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Vážení občania!
V predvečer vianočných sviatkov, sviatkov pokoja a Božích milostí sa VÚ III
dostáva do rúk toto rozšírené vydanie ternianskych Ohlasov.
Čo
nájdeme,
drahí
'Ierňančania,
ale aj občania
Babinho Potoka a Hradiska,
pod
nas im
obecným
stromčekom?
Predovšetkým
z pohľadu
občanov,
ktorí
nemajú
prime ranú
prácu,
musíme konštatovať, že sme
aj vzhľadom na prebiehajúce
reformy prežili rok veľmi
ťažký. Nás môže potešiť, že
na priek to illU sme v obc i
zaznamenali aj rad úspechov,
obec sa skráš lila a zlepšili sa
podmienky života občanov.
Dovoľte, aby som niektoré
stručne pripomenul a zároveň
úprimne poďakoval všetkým,
ktorí pomohli či už dobrou
radou, finančne alebo priamo svojou prácou.
V obc i na m chýba I dôs tojný dom pos lednej rozlúčky zo zos nulými - Dom
nádeje. Počas slávností S.júla. na sviatok sv. Cyrila a Metoda. bol Dom nádeje
po požehna ni otcom biskupom Stanislavom Stolárikom odovzdaný do už ívania.
(pokračovanie na str. 2)
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Začiatkom septembra bola odovzdávacím a
preberacírn konaním vecne ukončená rekonštrukcia
najviac poškodených ulíc v Terni - Mikitovej
a Záhradnej.
Dňa 16.12.2004 po vykonanej kontrole bude
vykonaná prvá úhrada v sume 3,6 mil. Sk za uvedené
stavby v rámci programu Sapard zo zdrojov EÚ.
Ište jeden významný darček má naša obec
nachystaný práve k samotným sviatkom Vianoc. Je
to rekonštrukcia nášho kaštieľa - národnej kultúrnej
pamiatky. Jeho nový majiteľ p. Maník z Tulčíka
urobením novej strechy definitívne zabráni jeho
zničeniu. Želáme mu veľa odvahy a úspechov, aby
sa mu vzácnu stavbu - kaštieľ podarilo uviesť čím
skôr do prevádzky.
Na záver svojho príhovoru vám, vážení občania, v mene svojom aj v mene
pracovníkov obecného úradu, obecného zastupiteľstva a prevádzkarne obecného
úradu vinšujem milostiplné vianočné sviatky, zdravie, Božie požehnanie,
úspechy v rodinách, na vašich pracoviskách a požehnaný nový rok.

Z ČINNOSTI OBECNÉHO
ZAS1UPlTEĽSTV A

Martin Senderák
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo sa pos lednýkrát ziš lo na zasadnutí 14.12.2004.
V programe čakalo poslancov rozlúsknutie viacerých neľahkých orieškov,
predovšetkým rozpočet na rok 2005. Na jednej strane váh sú položené
každoročne sa zvyšujúce výdavky na zabezpečenie života obce - komunikácie,
osvetlenie, odvoz komunálneho odpadu, prevádzka školy a kultúrneho domu,
podpora činnosti športových a iných záujmových združení a na druhej strane
obmedzené možnosti finančných zdrojov a snaha nezaťažovať občanov
zvyšovaním poplatkov a daní. Po rozsiahlej diskusii bol rozpočet s prihliadnutím
na pripomienky občanov k návrhu, ktorý bol dva týždne zverejnený na nástenke
OC Ú, schválený jednomyseľne. Aké dôs le dk)' vyplývajú z neho a zo všeobecne
záväzných nariadení s ním súvisiacich. sa podrobnejšie uvádza v prílohe tohto
č ís la Ohlas cv.
Starosta obce M. Senderák v závere poďakoval poslancom za ich prácu
v roku 2004 a zaželal im šťastný a požehnaný nastávajúci rok.
Z.P.
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Stalo sa už tradíciou, že v našej obc i
si významné výročia pripomíname na
sviatok sv. Cyrila a Metoda. Slávnosť
745. výročia prvej písomnej zmienky o
Temi sa začala už v nedeľu 4. júla na
miestnom
ihrisku,
kde súťažilo
21
hasičských zborov. Pohár starostu obce
získal Dobrovoľný
závodný has ičský
zbor a.s. Kŕižik
z Prešova. Predseda
Okresného výboru Cápay sa o priebehu
súťaže vyjadroval v superlatívoch.
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Družstvo

DHZ z Tcrne

V pondelok 5. júla sa v preplnenom
farskom chráme
konala odpustová

za

slávnosť sv. Cyrila a Metoda.
prítomnos ti početného kňazstva svätú
OIllŠ u ce lebrova l koš ický
pomocný
biskup Mons. Stanislav Stolárik.

Otec biskup preberá obetné

Obrad požehnania

Domu nádeje

Nas ledova lo s lávnos Iné
pamätnej tabule kňazovi,
biskupskému
radcovi,
kauonikovi,
sochárovi
a
Antonovi M ikitovi na budove
úradu.

Po sv. omši otec biskup mal ďalšiu mill!
povinnosť - slávnostne
požehnal Do m
nádeje,
ktorý
vďaka
obecné mu
zastupiteľstvu
a
starostovi
obce
Martinovi
Senderákovi
vznikol
zrekonš truova ním
budovy
hýva lcj
cirkevnej školy.

odha Icnie
čestnému
maliarovi
lars kého

V
Kultúrnom
dome
sa
konal
slávnostný obed, na ktorom starosta
obce
Martin
Senderák
vzácnym
hosťom
predstavil
minulosť
a
prítomnosť Teme. Na slávnosti bol
prítomný aj poslanec Národnej rady
SR Ing. Stanislav Kahanec a prednosta
Krajského úradu v Prešove Ing. Jozef
Polačko.
Príhovor starostu M. Senderáka

V odpoludňajš ích hodinách 5. júla sa
na miestnom
ihrisku uskutočnilo
športové
odpoludnie.
Ako
prvé
vys túpili
mažoretky zo ZŠ pod
vedením Mgr. Márie Matiskovej.
Nasledoval futbalový turnaj. Deti sa
mali možnosť povoziť na jazdeckých
koňoch a vyšantiť sa v nafukovacej
žirafe. Nemohla chýbať ani tanečná
zábava. Na tieto slávnosti si budú
účastníci dlho spomínať.

Ternianske

futbalové

mužstvo

seniorov

Text a foto: Tomáš Majerník
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Pra sta rí ro d ičia - tí vedeli o slavovat'!
Ked' v súčasnosti
manželia slávia striebornú či zlatú
svadbu, väčš ina z nás vie, o aké jubileum ide. Ale naši
starí či prastarí rodičia hovorili aj o kartúnových,
drevených
či
sklenených

svadbách.

Slávnosti v rodinách by mali príspievať k utužovaniu
rodinných
zväzkov.
Nuž teda
aké druhy
manželských
jubileí
poznáme?
Pomôžme
si
publikáciou "Hudobné pozdravy - kniha o tom, ako
ide život" z pera Andreja Lukáča:
KAR1ÚNOVÁ
svadba
rok po uzavretí
manželstva
(pokračovanie na str. 5)
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(dokončenie zo str. 4)
DR EVEN;\. - päť rokov manže ls kého života
ZINKOV Á - šesť a pol rob manželstva
M EDENÁ -po ôsmich rokoch od svadobného dňa
DEŇ Ruží - slávi sa po desiatich rokoch manželstva
NIKWV Á svadba - po 12 a pol roku
SKLENENÁ - po l S-ich rokoch prežitých spolu
20 rokov - PORCELÁNOV Á svadba
25 rokov - SffiIEBORNÁ svadba
30 rokov - Pffi LOV Á svadba
35 rokov - ĽANOVÁ svadba
40 rokov - RUBÍNOVÁ svadba
50 rokov - ZLA TÁ svadba
60 rokov - DIAMANlDV Á či BRILlANlDV Á svadba
65 rokov - ŽELEZNÁ svadba
67 a pol roka manželstva - KAM ENNÁ svadba
70 rokov - POŽAHNANÁ SVADBA
Nebolo by hodno vrátiť sa aj k pra starým tradíciám? Oslava by nemala byť iba
príležitosťou"
vypiť si".
najvydarenejšie
oslavy pokladáme tie. na ktorých
nikto nie je opitý.
Prečo jednotlivé s lávnosti majú také zvláštne názvy? O tom azda inokedy.

za

Pripravil: T.M.
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Novinky 7n školského prostredia
Pozorní čitatelia Ohlasov si určite všimli, že názov našej pravidelnej rubriky
sa zmenil a odteraz už budeme písať len ojednej škole - Základnej škole
s materskou školou v Terni, Na návrh Obecného zastupiteľstva
v Te mi a fW
schválení ministerstvom
školstva
došlo dňa 1.8.2004 k zlúčeniu základnej
a maters kej školy do jedného subjektu. Riaditeľom novej š koly sa vo výberovom
konaní dňa 14.12.2004 na nasledujúcich
päť rokov stal opäť Mgr. Eugen
Andreánsky, ktorý získal dôveru všetkých členov rady školy.
Pánu riaditel'ovi
želáme,
aby bol spolu
so svojimi
najbližšími
spolupracovníkmi,
učiteľmi a žiakmi školy úspešný v ús ili o z le pš ovanic
výchovno-vzdelávacich výs ledkov, aby naš u obec mohla pres láviť aj š kola
a jej žiaci.
Školský rok je len v prvej tretine, ale školáci dosiahli už niektoré pozoruhodné
úspechy.
(pokračovanie
na str. 7)
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s Pa edlrr. Pav o m Toká m 111

- Pán predseda, ako je na torn náš futbal v tomto roku
organizačne:
a personálne?
- Činnosť futbalu v Temi dlhodobo zabezpečoval
klub pod názvom 'Il
Družstevník Tetňa. Ciel'om I'udí venujúcich sa futbalu bolo urobiť v tomto
ohl'ade zmenu. To sa podarilo dňa 10.7.2004, keď v úradnej správe SFZ Č. 2 bola
schválená zmena názvu na Temiansky športový klub (TŠK). Výbor TŠK Terňal
teraz pracuje v tomto zložení: predseda PaedDr. Pavol Tokár, tajomník Jozef!
Vasko st.; členovia výboru: Miloš Oravec, Jozef Stašík, Rastislav Kivader, peterl!
Lazorík, Pavol Miko; hospodár Jozef Vasko ml., pokladník Jozef Piroh; tréneri:
Pa vol M iko, František Kivader - A mužstvo, PaedDr. Pavol Tokár - žiaci.
- Ako hodnotíte polčas tohtoroč
nej sezóny?
- Do súťaží ObFZ máme prihlásené
dve mužstvá - Á mužstvo a druž-'
stvo žiakov. Družstvo dorastu bolo
tesne pred začiatkom zo súťaže
odhlásené z ekonomických
dôvo
dov, ako aj pre malý záujem
chlapcov tejto vekovej kategórie
reprezentovať
naš u
obec.
Temianski futbalisti - A
A mužstvo štartuje v III. B triede
a sezóna trvala od 22.8. do 17.10.
č iže v jeseni odohra lo 8 kôl. Z nich
3 vyhralo, 3 sa skončili nerozhodne
a dvakrát sme prehrali. Žiaci štartu
jú vILO triede a sezóna trvala od
2iU. do 9.10. V jeseni sme odohra
li 7 kôl. Z nich sme 4 vyhrali a tri
prehrali. Podrobne
sa očinnosti
klubu môžete dozvedieť z nás lenky,
pred OCÚ oproti predajni Konzum.
( pokračovanie na str. 7 )
(,

Žiacke družstvo

( dokončenie zo str. 6)

~ - Aká je situácia v našom futbale z hľadiska budúcnosti?
- Terňa ako obec má tradíciu futbalu, kladom je vždy široká hráčska základňa,
hlavne v kategórii žiakov. To už ale neplatí v kategórii dorastu, kde nastáva
značný úbytok hráčov! V A mužstve nechýba zodpovednosť k zápasom, no
tréningový proces by sa zo strany hráčov mal zlepš iť.
- Ďakujem za rozhovor.
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Zhovárala sa: Z Poklembová

Novinky ro školského prostredia
(dokončenie zo str.5)
Predovšetkým mladí výtvarníci - na súťaži v Poľsku (V.Vertal'ová, T. Ferko, K.
Pavlinský), v okresnom kole súťaže Olympiáda očami detí (ocenených 17 prác),
v Bratis lave Hviezda Orion (ocenená ako výnimočná kolekcia prác). Diela
našich detí putovali aj do Švajčiarska a do ruského Sankt Peterburgu a my im
želajme, aby aj tam vyhlásili deti z temianskej školy za najlepšie!
A aby ich spoznali aj naš i čitatelia, uvádzame mená mladých talentov: E
Senderáková, M. Guregová, R. Sabol, V. Bockaničová, J.a M. Sabolové, E
Majemíková, M.Kmecová, lDziaková, súrodenci Koščovci a Pirohovci, lucia
a lenka Giňové, Zuzka a Ivana Giňové.
Najmladší, ale nie menej šikovní sú: A. Fedorová, M. Matisková, M. Pavlins ká,
A. Petrušová, K. Gemátová, M. Varga, Ľ. Varga, J .Mikolaj, súrodenci Juskovci.
~

hodina JW \...It:
~fotn

Nevšedný

deň zažili naši školáci

28, 11.~004.
T~di~né,
vyuč~vanie
nahradil Ekologický den, ktorý bol
"zaostrený" na prostredie, v ktorom žijeme. Deň plný skautských hier, zručnosti
a zábavy. Navštívili nás skauti z Prešova, ktorí nám pomohli pri organizovaní
programu. A ten bol naozaj pestrý,
Spomenieme aspoň výstavu prác
s ekologickou tematikou, súťaž o najkrajší ekologický plagát, súťaž - POZNAJ
A CHRÁŇ,
prípravu
zdravých
jedál a šalátov
s ochutnávkou,
burzu
nepotrebných starých vecí, ktoré by inak skončili na smetisku, výstava výrobkov
z PET fliaš a iných odpadových materiálov, Videli sme, ako sa recykluje papier
a deti dramatického krúžku zahrali divadlo o tom, ako sa správame v prírode,
Počas celého dňa prebiehali skautské hry a súťaže, do ktorých sa deti zapojili
plným nasadením.
(pokračovanie na str.8)
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SPRÁVA MA'nUČNÉHO
ÚRADU V TERNI

(dokončenie zo str.7)
Tento deň pripravili učitelia
a žiaci
pod
vedením
Mgr.A.Kivaderovej
aj vďaka
schvá leniu projektu: "J A, TY
i\
MY
CHCEM E ŽIŤ
S PRÍRODOU"
prostredníc
tvom
programu
Hodina
deťom.
Podrobnú
reportáž
z pera nášho rodáka PaedDr.
T. Majerníka
priniesol aj
Prešovský večerník.
Touto akciou sa základná
škola
predstavila
širokej
verejnosti v dobrom svetle.
Z.P.
BLAHOŽELÁME
50 rokov
Vincent Senderák
Vojtech Nagy
VerOlľika Giňová
František Djobek
Pavol Imrich
Viera Senderáková
Magdaléna Achimovičová

NARODI LI SA:
Rados la va Kosce lníková
Pavol Staško
Andrej Giňa
Klára Pastirčáková
Maroš Giňa
Scarlett Servátková
Šimon Litavský
Kristína Plavčanová

K JUBlLEÁM
70 rokov
Irena L1ZOIíko vá
Regina Lipkov á
Malta Senderáková
Eduard Bača
Kristína Kivadrová

1------------180

(JO rokov
františek Nižník
Žofia 1'01l0vá
Pavel Bednár
Mária Poníková

I OHLASY

rokov
Vojtech Scgedy

96 rokov
Alžbeta Blichárová

BLAIIOŽELÁME
NOVOMANŽELOM:
Martin Ilavlín a Natália
Tokárová
Štefan Le dvák a Jana
Senderáková
Marcel Macko a Maltina
Ši mková
Róbert Bartoš a Zuzana
Kováčová
OPUSTI LI NÁS:
Vladimí r Staš ko
Antónia Fečová
Mária Lazoríková
františek Stašík
František Varga
Václav Senderák

Vydáva Obecný úrad Te rňa štvrťročne. Za vydanie zodpovedá
Martin Senderák, starosta obce. Redakčná rada: Ing. Z Pok le mbová,
PaedDr. T. Majerník. Gm íická úprava: Ing. l. pok lc mbová, V.
Imrichová. Registr. číslo: OÚ-XII20!9]

