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Zdarma

OHLASY
Vážení občania, skončilo sa horúce leto, Tomáš Majerník
prázdniny i dovolenky. Prihováram sa vám, aby som
zhodnotil prácu OCÚ a prevádzkarne za uplynulý DUŠIČKY
štvrťrok.
Pred prázdninami som v Ohlasoch avízoval Každý z nás tuší
stavebné úpravy v materskej škole, kde sa nachá zachvenie v duši
dzajú triedy ZŠ, aby sme po prázdninách mohli otvo keď svetlo v zraku zhustne
riť tri nové triedy pre nulté ročníky s komplexnou
rekonštrukciou sociálno-hygienických zariadení a Nie sme tu navždy
priamym prístupom do každej triedy. Naša prevádz raz veru každý
kareň s pracovníkmi na verejnoprospešných prácach na Tvojej hrudi usne
túto úlohu včas zvládla a 2.9.03 začal školský rok
v nových učebniach. Bolo to zložité, pretože
v školstve je finančných prostriedkov málo, nemohli
sme teda práce ukončiť výmenou podlahových kry
tín, a preto tam máme len cementové potery.
. V priestoroch MŠ sme vytvorili malú jedáleň pre
deti na prízemí s výdajným okienkom a s inštaláciou
teplej úžitkovej vody v kuchyni, čím sa výrazne
Kresba: Lucia Giňová
zlepšili podmienky stravovania najmenších detí.
Obnovili sme aj fasády budov skladu a kuchyne s jedálňou ZŠ. OCÚ v spolupráci
s riaditel'stvom ZŠ pripravil a predložil projekt na rekonštrukciu celej budovy MŠ,
ktorý bol odoslaný na úrad vlády s tým, že prednostne rieši nulté ročníky.
Rozhodnutie o dotácii zatial' nemáme.
Vzhl'adom na skorý začiatok vyučovania bol zmenený cestovný poriadok auto
busov. Prepravca SAD nedokázal včas dopraviť všetkých žiakov z okolitých obcí,
spoje meškali, preto sa od 22.9.2003 vrátil k pôvodnemu cestovnému poriadku. K
14.12.2003 pripravuje opäť zmenu, preto vaše návrhy čo najskôr oznámte na OcÚ.
Počas prázdnin sme upravili priestory zubnej ambulancie, klubu dôchodcov,
čerpacej stanice pitnej vody a čiastočne KD. Aj Jednota obnovila vonkajší vzhl'ad
budovy v centre obce, čo sme niekol'ko rokov žiadali. Výsledok občania oceňujú a
dúfam, že ho budú aj chrániť.

Potešila nás správa, že agentúra SAPARD schválila náš projekt na rekonštrukciu
miestnych komunikácií a chodníkov na ulici A. Mikitu a Záhradnej. Teraz prebieha
príprava na výberové konanie dodávateľa.
Úspešne pokračuje výstavba 15 bytov v rómskej osade. Prevádzkareň spolu s
budúcimi nájomníkrni ukončuje vonkajšie omietky, inštalácie a po realizácii vnú
torných omietok chceme stavbu do konca októbra pripraviť na odovzdanie
užívateľom. Na druhej stavbe - Technická vybavenosť rómskej osady - boli práce
ukončené preberacím konaním 19.9.2003. Odovzdali sme rozvody pitnej vody,
kanalizačú sieť, časť elektrických rozvodov a prístupovú cestu k 15 bytom, čím sa
odstránil havarijný stav v odkanalizovaní rómskej osady.
OCÚ na základe uznesenia obecného zastupiteľstva vyhásil zbierku na pre
stavbu budovy bývalej cirkevnej školy za kostolom na dom nádeje, ktorý
z uvedených prostriedkov zrekonštruuje prevádzkareň OcÚ. Veríme, že občania
pochopia výzvu a podľa svojich možností prispejú na tento účel.
Chcem vás, vážení občania, požiadať o spoluprácu pri ochrane životného pros
tredia i čistoty obce a miestnych častí Babin Potok a Hradisko.Nájdu sa aj ľudia,
ktorí vytvárajú čierne skládky najmä v okolí brehov potoka. OCÚ zabezpečuje
pravidelný vývoz veľkých kontajnerov, preto vás žiadame o oznámenie nezod
povedných občanov, aby sme v zmysle zákona zabezpečili nápravu s prípadnými
sankciami. Bolo dobrým zvykom, že vždy pred sviatkami alebo nedeľou občania
pred svojimi domami vyzametali chodníky. Chcem vás požiadať, aby sme túto tra
díciu zachovali a prípadne pomohli aj starším susedom alebo tým, ktorí sa zdržia
vaj u mimo obce. Podobne bolo dobrou obyčajou, že občania vykosili a vyčistili
od buriny aj iné priestory - na Záhumní, Pod Dubinou a ďalšie, aby prostredie,
v ktorom bývame, bolo čisté a upravené.
Chcem vás požiadať, aby každá domácnosť zabezpečila kompostovanie biolo
gického odpadu zo záhrad a z chovu domácich zvierat, nech nekončí v smetných
nádobách a kontajneroch. Ich vyvážanie a ukladanie na skládky stojí nemalé pros
triedky, ktoré potrebujeme na súrnejšie výdavky. Vyzývam rómskych spolu
občanov, aby nevyhadzovali odpad na verejné priestranstvá a v čase sociálnych
dávok dbali o verejný poriadok.
Poslanci sa na zasadnutí OZ venovali havarijnému stavu kaštieľa a po rozprave
prijali uznesenie o jeho odkúpení a rekonštrukcii, na ktorú by bolo možné získať
prostriedky z fondov EÚ až do výšky 100 % a vytvoriť tak pracovné miesta v obci.
Záverom vás, vážení občania, chcem požiadať o ochranu vášho aj obecného
majetku, lebo v poslednej dobe dochádza k odcudzovaniu kovových predmetov,
k drobným krádežiam úrody a vandalizmu. Prosím vás, aby ste každý podozrivý
prípad oznámili na OCÚ alebo priamo na Obvodnom oddelení polície vo V.Šariši.
V novembri pripravujeme verejnú schôdzu občanov, na ktorú vás srdečne
pozývame. Prejednáme na nej plán rozvoja obce do roku 2013, vaše návrhy a pri
pomienky k práci OCÚ, poslancov a starostu.
Martin Senderák
starosta obce
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Jesenný mesiac október upriamuje pozornosť spoločnosti na ľudí prežívajúcich
jeseň života - na dôchodcov a ich problémy. V našej obci je šestina občanov star
ších ako 60 rokov. Oslovili sme preto druhú najstaršiu obyvateľku 95-ročnú
Alžbetu Blichárovú a poprosili sme ju o rozhovor. Na výzvu, aby si zaspomínala
na radostné aj ťažké okamihy života, odpovedala rozprávaním, v ktorom sa veselé
aj smutné udalosti prelínali a vytvorili pekný obraz zmysluplného života.
- Narodila som sa v rodine, kde bolo desať detí, ale dve ešte v detstve zomreli. Žili
sme z práce na poli a na gazdovstve. Keď som mala šesť rokov, začala som chodiť
do školy, ale nie dlho, len tri dni. Začala sa prvá vojna a nášho pána učiteľa Štofka
povolali na front. Celú zimu sme boli doma, ale na jar sa učenia ujal otec nášho
učiteľa a opäť sme boli v škole. Učili sme sa po maďarsky. Vojna poznačila aj našu
rodinu, náš otec musel na front. Vrátil sa po troch rokoch taký chorý, že sme boli
pripravení na najhoršie. Zobrali po-tom nášho najstaršieho brata Jura, ale vojna už
trvala len krátko a on sa šťastne vrátil. Aj otec sa poma-ličky zotavoval a hoci
s podlo-meným zdravím žil do 73 rokov. Do školy som chodila šesť rokov a potom
ešte dva roky do nedeľnej školy dvakrát do týždňa.
- Ako ste prežívali dievčenské roky?
- Po skončení školy som pomáhala na poli a pri domácich prácach. Rada si
spomínam aj na zimu, keď sa schádzali ženy na priadkach a popri tom sa o vše
ličom vyrozprávali. V zime bolo viac času aj na čítanie náboženských časopisov.
Veľmi rada som čítala a niektoré príbehy si pamätám doteraz. Ako mladí sme sa
vedeli aj pekne zabaviť. Stačilo nám málo - v nedeľu po obede sme sa stretli
u niekoho na dvore a pri harmonike sme si zaspievali i zatancovali.
- Potom ste si založili rodinu.
- Keď som mala 19 rokov, vydala som sa.
Narodilo sa nám päť dcér a syn. Usilovali sme sa
dobre ich vychovať a umožniť im, aby mohli
chodiť do škôl. My s manželom sme pracovali na
gazdovstve a neskôr v poľnohospodárskom
družstve. Bola som tam až do dôchodku a robota
ma veľmi bavila. Mali sme radosť, keď sa deti
osamostatňovali a zakladali si rodiny. Prežívali
sme aj obavy o našu dcéru rehol'nú sestru, keď
v päťdesiatych rokoch zatvárali kláštory. Dlho
uschovával náš dom rehoľné rúcha sestier, kým sa
situácia nezlepšila. Po smrti manžela som počas
zimy bývala u svojich detí v ich rodinách, ale
najlepšie mije tu doma.
(Pokračovanie na str. 7)
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Letmý pohľad do dejín Babinho Potoka
Pri skúmaní dejín Babinho Potoka musíme postupovať nanajvýš obozretne, aby
sme si toto starobylé sídlisko nepomýlili s obcou Babie. Obidve sídliská mali
v stredoveku buď rovnaké, alebo veľmi podobné názvy: Babin Potok - Babapataka,
Balpataka, Balpotok ... ; Babie - Baba Pataka, Baipataka... Veľký znalec osídlenia
Šariša prof.PhDr. Ferdinand Uličný, DrSc. hovorí, že v roku 1310 došlo k výmene
majetku Terne, susediaceho smejetkom Babinho Potoka. Vo svojej monografii do
slova uvádza: "Pri deľbe dedičných majetkov zemanov Tekulovcov v roku 1334
severná časť dediny Babin Potok pripadla Mikulášovi a synom Pavla ajeho bratovi
Andrejovi južná časť." V 15. storočí okrem zemiamskych kúrií tu stálo najmenej 5
sedliackych domov - kúrií. V 17. storočí poddaní bývali v 18 domoch.
Posledným veľkostatkárom vlastniacim pozemky v Babinom Potoku bol Dr. Ján
Baross, ktorý v roku 1924 odpredal svoje rozsiahle pozemky v celkovej výmere
viac ako 72 hektárov. Novými majiteľmi sa stali Emil Schutz ajeho 29 spoločníkov
z Terne. V Terni tak vzniklo pasienkové spoločenstvo. Cena nehnuteľností bola 27
200 vtedajších korún čsl. V historických prameňoch je uvedené, že Babin Potok
bol voľakedy farnosťou. Bližší časový údaj zatiaľ nie je známy. Podľa ústneho
podania tamojší sakrálny objekt vraj náhle zanikol. Istý občan Terne (t.č. už
nebohý) mi hovoril, že podľa rozprávania jeho otca, ich starý či prastarý otec bol
svedkom toho, keď sa spomínaná stavba rúcala. Toto rozprávanie malo síce
charakter povesti, avšak istý človek spolu so svojím bratom (ich mená zverejním
inokedy, obaja sú už nebohí) pri zemný ch prácach na predpokladanom mieste
stavby objavil pozostatky stavebného objektu. Aj poznámka v staršom schématizme
"olim parochia" môže svedčiť o tom, že v Babinom Potoku, v dosiaľ presne
nevymedzenom období, stál sakrálny objekt. Pod vplyvom ľudového rozprávania
vznikla aj táto básnička:
V Babinom Potoku
vždy jeden deň v roku
tam kde je kotlina
zatrasie sa zem
s kostolíkom vŕšok
zjaví sa- že stačí
mihnúť sa kostolník
cinknúť v umieračik
Zanechajme však povesti a držme sa reality: Babin Potok má Boží dom - kostol
sv. Alžbety Uhorskej. (obrázok)
(pokračovanie na str.5)

Odpad náš každodenný

Na zasadnutí OZ dňa 28.8.2003 pri hodnotení
čerpania rozpočtu za prvý polrok
poslanci
konštatovali, že vo vývoze komunálneho odpadu
sme výrazne prečerpali vyčlenené prostriedky (až
68% plánovaných na celý rok). Toto prekročenie je
dôsledkom
nedisciplinovanosti
pri
triedení
domáceho
odpadu.
Vo
veľkokapacitných
kontajneroch nájdeme burinu, konáre, dosky, ale aj
staré televízory, šatstvo atď. Pri hľadaní riešenia
navrhli poslanci zníženie množstva biologického
odpadu
zapojením
občanov
do
projektu
kompostovania v spolupráci so ZŠ, kde sa žiaci na
hodinách pestovateľských prác s kompostovaním
oboznámili
ho

V budúcich číslach Ohlasov pripravia žiaci pod
vedením Mgr. A. Kivaderovej informačné letáčiky
s návodom, ako jednoducho a užitočne využiť
odpad zo záhrad. Domácnosť, ktorá v budúcej
pestovateľskej sezóne nebude mať kompostovisko,
bude zvýšeným poplatkom finančne znevýhodnená.
Zo štatis-tických údajov vieme, že jeden človek
zanechá po sebe priemerne asi 225 - 240 kg
odpadu za rok. Skúsenosti z iných obcí dokazujú, že
kompostovaním môžeme znížiť množstvo odpadu
takmer o polovicu. Ušetríme tým peniaze a zároveň
získame kvalitné hnojivo pre svoju záhradku.
Alžbeta Kivaderová

(Dokončenie zo str.4)
Z dokumentácie,
ktorú
o výstavbe kostola vedie
Mgr. Elena Mateovičová,
rod. Koscelníková, vybe
ráme
tieto
fakty:
Základný kameň kostola
požehnal Svätý Otec Ján
Pavol II. v roku 1990 vo
Vajnoroch v Bratislave.
Vzápätí pozemok na
stavbu kostola darovali
Mária
Koscelníková
a František
Koscelník.
Do konca r. 1991 bol
vymurovaný suterén a na
jar 1992 sa uzavrel betó
novou dekou. Začalo sa
s murovaním
kruhovej
stavby s atypickou vežou.
Vtedy v Babinom Potoku
žilo 67 obyvateľov. Na
stavbe pracovali majstri
a pomocníci z celého o
kolia. Deň 28. máj 1995
bol veľkým dňom celej
farnosti - otec arcibiskup
Mons. Alojz Tkáč kon
sekroval novopostavený
kostol v B. Potoku. Dnes
je počas svätých omší
v chráme vždy veľký po
čet ľudí - navštevujú ho
veriaci z celého okolia.
A počas blížiacej
sa
odpustovej
slávnosti
bude babinpotocký kostol
určite
"praskať
vo
švíkoch". To všetko na
Božiu chválu.
Pripravil
Tomáš Majerník

OZNAMY

OCÚ a O~

VÝZVA
Obecné zastupitel'stvo svojím uznesením č. 6 v bode
B/3 zo dňa 28.8.2003 schválilo vyhlásiť dňom
2.9.2003 zbierku na rekonštrukciu budovy bývalej
cirkevnej školy v Terni na
DOM NÁDEJE .
... CHVÁUME
.
... TEŠÍME SA
.
... ĎAKUJEME
.

Odporúčaná suma na jednu domácnosť je 500 Sk.
Finančné prostriedky môžete odovzdať na základe
potvrdenia do pokladne OCÚv pracovných hodinách.
Dom smútku patrí v dnešnej dobe k základnej
občianskej vybavenosti a majú ho aj menšie obce.
Ak bude zbierka s vasirn prispením úspesna,
rekonštrukciu môže prevádzkáreň OcÚ realizovať už
v najbližšom čase.
Ďakujeme všetkým, ktorí už prispeli a vyzývame aj
ostatných, aby mohla táto budova čo najskôr slúžiť.
Obecné zastupitel'stvo Terňa

Aktívne pracuje klub
turistov, ktorý nielen
pripravuje zaujímavé
podujatia, ale o nich
pohotovo informuje
na nástenke pred
Ocú. Všimnite si to!
- o V materskej škole sa
rozbieha činnosť dra
(Dokončenie rozhovoru zo str.3)
matického krúžku,
ktorý získal podporu
- Čím je naplnený váš deň?
projektu Hodina de- ,
Po operácii očí sa mi zlepšil zrak, a tak opäť trocha
t'om. Tešíme sa, že :
čítam, vyšívam, pomôžem čo-to doma. Som rada, že
sa zapojili aj rómske
môžem ísť do kostola, vyjsť na dvor i do záhradky. Naj
deti, ktoré ešte ne
viac sa teším, keď sa zídu deti a vnúčatá. Sme vel'ká
navštevujú
MŠ.
rodina, veď mám 17 vnúčat, 25 pravnúčat a 6
Prajeme rm veľa
prapravnúčat.
úspechov!
Ďakujeme za rozhovor. Vieme, že príležitosť na vel'ké
- o stretnutie rodiny bude už v novembri pri oslave 95. na
Ďakujeme tým, ktorí
rodenín
babky Blichárovej.
sa zapojili do jesen
A
na
záver
malé zamyslenie: Je pekná a pokojná staro
ného
upratovania,
ba náhodným darom osudu, dedičstvom po dlhovekých
alebo to v najbližšom
predkoch alebo je ovocím usporiadaného života preži
čase urobia, aby nám
tého v dôvere k Bohu a láske k ľuďom? Odpoveď
sneh neprikryl nepo
necháme na čitatel'ov.
riadok až do jari.
Zuzana Poklembová

IOBČIANSKE AKTIVITYj
Klub ternianskych turistov
pripravuje:
11.10.2003 Za krásami Čergova:
Hradisko - Chata Čergov
- Ambrušovce - Baranie - Lysá
Podhradisko
Turisticko-poznávacia trasa.
Zraz na moste o 9.00 hod.
31.12.2003 Silvester trochu ináč
Klub ternianskych turistov silvestruje.
Srdečne vás pozývame!
Bližšie informácie k pripravovaným
akciám podá každý člen výboru KTT.

*

*

*

V mesiaci úcty k starším sa stretnú
dôchodcovia na priateľskom
posedení. Dátum akcie, vzhľadom na
končiace sa práce pri oprave klubu
dôchodcov,oznámime
prostredníctvom obecného rozhlasu.

*

*

*

Výbor SČK pripravuje tradičnú ter
niansku KATARÍNSKU ZÁBAVU.
Po niekoľkoročnej prestávke sa
minuloročná zábava veľmi vydarila,
preto sa určite oplatí prísť dňa
22.novembra do kultúrneho domu.
Pozvite aj svojich priatel'ov! Miesto
predaja lístkov včas oznámime.
Výbor SČK

*

*

*

SPRÁVA MATRIČNÉHO
ÚRADU V TERNI
NARODILI SA:
Viliam Ferko
Nikola Nižníková
Nikola Senderáková
Peter Varga
Klaudia Giňová
OPUSTILI NÁS:
Alexander Bašista (80)
BLAHOŽELÁME

50 rokov:
Anton Škvarla
60 rokov:
Anna Pirohová

VEĽA ŠŤASTIA
PaedDr. Pavol Tokár
a Mgr. Alena r. Krajňáková
Dávid Mikula a Alena r. Stašková
Milí čitatelia!
Pozývame vás spolupracovať pri príprave
OHLASOV. Potešíme sa vašim podnetom
do rubrík CHVÁLIME... , PROBLÉM, prípadne
námetom na rozhovor so zaujímavým člove
kom. Vopred ďakujeme.
Redakcia
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Prázániny sa oákJytú['aCi už i6a do našich spomienok. JlkJy sa
teda začal pre nás nový škJyfsk.ý rOŔ] 'Vstúpili sme áoň šťastnou nohou?
9rfi[á mamka, mi{ý ockp, priďte sa na mňa pozrieť!
1(eáy a kle?
)903frJam Vds na

10. ok.Jó6ra 2003 v čase oď 7, 25-12, OO hoď. do mojej škJy(y, triedy.

'v tento 2. ťEurópsey áeň rodičov a deti sa môžete

na vlastné oči presvedčiť, aR9 sa
učím, čo všetŔg môžem v šŔg[e nájsť, čím sa môžem zaoberať, ak.! záujmy vo svojom
voľnom čase môžem rozvijať: ..
(jJutfe zo mňa nátfejný herec? Tajomstoá tejto profesie postupne otf/(,rývam
v dramatickom /(,rúž/(,u.
}lj ma{iars~ umenie môžem ztfoŔgnaCovať v /(,rúž/(,u výtvarnom.
Ovládanie /(,wvesnice a myšf(y, zaujímavé fzry, práca so súbormi a adresátmi;
obsluha PC - to všetR9 ma čaRg v počítačovom /(,rúž/(,u.
~átf tancujem? Ľafz/&. pomoc. Stačí sa prihlásiť do /(,rúž/(,uhudobno-tanečného.
Nepre6átfané [q-ajiny, zemepisné zotáštnosti - toje /(,rúžoftgeografic/{ý.
Cfzcem poznať [q-ásy prirodý a R9Co6efz života? PrifzCásim sa do prirodooedného
/(,rúž/(,u, a je to.
}l/(, bude potrebné, v zdrauotnickom /(,rúž/(,u sa naučím poskytovať prvú pomoc.
'VeďCudSRýživot je to najcennejšie, čo máme.
}l{sa budem veľmi snažiť, naučím sa aj šiť. }lspoňgom6ík_upevním na /(,rúžk_u šitia.
tak sa teda teším na 'Vás oboch. Prúf'te, uuidite,
Chcem 'Vám predstaviť aj svojicfz učiteľov, vycfzovávateCov i kszmarátov.

:Maml(_a, ockJy,

počujete!

Necli sme všetci jedna veľRj

rodina.
Ja, maml(_a, ockJy a všetci v mojej škJy[e
Zál({aánej škJy[e v ern i.

cr

'Váš syn, dcéra

