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OBECNÝ ÚRAD TERŇA

Vážené občianky, občania, milá mládež!
Prihováram sa k Vám pred sviatkami Veľkej
noci. Želám Vám a Vašim blízkym, aby ste ich
prežili v radostnom očakávaní a prijatí zmŕtvych
vstalého Spasiteľa a v tajomstve jeho vzkriesenia
objavili dôkaz Božej lásky a vo vzťahu k blížnym
dôvod vzájomnej úcty, porozumenia a solidarity.
Obzrime sa teraz za prvým štvrťrokom roku
2004. Najväčšie problémy sme na OCÚ mali so
zabezpečením tzv. drobných obecných služieb pre
občanov, ktorí sú bez práce. Naša obec am. Č.
Babin Potok a Hradisko má pri počte 177 evi
dovaných nezamestnaných za mesiac február
veľké rezervy. Preto OcÚ už pri prvej možnosti
začal organizovať práce a uzatvoril zmluvy
so 101 občanmi, ktorí chcú aktívne pracovať. Zapojili sa najmä do týchto činností:
l. Odstraňovanie snehu a následkov po zime
2. Čistenie ciest, chodníkov, potokov a verejných priestranstiev
3. Osadenie nových tabúľ s názvami ulíc a evidenčných čísel
4. Zabezpečenie malieb a náterov vestibulu, sociálno-hygienických zariadení a 6
tried v Základnej škole, ktoré už neboli bielené viac rokov.
5. Dôkladné upratanie obecných budov v Terni a B.Potoku a Domu nádeje.
6. Zvoz a triedenie komunálneho odpadu a vyčistenie cintorínov.
7. Údržba a opravu ihrísk (školské a TŠK)
8. Vyčistenie vodných tokov a okolia ciest od drevín akrovia.
V pláne máme po zlepšení počasia prejsť a dôkladne vyčistiť naše tri chotáre
a odstrániť čierne skládky, vypomôcť pri čistení lesných ciest a lesov po ťažbe,
pritom zabezpečiť pre ZŠ dostatok palivového dreva na budúcu zimu.
Iste ste, vážení občania, postrehli ruch okolo kaštieľa. Vlastníkom tejto
kultúrnej pamiatky sa stal podnikateľ p. Maník z Tulčíka, ktorý má plán
a prostriedky na komplexnú rekonštrukciu tejto historickej budovy. Veríme, že
čoskoro terniansky kaštieľ "oblečie" nové šaty a nájde aj náležité využitie pre
občanov a návštevníkov našej obce.

Obecné zastupiteľstvo na poslednom zasadnutí rozhodlo o zlúčení ZŠ a MŠ
do jedného právneho subjektu, čím dosiahneme lepšie a hospodárnejšie riadenie
a využitie budov, ktoré školstvo v Terni má. Vypracovali sme a odovzdali
projekty na komplexnú rekonštrukciu škôl so zateplením budov, výmenou striech
a ďalšími stavebnými úpravami v hodnote okolo 45 miliónov Sk z fondov EÚ.
Veríme, že naše projekty budú posúdené priaznivo a v budúcich rokoch budeme
realizovať túto potrebnú modernizáciu budov a ihrísk pre naše deti. Súčasťou
projektu je aj doprava detí vlastným školským autobusom.
Po Veľkej noci sa prevádzkareň naplno zapojí do prestavby bývalej cirkevnej
školy na Dom nádeje tak, aby pri oslavách 745. výročia prvej písomnej zmienky
o obci na sviatok sv. Cyrila a Metoda bol Dom nádeje slávnostne posvätený. Tu
chcem vyzvať ešte rodiny, ktoré zbierku na uvedený účel nepodporili, že ešte
majú možnosť. Doposiaľ sa vyzbieralo 74 800,-Sk .
Počas uplynulého štvrťroka som navštívil výročné rokovania našich hasičov,
športovcov, dôchodcov, MS-SČK, urbárskej spoločnosti a s radosťou
konštatujem, že napriek ťažkostiam, ktoré nám prinášajú reformy v štáte sa
spoločenský život v Terni aktivizuje, o čom svedčia aj dva plesy, ktoré mali
peknú účasť a vel'mi dobrú úroveň, ako aj predstavenie hry 1. Bukovčana
Surovô drevo, ktorú s úspechom predviedli ochotníci z Tulčíka.
Ozvala sa agentúra SAPARD a začína sa konať v príprave stavby
Rekonštrukcia ciest a chodníkov ul. Mikitova - Záhradná. Očakávame, že budú
priaznivo vybavené naše žiadosti na pokračovanie výstavby obecnej kanalizácie
a vodovodu, ktoré sme včas uplatnili na Ministerstve životného prostredia.
Vážime si návrhy na zlepšenie životného prostredia v obci a v našich katas
troch, odstraňovanie čiernych skládok a nedostatkov, ktoré strpčujú život obča
nov, ale očakávame aj konkrétnejšie a hlavne včasné oznamy otom, že niekto
vyváža odpad k vodným tokom, do lesov alebo polí. Aj vývoz stavebného
odpadu je potrebné oznámiť v zmysle stavebného zákona obci a požiadať o jeho
likvidáciu. Za porušovanie zákonov a VZN budeme voči tým, ktorí si nevážia
prostredie, v ktorom žijeme, uplatňovať zákonom určené sankcie.
Prajem Vám požehnané a milostiplné vel'konočné sviatky a veľa optimizmu.
Martin Senderák,

-

starosta obce

!HISTORlCKÉ OSOBNOSTI TERN§
Anton Mikita vo Vel'kom Šariši
Mesiac marec vo veľkošarišskej galérii patril kňazovi, sochárovi a maliarovi
Antonovi Mikitovi,
ktorý vTerni pôsobil v rokoch 1898 až 1957. Na vernisáži
výstavy sa zúčastnilo 128 návštevníkov, z toho veľký počet významných osobností.
Predovšetkým to bol pomocný biskup Košickej ardiciecézy, J. E. Mons. B. Bober,
ktorý vo svojom príhovore vysoko vyzdvihol umeleckú úroveň plastík a obrazov A.
Mikitu. Medzi vzácnych hostí patrila tiež generálna konzulka Ukrajinskej
republiky, J. E. JUDr. r. Ohnivec ajej vicekonzul. Kurátorom výstavy bol bývalý
riaditeľ prešovskej galérie M. Gabáni, ktorého odborné hodnotenie umeleckého
..
snaženia A. Mikitu prečítala obdivuhodná
moderátorka celého podujatia Mgr. T. Leven
dovská. Báseň Jaroslava Míču Jakubovo mesto
odznela z úst M. Havlíkovej.
Kňazský a občiansky profil autora výtvarných
diel vykreslil správca ternianskej farnosti vdp.
L Anderko. O výtvarnom diele A. Mikitu sa
v superlatívoch vyjadroval aj primátor V.
Šariša Ing. R. Oros.
O vysokej úrovni vernisáže svedčí aj
skutočnosť, že tu pod taktovkou šéfdirigentky Mgr. M. Fenikovej vystúpili členovia
dvoch spevokolov - KARMEL z Vel'kého Šariša a CANTICA SCIBINIUM zo
Sabinova. Vzácnymi návštevníkmi boli: správca farnosti V. Šariš Mgr. P. Marton,
bývalý terniansky farár Mgr. J.Biroš, 95-ročný kňaz, archeológ a spisovateľ vdp.
dekan J. Macák, akad. maliar doc. J.Kresila, akad.maliar E.Capák, za MS PhDr.
L.Matisko, pracovníčky kultúry Mgr. A.Vašková, PaedDr. A.Kochanská a i. Je len
prirodzené, že tam nemohol chýbať starosta Terne Martin Senderák, jeho
zástupkyľía Ing. Z.Poklembová a ďalší občania Terne. Treba zdôrazniť, že toto
hodnotné kultúrno-spoločenské podujatie by
sa nebolo uskutočni lo bez zanietenej
činnosti
správcu
Múzea a galérie
vo
Veľkom Šariši Mgr. M.Levendovského,
ktorý bol aj scenáristom
a režisérom
vernisaze.
Výstavu
navštívilo
436
účastníkov a názov obce Terňa sa skloňoval
vo všetkých pádoch. Naša obec sa vďaka
kňazovi
a umelcovi
A.Mikitovi
opäť
zviditel'nila.
Text a foto: Tomáš Majerník

-----------

Vrúcne
oslovenia

S básňami
ternianskeho rodáka Tomáša Majerníka
sme sa doteraz stretávali na stránkach
časopisov, literárnych zborníkov, ale aj
v rozhlase. Tentoraz sa však predstavil
ucelenou básnickou zbierkou Správne
tušenie, ktorá vyšla vo Vydavateľstve
Michala Vaška v Prešove. V prvej časti
knižky sú verše, o ktorých literárny
kritik doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc.
povedal: "... Básničky majú charakter
vrúcnych
oslovení,
modlitbičiek,
prosieb, poďakovaní,
vypovedaných
v jednoduchom,
no
zovretom
i vycizelovanom
poetickom
tvare."
Druhú časť zbierky tvorí báseň
Vianočná pohľadnica, ktorá už bola
publikovaná aj v ukrajinskom preklade
Vitalija Konopelca. Autor svoju knihu
vydal pri príležitosti
140.výročia
narodenia kňaza, sochára a maliara
Antona Mikitu, ktorého výtvarnými
prácami je bohato ilustrovaná. Kniha je
pozoruhodným
autorovým
i vyda
vateľským činom a s jej obsahom Je
hodno sa oboznámiť.
-r-

(dokončenie zo strA)
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na
v priestoroch
vrátnice
školy.
Internet
je
k dispozícii
pre
verejnosť
každý
pondelok,
štvrtok a piatok v čase od 14,30
do 16,30 h. Odborný dohľad so
stanovenými
pravidlami
je
zabezpečený. Veríme, že učebňa
poskytne priestor pre ďalšie
vzdelávanie našej populácie.
Dianie v našej ZŠ je naozaj pestré
a čas nám plynie neuveriteľnou
rýchlosťou. Jarné dni ponúkajú
veľa možností, ako tráviť voľné
chvíle.
Zároveň
však
pripomínajú, že okolie školy volá
po poriadku a úprave. Práce je
dosť a dosť.
Tak teda, dovidenia, milí či
tatelia, v budúcom čísle Ohlasov.
Mgr. E. Suchožová,
zástupkyňa riaditeľa ZŠ

Bohaté a pestré fašiangy
Tohtoročné
fašiangy ponúkli pestré
menu spoločenských akcií pre deti a ich
rodičov. Dospelí sa mohli zabaviť na
dvoch plesoch - tradičnom už 11. obec
nom plese a o tri týždne nato na novom
Plese kvetov.
Spoločnou črtou obidvoch
boli sympatické vystúpenia detí z Terne
a okolia, ktoré prekvapili svojím talentom
a prítomných príjemne zabavili.
:,:,

Deti, pocnuc škôl kármi, si usilovne
pripravovali masky na karneval. Mali
na to dôvod - mohli sa predstaviť až
dvakrát.
Najprv
na
fašiangovom
karnevale organizovanom Občianskym
združením KATARÍNA, ktorý bol
spojený s komunitnou zbierkou pre
Hodinu deťom. Zvlášť cenný bol
príspevok detí, ktoré priniesli svoje
výrobky, aby tak odmenili všetkých
prispievateľov
pre Hodinu deťom.
Organizátorov potešila aj veľká účasť rómskych detí a ich rodičov. Zábava bola
výborná, zvlášť počas súťaží, keď súťažiaci oduševnene bojovali a diváci pukali od
smiechu. Naša fotografia je z karnevalu škôlkárov, ktorý, ako to môžu potvrdiť deti
a ich mamičky, bol podobne pestrý a veselý. Ďakujeme všetkým, ktorí neľutujú čas
ani námahu, aby deti prežili spolu takéto nádherné odpoludnia.
Z. Poklembová
(-

IOZNAMY OCÚ a O~
Od 1.5.2004 bude zriadený tzv. zberný dvor v priestoroch ČOV a zber
komunálneho odpadu bude prebiehať v zmenenom režime. Prevádzkareň OCÚ
stiahne veľkokapacitné kontajnery, ktoré sú rozmiestnené po obci a raz za me
siac v sobotu sa uskutoční separovaný zber kovov, plastov, skla a papiera. Tento
odpad skladovaný vo veľkokapacitných kontajneroch na zbernom dvore sa po ich
naplnení odvezie do zberne. Obec tým ušetrí financie za uloženie odpadu na
skládky a získa prostriedky za druhotné suroviny. Občania, ktorí budú chcieť
mimoriadne vyiezť
väčšie množstvo odpadu, budú to môcť urobiť vždy
v sobotu po dohode so službou, ktorá bude na zbernom dvore zabezpečená.
(dokončenie na str.8)

Turistikou za zdravím
Všetci to nosíme v sebe môj rodný kraj. Bez toho, aby
sme si uvedomovali, odkial'
pramení tento vzťah, je to
v nás. Dostali sme to do vienka,
je to náš základ. Poďme preto
všetci
spolu
za
krásami
prostredia, hl'adať a obdivovať to, čo niekedy obídeme s nevšímavým pohl'adom.
Predpokladáme program zameraný tak pre mládež, ako aj pre dospelých, aby každá
veková kategória mala možnosť nenáročne sa turisticky vyžiť. Ponúkame krížom
krážom utešené akcie, aby sme uspokojili zvedavosť ducha, pastvu pre oči
a potešenie srdca. Stačí len prijať naše pozvanie a odmena v podobe pekného
zážitku nikoho neobíde.
"Slovensko krása je, ale od gazdu naliehavo žiada starostlivú opateru - zachovať
krásu a zdravie aj pre tých, čo prídu po nás."
Zodpovedný
p. P. Kmec

AKCIA - TRASA
2.roč. Jarné otváranie studničiek - "Zimná
studňa", Lysá stráž
S veselou pesničkou a dobrou šibačkou na
Lysú stráž k studničke
Podujatie KST v Prešove II. ročník výstupu
na Lysú stráž

Dátum
3.4.2004, 13. hod.
-most
12.4.2004, 10.30
hod. - most
18.4.2004

Prvomájová vatra nad Terňou .Vápeniky"
Branisko - Kopytovská dolina - Lipovec

30.4.2004, 19.hod Výbor TKT
9.5.2004, 6.hod. - Priputenová
most
Kivadrová

VýborTKT
KST-OZKN

Clenská schôdza Klubu ternianskvch turistov 21.5.2004, 19.hod
OcÚTerňa
Poznaj svoj kraj: Hradisko - Krivul'a Geraltov - Apolónka - Terňa (+guláš)
Oslava sviatku detí pod názvom "Sportový
deií, plný hier"
Poznaj svoj kraj: Kapušiansky hrad, pešia
turistika pre mládež

23.5.2004, 9. hod. J. Sabolová
- most
30.5.2004,13.hod.
Výbor TKT
- IHRISKO
20.6.2004, 10.hod V.Senderák
P.Senderák
D.Kmecová
H. Priputenová

(dokončenie zo str.6)
o Výstavba nájomných bytov za
zdravotným strediskom je v etape
stavebného konania. Vyzývame
záujemcov o byty (aj tých, ktorí
sa prihlásili v minulosti), aby
podali
žiadosť
o
byt
do
30.4.2004,
pretože
komisia
vymenovaná
OZ
aktualizuje
poradovník záujemcov.
o Náklady na verejné osvetlenie sa
neustále zvyšujú. Preto dochádza
k úprave takto: ráno sa svetlá
zapínajú o 4.20 hod., v noci sa
vypínajú o 23.15 hod.
o Viacerí občania majú nejasnosti
pri uplatňovaní VZN o miestnych
poplatkoch, preto OZ upresňuje
VZN č.2/2002 takto: Vojaci ZVS
a študenti, ktorí sa preukážu
potvrdením, že študujú a bývajú
na internáte, platia poplatok za
komunálny odpad a stočné vo
výške 50%. Pripomíname darcom
krvi - držiteľom Zlatej Jánskeho
plakety - že po predložení
preukazu darcu majú poplatok za
KO odpustený.
o Oprava:
V poslednom
čísle
Ohlasov 4/2003 sme nesprávne
uviedli výšku poplatku za vodu.
Správna hodnota je 9,-Sk za m3•
Za chybu sa ospravedlňujeme.

~HLAS'l

SPRÁVA MATRIČNÉHO
ÚRADU V TERNI

NARODILI SA:
Martin Mikloško
Nikola Pastirčáková
Jaroslav Giňa
Rastislav Giňa
Andrea Pohlodková
OPUSTILI NÁS:
Štefan Feč (81)
Anna Pollová (97)
Jozef Hajtol (89)

BLAHOŽELÁME
70 rokov:
Anna Jančušová
60 rokov:
Bartolomej Poník
Helena Zajacová
50 rokov:
Anton Giňa
Pavol Bartek
Jozef Pastirčák
Cecília Barteková
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