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Zdarma

OH LASY
VYDÁVA OBECNÝ ÚRAD TERŇA
Vážení občania, milá mládež!
Tento príspevok píšem počas cesty
vlakom. Je marec a príroda sa pomaly
prebúdza. Vlak prechádza okolitou
krajinou aja mám možnosť pozorovať
okolie. Niektoré miesta, ktoré pozorujem
sa už podl'a mňa nedajú ani nazvať
krajinou či prírodou, ale musím ich
nazvať smetiskom. Okolie ciest, lúk,
pasienkov, polí, potokov , jazier či

Pomôcť pri tom by nám mal aj
projekt združenia obcí EKOTORYSA
pre separovaný zber odpadov. V rámci
tohto projektu dostane každá domácnosť
tri smetné nádoby (žltá-sklo, modrá
papier a zelená-plasty) a kompostér na
založenie si vlastného kompostu,
v ktorom
sa
majú
kompostovať
biologicky
rozložiteľné
odpady.

I

I
I

rybníkov vyzerá hrozne. Rovnako aj
okolie našich obcí, ciest a potokov
pokrýva
veľa
odpadu.
Prioritou
najbližšieho obdobia pre nás všetkých by
malo byť vyčistenie si svojho okolia
a hlavne jeho udržanie v čo najlepšom
stave. Likvidácia tohto problému nie je
ľahká ani lacná záležitosť. Nemáme však
žiadnu mu možnosť. V najbližších
týždňoch využijeme všetky možnosti na
očistenie nášho okolia od všetkého, čo sa
tam za roky nášho nezodpovedného
konania dostalo.

V súčasnosti máme k dispozícii aj traktor
s vel'kým štiepkovačom, ktorý by mal
v prípade úspešnej dohody sídliť v našej
obci a slúžiť pre okolité obce zapojené
v projekte.
Prežívame krásne májové dni.
Preto prajem
všetkým
mamkám
a babkám, prvoprtjtmajuctm
deťom
a birmovancom a ich rodinám veľa
Božieho požehnania, zdravia a radosti
zo života.
Ing. Juraj Senderák, starosta obce

I Zo zasadnutí OZ
Obec Terňa bola v uplynulých týždňoch úspešná pri podávaní dvoch projektov
v rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu, a to Rekonštrukcia zdravotného
strediska v obci Terňa v celkovej sume 389674,- EUR a Tvorba nových pracovných
miest pre znevýhodnené osoby v obci Terňa v celkovej sume 136 452,-EUR.
Projekt Rekonštrukcia zdravotného strediska pozostáva z troch častí a to sú
stavebná časť, pri ktorej bude asanovaná pôvodná budova a na jej mieste postavená nová
budova zdravotného strediska. V tejto budove popri doterajších ambulanciách pribudne
Interná ambulancia. Ďalej bude táto budova vybavená novým zdravotníckym zariadením,
ako napríklad EKG alebo nová zubárska súprava. Budova bude tiež vybavená
počítačovou sieťou a počítačmi a bude bezbariérová.
Projekt tvorby nových pracovných miest pozostáva z vytvorenia obecnej
prevádzky, ktorá bude vykonávať rôzne práce ako napr. úprava a udržiavanie zelene,
oprava a výstavba nových chodníkov a ďalších verejných priestranstiev a výroba
betónových výrobkov. Tento obecný podnik vytvoril 6 pracovných miest pre dlhodobo
nezamestnaných na dva roky, pričom 5 zamestnancov tvoria príslušníci
marginalizovaných skupín. Verím, že táto prevádzka pomôže k dokončeniu a opraveniu
mnohých v obci potrebných objektov. V rámci projektu bude táto skupina vybavená
všetkým potrebným pre výrobu a montáž zámkovej dlažby ako napríklad malotraktorom
s podkopom a nakladačom, miešačkou, vibračnou doskou atď. V prípade, že súčasná
vláda bude pokračovať v projekte revitalizácia krajiny, teda v protipovodňových
opatreniach, budeme sa oň uchádzať a tak sa budeme snažiť vytvoriť pracovné miesta
a pomôcť našej prírode.
OZ sa na svojom zasadnutí zaoberalo aj situáciou s vodovodom a prípadným
hl'adaním nového zdroja a umiestnenia vodojemu. Túto záležitosť budeme konzultovať
s odborníkmi a prinesieme alternatívy riešenia pre našu obec. Obecné zastupitel'stvo tiež
rozoberalo možnosti ako zamedziť a postihovať nehospodárne plytvanie z vodou
a prípadné čierne odbery z obecného vodovodu, schválilo výberové konanie na
spracovatel'a nového územného plánu obce a miestnych
častí, ktorý by mal v spolupráci s občanmi priniesť ich
ďalší komplexný rozvoj.
Obec sa tiež uchádza o dotáciu z VÚC na ďalšie
dobudovanie multifunkčného ihriska. OZ taktiež
schválilo zámer výstavby druhého bytového domu na
ulici Záhradnej, vedľa už rozostavanej 6 b.j. na základe
ponuky dodávatel'a formou výstavby do odkupu.
Tento spôsob ušetrí obci značné prostriedky.
Dodávatel' financuje všetky náklady spojené s výstavbou bytového domu až do kolaudácie. Po kolaudácii obec
požiada ŠFRB o úver a MVRRSR o dotáciu na'"
odkúpenie bytového domu.
Rovnako v súčasnosti realizujeme rekonštrukčné práce na objekte šatní na ihrisku
kde je potrebné vymeniť dožívajúce rozvody vodovodu a elektroinštaláciu. Tieto práce
realizujeme za pomoci členov TŠK, sponzorov a pracovníkov malých obecných služieb.
Ing. Juraj Senderák, starosta obce
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Zo života obce
Ako kompostovať ...
Je to celkom jednoduché. Stačí dodržať niekoľko princípov:
- správny pomer uhlíkatých a dusíkatých surovín - je to ako chlieb s maslom a syrom:
chlieb sú uhlíkaté suroviny, syr a maslo dusíkaté.
uhlíkaté suroviny: stará tráva, suché lístie, drevná štiepka, slama - suché a drevnaté
materiály
dusíkaté suroviny: šupky z ovocia a zeleniny, zvyšky z kuchyne, zelená tráva, hnoj šťavnaté materiály s vysokým podielom vody.
Najedli by sme sa aj so suchého chleba, ale nie je to ono. Podobne aj suché lístie či slama
postupne zhnije, ale ak doň pridáme dusíkaté suroviny, rozkladné procesy sa rozbehnú
ovel'a rýchlejšie a o týždeň po založení kompostu v ňom môžeme dosiahnuť teploty 4050 De.
Pre správne namiešanie môžeme uhlíkaté suroviny dočasne skladovať pri komposte
(samotné sa rozkladajú pomaly) a pridávať ich postupne k dusíkatým v priebehu ich
vzniku - napr. zvyšky z kuchyne. Ak chováme psa či iné zviera, môžeme pridávať jeho
trus. Výborným urýchľovačom kompostovacieho procesu je hnojovica (moč zvierat),
ktorou môžeme v nezriedenom stave kompostovanú kopu občas zaliať.
- dostatočný prístup vzduchu - kompostovací proces potrebuje vzduch. Zabezpečíme
ho najlepšie prehodením kompostovanej kopy, čím sa materiál aj premieša, Preto je dobré
kopu raz za l - 2 mesiace prehodiť, minimálne však na jar a na jeseň. Dostatočný prísun
vzduchu zabezpečí aj to, že kompost nezapácha. Pri nedostatku vzduchu, zlej surovinovej
skladbe (privel'a dusíkatých surovín, zľahnutá kompaktná masa) či zamokren iu dochádza
k hnitiu (nie kompostovaniu) a zápachu.
- dostatok vody - pri zamokrení kompost zapácha (zlý prístup vzduchu), pri vysušení sa
zasa kompostovací proces zastaví. Optimálne je kompost vlhký, nie mokrý ani suchý. Pre
zabránenie vyschnutiu je vhodné umiestniť kom post na tienisté miesto. Na zrejúci
kom post môžeme zasadiť tekvice, zatienia ho a poskytnú bohatú úrodu.
Čo je vhodné kompostovat'

Čo nie je vhodné kompostovat'

ovocné a zeleninové odpady
kávové a čajové zvyšky
novinový papier, lepenka, papier. uteráky
mliečne výrobky
pokosená tráva, lístie, mačinovo rezy,
vetvičky
triesky, piliny, hobliny, kôra
trus hospodárskych zvierat
popol z dreva
škrupiny z orechov

kosti, odrezky mäsa, tuky
chemicky ošetrené materiály
rastliny napadnuté chorobami
šupky z tropického ovocia, kôstky
popol z uhlia, cigariet
časopisy
zrná burinu
plasty, kovy, sklo, kamene.
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Príručka o domácom kompostovaní je pre záujemcov na
OcÚ.
Viac informácií na:
www.priateliazeme.sklspz

www.bioodpady.sklkompostovanie

bioodpad

Kadernícrvo je tu pre nás
Nikto z nás sa nezaobíde bez kaderníckych služieb, či už sú to muži alebo ženy, chlapci
alebo dievčatá. Kaderníctvo ERIKA v Terni sa nachádza v budove kultúrneho domu
(bočný vchod.)
Prevádzkovatel'ka kaderníctva Erika Majerníková už
ako žiačka 8. a 9. ročníka ZŠ a MŠ v Terni navštevovala
kadernícky krúžok, ktorý viedla p. Mária Kivaderová. Túto
činnosť si tak obľúbila, že po skončení ZŠ študovala na
Združenej strednej škole služieb v Prešove v odbore
Kaderník. Maturitu v odbore Vlasová kozmetika získala na
Strednej odbornej škole. Praktické zručnosti nadobudla
v školskej prevádzke na Sídlisku III a praxovala aj vo
Vlasovom salóne na Hlavnej ulici v Prešove.
Kedy môžeme navštíviť Kaderníctvo ERJKA ?
V utorok, streda a piatok v čase 9:00 - 12:00, 14:00 - 19:00, vo štvrtok 14:00 19:00, v sobotu sú len objednávky.
Objednať sa možno na tel. čísle 0908 300 784
(tmk)

Kňaza Jozefa Hreška nezlomili ani väzenské útrapy
Kňaz Jozef HRE
Š K O bol
v poradí tretím farárom vo farnosti Terňa
v 20. storočí. Prvým bol vdp. Anton
Mikita /1898-1947/,
v poradí druhým
farárom bol vdp. Július Kolesár /19471957 l, ktorý doopatroval vdp. titulárneho
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kanonika vdp. A. Mikitu až do jeho
úmrtia v. r. 1957. V tom istom roku bol
preložený za farára do Kokošoviec.
Novým farárom v Terni bol vdp. Jozef
Hreško.

Obyvatelia farnosti vedeli, že vdp.
Jozef Hreško pochádza zo Sačurova a do
Terne prišiel po krátkom pôsobení vo
Vranove
nad Topľou.
Potajme
sa
rozprávalo, že ako kňaz predtým bol aj
väznený a pracoval tiež v uránových
baniach v Jáchymove. Ako to teda bolo?
V knihe nášho bývalého pána farára
Mons. Jozefa Jurka "Neobyčajný príbeh
obyčajného človeka - kňaza Jozefa
Hreška" sú uverejnené aj spomienky vdp.
J. Hreška na jeho kňazskú službu. Keď
pôsobil ako farár v Nižnom Žipove,
v auguste 1950 ho správca farnosti
Zemplínsky Branč poprosiloslúženie
odpustovej sv. omše v jeho filiálke
Zemplínsky Klečenov, kde nemali kostol,
iba malú kaplnku.
Po odpustovej
slávnosti bol vdp. J. Hreško predvolaný
na úrad, kde ho obvinili z toho, že
v kázni chválil
pápeža.
niekoľko

°

týždňov šiel na filiálku učiť náboženstvo.
Vyučovacia hodina sa nekonala, lebo
pracovníci štátnych orgánov ho odviezli
do Košíc. "Ocitol som sa v cele a
nasledovala prvá noc vo väzení,"
spomína vdp. 1. Hreško. Na druhý deň ho
odviezli do sústreďovacieho kláštora
v Mučeníkoch,
kde
kňazov
"preškoľovali".
Nasledovali
súdne
pojednávania v Bratislave. Na druhom
pojednávaní bol vynesený rozsudok.
Vdp. Jozef Hreško ako " spojenec
Vatikánu" bol odsúdený k týmto trestom:
18 mesiacov straty slobody, zhabanie
majetku v prospech štátu, 10 000 korún
peňažitý trest a 5
rokov straty
občianskych práv. Nasledovalo väzenie
v Leopoldove, práca v Handlovských
uhoľných baniach i " Jáchymovské
peklo".
Vdp. Jozef Hreško sa na slobodu
dostal koncom októbra 1952.Nasledovali
roky vo výrobe. Až v marci 1957 bol
ustanovený za kaplána vo Vranove nad
Topľou
a v septembri
1957
bol
menovaný za farára v Terni. V našej
farnosti pôsobil do konca septembra
1965. Nasledovala farárska služba
v Košickej Novej Vsi a v Remetských
Hámroch.
Kňaz Jozef Hreško ako dôchodca
žil najprv v Pezinku, potom v Haniske pri
Košiciach, kde zomrel 15.1. 2002.
Pohrebné obrady 18. l. 2002 viedol
Mons.
Alojz
Tkáč,
arcibiskup
metropolita. Na poslednej rozlúčke sa
zúčastnili aj veriaci z Terne spolu s vdp.
farárom Imrichom Anderkom.
V tomto príspevku sme sa zamerali
iba na krátky úsek života kňaza Jozefa
Hreška, ktorého ani väzenie a nútené
práce nedokázali zlomiť vo viere.
Tomáš Majerník
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Čoje nové v škole?
V poslednom čísle Ohlasov sme informovali o oslavách 50. výročia od uvedenia do
prevádzky novej budovy základnej školy. Tešíme sa pri spomienke na tieto chvíle, lebo
sme sa stretli s mnohými vzácnymi ľuďmi a mali sme príležitosť prezentovať naše
talenty.
Po oslavách nastali však opäť všedné dni a v nich školské povinnosti, problémy aj
radosti. Deviataci sa intenzívne pripravovali na celoslovenské Testovanie9, ale stihli
popri tom spolu s mladšími spolužiakmi aj reprezentovať školu v súťažiach
vedomostných aj športových.
Máme radosť, keď sa vrátia
s medailou či pohárom, ale aj
vtedy, keď sa zúčastnia na takých
súťažiach, ktoré žiaci z dedinských
škôl neobsadzujú. Tak to bol
v prípade Bowlingovej ligy, ktorej
sme sa zúčastnili prvýkrát a boli
sme
jediným
družstvom
z mimoprešovskej
školy. Väčšina
našich pretekárov dovtedy nikdy
nehrala bowling! O ich šikovnosti
svedčí to, že pri premiérovom
vystúpení sa nezahanbili - dievčatá
a chlapci získali piate miesto zo
siedmich
zúčastnených
škôl.
Zapojili sme sa aj do Streleckej ligy, súťaže Mladý záchranár, do Street Hockey-ového
turnaja, v ktorom ako víťazi okresného kola postúpili do krajského kola. K všestranným
športovcom, ktorí nás reprezentujú v týchto súťažiach určite patria A. Bačová, A.
Piskurová, S. Šechná, M. aJ. Leškovi, J. Stašík, 1. Koscelník, J. Terpák, D. Tokár, D.
Šesták, L.Fertal', M. Gajdoš ...
Pekné výsledky dosiahli žiaci
aj vo vedomostný ch súťažiach Matematický klokan, Maks, Bio
logická
olympiáda,
kde žiačky
P.Kolpáková a M.Meščanová získali
I.a 2. miesto a postup do krajského
kola.
V januári
sme netrpezlivo
očakávali rodičov a ich šesťročné
ratolesti na zápise do l.ročníka.
Prišlo ich spolu 53. Niektorí z nich takmer polovica - nenavštevovali
materskú školu, a tak sa budú
musieť popasovať
so školskými
povinnosťami
a získať
zručnosti
v nultom ročníku. Aj materská škola
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má zapísaných detičiek "až po okraj" - obidve triedy budú naplnené, nakoľko nám to
dovoľujú školské predpisy.
Usilujeme sa upriamiť pozornosť a citlivosť našich žiakov aj na problémy, ktoré sú
síce ďaleko od nás, ale nechceme byť k nim ľahostajní. Tradične sa zapájame do
saleziánskej akcie Tehlička, Tento rok sme začali nielen reláciou o Južnom Sudáne,
jednom z najmladších štátov na mape sveta a jeho chudobe, ale mali sme možnosť sa
rozprávať s misionárom, ktorý v tejto oblasti pôsobí. Priviedol ho k nám don Peter
Kuchár a žiaci vďaka filmu a rozprávaniu misionára mali možnosť si uvedomiť, že
žijeme v dostatku (a často si ti nevážime) a že vo svete je veľa tých, ktorým náš drobný
dar môže pomôcť napríklad dostať sa na ošetrenie do nemocnice, ktorá sa buduje v obci
Mahguo. Nemocnica, ktorú mali doposiaľ k dispozícii, je vzdialená 200 km !
Naši deviataci po monitore, v ktorom
niektorí obstáli nad svoje očakávania, iným sa
darilo menej, sú už prijatí (až na troch,
ktorých čakajú prijímačky) na stredné školy.
A tak v máji ochotne reagovali na možnosť
pomôcť
urbariátu
pri výsadbe
nových
stromčekov na Stráži. Za jeden poldeň ich
vysadili 1100 ap. J. Koscelník ich za usilovnú
prácu chválil. Keďže majú teraz pätnásť šestnásť rokov, z lesa, ktorý takto vysadili, sa
budú môcť tešiť aj o niekoľko desaťročí.
Neraz počúvame ponosy na to, že žiaci robia veľa neporiadku okolo seba. Je to
pravda. V škole máme vždy v piatok upratovací deň - podľa rozpisu sa striedajú triedy
a upratujú areál školy od odpadkov. No často sa stane, že hneď po uprataní idú iní
spolužiaci z obeda s keksíkom, jogurtom, ovocím a hneď po zjedení prídavku k obedu
vyhodia papier, kelímok, šupku, ohryzok ... Ako je to možné, keď napomíname deti
a vedieme ich k tomu, že odpadky patria len do koša, no nedokážeme im to vštepiť
natrvalo? Pravdepodobne vidia nedobý príklad aj od dospelých, aj od svojich rodičov.
Preto vás, milí občania, pozývam k výchove detí, aby boli ohľaduplné k životnému
prostrediu. Ak ste svedkami, že sa niektoré z nich "zabudlo" a hádže odpadky rovno pod
nohy na chodník, či do trávy, vľúdne ho napomeňte. Väčšina z nich svoju chybu napraví.
Zároveň vás prosíme, aby ste podporili úsilie školy o separovaný zber niektorých
užitočných odpadov - viečka z vrchnákov výrobkov MILK AGRO (jogurty, smotany
a pod.) a vrchnáky z PET fliaš. Nevyhadzujte ich, prosíme, ale zbierajte ich napríklad do
igelitky. Naši ekológovia vás navštívia, pozbierajú a škola ich odovzdá odberateľom.
Prilepšíme si síce len niekol'kými eurami, no žiaci získajú do budúcnosti oveľa väčšiu
devízu - ekologické svedomie.
Do konca školského roka máme necelé dva mesiace, no ešte veľa akcií a podujatí
nás čaká - plavecký kurz, tanečný kurz, Deň detí, Deň rodiny, triedne výlety - a potom
celý rok očakávané dva mesiace letných prázdnin. Už sa tešíme!
Ďakujeme všetkým, ktorí našej škole prajú, sledujú jej život (napr. na stránke
www.zstema.edu.sk) a zároveň ju akýmkoľvek spôsobom podporujú. Veď predstava, že
by v našej obci nebola škola ajej živí, niekedy aj neposlušní žiaci, je smutná, však? Tak
nám držte palce!
Zuzana Poklembová, riaditeľka ZŠ s MŠ
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Vyhodnotili sme januirový kvíz
Vobecnom časopise OHLASY 1/2012,
sme uverejnili Januárový kvíz. Správne
odpovede sú nasledovné: la, 2c, 3b, 4a,
5c,6b, 7c,8a,9c, 10b.
Pre niekoho je asi vel'kým prekvapením,
že prvá písomná zmienka o Terni /1259/
je iba o 12 rokov "mladšia" než prvá
písomná zmienka o Prešove /1247/.
Schematizmy uvádzajú, že terniansky
kostol bol postavený v r. 1330, avšak
slovo "farnosť" sa uvádza až v r. 1333.
Vtedy v Terni pôsobil farár Kozmas
/Cosmas/. Kňaz Anton Mikita zomrel v r.
1957, toho roku si pripomíname 55.
výročie jeho úmrtia.
Dobrovol'ný hasičský zbor v Terni bol
založený v r. 1923, OHLASY začali
vychádzať v r. 1993, Telovýchovná
jednota v Temi bola založená v r. 1950.
Kostol sv. Alžbety Uhorskej v Babinom
Potoku bol posvätený v r. 1995.
Výstavba budovy bývalého miestneho
národného výboru /dnešný obecný úrad!
bola ukončená v r. 1975.
Vecné ceny budú doručené týmto
účastníkom
kvízu
Antonovi
Koscelníkovi, Elene Mateovičovej, Lei
Kivaderovej a Marcele Koscelníkovej.
T.M.
Vážení občania!
Prosíme všetkých fotografov! Rád fotíš, rád zvečňuješ
neopakovatel'né momenty života? Ak sa chceš podeliť
s týmito
chvíl'ami aj
s občanmi
Teme, môžeš
posielať
tieto zábery
na adresu
obec@tema.sk.

Chceli by sme ich použiť aj pri tvorbe OHLASOV.
Redakčná rada

OHLASY
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sPRÁ VA MATRIČNÉHO
ÚRADU V TERNI
BLAHOŽELÁME
NOVOMANŽELOM
Tomáš Senderák a Dana rod.
Halžáková

NARODILI SA - VÍTAME:
Klaudia G iňová
Katarína Giňová

BLAHOŽELÁME
K JUBILEÁM
50 rokov
Magdaléna Gecíková
Mária Havrilová
Jozef Kendra
Anna Konečná
Jana Peštová
Vladimír Staško
Miroslav Tokár

60 rokov
Július Gecík
Koloman Giňa
Anežka Senderáková

70 rokov
Žofia Bačová
Mária Blichárová
Anna Majemíková

80 rokov
Margita Brunáriová
Františka Lazorová
Jozefína Štofaníková

OPUSTILI NÁS:
Jozefína Nižníková

Vydáva Obecný úrad Terňa štvrťročne. Za vydanie zodpovedá
Ing. J. Senderák, starosta obce. Redakčná rada: PaedDr. T.
Majerník, Ing.V. Poklemba.
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