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VYDÁVA OBECNÝ ÚRAD TERŇA
Vážení občania, milá mládežl
Skončil rok 2011 a začal sa nový
rok 2012. Je tu čas na zhodnotenie
uplynulého
obdobia
a na
plány
a predsavzatia
do
nového
roka.
Z pohľadu obce a práce samosprávy sa
uplynulý rok niesol
v dosť hektickej
atmosfére. Pre mňa osobne to bol rok
plný nových vyziev a rýchleho sa
adaptovania na novú prácu, nových
kompetencií a povinností. Napriek tomu,
že som Terňu a terňančanov poznal, teraz
ich poznávam ešte viac a dôkladnejšie.
Mnohé z tohto poznania ma napÍňa
spokojnosťou,
nádejou
a rueco
aj
obavami o budúcnosť dedičstva, ktoré
sme zdedili a ktoré po sebe zanecháme.
Optimizmom ma napÍňa to, že v drvivej
väčšine nám na našej obci a jej miestnych
častiach záleží a že ju máme radi.
Mnohokrát sme možno nervózni, že nie
všetky problémy a nedostatky sa dajú
odstrániť okamžite a nie všetko ide tak
ľahko, ako si predstavujeme, ale dôležité
je, že nám život okolo nás nie je
ľahostajný, a že netratíme dobrú vôľu
a chuť na jeho zlepšovanie. Mnohokrát aj
malé činy, ochota pomôcť a povzbudiť
majú pre naše okolie väčší význam ako
veľké a drahé veci.
Uplynulý rok sa niesol v duchu
dokončovania
začatého a rozbiehania
ďalších
projektov
a plánov.
Obec
uko~čila projekt rekonštrukcie budov ZŠ
s MS podporeného aj prostriedkami zo
štátneho rozpočtu a európskych fondov.

Ďalej pokračuje hlavne administratívne
a finančné
uzavretie
projektu
Revitalizácie centrálnej zóny obce, ktorý
je rovnako
podporený
z externých
zdrojov. Obec stavia nájomné byty,
o ktoré
má
dostatok
záujemcov.
Pripravujeme
projekt
rekonštrukcie
Zdravotného
strediska.
Taktiež
sa
v priebehu
roka
realizovali
proti povodňové
opatrenia podporené
z prostriedkov Úradu práce (ÚPSV AR)
a úradu vlády SR a aktivačné práce.
V decembri sa rozbehol projekt Terénnej
sociálnej práce. Počas roka sme zveľadili
naše ihriská a to futbalové, multi funkčné
a ihrisko pre deti MŠ. Snažili sme sa aj
o udržanie poriadku a čistoty v celom
katastri obce a miestnych častí.
Z môjho pohľadu významné bolo
aj to, že sa nám pri využití všetkých
možností podarilo v roku 2011 vytvoriť
28 pracovných miest. Práca, ktorú títo
pracovníci vykonali je veľkým prínosom
pre obec a týmto sa im chcem
poďakovať. Určite to tiež má význam aj
pre
ich
uplatnenie
a finančné
zabezpečenie.
Prajem
teda
všetkým nám do nového
roka
veľa
Božieho
požehnania,
zdravia,
dobrej nálady
a vôle
pomáhať jeden druhému
a aj svojej obci.

Zo zasadnutia

Oz.

Najvážnejším rozhodnutím, ktoré poslanci, starosta a pracovruci OcÚ riešia na konci
každého roku je návrh a schvaľovanie VZN o miestnych daniach a poplatkoch a návrh
a schválenie rozpočtu na rok 2012. Poslanci na základe analýzy nákladov na vodné
a stočné a na odvoz a likvidáciu komunálnych odpadov, ktorých príjmy nepokrývajú
náklady s nimi spojené, rozhodli o zvýšení vodného z 0,36,-€ na 0,38,-€/m3; stočného
z 1,19,-€ na 1,24,-€/osobu/mesiac a poplatku za komunálny odpad z 1,19,-€ na 1,24,
€/osobu/mesiac.
S navýšením poplatkov súvisia aj priority na nasledujúce obdobie, a to sú príprava
rozšírenia miestneho vodovodu a nový zdroj vody a vodojem, ktoré obec nutne potrebuje.
Ako ste si všimli, viackrát sme vás upozornili na potrebu šetrenia s vodou. V poslednom
období aj z dôvodu dlhodobého nedostatku zrážok sme boli svedkami poklesu hladiny
vody v našom doterajšom zdroji. V prípade dlhšieho poklesu môže dôjsť až k niekoľko
dňovej odstávke. Len napustenie celého vodovodného systému v obci nám pri
nedostatočnom prítoku môže spôsobovať veľké problémy. Chceme týmto požiadať aj
všetkých, ktorí majú možnosť sa pripojiť na vlastné studne, aby tak urobili a odľahčili
obecnému vodovodu. Samozrejme nemenej dôležité ostáva šetriť vodou.
Rozpočet na rok 2012 nájdete na www.terna.sk
fng. Juraj Senderák, starosta obce

Zo života obce
V novembri sa uskutočnili oslavy 50. výročia otvorenia novej budovy ZŠ. Oslavy
sa vydarili a o ich priebehu prinášame samostatný článok. Uverejňujeme aj druhú časť
príspevku Rie Oravcovej, ktorý popisuje sezónu nášho DHZ, konkrétne družstva mužov.
Prinášame aj rozhovor o práci matrikárky s pani Bc. Ľubicou Brunáriovou.
Vianočné trhy a besiedka ZŠ s MŠ
V tomto roku sme prvýkrát
spojili
už
tradičnú
akciu
organizovanú ZŠ s MŠ - Vianočnú
besiedku
s Vianočnými
trhmi,
ktoré pre
vás zorganizovali
pracovníci OcÚ, kde sa predstavili
mnohí spoluobčania a podnikatelia
so svojimi výrobkami. V ponuke
bolo aj varené víno, punč,
medov ina, klobásky a veríme, že
toto popoludnie a podvečer sme
strávili v dobrej atmosfére so
svojimi blízkymi a susedmi.
Silvester 2011
Oslavu Silvestra a príchod nového roka sme prežívali na rôzne spôsoby. Poväčšine
sme oslavovali doma v rodinnom kruhu, ale mnohí sme si pripravili oslavu aj inak.
Niektorí sme silvestrovský deň začali výstupom na Lysú Stráž, ktorý pre nás
zorganizoval vdp. Marcel Senderák. Vel'a mladých si pripravilo oslavu v KD v Temi
a občania Babinho Potoka si prvýkrát pripravili oslavu vobecnej budove vo svojej
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miestnej časti. Vel'a nás využilo aj možnosť stráviť chvíle ukončenia starého roku
a začiatok nového na ďakovnej pobožnosti v našom chráme.

Dôvody zatvorenia Lekárne v dome služieb.
Dôvodom uzatvorenia prevádzky Lekárne je kontrola z Odboru zdravotníctva PSK, ktorá
zistila nedostatky pri prevádzkovaní lekárne a lekáreň zatvorila až do ich odstránenia.
Majitel' lekárne nemá k dispozícii zodpovednú osobu - magistru farmácie, ktorá je
nevyhnutnou podmienkou pre prevádzkovanie lekárne.
Čo sa týka vypratania priestorov pre nového nájomníka, obec podniká všetky legálne
kroky k tomu, aby sa tak stalo v čo najkratšom čase. Obec musí v tomto prípade
postupovať obozretne, aby sa vyhla prípadným budúcim súdnym sporom a škodám, ktoré
by z prípadného zlého postupu hrozili.
Ing. Juraj Senderák, starosta obce

DHZ TERŇA sezóna 2011
(družstvo mužov)
Prvou súťažou, ktorej sa
muži
z DHZ
Terňa
zúčastnili dňa 15.mája
2011, sa konala v našej
obci.
Naši
chlapci
skončili
na
3.mieste
s časom
17,05s.
Tréningy
pokračovali
ďalej. Dňa 22.mája 2011
sa v obci Fintice konalo
obvodové kolo športovej
súťaže DHZ dospelých
pre
okrsky:
Fintice,
Lipníky, Prešova Terňa.
Súťaže
sa zúčastnili
družstvá mužov a žien. Súťažilo sa v jednom pokuse
s vodou na sklápacie terče, čas
meraný elektrickou časomierou a štafete 8x50 m cik-cak, časy merané stopkami. Naši
chlapci skončili na peknom 2.mieste. Ďalej pokračovali pohárové a ligové súťaže. V obci
Ľubovec s časom 16,95 skončili na 6.mieste. Dňa 4.septembra sa konala pohárová súťaž
v Gregorovciach, ktorá sa zároveň započítavala do výsledkov Okresnej hasičskej ligy.
Naši chlapci skončili na 4.mieste s časom 16,36s. Dňa 11.septembra sa v obci Kendice
konala pohárová súťaž O pohár starostu obce, ktorá bola zároveň vyvrcholením OHL
okresov Prešov a Košice. S časom 17,66 skončili na 10.mieste. Chlapčenská sezóna
nebola až taká vydarená ako dievčenská, no napriek tomu podávali na súťažiach skvelé
výkony. Zároveň by som sa chcela poďakovať v mene všetkých dievčat v ženskom
družstve, za to, že sa s nami potrápili na tréningoch, že nás naučili vel'a o hasičskom
športe, že s nami chodili na tréningy a že nás podporovali na všetkých súťažiach.
Ria Oravcová
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Oslavy 50. výročia školy
Dominantou obce Terňa z hľadiska architektúry ale aj duchovného života je
nepochybne Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej. V jeho bezprostrednej blízkosti je škola,
ktorej poslanie je podobné - formovať srdce, dušu a ducha mladého človeka.
Kostol, škola a kultúrny dom boli tromi miestami, na ktorých sa v stredu
16.11.20 II stretlo veľa I'udí rôzneho veku, povolania a postavenia, z ktorých sa mnohí
po rokoch vrátili do Terne, aby spolu oslávili 50. výročie od uvedenia do prevádzky
novej budovy základnej školy.
Slávnostný deň sa začal už
o 8.hodine ďakovnou svätou omšou,
ktorú celebroval terniansky rodák vdp.
Marek Senderák spolu s kňazmi vdp.
Imrichom Anderkom, bývalým správcom
farnosti, súčasnými duchovný mi otcami
vdp. Imrichom Revákom a vdp. Jurajom
Sabadošom, správcom gréckokatolíckej
farnosti Geraltov o. Petrom Vaškom
a ďalším
rodákom
z Terne
vdp.
Marcelom
Senderákom.
Celebrant
a kazatel' Marek Senderák si nielen
zaspomínal na svoje školské roky a pripomenul nezabudnuteľné udalosti a osobnosti
školy, ale hovoril aj o formujúcom poslaní školy, aby bol človek tvorom hodným tohto
mena. V prvých laviciach sedeli vzácni hostia - bývalý riaditel' Mgr. Ján Oravec ajeho
vtedajšie kolegyne - panie učitel'ky a zamestnanci, ktorí hoci sú dnes v dôchodku,
neodmietnu pozvanie na stretnutie v kruhu učitel'ov a zamestnancov školy. Spolu so
súčasným starostom Ing. Jurajom Senderákom patrila k vzácnym hosťom aj vedúca
Odboru školstva a kultúry MsÚ Prešov PhDr. Kvetoslava Komanická ajej kolegyňa Mgr.
Ľudmila Kravčáková.
Do slávnostnej sv.omše sa aktívne zapojili aj žiaci hrou a spevom pod vedením
mladej pani učitel'ky Mgr. Kvetky Baluchovej.
Oslavy pokračovali akadémiou v kultúrnom dome, kde do hl'adiska zasadli ďalší
vzácni hostia: dlhoročný riaditeľ školy, počas účinkovania ktorého bola škola postavená Mgr. Jozef Kancír, vedúca ODMČ Krajského školského úradu v Prešove Mgr. Mária
Stanislavová, starostovia všetkých obcí školského obvodu - Ing. Slávka Bortňáková
(Geraltov), Zdena Ihnátová (Veľký Slivník), Jozef Javorský (Malý Slivník), JUDr.
Stanislav Krajňák (Mošurov), Katarína Škvarlová (Hubošovce), bývalí starostovia Terne
Martin Senderák a Peter Koscelník. Pozvanie prijali aj riaditelia okolitých škôl,
partnerskej školy ELBA Prešov, bývalí zástupcovia riaditel'a Mgr. Eva Suchožová a Mgr.
Viliam Šarossy, dlhoroční pedagógovia, poslanci, členovia Rady školy a výboru
Rodičovského združenia, sponzori a priatelia školy, bývalí absolventi, súčasní
zamestnanci a ďalší priaznivci školy.
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Akadémiu, ktorú pripravili učitelia
a žiaci pod vedením zástupkyne riaditel'ky
PaedDr. Márie Tutokyovej, uviedli svojím
vystúpením najnedočkavejší účinkujúci naši milí škôlkári. A "uvarili" veru chutné
vystúpenie, za ktoré zožali zaslúžený potlesk.
Po nich prišlo prekvapenie programu účinkujúci, ktorí zjavne zodierali školské
lavice už pred nejakým časom. Ako sme sa
vzápätí dozvedeli - boli to absolventi školy
spred 50 rokov. Na ich vystúpení sa roky
podpísali ako na dobrom víne - malo iskru, farbu, silu a chuť. "Chlapci" Peter Senderák,
Ambróz Piroh, Stano Tkáč, Stano Kmec s hannonikovým sprievodom Jozefa Piroha si
v humornom rozprávaní aj pesničkami ušitými na mieru tejto udalosti zaspomínali na
svoje úspechy, priznali sa aj k šibalstvám
a ukázali, že zo svojho herectva, ktorého
základy nadobudli v divadelnom krúžku
v ternianskej
škole,
mc nezabudli.
Smiech, dobrá nálada a široké úsmevy
prítomných divákov im to iste potvrdili.
Hostí zaujalo aj vysvetlenie pôvodu
zvláštneho podstavca slávnostnej kytice,
ktorým bola storočná školská lavica - bol
to dar absolventov školy. Tá zostala
nielen nepoškodená a dodnes funkčná, no
ako povedal Stano Tkáč: " ... kl'udne by
sme na ňu i počitač namontoval'i ... ".
Dojímavou súčasťou ich vystúpenia bolo poďakovanie svojmu pánu riaditel'ovi
Jozefovi Kancírovi ajeho manželke, ktoré s krátkou spomienkou predniesla Mária
Poníková.
V ďalších číslach sa predstavili súčasní žiaci, ktorí spievali, recitovali, tancovali,
hrali a takto dovolili prítomným nakuknúť do školského života, ktorý je pestrý a zďaleka
nie je vyplnený len učením, písomkami a skúšaním.
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Po skončení akadémie sa všetci vybrali na krátku prechádzku, aby si obzreli 50ročnú budovu školy v novom šate a výstavu z historických fotografií a prác žiakov, ktorá
bola inštalovaná na prízemí. Pri
prezentácii
fotografií z minulosti
školy bolo veru na čo spomínať!
No a po tomto nasýtení duší aj
sŕdc bolo treba niečím potešiť aj
ďalšie
zmysly.
Podl'a
reakcií
prítomných sa to podarilo, lebo po
návrate
pozvaných
hostí
do
kultúrneho domu na recepciu, čakali
ich prestreté stoly s ponukou, ktorá
bola na prvý pohI'ad pastvou pre oči
a potešením pre chuťové poháriky.
Slávnostné menu, ktoré by robilo česť aj hviezdičkovým hotelom, pripravil absolvent
našej školy Daniel Terpák. Pri dobrom jedle
a vínku v pohodovej
atmosfére, pri speve
a spomienkach
ubehlo
celé
popoludnie
a podvečer slávnostného dňa vel'mi rýchlo.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli
pripraviť túto oslavu a tým, ktorí prijali
potešiť sa spoločne z výnimočnej

Fotografie a bulletin, ktorý bol
pri tejto príležitosti vydaný, sú na
prezeranie umiestnené na webovom
sídle školy www.zsterna.edu.sk.

Zuzana Poklembová, riaditel'ka ZŠ s MŠ
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Rozhovor s matrikárkou Obecného úradu v Terni.
Matrikárkou Obecného úradu v Terni je Bc. Ľubica Brunáriová. Túto náročnú prácu
vykonáva od roku 1993. Na sklonku kalendárneho roka sme jej položili niekoľko otázok:
V čom spočíva práca matrikárky?
Matrikárka vedie: Knihu narodení, knihu manželstiev, aj knihu úmrtí a vedie index
zápisov do matričných kníh. Vykonáva dodatočné záznamy o zmene alebo doplnení
údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi.
Matrikárka vydáva výpisy z matričných kníh ( rodné, sobášne a úmrtné listy) na použitie
v tuzemsku aj v cudzine, vydáva rôzne potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike a tiež
potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine. Ďalej vykonáva úlohy súvisiace s uzavretím
manželstva na základe dokladov predložených snúbencami. Pripravuje vykonanie obradu
uzavretia manželstva pred matričným úradom a zúčastňuje sa vykonávania takéhoto
obradu. Pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi
alebo náboženskej spoločnosti. Povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva na inom ako
príslušnom matričnom úrade alebo na ktoromkoľvek inom mieste. Povoľuje na žiadosť
uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek matričným úradom, ak je ohrozený život toho,
kto chce uzavrieť manželstvo. Prijíma oznámenie manžela po rozvode o tom, že opäť
prijíma svoje predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie. Eviduje zápisy o rozvode
manželstva. Prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu, ak je už
počaté. Prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva
o tom záznamy do matriky. Podáva oznámenie na súd v prípade, ak nie je určené
otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov. Podáva na súd návrh na určenie mena alebo
priezviska dieťaťa, ak sa rodičia nedohodli na mene alebo na priezvisku dieťaťa.
Vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv.
Pripravuje podklady na zápis matričných udalostí, ktoré nastali v cudzine do osobitnej
matriky. Plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a zmenách, ktoré nastali
v Osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov.
Ktoré obce patria do Matričného obvodu v Terni ?
Do Matričného obvodu v Terni patria obce: Terňa ajej miestne časti Babin Potok a
Hradisko, Gregorovce, Mošurov. Malý Slivník, Veľký Slivník, Geraltov ajeho miestne
časti Žatkovce a Závadka.
Dňa 1.1.1993,
keď som začala pracovať ako matrikárka v Terni , matričné úrady
patrili pod Okresný úrad v Prešove, bola som zamestnancom okresného úradu, neskôr
Obvodného úradu v Prešove na 70% úväzok. V roku 2002 prešli matričné úrady pod
obce, čiže som zamestnancom obce a vykonávanie matričnej agendy ostalo ako
prenesený výkon štátnej správy, matriku dotuje štát. Momentálne pracujem ako
matrikárka na 30% úväzok. Ostatných 70% úväzku robím obecnú agendu. Úväzky sa
vlastne vymenili, nakoľko z matričnej agendy postupom rokov ubúdalo a niektoré
činnosti ako je napr. osvedčovanie podpisov a fotokópií listín prešli v tom čase na obec,
v rámci reštitúcií bolo vtedy osvedčovania veľmi veľa, v roku 1993 - 1994 matrikárky
vyznačovali štátne občianstvo. Momentálne táto činnosť už zanikla, agendu štátneho
občianstva vybavuje Obvodný úrad v Prešove, oddelenie matrík, správne a ŠO.
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Sobášne
dni
schvaľuje
obecné
zastupitel'stvo a v Temi, sú určené na štvrtok
a sobotu. Ak chcete mať sobáš mimo určené
dni, platí sa poplatok 16,50 €, ak chcete sobáš
mimo určenú sobášnu miestnosť, platí sa
poplatok 66.- E, ak chcete uzavrieť sobáš
s cudzincom, platí sa poplatok 165,50 E. Tieto
poplatky vyplývajú zo zákona 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch.
V Temi momentálne sobáši: Ing. Juraj
Senderák,
starosta
obce
a zástupcom
sobášiaceho
je PaedDr.
Pavol
Tokár.
Matrikárka pripravuje obrad a účinkuje pri
obrade. V poslednej dobe sa vyskytuje dosť
vel'ký počet sobášov s maloletými, konkrétne
v roku 2011 bolo 5 takýchto sobášov, vydávajú
sa dievčatá vo veku 16 alebo 17 rokov.
Povolenie uzavrieť sobáš maloletým vydáva
Okresný súd v Prešove.
Mohli by ste uviesť prehI'ad matričných udalostí počas vášho pôsobenia?
Stručný prehl'ad matričných udalosti:
V roku 2000 bolo 16 sobášov, z toho 3 úradné. V roku 2005 bolo iba 7 sobášov, z toho 1
úradn)'. V roku 2011 sa uskutočnilo v Terni celkom 21 sobášov z toho 13 úradných, čo je
najviac za obdobie po roku 1989.
Čo sa týka úmrtí, tieto sa zapisujú do matričných kníh, ak úmrtie nastalo v našom
matričnom obvode. Ak nastalo úmrtie v Prešove, v nemocnici, musíte ísť na Matričný
úrad v Prešove.
Počet úmrtí v našom matričnom obvode sa pohybuje okolo 10 - 15 ročne.
Ktorí matrikári vykonávali matričnú činnosť pred vami?
Prehľad matrikárov, ktorí pôsobili v Terni od r. 1950:
Imrich Vojtko - 1.1.1950 - 30.6.1950
Ján Švec - 1.7.1950 - 31.1.1953
Daniel Lukáč - 1.2.1953 - 31.l2.1956
Helena Raceková - 1.1.1957 - 31.3.1964
Jana Segedyová - 1.4.1964 - 31.12.1992
Bc. Ľubica Brunáriová - 1.1.1993 - doposial', počas materskej dovolenky ma zastupovala
Eva Kaletová od 6.10.1996 -30.4.1997 a Helena Kaščáková od 1.5.1997- 30.6.1997.

Za rozhovor ďakuje: Tomáš Majerník
Foto: Bc. Henrich Kivader
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Dobrovol'nícka

činnosť sa rozvíja

Členovia
Základnej
organizácie Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých
/ ZO SZZP / v Temi sa
pravidelne
zúčastňujú
na
aktivitách,
ktoré
organizuje
Okresná rada SZZP v Prešove
pod vedením predsedníčky Mgr.
Renáty Oravcovej. Temiansku
organiázáciu mnoho rokov viedla
p. Mária Oravcová. V súčasnosti
predsedníčkou našej ZO je p.
Marta
Koscelníková
a podpredsedníčkou je p. Mária
Oravcová.
V Ruskom
dome
v Prešove sa v roku 2011 uskutočnilo niekol'ko pozoruhodných podujatí. Účastníčky
z Terne si vel'mi pochval'ovali besedu s posudkovými lekármi MUDr. Marianou Kimak
Fejkovou, MUDr. Katarínou Vaškovou a s pracovníčkami Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny Mgr. Jarmilou Kovalskou a Mgr. Ivanou Vavrekovou. Mestský úrad v Prešove
zastupovala PhDr. Zakarovská, ktorá sa zaoberala podmienkami umiestnenia do domova
sociálnych služieb pre ťažko zdravotne postihnutých /ŤZP/ a seniorov.
V decembri sa v Prešove konal slávnostný aktív dobrovol'níkov SZZP, konaný pri
príležitosti Medzinárodného dňa dobrovol'níctva a Medzinárodného dňa zdravotne
postihnutých, ktoré vyhlásilo UNESCO. Aj celý rok 2011 bol UNESCO-m vyhlásený za
Medzinárodný
rok
dobrovol'níctva. Na aktíve
z Terne sa zúčastnili p.
Helena
Kaščáková
a p.
Helena
Mochnacká.
Medzinárodný
rok
dobrovol'níctva síce končí,
ale
veríme,
že
dobrovol'nícka činnosť so
zameraním
na
pomoc
zdravotne
postihnutým
a sociálne
odkázaným
občanom sa bude naďalej
rozvíjať.

Tomáš Majerník

9

Najprv to holo slovo ...
... vyslovené počas vianočnej
svätej omše našim rodákom
kňazom
Marcelom
Senderákom. Pozval nás na
silvestrovské stretnutie a výstup
na Lysú Stráž - na našu južnú
"strážnu" dominantu.
Okolo lO-tej hodiny sme sa
prví zišli pri kostole a idúc dole
okolo
Terňanky
sme
sa
postupne rozrastali na skupinku
viac
ako dvoch
desiatok
nadšencov
pohybu
rôzneho
vekového
zloženia
od
škôlkárov
po
sedemdesiatnikov. Malá skupinka (s inými povinnosťami) sa vrátila pred prvým stúpaním
a tí najmenší tam zostali užívať si biele čaro na konci lúky pod lesom.
Na vrchole Lysej Stráže nás čakala súvislá vrstva snehu a slabšia viditeľnosť. Ale to
žiadnemu z turistov neprekážalo. Došli všetci naši a s nimi aj zubaté slniečko. Hovorí sa,
že malá kopa pýta viac, a tak čoskoro pribúdali ďalší návštevníci. Ukázalo sa, že aj naše
susedné obce majú podobný výlet. A dokonca s niekoľkoročnou tradíciou. Prišli z
Hubošoviec, Uzoviec a ... so želaniami, s pozdravmi a s domácou (aj klobásou). Zrazu
bolo na vrchole husto. Pán farár Imrich Revák dal všetkým po spoločnej modlitbe Anjel
Pána takmer "vysokohorské" požehnanie.
Pri
zostupe
sme
stretávali
ďalšie
skupinky
našich
susedov
s malými
deťmi.
Sme
odhodlaní
zopakovať to nie až o
rok, veď to boli tri
hodiny
posledného
dňa roku 20 II prežité
v spoločnosti
a v
prostredí
Božích
stvorení. Ďakujeme!

Ing. Vladimír Poklemba
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Januárový kvíz
I.Prvá písomná zmienka o Terni je z roku:
a) 1259
b)1350
c) 1420
2. Prvá písomná zmienka o Prešove je z roku:
a) 1025
b) 1175
c) 1247
3. Prvá písomná zmienka o farnosti Terňaje z roku:
a) 1288
b) 1333
c) 1415
4. Prvý známy terniansky farár sa volal:
a) Kozmas b) Teodor c) Bartolomej
5. Kňaz, sochár a maliar Anton Mikita zomrel v roku:
a) 1937
b) 1947
c) 1957
6. Dobrovol'ný hasičský zbor v Terni bol založený v roku:
a) 1913
b) 1923
c) 1933
7. Obecný časopis OHLASY v Terni začal vychádzať v roku:
a) 1990
b) 1991
c)1993
8. Telovýchovná jednota v Terni bola založená v roku:
a) 1950
b) 1952
c)1954
9. Kostol sv. Alžbety Uhorskej v Babinom Potoku bol posvätený v roku:
a) 1993
b) 1994
c) 1995
10. Výstavba budovy bývalého miestneho národného výboru ( obecný úrad) v Terni bola
ukončená v roku:
a) 1970
b) 1975
c) 1978

Vyhodnotený kvíz s uvedením čísla otázky, označením bodu a, b alebo c, s uvedením
mena, priezviska a presnej adresy pošlite alebo doneste na Obecný úrad v Terni.
Zalepenú obálku označte heslom "JANUÁROVÝ KVÍZ".
Uzávierka je 15.02.2012.
Kvíz vyhodnotí porota, ktorú ustanoví starosta obce. Prví traja účastníci súťažného kvízu,
podl'a bodového ohodnotenia, budú odmenení vecnými cenami.

Pripravil T.M.

II

sPRÁVA Z EVIDENCIE
OBYVATEĽOV
VTERNI
BLAHOŽELÁME
NOVOMANŽELOM

Vážení občania, srdečne Vás
pozývame na 19-násty obecný ples,
ktorý sa uskutoční 28.1.2012 (sobota),
so začiatkom o 19.00 hod.
v Kultúrnom dome v Temi.
Predpredaj vstupeniek na OCÚ Terňa,
cena vstupenky: 16.- E.

UPOZORNENIE
Vážení občania, niekol'kokrát
sme vás vyzývali obecným
rozhlasom na maximálne
šetrenie vodou, avšak máme aj takých
neuvedomelých občanov, ktorí si neuvedomujú
následky plytvania pre ostatných spoluobčanov a
na túto našu výzvu nereagujú. Preto vás ešte raz
žiadame, aby ste obecnou vodou šetrili a prípadné
plytvanie hlásili pracovníkom OCÚ alebo svojim
poslancom.

1. Anton Giňa a Tatiana Jančušová
2. Martin Maník a Jana Krajňáková

NARODILI SA- VÍTAME:
1. Adam Varga
2. Matyáš Ďaďovský

BLAHOŽELÁME
K JUBILEÁM
50 rokov
Kvetoslava Giňová
Pavol Miko

60 rokov
Ondrej Feč

70 rokov
Antónia Hetešová
Mária Maníková

80 rokov
Mikuláš Kivader

OPUSTILI

Vážení občania!
Upozorňujeme vás na potrebu nahlásiť
zmeny týkajúce sa daní z nehnutel'ností
(v prípade kúpy, predaja alebo iného
prevodu nehnutel'nosti v roku 2011)
a miestnych poplatkov (daň za psa,
poplatku za odvoz a likvidáciu
komunálneho odpadu a stočné)
do 3 1. 1.2012.
OHLASY
'-----------1
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NÁS:

1. Anna Senderáková
2. Milan Senderák
Zmena času odchodu autobusu prieskum!
SAD Prešov nás požiadalo o prieskum za
účelom posunu odchodu autobusu
z autobusovej stanice Prešov smer Terňa
zo 17.15 na 17.00 hod. Žiadame občanov,
ktorým takáto zmeny nevyhovuje, aby túto
skutočnosť oznámili na OCÚ v Temi.

Vydáva Obecný úrad Terňa štvrťročne. Za vydanie zodpovedá
Ing. J. Senderák, starosta obce. Redakčná rada: Ing. Z.
Poklembová, PaedDr. T. Majerník.
Registr. číslo: OÚ-XI/20/93

