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Zdarma

OHLASY
Vážení občania!
Po uplynutí II. štvrťroka 2003 sa k Vám znovu prihováram prostredníctvom
obecných Ohlasov, aby som v krátkosti pripomenul významné udalosti v našej obci
a miestnych častiach Babin Potok a Hradisko a oboznámil Vás s výsledkami práce
Obecného úradu a Prevádzkarne OcÚ v Terni.
Začnem od začiatku štvrťroka. Dňa 8.4.2003 prebehlo územné konanie pre
výstavbu rozvodnej siete a vodovodných prípojok v obci, ktoré bolo úspešne
ukončené vydaním právoplatného rozhodnutia. Začiatkom apríla sa rozbehli
prípravné práce na výstavbe ďalšej vetvy kanalizačnej siete od centra budovy
Jednoty smerom na nižný koniec obce. Toto urýchlené zahájenie 5. etapy výstavby
obecnej kanalizácie si vynútilo inštalovanie optokáblov, ktoré realizovala v trase
našej kanalizácie firma Telecom a ochranné pásmo optokáblov by podstatne zdražilo
vybudovanie kanalizačnej stoky. Po Veľkej noci 24. apríla bola stavba kanalizácie
započatá Firmou EKOÚNIA Michalovce po Hlavnej ulici a Prevádzkarňou OCÚ po
Mlynskej ulici. Práce sú realizované, až na obnovu
chodníkov. Rozpočtový náklad 5.etapy kanalizačnej
stoky je 3.911.776,55 Sk.
V máji sme v spolupráci so ZŠ usporiadali oslavu
Dňa matiek v kultúrnom dome.
13.mája k nám zavítal veľvyslanec EÚ p. Eric
van der Linden (na obr.), ktorý navštívil základnú
školu, rómsku osadu a pozrel si aj Mikitovu ulicu.
V dňoch 15. a 16. mája 2003 sa konalo referendum o vstupe do
, v ktorom sa
zúčastnilo 62% oprávnených občanov na hlasovanie v referende. Naši občania sa
veľkou väčšinou vyslovili za vstup Slovenska do EÚ.
Priebežne pokračuje výstavba 15 bytových jednotiek a technickej vybavenosti v
rómskej osade Prevádzkarňou OcÚ tak, aby sme ich ukončili a odovzdali v októbri
2003. Počas prázdnin chceme zrekonštruovať budovu MŠ pre rozšírenie tried pre ZŠ.
Obecné zastupitel'stvo schválilo organizovanie zbierky na zriadenie Domu
nádeje po rekonštrukcii budovy bývalej cirkevnej školy pri kostole v Terni.
Do zostávajúcich dní prázdnin a dovoleniek Vám želám dobré zdravie, pohodu
a príjemné prežitie leta.
Martin Senderák, starosta ohce
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[ROZHOVOR

Prázdniny-sú tu, ;ale my sme sa v rozhovore s riaditeľom ZŠ Mgr. Eugenom
Andreánskym didltel'k:ou Mš Otíliou Pirohovou . vrátili do chvíľ, ked' bolo
v školách rušno ako 'v'úIL,
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- Pán riaditeľ, skončil sa školský rok. Aký bol, čím sa hlavne vyznačoval?
- Tento rok sa líšil od predchádzajúcich hlavne tým, že škola nadobudla 1,7.2002
právnu subjektivitu. Jej zriaďovateľom je obecné zastupiteľstvo v Terni. Veľmi si
pochvaľujeme dobrú spoluprácu s OCÚ v Temi, pánom starostom a obecným
zastupiteľstvom. Máme v nich veľkú oporu. Po presune kompetencií máme väčší
prehľad o financiách, ktoré štát poskytuje škole na činnosť. Je ich však stále málo,
nemôžeme si dovoliť modernizovať zbierky učebných pomôcok, vylepšiť vybavenie
novým nábytkom a prostriedky nezvyšujú ani na priebežnú údržbu.
Som rád, že kolektív učiteľov sa omladzuje, že oproti roku 2001/02 oveľa menej
žiakov neprospelo, badať zlepšenie v správaní a pokrok sme zaznamenali aj
v dochádzke na vyučovanie. Snažíme sa ju zlepšovať hlavne u žiakov z rómskych
rodín. Som rád, že v škole pôsobí od septembra kvalifikovaný učiteľ telesnej
výchovy, Je k žiakom pomerne prísny, ale myslím si, že im to neuškodí.
(O úspechoch žiakov informuje p.zástupkyňa vo svojom príspevku. pozn.Z.P.)
.
- .Iednym z neoficiálnych kritérií kvality školy je aj úspešnosť deviatakov pri
prijímaní na stredné školy. Môžete byť s výsledkami žiakov spokojní?
- S prijímaním našich deviatakov neboli problémy. Všetci využili možnosť podať si
prihlášku na dve školy. Dobre si počínali aj na prijímacích pohovoroch, hoci
prospechom patrili skôr k priemeru. Musím ich však pochváliť za dobré správanie a
všestrannú aktivitu v škole. Ako najstarší žiaci nám boli oporou. Z úprimného srdca
im prajem, aby sa im v ďalšom štúdiu darilo. Boli to výborní deviataci.
- Aká bola spolupráca rodičov so školou a v čom sa môže v budúcnosti zlepšiť?
- Spolupráca rodičov so školou ostáva už viac rokov na podpriemernej úrovni. Na
schôdze rodičovského združenia chodia rodičia najmä tých žiakov, s ktorými
nemáme problémy. Rodičov z rómskej komunity sa veľmi ťažko dá získať na
spoluprácu, Česť výnimkám. Rodičia by si mali uvedomiť, že školaje tu pre ich deti,
že sa musia pričiniť aj oni o zlepšenie podmienok školy a spolupracovať s učiteľom
pre dobro svojho dieťaťa. Obidva najhlavnejšie činitele výchovy a vzdelávania,
rodina a škola, musia teda ťahať zajeden povraz, S výborom rodičovského združenia
pri ZŠ sa mi spolupracuje výborne. Moje poďakovanie patrí najmä predsedníčke
p.V. Senderákovej a pokladníčke p. Matiskovej.
- Prezradíte nám niečo zo zámerov pre nasledujúci školský rok?
- V školskom roku 2003/04 budeme mať o jednu triedu viac, t.z. 19 tried, novinkou
budú dve triedy nultého ročníka pre prípravu žiakov z rómskych rodín, ktorí
nenavštevovali MŠ a nie sú pripravení na zvládnutie učiva riadneho prvého ročníka.
Bude to akoby posledný ročník MŠ, do ktorého budú chodiť už školopovinné
šesťročné deti. Novinkou je aj miesto rómskeho asistenta učiteľa, ktorý bude
pomáhať vyučujúcim v nultom aj v 1. ročníku. Úspešne sme spracovali
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Úspešní školáci
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Prišlo leto a s ním vytúžené prázdniny. Čas oddychu, ale aj čas bilancovania.
Tento rok bol bohatý na súťaže a akcie, v ktorých naše deti potvrdili dobré meno
školy svoj imi výsledkami v súťažiach i úspešnou reprezentáciou.
Niekol'koročná snaha mladých zdravotníčok vyústila vo fantastické umiestnenie
v okresnom kole Hliadky mladých zdravotníkov - l.miesto, ktoré im zabezpečilo
postup do krajského kola. Tu sa umiestnili na krásnom S.mieste. Veríme, že tento
úspech povzbudí naše dievčatá P. Imrichovú, l. Sabolovú , V. Senderákovú, Z.
Poníkovú, Á. Balážovú,
V. Scdlákovú z VIII. A aj p. uč. Benkovú, aby si ďalej
zdokonal'ovali zručnosť pri poskytovaní prvej pomoci a záchrane l'udského života.
Mimoriadne sa vydaril vstup D. Senderákovej z V.A· do okresného kola
Matematickej
olympiády
- získala l.miesto. Žiaci našej školy sa pravidelne
zúčastňujú literárnych súťaží. P. Imrichová získala 2.miesto vo Hviezdoslavovom
Kubíne, kde zaujala svojím výrazným prednesom. V tej istej súťaži skončila
L. Sokolová z IX. A tretia ajej literárna práca postúpila do celoslovenského kola
súťaže Prečo mám rád slovenčinu,
Slovensko. Poďakovanie
patrí p. uč.
Kostrábovej, ktorá sa týmto talentom venuje už niekol'ko rokov. Výsledky sú
očividné. Žiaci našej školy sa zúčastnili mnohých ďalších súťaží a získali pekné
ocenenia. Uvádzame aspoň niektoré: Vel'konočné variácie - M. Tokárová z ILA 2.miesto,
Disco tance - Z. Bašistová, E. Majerníková zo VI.A - 3.miesto,
Šikovný chlapec, dievča - L. Jusko z
I1I.A - l.miesto vo finále, súťaž Nie
drogám - Tokár, Frič, Pilarčík,
Bašistová, Kušnírová, Imrichová 1. a 2.miesto.
Mnohí žiaci získali
v ďalších súťažiach 3. a 4.miesto,
niektorí sa stali úspešnými riešitel'mi
v olympiádach. Pod vedením p. uč.
Sivákovej obsadili žiačky Balážová,
Senderáková a Gašparová v súťaži
Rastlinky a zvieratká 2.miesto.
V júni mesto Prešov organizovalo Beh ._
olympijského
dňa. Naši žiaci pod
vedením p. uč. Janiča v masovom
behu obsadili vo svojich kategóriách
pekné umiestnenia: M. Stašíková 4.miesto, G. Prič - 8.miesto, D. Sobota - 9.miesto. Sme radi, že sa naša škola
nestratila medzi prešovskými ZŠ, aj keď zd'aleka nemá také podmienky na šport
ako v mestských telocvičniach.
(pokračovanie príspevku na ďalšej strane)

IOZNAMY OCÚ a oZJ
*

(dokončenie
z predchádzajúcej

príspevku
strany)
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V spolupráci
s pani uč.
Kivaderovou sme vyhlásili
na pôde ZŠ súťaž Detský
čin roka 2003. Deti VI.A
uskutočnili zbierku šatstva,
hračiek a peňažných darov
medzi našimi žiakmi. Pri
svojej
návšteve
venovali
Detskému
domovu
na
Vodárenskej ulici 600,- Sk
a hračky
a odevy Charite

SČK.
Takýto
bol
uplynulý
školský rok. Je to len časť
našich aktivít a snaženia.
Oddych
a
teplé lúče
prázdninového
slniečka
budú vskutku zaslúžené.
Všetkým
prajeme
krásne
leto
a príjemné
voľné
chvíle.
Dovidenia v septembri!
Mgr. Eva Suchožová
zástupkyňa riad.školy
Ilustrácie do Ohlasov
poskytla ZŠ Terňa.
Ďakujeme!
redakcia
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Upozorňujeme
na dodržiavanie
zásad
triedenia
komunálneho
odpadu,
hlavne na
vy triedenie
zvyškov,
ktoré
je
m~žné
kompostovat'. Zber komunálneho odpadu a jeho
odvoz na skládku v Hertníku vyžaduje ročne 180
tis. Sk, pričom z poplatkov občanov sa uhradí len
80 tis. Sk. Bez separovania odpadu nebude
možné udržať doterajšiu sumu 80,-Sk na osobu a
rok, ktorá je podľa
zákona
o miestnych
poplatkoch minimálna.
Povinnosť zaplatiť poplatok si zatiaľ nesplnilo
30% občanov. Vyzývame ich, aby ho v čo
najkratšom čase uhradili.
..,
* Podľa zákona č. 282, ktorým sa upravuJ!!
podmienky
držania
pso~, prip:avuje
Ocl!
evidenciu psov , v rámci ktorej obec vyda
držiteľovi psa evidenčnú známku so zákl~dný~~
údajmi, ktoré budú zároveň uvedené v evidencii
naOcÚ.
* Regionálna veterinárna a potravinová
správa Prešov upozorňuje na povinnos~ osôb
oprávnených disponovať ž.ivými z~i~rataml a!e~o
živočíšnymi
produktmi
ohlásiť
začatie
a skončenie svojej činnosti orgánom veterinárnej
správy. Bližšie informácie a ohlasovací formulár
sú naOcÚ.
* V posledných dňoch došlo ku krádežiam
v klube
dôchodcov
a pred
zdravotným
strediskom. Vyzývame preto občanov, aby boli
ostražití pri ochrane vlastného
a obecného
. majetku.
* Mladí motorkári, ktorí užívajú prázdninové
dni, znepríjemňujú
rýchlou a hlučnou jazdou
najmä vo večerných hodinách život obyvateľ~;
obce. Vystavujú nebezpečenstvu seba a ohrozujú
ďalších, najmä deti. Pripomíname ich rodičom,
že sú zodpovední za to, ak ich synovia jazdia bez
vodičského oprávnenia a za prípadné dôsledky.

projekt Infovek na vybavenie počítačovej učebne a v novembri by sme mali dostať
šesť počítačov s napojením na internet. Žiaci tak budú na vyššej úrovni pracovať
s informačnou technikou. Zmení sa aj spôsob vyučovania vo väčšine predmetov,
pretože učiteľ využije vzdelávacie programy na vysvetľovanie a precvičovanie
učiva. Plánov máme veľa, len aby sme to utiahli aj finančne.
- Na záver osobná otázka: Spomínate si na
prázdniny z vašich školských
čias a čo
želáte žiakom a rodičom do týchto letných
mesiacov?
- Do svojich 13 rokov som rástol na dedine.
Hoci sme žili v skromnejších podmienkach
a rodičia s nami nechodili na zahraničné ani
na tuzemské dovolenky, som štastný, že som
prežil viac prázdnin
v tomto prostredí.
~
>'.[Y":':"
Horúce letá, kúpanie v Toryse, kamaráti,
množstvo hier, ale aj primeraných povinností, to je krásny obraz mojich prázdnin.
Takéto prázdniny, prežité v spojení s prírodou, s kamarátmi by som želal každému.
Našim žiakom želám krásne prázdninové dni, veľa dobrej zábavy a pekných
zážitkov. Nech sa slniečko na nich usmieva, aby nezabúdali robiť dobro a každý deň
niekoho potešili dobrým skutkom a slovom. Rodičom želám dobré zdravie,
potešenie zo svojich detí, trpezlivosť a pochopenie pre ich prázdninové šantenie.
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- Pani riaditeľka, podeľte sa s čitateľmi o pohľad na nplynulý školský rok.
V uplynulom školskom roku sme mali zapísaných 40 detí, z toho 15 predškolákov.
Počas celého roka sme pripravovali rôzne podujatia, preto sme nudu nepoznali.
V decembri sme mali posedenie pri stromčeku s Mikulášom, počas fašiangov
karneval a diskotéku. V marci pripravili pani učiteľky bábkové divadlo, na ktoré
sme pozvali rómskych prvákov. Jar sme privítali zhotovením Moreny a vychádzkou
do lesa. K Dňu matiek sme mamkám pripravili program a darčeky. Výlet v Prešove
sme spojili s návštevou planetária a múzea. Oslavu Dňa detí sme spestrili viacerými
akciami - výletom do Žatkoviec, divadielkom "Gašparko" a na záver hľadaním
pokladu cez "Jánsku noc", keď deti v škôlke aj nocovali. S deťmi, ktoré už
nastupujú do ZŠ sme sa rozlúčili na oslave so spoločne upečenou tortou.
- Koľko škôlkarov očakávate v sePvtembri a čím novým ich v škôlke privítate?
- :.lámc zapísaných opäť 40 detí. Caká ich skrášlená škôlka (chceme vynoviť
jedáleň, okná, stoličky a stoly) a pestrý program počas celého roka vrátane
hudobno-dramatického krúžku, ktorý pripravujeme s podporou Nadácie pre deti
Slovenska, ktorá v rámci Hodiny deťom schválila náš projekt a prispela z verejnej
zbierky, ktorú poznajú naši občania z médií.
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Ked' Lysá stráž bola letiskom
V roku 1943 sa na oblohe v oblasti Terne a Gregoroviec začali objavovať
bezmotorové lietadlá - klzáky. Cez školské prázdniny v novozriadenom stanovom
tábore na Lysej stráži boli totiž zriadené dva kurzy bezmotorového lietania.
V začiatkoch na uschovanie lietadiel slúžila stodola na blízkej samote Počkaj.
Zanietení letci zmontované lietadlá na rukách vynášali na Lysú stráž (obr.). Keď
chvost lietadla na kopci bol upnutý, na hák v prednej časti lietadla navliekli
koncovky dvoch dlhých gumených lán. Pilot zaujal svoje miesto a pripútal sa. Dve
skupiny chlapov silne napli laná a na povel bolo uvol'nené upnutie chvosta lietadla.
Vtom lietadlo na spôsob vel'kého praku bolo
vymrštené do vzduchu - vzlietlo. Laná sa
automaticky odpojili. Lietadlo pilotované
inštruktorom
alebo frekventantom
kurzu
plachtilo v ovzduší a let bol ukončený
pristaním na úpätí kopca. Lietadlo znova na
rukách vynášali na vrchol, aby sa mohol
uskutočniť ďalší let.
V roku:
1944 sa na Lysej
stráži
uskutočnili
kurzy stupňov
A, B ,c.
Lietadlový park tvorili klzáky SG-38 a Vrona bis, ktoré "nocovali" pod stromami.
Bola to vel'ká udalosť, keď Lysej stráži bol pridelený Vetroň Granau baby OK - 314.
V tomto roku bolo 534 štartov. Stavba ubytovní a hangáru sa uskutočnila v rokoch
1946 - 47. Nechýbala ani kuchyňa a jedáleň. Postavili aj koľajnicový systém
a strojovňu, čo uľahčilo transportovanie lietadiel na kopec.
Odkial' toto všetko vieme? Informácie nám
poskytol
Belo
Nižník,
zanietený
letec
a v súčasnosti
učiteľ
autoškoly
v Prešove,
. ktorého prastarý otec bol horárom v Hradisku.
O Lysej stráži hovorí vždy s úctou. Spomínané
letisko zaniklo v roku 1952. Cenné informácie
nám poskytol aj Ladislav Platko,
ktorému
americká Nadácia Štefana Baniča v· roku 2002
Pilot Jamnický na klzáku
udelila titul "Rytier letectva".
Uvedený titul
udelili aj Imrichovi Majorošovi st. ; Ing. Gejza
Markovič od Nadácie
prevzal pamätnú medailu. Poznamenávame,
že z Terne
vetrone pilotoval František Vavrek a z Mošurova plk. PhDr. Milan Palenčár.
Boli to vzrušujúce časy, ked' nad Terňou plachtili bezmotorové lietadlá. Vtedy
ešte južná strana Lysej stráže bola .Jysá".
Tomáš Majerník

fOTOREPORTÁZJ
80 rokov DHZ v Terni
Temianski hasiči sa
dožili vlajky. Navrhol
ju Mgr.E. Andreánsky
a posvätil j u vdp.farár
l. Anderko

Starosta obce Martin Senderák
odovzdáva Ivete Mochnackej
z DHZ Terňa ocenenie za 2.miesto
v okresnom kole súťaže v kategórii
dorasteniek

Aká by to bola súťaž bez prenosnej
striekačky!

Ako vidíme, členky ternianskeho
družstva sú s umiestnením v súťaži
nanajvýš spokojné.
Text: T.M.
Foto: J. Senderák

;OBČIANSKE AKTIVITYj

sPRÁ VA MATR1ČNÉHO ÚRADU
VTERNI

Spoluobčania - dôchodcovia
môžu byť príkladom činorodosti
aj
pre mladších.
V klube
dôchodcov (KD), ktorý združuje
30 členov sa stretávajú pri
rôznych
akciách,
aby
sa
v rodinnej atmosfére potešili
a navzájom
povzbudili.
Vydarené sú aj pravidelné
zájazdy
a výlety,
spoločné
brigády
pn
zvel'ad'ovaní
priestorov KD,
upratovaní
cintorína, ale aj zber liečivých
rastlín a ďalšie. Pri klube pracuje
aj miestna skupina Združenia
chronicky chorých (bývalý zväz
civilizačných chorôb). Jej členmi
sú aj obyvatelia obcí z obvodu
MUDr. Vinclerovej, ktorá im aj
svojimi prednáškami pomáha
prekonávať úskalia choroby.
Okrem toho majú možnosť
zúčastňovať sa na seminároch
pre diabetikov a kardiakov, na
rehabilitačných
a ozdravných
pobytoch a športových dňoch.
Výbor KD pod vedením p. Márie
Oravcovej pozýva
mladších
dôchodov, aby sa zapojili do
činnosti klubu, a tak prispeli
kjeho oživeniu.

BLAHOŽELÁME
NOVOMANŽELOM:
Michal Lorenčík a Martina r. Škvarlová
Ivan Giňa a Stela r. Giňová
Ing. Dušan Duplinský
a Renáta r. Maňkošová
Pavol Molka a Ingrid r. Mriglotová
Ľubomír Pastirčák a Eva r. Senderáková
NARODILI SA:
Stela Giňová
OPUSTILI NÁS:
Koloman Kivader (72)
Jozefína Tokárová (90)
Koloman Senderák (87)
OKRÚHLE ŽIVOTNÉ JUBILEÁ:
80 rokov:
Alexander Bašista
70 rokov:
Rudolf Koscelník
Verona Segedyová
Ján Hochrúň
Helena Piskurová
60 rokov:
Mária Vargová
50 rokov:
Milan Varga
Ján Varga
BLAHOŽELÁME
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