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Zdarma

OHLASY
Tomáš Majerník
Prázdny hrob
Hlásnik správu nes
končí navždy dnes
Jeremiáš svoje náreky

POŽEHNANÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY
PLNÉ POKOJA V DUŠI
A RADOSTNEJ POHODY V RODINÁCH
praje
redakcia Ohlasov

Znejte chvály chvál
Kristus z hrobu vstal
deň už bude trvať naveky

SLOVO

NA ÚVOD

Vážení občania,
dovoľte, aby som Vás pred nastávajúcimi sviatkami Veľkej noci srdečne pozdravil
a zaželal Vám ich dôstojné prežitie, plnosť milostí od vzkrieseného Spasiteľa, radosť.
pokoj a požehnanie pre naše rodiny aj celé obecné spoločenstvo.
Uplynul rok od vydania posledného čísla Ohlasov, a preto dovoľte, aby som Vám
predstavil novú redakčnú radu časopisu, ktorá vznikla po voľbách v decembri 2002
a ktorá má ambíciu raz štvrťročne Vám pripraviť zaujímavé správy zo života obec.
Redakčnú radu tvoria: Ing. Zuzana Poklembová, PaedDr. Tomáš Majerník, Lenka
Senderáková, Zuzana Kmecová. Redakčnej rade želám veľa úspechov a aj Vás, mili
občania, pozývam k spolupráci pri príprave časopisu s Vašimi podnetmi a príspevkami.
30. marca uplynuli tri roky od zloženia sľubu starostu našej obce, a teda je tu čas na
malé obzretie. Stručne vymenujem dosiahnuté výsledky v Terni a miestnych častiach
Babin Potok a Hradisko:
l. V decembri 2002 sme po kolaudácii uviedli do trvalej prevádzky ČOV Ten ol
a takmer dve tretiny kanalizačnej siete v obci aj s domovými prípojkami.
2. V máji 2002 sme uviedli do prevádzky rozvod vody na Hurke a Mikitovej ulici.
3. Po ukončení plynofikácie obce boli vrátené financie občanom za prepichy.
4. V roku 2000 bola ukončená výstavba riovej trafostanice TR - 3 Dubina.

5.

S prispením obce bola vymenená prípoj ka vysokého napätia k trafostanici TR2 pri OCÚ, čím sa vytvorili podmienky pre novostavby rodinných domov na
novej ulici.
6. V roku 2002 bola zahájená výstavba 15 bytov a technickej vybavenosti v
rómskej osade, čím vznikli pracovné miesta pre spoluobčanov. Výstavba
pokračuje a byty chceme odovzdať do užívania už najeseň tohto roku.
7. Po prevzatí kompetencií na úseku školstva sme začali riešiť zanedbanú údržbu
budov a zariadení. Pripravený je projekt a stavebné povolenie na plynofikáciu
školy.
8. V roku 2002 bolo v kostole v Terni inštalované plynové vykurovanie.
9. Do kultúrneho domu sme v roku 2002 urobili plynové vykurovanie a v januári
2003 sme úplne rekonštruovali sociálne a hygienické zariadenia.
Tieto
akcie
sa podarilo
realizovať
predovšetkým
nasrrm spoluobčanmi
prostredníctvom Prevádzkarne OCÚ Terňa - príspevkovej organizácie pod vedením p.
Stanislava Tkáča. Zároveň sa tým vytvorili pracovné miesta našim občanom.
V roku 2003 pozornosť sústredíme predovšetkým na:
l. pokračovanie a dokončenie siete obecnej kanalizácie a prípojok na Hlavnej ulici
od vstupu do obce zo strany od Gregoroviec a na hornom konci,
2. pokračovanie výstavby vodovodnej siete,
3. dokončenie bytov v rómskej osade,
4. výstavbu chodníkov a miestnych komunikácií,
5. prípravu projektov na výstavbu nájomných bytov za zdravotným strediskom,
6. prípravu na výstavbu Domu nádeje,
7. prípravu projektov na využitie územia našej obce na: rozvoj turistiky, obnovu
miestneho kaštieľa - kultúrnej pamiatky, výstavbu mostov a reguláciu miestneho
potoka. Pri týchto stavbách zamestnáme najmä našich občanov.
Postupne. sa darí zlepšovať aj medziľudské vzťahy a oživovať spoločenské
organizácie. Veľmi úspešne obec reprezentujú naši hasiči, ktorí v tomto roku v dňoch
5.-6. júla oslávia
80. výročie založenia DHZ. Želám im ďalšie úspechy. Úspešne
obnovujú činnosť aj futbalisti, ktorí majú v majstrovských súťažiach okresu tri družstvá.
V rámci novozaloženého
Ternianskeho športového klubu začínajú svoju činnosť aj
turistický a tenisový oddiel. Verím, že sa im bude dariť.
Vážení občania, želám Vám a Vašim rodinám veľa šťastia v živote, očakávam
Vaše návrhy k práci obecného úradu; k zlepšovaniu životného prostredia a žiadam Vás
o pomoc a podporu pri plnení uvedených cieľov.
Martin Senderák
starosta obce

REFERENDUM O VSTUPE DO EÚ - pozvÁNKA
Toto logo symbolizuje snahu Slovenskej republiky o začlenenie
do rodiny
európskych
štátov.
O významnom.
kroku
v novodobých dejinách
nášho národa
budeme rozhodovat'
v referende o vstupe do Európskej únie v dňoch 15. a 16.
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pri volebných urnách často chýbali, aby využili svoje právo
a vyjadrili sa k našej spoločnej budúcnosti.

Novozvolení poslanci vyhrnuli rukávy
Po decembrových komunálnych voľbách sa zmenilo zloženie ternianskeho OZ.
Na zasadnutí 16.12.2002 slávnostne, ale bez fanfár, prevzali žezlo spravovania obce
novozvolení poslanci. Hoci sú šiesti, z celkového počtu 9, vo svojich funkciách
nováčikovia, od začiatku vyhmuli rukávy, aby boli pomocníkmi starostu a aby dôveru
prejavenú občanmi vracali v reálnom zlepšovaní každej oblasti života obce.
Poradný orgán starostu - radu OZ tvoria: Ing. Zuzana Poklembová - zástupkyňa
starostu !KDH/, Ing. Juraj Senderák /SDKÚ/ a Jozef Kivader /HZDS/. Vo fukncii
kontrolórky obce naďalej pracuje p. Magdaléna Ďaďovská.
Poslanci si rozdelili jednotlivé oblasti, čo sa premietlo do vedenia komisií:
1. Verejný poriadok, majetok obce, menšiny: Jozef Kivader, Jozef Giňa.
2. Mládež, kultúra, školstvo a šport: Ing. Juraj Senderák, Marián Mikolaj.
3. Sociálne veci a opatrovateľská služba: Mgr. Alžbeta Kivaderová.
4. Stavebný poriadok, územný plán a ŽP: Dominik Senderák, Radko Koscelník.
5. Doprava, spoje, energetika a zásobovanie: Ambróz Senderák.
6. Legislatíva, tlač, ekonomika a zamestnanosť: Ing. Zuzana Poklembová.
Vyzývame Vás, vážení občania, aby ste sa s dôverou obracali na starostu a poslancov
pri riešení obecných problémov a zároveň pripomíname, že každé zasadnutie OZ je
otvorené pre verejnosť a o jeho konaní ste vopred informovaní. Veríme, že spoločnými
silami zveľadíme našu obec materiálne a duchovne tak, aby sme boli spokojní a hrdí, že
sme Terňančania.
Zuzana Poklembová

Podpredsedníčka NR SR na návšteve v Terni
Zápis v pamätnej knihe bude pripominať
vzácnu návštevu podpredsedníčky NR SR p.
Zuzany Martinákovej v Terni dňa 2.4.2003.
V sprievode prednostu OÚ v Prešove p.
Štefana Kužmu a starostu našej obce p.
Martina Senderáka si prezrela rozostavané
nájomné byty a potom sa stretla v budove OCÚ
s poslancami OZ.
Hlavnou témou rozhovoru boli najpálčivejšie
problémy Terne: nezamestnanosť a sociálne
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(referoval riaditeľ ZŠ Mgr. E. Andreánsky),
budova kaštieľa, materiálne vybavenie DHZ,
celospoločenské otázky - referendum o vstupe
do EÚ a ďalšie.
Pani podpredsedníčka Martináková sa živo zaujímala aj o to, aký vplyv majú niektor
schválené zákony na každodenný život občanov a pozorne počúvala námety na riešeni
nedostatkov. Diskusia bola podnetná a ostáva veriť, že bude mať pozitívny výsledok.
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Zuzana Poklembová

!POHĽADY

DO MINULOSTI

TERNEj

Farnosť Terňa prekvitala
už v 14. storočí
Schématizmy uvádzajú, že v roku 1330 : bol
v Terni postavený rfmskokatolfcky kostol.
Farnosť v roku 1333 "už prekvitala". Prvým
známym farárom bol Cosmas.
Z ďalšieh
historických
prameňov
sa
dozvedáme, že farský kostol sv. Kataríny
Alexandrijskej
bol
pôvodne
gotickým
sakrálnym objektom. V období renesancie na
kostole pribudli dobové prvky a roku 1736 bol
chrám obnovený a rozšírený. Po l. svetovej
vojne poškodené cibuľovité zastrešenie veže
lpodľa slov pamätníkov/
bolo nahradené
ihlanom. Veľká rekonštrukcia
chrámu sa
uskutočnila v roku 1948, keď bola urobená
prístavba, nová sakristia, chór... V pôvodnom
kamennom ohradení
kostola bola kaplnka
Immaculaty z 18. stor. V novej kaplnke je
pôvodná pieskovcová plastika. V posledných desaťročiach
bol kostol niekoľkokrát
obnovený: kvalitné omietnutie stavby, nové zastrešenie lodí a veže, odliatie nových
zvonov . . Elektrické vykurovanie bolo v roku 2001 nahradené plynofikáciou kostola.
V minulých dvoch storočiach v Terni pôsobili tito farári: Imrich Bolinský /1796-1806/,
Matej Zatorský, Michal Drang, Pavol Dolinay, Augustín Semsey, Vincent Nagy, Ján
Forgács, Michal Czapkay, Izidor Duchon, Ján Schônviszky, Anton Kasanický, Štefan
Pápežík; v roku 1898 správcom farnosti sa stal Anton Mikita, ktorý v Terni pôsobil až do
svojej smrti v roku 1957. V roku 1947 spravovaním farnosti bol poverený vtedajší kaplán
Július Kolesár Ido roku 1957/. Uvádzame mená ďalších farárov: Jozef Hreško 119571965/, Medard Jozef Tekeľ 11965-1972/, Ján Biroš 11972-1982/, Jozef Jurko 11982-1990/,
od 1990 je 'farárom vdp. Imrich Anderko.
Prvým kaplánom v 20. storočí bol Barnabáš Szabó 11926-1929/; za ním nasledovali:
Karol Cirbus, Michal Ruska, Štefan Senko, Ján Kenedich, Zoltán alexa, Štefan Ducko,
Ján Švec, Michal Kôver, Jozef Kráľovský, Emil Stach, Štefan Onderko, Jozef Magura,
Július Kolesár, Ján Zbojovský, Ernest Perhač, Július Kolesár/druhýkrát/, ktorý sa stal
roku 1947 farárom. Od uvedeného roku celé polstoročie farnosť Terňa nemala kaplána,
V poslednom čase vypornáhali dp. kapláni z Veľkého Šariša. Až v júli 2002 nám otec
arcibiskup Mons. Alojz Tkáč poslal dp. kaplána Jána Saba. Tak správca farnosti vdp.
Imrich Anderko, ako aj dp. kaplán Ján Sabo sú skutočnými duchovnými otcami farnosti.
Za všetkých kňazov, ktorých noha vkročila na pôdu ternianskej farnosti, nech je Bohu
vďaka!
Spracoval: Tomáš Majerník

ROZHOVOR

S ...

MUDr. Erika Birošová obklopená deťmi
Pani

doktorka, v tomto čísle začíname novú rubriku
S ... , preto si aj vy v úvode spomeňte na vaše
začiatky v profesii, ale aj v ternianskom obvode.
ROZHOVOR

- V roku 1978 som ukončila štúdium mediclny a nastúpila som do detskej nemocnice
v Prešove, kde som pracovala - s polročnou prestávkou v roku 1979, kedy sa mi narodila
prvá dcéra - až do septembra 1981. Vtedy ma úplne nečakane, doslova zo dňa na deň
"prevelili" na detský obvod do Terne, kde po odchode MUDr. Novákovej do dôchodku
určitý čas liečil dospelých a deti iba MUDr. Polačko, čo bolo vzhľadom na počet
pacientov náročné. Po atestácii v roku 1982 a materskej dovolenke v r.1983 s druhou
dcérou som už z Terne neodišla. Od 1.1.1995 je detská ambulancia neštátnym
zdravotníckym zariadením.

- Aké zvláštnosti má váš obvod?
- Obvod tvori až
Prešova (19 km)
približne o 200
nezaznamenávam

II spádových obc! a nevýhodou je pomerne veľká vzdialenosť centra - kde je pohotovosť aj odborné ambulancie. Od roku 1981 sa rozrástol
deti. S radosťou môžem povedať, že na rozdiel od mojich kolegov
úbytok novorodencov - každoročne mi pribudne okolo 55 detí.
- Je známe, že najlepším štartom do života dieťaťa z hľadiska výživy je dojčenie.

Aké sú vaše skúsenosti s mamičkami v tejto oblasti?
- Jednoznačne registrujem nárast počtu dojčených deti. Teší ma, že si matky čoraz viac
uvedomujú nenahraditeľnosť materského mlieka. Na tento trend má vplyv aj nekvalitná
voda v našej oblasti, ktorú neodporúčam na prípravu umelej výživy, a iste aj finančná
stránka. Verim, že pozitfvnu úlohu zohrá aj činnosť poradkyne pre dojčenie p. Ľudky

Senderákovej .
-Ako zvládli naše deti tohtoročnú chrípkovú

sezónu?

-Pomerne dobre, o čom svedčí aj to, že na rozdiel od väčšiny škôl v okrese ZŠ v Terni
nemala tzv. chrípkové prázdniny. My sme zaznamenali zvýšenú chorobnosť len vo
februári u rómskych deti v Malom Slivníku, z ktorých sa mnohé po mesiaci do
ambulancie opäť vrátili. Ale nemožno hovoriť o chrípkovej epidémii.

- Čo vás na vašej práci najviac teši?
-Márn zvláštnu radosť, ak idem k novorodencovi, ktorého mamičku som tiež vítala do
života. Akoby sa vracali dejiny, keď moje prvé deti z obvodu sú už rodičmi. Teší ma, ak
sem deti chodia rady, bez strachu, alebo pridu "len tak", lebo nám chcú niečo povedať,
porozprávať sa, pozrieť si obrázky.

-Ako najradšej relaxujete po náročnom dni?
-Mojím zvláštnym každodenným relaxom je ranná cesta autom do práce, najmä časť od
Gregoroviec do Terne. Často zastav im auto a kochám sa napr. pohl'adom na Tatry. Ani
po 20 rokoch mi nezovšednela a teším sa na ňu každé ráno. Výborne si oddýchnem aj
v prírode, pri práci v záhradke alebo na prechádzkach s naším psom. Rada relaxujem pri
dobrej knihe a počas víkendov a dovoleniek s celou rodinou pri športe.

-Ďakujeme za rozhovor, želáme vám úspech v práci a spokojnost' malých pacientov.
Lenka Senderáková, Zuzana Poklernbová

5

Zo života školy
Aj v tomto školskom roku sa pedagógovia ZŠ venujú žiakom po vyučovaní v mimoškolskej činnosti. Majú seriózny záujem na harmonickom vývine žiakov, preto sa
ich snažia viesť k cielenérnu a účelnému tráveniu voľného času aj prostredníctvom
organizovanej činnosti v rôznych krúžkoch. Niektoré z nich už majú dlhoročnú tradíciu,
iné krúžky zasa pružne reagujú na momentálny záujem a potreby našich detí.
Teší nás, že už tradične sa darí práci v krúžku výtvarníckom, zdravotníckom,
geografickom, hudobno-tanečnom a športovom, o čom svedčia veľmi dobré umiestnenia
v súťažiach. Zároveň sme s potešením prijali aj záujem našich žiakov o novovytvorené
krúžky - dramatický, športový, krúžok varenia, kurz šitia a prácu s počítačom pre žiakov
l.stupňa zš.
Chceli by sme zdôrazniť, že sme jednou z mála vidieckych škôl, ktoré sa zúčastňujú
súťaží poriadaných ABC - centrom voľného času alebo pod záštitou OŠM a TK
v Prešove. Pravidelne dosahujeme výborné výsledky, dokonca aj prvé miesta, hlavne
v umeleckých súťažiach. V rozpätí od septembra 2002 do apríla 2003 uvádzame aspoň
niektoré súťaže a olympiády i umiestnenia našich žiakov.
Názov podujatia
Umiestnenie, úspešnosť
Miss účesy
dve žiačky úspešné
Disco dance
3.miesto vo dvojiciach
Saliansky Maťko
jedna žiačka úspešná
Rozprávkové vretienko
dvaja žiaci úspešní
Matematická olympiáda 5.r.
I postup do okresného kola
Biologická olympiáda
mimoriadne úspešní riešitelia
Geografická olympiáda
traja úspešní riešitelia
S prstom na mape
dvaja úspešní žiaci
Prečo mám rád slovenčinu, Slovensko práca jednej žiačky postúpila do celoslov.kola
Adventné vence
1.,2.,3.miesto
Siestaci, do toho!
3.miesto
Futbalový turnaj
4.miesto
Rope tripe
3.miesto
Nie drogám
1.,2.miesto
Sikovný chlapec, dievča 4.r.
finále - 5.miesto
finále - l.miesto
Sikovný chlapec, dievča 3.r.
Veľkonočná kraslica
práce poslané do okresného kola
(EKOCENTRUM)
Radi by sme informovali Čitateľov, že mnohé súťaže a podujatia finišujú
v posledných mesiacoch školského roka. Reagujeme na všetky adekvátne ponuky
a snažíme sa zapojiť čo najširší okruh našich žiakov do mimoškolských aktivít. Dúfame,
že nám deti urobia ešte radosť ďalšimi dobrými výsledkami v súťažiach i záujmom
o činnosť v škole po vyučovaní, ktorá ich baví. Nevzdávame sa v našom spoločnom
snažení a tešíme sa naozaj z každého úspešného vystúpenia našich žiakov na poli
vedomostí, zručností, umeleckých schopností i fyzickej zdatnosti.
Spracovala: Mgr. E.Suchožová, ZRŠ
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80. VÝROČIE ZALOŽENIA DHZ - V Ý Z V A
V dňoch 5. - 6. júla sa uskutočnia oslavy výročia založenia Dobrovol'ného hasičskéh:
zboru v Temi. Vyzývame preto občanov, ktorí majú fotografie a rôzne predmety, ktoré b
boli svedectvom o činnosti DHZ v Temi, aby ich zapožičali prípravnému výboru osláv n:
zhotovenie propagačných materiálov a násteniek. Prosíme o doručenie týchto predmeto'
na OcÚ. Po zdokumentovaní resp. zhotovení kópií budú tieto cenné materiály majiteľor
vrátené. Ďakujeme za spoluprácu.
Marián Mikolaj
za prípravný výbor osláv

ČO SI MÔŽU OBČANIA VYBAVIŤ NA OBECNOM ÚRADE?
Na základe zákona Č. 4 I 6/200 I Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov
štátnej správy na obce, prešlo na obecné úrady niekol'ko kompetencií. Pre občana te
znamená, že pri vybavovaní niektorých záležitostí nemusí cestovať do Prešova ne
okresný úrad. Tento zákon zabezpečí lepšiu efektívnosť a dostupnosť občanovi priame
v jeho obci na OcÚ. Na obecný úrad budú postupne prechádzať aj ďalšie kompetencie, c
ktorých vás budeme pravidelne informovať.
ČINNOSTI ZABEZPEČOVANÉ OBECNÝM ÚRADOM:
Stavebný úrad:
• vydávanie stavebného povolenia na výstavbu rodinného domu
• vydávanie kolaudačných rozhodnutí
• vydávanie povolení na výstavbu garáže,
Iné:
obnovu, prístavbu a nadstavbu
rodinného domu
• overovanie podpisov a odpisov
Sociálne služby:
• výpis z registra trestov
• opatrovateľská služba
• všetky záležitosti matriky
( na základe žiadosti občana)
Zuzana Kmecová

POZOR SÚŤAŽ !l!
MUDr. E. Birošovej sme sa počas rozhovoru (str.
opýtali aj to, kol'ko očkovaní absolvuje dieťa do 15. ro
života. Odpoveď po dohovore s MUDr. Birošov.
neprezradíme, ale dávame ju školákom ako súťaž
otázku. Zo správnych tipov , ktoré prosíme doručiť
lístku s menom na OCÚ do I 5. mája, vyžrebujerne tro
\) l~:':ľ~Ú\"
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I OBČIANSKE AKTIVITY
Futbal v Terni reprezentuje TJ DRUŽSTEVNÍK
Terňa. Do súťaží oblastného futbalového zväzu sú
zapojené tri družstvá. A- družstvo dospelých (tréner F.
Kivader) štartuje v IILB triede a jeho ambíciou je
postup do druhej triedy. Dorastenci (tréner P. Miko)
súťažia v ILB tirede a žiaci (tréner PaedDr. P. Tokár)
v ILD triede. Jarná časť súťaže prebieha od apríla do
júna. Zápasy dospelých a dorastencov sú v nedeľu,
žiaci hrajú futbalové zápasy v sobotu. Všetci sa snažia
nesklamať svojich priaznivcov.
Pavol Tokár
predseda TJ DRUŽSTEVNÍK
Dňa
14.2.2003
sa
uskutočnilo
výročné
zhromaždenie Miestneho spolku SČK,na ktorom boli
odovzdané plakety prof. MUDr. Janského viacerým
členom. Terniansky spolok SČK má v súčasnosti 114
členov, ktorí spolupracujú pod vedením tohto výboru:
predsedníčka - Ľ. Sedláková; podpredsedníčka - V.
Senderáková; pokladníčka - M. Sabolová; členovia
výboru - V. Vavrenec, P. Miko; revízor - Ľ. Tokár.
Pre záujemcov: Členom SČK sa môže stať každý, kto
dovŕšil vek 18 rokov a aktívne sa zapája do činností
organizovaných SČK (napr. darovanie krvi).
V tomto roku vznikol aj nový Klub turistov pri
Ternianskom športovom klube. Jeho ustanovujúca
schôdza sa konala 21.3.2003, kde bol zvolený tento
výbor: predsedníčka - A. Priputenová; podpredseda P. Kmec; pokladníčka - J. Sabolová; členovia - V.
Senderák, S. Tkáč ml. Klub chce osloviť
a zaktivizovať širokú verejnosť, najmä mladých ľudí,
ktorí majú radi prírodu v spoločnosti priatel'ov a chcú
spoznať pekné miesta v blízkom i vzdialenejšom okolí.
Každý, kto má záujem, sa môže oboznámiť s jeho
činnosťou, plán je na vývesnej tabuli vo dvore OcÚ
a bližšie informácie podajú členovia KT.
Lenka Senderáková
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SPRÁVA
MATRIČNÉHO
ÚRADU V TERNI
Počet obyvateľov
k 3l.l2.2002 ... 1050
NARODILI SA:
Janka Oravcová
Tajana Gogoľová
Barbora Marcinová
František Giňa
OPUSTILI NÁS:
Helena Giňová
Anton Ďadovský
Verona Golodžejová
Anton Piroh
Okrúhle životné jubileá
oslávili:
K 80-ke sme blahoželali:
Margite Pirohovej
Anne Senderákovej
K 60-ke sme blahoželali:
Anne Gecíkovej
Františkovi Tvardzíkovi
Antonovi Miščíkovi
Márii Kivadrovej
K 50-ke sme blahoželali:
Stanislavovi Bartekovi
Jánovi Pastirčákovi
Márii Krajňákovej
Magde Kivaderovej
Márii Gecíkovej
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