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Výtlačok je nepredajný

OHLASY
OBČASNÍK OBECNÉHO ÚRADu v TERNI

Vážení občania. milá mládež!

O B S A H:
Str. 2:

Na začiatku nového roka 2002 Vám úprimne želám všetko
najlepšie, veľa zdravia, úspechov, pokoja a najmä Božieho
požehnania.
Pred niekoľkými týždňami sme ukončili prvý rok tretieho
tisícročia, preto Vám za obecný úrad, obecné zastupiteľstvo
a spoločenské organizácie predkladáme prehľad o dosiahnutých
výsledkoch, o vykonanej práci , aj o plánoch , ktoré máme
pripravené na tento nastávajúci rok.
Aký teda bol
uplynulý rok 2001 pre našu obec Terňa
a miestne časti Babin Potok a Hradisko?
Po celkovom zhodnotení rozhodne môžem hodnotit' uplynulý
rok pre Terňu ajej miestne časti ako veľmi úspešný. Podarilo sa
nám rozbehnúť projekty a práce, ktoré už v Terni niekoľko rokov
chýbali. Každý občan, kto chce vidieť dobré výsledky práce
obecného úradu, OZ i spoločenských organizácií ich rozhodne
nájde. Pozitívne hodnotím i zlepšenie medziľudských vzt'ahov
medzi občanmi.
Naďalej potrebujeme tieto vzťahy zlepšovat'
a nespoliehať sa na "veľkých politikov" ,kton pred vol'bami
pri pive nasľubujú hory - do ly, ale spoliehať sa predovšetkým na
vlastné sily a možnosti. Naša obec má veľa ľudí skúsených,
vzdelaných aj ochotných tvrdo pracovať , len ich treba oslovit',
dať im možnosť a aj morálne oceniť. Rád by som vymenil tmavé
okuliare tým občanom, ktorí vidia všetko tmavé, všetko zlé
a negatívne za čisté nie ružové okuliare, aby videli veci a život
okolo seba reálne a podľa toho aj konali a rozprávali. Bol by
som rád, keby energiu, ktorú vynakladajú na šírenie pesimizmu
a strachu venovali na zlepšenie života seba a svojich blízkych aj
celého obecného spoločenstva.
V nasledujúcich príspevkoch
Vám predkladáme
výsledky,
ktoré Terňa v uplynulom roku dosiahla a program našej práce
na tento rok. V prílohe nášho terňanského občasníka
Vám
predkladáme aj prehľad o hospodárení OCÚ za rok 2001,
rozpočet schválený Obecným zastupiteľstvom na tento rok ako
aj platné Všeobecne záväzné nariadenie na tento rok.
Váš starosta obce
Martin Senderák
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ÚSEK

VÝSTAVBY

Rok 2001 bol náročný na predprojektovú a na projektovú prípravu a aj na samotnú výstavbu
jednotlivých stavieb, ktoré boli v roku 2001 začaté, a niektoré aj ukončené a dané do
prevádzky.
PREHĽAD AKCIÍ V ROKU
2001 :
1) ČOVTERŇA
- rozpočtový náklad v roku 2001
(VPP + obec)
1,500,000.
-štátna dotácia
3,300,000.
Náklady celkom 4,800,000.Na stavbe v roku 2002 je potrebné
ukončiť prekrytie a tepelnú izoláciu
nádrže, terénne a sadové úpravy
a most cez potok.
Dodávateľ
technologickej
časti:
BJOCOMPACT Bratislava s.r.o.
Dodávateľ stavebnej časti: INEKO
s.r.o. Michalovce, OCÚ Terňa
Dňa 7.12.2001 bola uvedená ČOV
a časť kanalizácie
do skúšobnej
prevádzk)' .
2) KANALIZÁCIA,
KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY
V mesiaci september boli vykonané
skúšky
vodotesnosti
šachiet
a jednotlivých stok aj priemyselnou
kamerou.
V novembri
- boli
odstránené závady na kanalizačne]
stoke
a zároveň
sa
pristúpilo
k montáži kanalizačných prípojok.
K 31.12.2001
bolo napojených 32
rodinných domov, 2 x 6 BJ Terňa,
MŠ a časť ZŠ.
3) ROZŠÍRENIE VODOVODU
III. ETAPA
V mesiaci august
zahájené práce na akcii rozšírenie
vodovodu III. etapa, ulica Mikitova
a časť obce Hurka.
Rozpočtový náklad: 991,000.
Štátna dotácia:
755,000.
Prestavaná čiastka: 727,219.27.9.2001 boli vykonané tlakové
skúšky
na rozvodnej sieti a k
15.10.200 l bolo napojených 20
rodinných domov, čím vodovod boj
daný do skúšobnej prevádzk)'.
Dodávateľ
prác:
Obecný
úrad
Terňa, INEKO Michalovce
4) ZBERNÝ KANÁL
DAŽĎOVÝCH VÔD - Mikitová
ul.
Pre
doriešenie
odvodu
povrchových vôd
na Mikitovej
ulici bol vybudovaný zberný kanál
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v dÍžke 130m o priemere 160 mm
s dvoma zbernými šachtami. Trasa
vedie
cez
farský
pozemok
s vyústením do miestneho potoka.

5) 15 NÁJOMNÝCH BYTOV
Koncom
októbra boli zahájené
stavebné práce na stavbe: Rómska
osada Terňa 15 nájomných bytov
s odlišným štandardom.
Rozpočtový náklad stavebnej časti:
4,455,560.K 31.12.2001
prevedené
zemné
práce , základy pre 5 BJ ,
zabezpečený
materiál
na krov
a zakúpené
kvádre.
Výstavba
nájomných
bytov je
v súlade
s urbanistickým
plánom
obce.
Nájomné byty sú majetkom obce
a sú
projektované
ako
byty
s odlišným
štandardom
, podľa
smernice
Ministerstva
výstavby
a regionálneho rozvoja SR. Byty sú
riešené
ako
rádová
zástavba
rozdelené na tri- sekcie po piatich
samostatných
bytoch
v každej
sekcii.
6) KULTÚRNY DOM
Prevedená
oprava
fasády
s maltovinovou
úpravou
celej
stavby. Ďalej sa previedli
nátery
zámočníckych
, klampiarskych aj
stolárskych
konštrukcií
. V roku
2000 bol obnovený náter strešnej
plechovej krytiny.
Kuchyňa KD
doplnená technológiou, privedená
plynová prípojka, sklady vybavené
novými
regálmi
a skrinkami,
dodaný
plynový ohrievač vody,
opravené omietky, dlažba a maľba
stien.
7)PLYNOV Á
PRÍPOJKA
KOSTOL
Boli prevedené zemné výkopové
práce s úpravou terénu.
8)ZDRA VOTNÉ STREDISKO
Previedla
sa asanácia pôvodnej
detskej ambulancie, schátralý stav
garáže bol opravený
a priestory
môžu slúžiť ako garáže
alebo
sklady pre plánovanú
výstavbu
bytoviek.

9) ODVODŇOV Aci
ZÁHUMNIE

RIGOL

-

Pre zvod povrchových dažďových
vôd
do
miestneho
potoka
vykopaný rigo! v dlžke 150 m.

10) REKONŠTRUKCIA SIETE
VÝSOKÉHO NAPÄTIA ZA KD
Bola prevedená výmena drôtového
vedenia VN za kábel, čím sa
doriešilo ochranné pásmo
pre
výstavbu
rodinných
domov na
novej ulici.
11) ELEKT. PRÍPOJKA K IBV
V dlžke
50bm
prevedená el.
prípoj ka
k výstavbe
rodinných
domovna novej ulici.
12) MATERSKÁ ŠKOLA
Pre dosiahnutie lepšej kvality vody
v MŠ previedlo
sa prepojenie
vodovodu zo zdroja OCÚ v dÍžke
80bm.

13) OSTATNÉ AKCIE:
Knižnica - presťahovanie do novej
miestnosti
v kultúrnom
dome,
obnovenie kartotéky a doplnenie
kníh.
Nátery oceľových skladov - pri
OCÚ .ktoré slúžia ako garáže pre
auto požiarnej
ochrany a auto
LIAZ.
OCÚ
maľba
vnútorných
priestorov,
nátery dverí, údržba
verejných
priestranstiev,
kosba
verejných
priestranstiev
okolo
potoka,
cestných
komunikácií,
cintorínov v obciach Terňa, Babin
Potok a Hradisko, kosenie ihriska
a údržba športového areálu.
Na
všetkých
týchto
akciách sa podiel'ali pracovníci
VPP. V priebehu roka 2001 na
obecnom
úrade
bolo
zamestnaných 34 pracovníkov.
Dotácia na mzdy a odvody od
Okresného úradu práce
činila
908.561.- Sk .
Vypracoval:

Stanislav Tkáč

ŽiVOT

V MATERSKEJ
ŠKOLE

Materská
škola
v Terni Je
dvoj triedna
s celodennou starostlivosťou.
Deti sú rozdelené na
prípravnú triedu - pred školákov a zmiešanú triedu
mladších ako 5 ročných detí.
V minulom školskom roku bolo zapísaných
v MŠ 38 detí z našej obce, ale aj z okolitých obcí.
V zariadení MŠ pracoval štvorčlenný
pedagogický
kolektív a 3 prevádzkové pracovníčky.
Počas celého roka sme sa riadili plánom
práce školy a tematickými
plánmi pre jednotlivé
triedy. Naša práca bola zameraná na všestranný rozvoj
osobnosti dieťaťa po stránke te lesnej, rozumovej ,
prosociá1nej a estetickej , kde sme využívali rôzne
formy a metódy práce. K našej každodennej práci
patrili
aj
rôzne
netradičné
formy
práce
a mimoškolskej aktivity ako napr. návšteva divadla,
knižnice, planetária, exkurzie na pracoviská rodičov
a iné. Staršie deti tak ako po minulé roky absolvovali
pred plavecký výcvik v Prešove, noc
škriatkov
s celodenným pobytom a nocou v MŠ, ale aj spoločný
zájazd s MŠ Bernoláková v Prešove do Zoologickej
záhrady v Košiciach.
Tak ako po iné roky aj v tomto sme pracovali
s talentovanými
deťmi
a zapojili
sme sa do
výtvarných a hudobných súťaží
Svet okolo nás ,
Veselé popoludnie pred DJZ v Prešove, za čo sme
obdržali diplomy.
Ako
tradične
máme
dobre
rozvinutú
spoluprácu so Základnou školou v Terni, kde sme sa
navzájom navštevovali a vymieňali si svoje poznatky
a skúsenosti z výchovne vzdelávacieho procesu, ale aj
niektoré
spoločné
akcie
napr.
,
divadelné
predstavenia,
spoločné kultúrne programy ku Dňu
matiek, na Mikuláša, spoločné sánkovačky a pod.
Naše zariadenie
je
vkusne a esteticky
upravené rôznymi výtvarnými dielkami detí, ale aj
rôznymi kútikmi napr. prírodovedným,
literárnym,
výtvarným,
kde majú deti
možnosť získavať
množstvo poznatkov o okolitom svete a prírode. Za
celkovú estetickú úpravu v našom zariadení patrí
poďakovanie
p. učiteľkám, ale aj prevádzkovým
pracovníčkam. Odmenou nám všetkým sú usmievavé
tváre našich detičiek, radosť z ich pobytu v MŠ
a spokojnosť zo strany rodičov.

Otília Pirohová
riaditeľka MŠ

Z KANCELÁRIE

OBECNÉHO

ÚRADU
V roku 2001 obecný úrad zamestnával na obecnom
úrade 4,5 stálych zamestnancov a 34 pracovníkov
na verejnoprospešné práce. V roku 2000
4,5 stálych zamestnancov a 37 pracovníkov na
VPP.
V súčasnosti pracuje na obecnom úrade 6 stálych
zamestnancov a ešte 6 pracovníkov na VPP, ktorí
končia 31.3.2002.
Obec zabezpečila akrualizáciu územného plánu
obce, ktorý od roku 1990 nebol obnovený. Obecné
zastupiteľstvo svoj im rozhodnutím dňa 16.11.200 l
schválilo aktualizovaný územný plán obce.

MIESTNY SPOLOK SČK
V TERNI V ROKU 2001
Počet členov: 114
Počet darcov krvi: 52
Hromadný odber bol vyhlásený 4.5.200 I a
21.9.2001
Akcie roka:
5.5.2001
- brigáda v lese - zúčastnilo sa 8 osôb
24.5.2001 - zájazd do Košíc autobusom - 32 osôb
17.6.2001 - turistická prechádzka na Čergov - 3
osoby
19.8.2001 - Vysoké Tatry - Starý Smokovec turistika - 40 osôb
Všetkým
účastníkom
patrí
poďakovanie
a povzbudenie do ďalšej činnosti.
Rok 2001
vyhlásený
za medzinárodný
rok
dobrovoľníkov.
Napriek tomu je v posledných
rokoch zaznamenaný celkový pokles dobrovoľných
darcov krvi v SČK.

Ľudmila Sedláková
predsedníčka MS SČK v Temi
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Výbor TJ Terňa na svojom
zasadnutí
zhodnotil
činnost'
orgaruzacie
v polovici
februára
2001 na popud starostu obce
Terňa Martina Senderáka bol
na výročnej členskej schôdzi
navrhnutý
a následne
zvolený nový výbor TJ.
Do výboru boli zvolení títo
členovia:
Vasko Jozef, PaeDdr. Tokár
Pavol, Pastirčák
Ľubomír
, Blichár Marek,
Sabol Peter, Kivader Rastislav, Vasko Ľubomír.
Tento výbor mal za úlohu oživiť činnosť TJ
a pokúsiť sa vylepšiť dosť zložitú situáciu v TJ.
V roku 200 I naša TJ
združovala iba
futbalové oddiely a to v jarnej časti súťaže mužstvo
dospelých a mužstvo žiakov. Pretože okresná súťaž
2000 - 200 I pre A mužstvo v jesennej časti nezačala
najlepšie pod vedením nového trénera Vojtecha Sabola, začala
zimná príprava na jarnú časť súťaže. Ako všetci do re vieme II. B
triedu
pre našu obec sa nám spoločnými silami
podarilo
zachrániť. Mužstvo žiakov účinkovalo
II. C iede okres _. c
majstrovstiev
Pod vedením trénera Pavla Tokára, sú 'ažilo so srriedavými
úspechmi. Vzhľadom na nízky vek žiakov je to veľmi dobrá
perspektíva do budúcnosti. Pre budúcnosť futbalu v našej obci
výbor TJ po úvahách sa rozhodol, že v súťažnom ročníku 200 l 2002 zriadi oddie! dorastu
a prihlási ho po splnení všetkých
náležitostí do súťaže. Pred začatím prípravy mužstiev do sezóny
2001 - 2002 nastali určité zmeny. Vedením A mužstva bol
poveren)' p. Ján Pastirčák a mužs 'o dorastu dostal do o a erv Já
Miko, žiakov viedol nad'alej Pa '01 To 'á . Jese
á 'as' .
začala pre áčko a dorast 12.8._001.
žiaci odš ano 'ali _~ .. _001.1
Oproti predošlému obdobiu podarilo sa celé
ealizač
u
tímu dostať všetky tri mužstva na solídnu úrove'. Sveďia o o
aj výsledk)', ktoré mužstva v jesennej časti dosiahli. A mužs o
zo 14-stich
účastníkov ll. B triedy skončilo na lichotivom 9.
mieste. Dorast so ziskom 16- stich bodov na 8.mieste
medzi
jedenástimi účastníkmi. Žiaci 7. miesto vo svojej skupine. Výbor
TJ konštatoval,
že je to dobrá východzia
pozícia pre všetky
mužstva do bojov v jarnej časti súťaže a všetci veríme, že bude
pre náš futbal a celú obec úspešná.
Do tejto práce výbor chce zapojiť ďalších priaznivcov
športu, aby sa zvýšil imidž nielen futbalu, ale aj obce Terňa .
Veľkým problémom, ako aj v iných odvetviach sú
financie . V jarných a letných obdobiach
plánujeme uskutočniť
brigády , ktorými by sme zmiernili ťažkosti
okolo finančnej
situácie. Hlavným garantom pre činnosť futbalu v našej obci je
obecný úrad, ktorý financuje hlavnú časť nákladov. Poďakovanie
patrí hlavne starostovi obce Martinovi Senderákovi, ktorý ako
bývalý futbalista
má pre túto činnosť
veľké pochopenie .
Poďakovanie patrí aj pracovníčkam OCÚ, ktoré nám pomáhali
v rôznych oblastiach.
Do ďalšieho obdobia Vám výbor TJ praje veľa zdravia, lásky
a pohody.
Športu zdar, futbalu zvlášť'

zoo
é

Jozef Vasko
dseda T.J

4

Klub dôchodcov
v Terni
Naša členská základňa k 31.12.200 I
mala 32 členov, čo je oproti roku 2000
o viac ako 20 členov menej. Čím o je?
Je smutné, že rokmi počet členov ubúda
a to či už pre starobu, zdravie alebo
nezáujem o dianie. Mladší dôchodcovia
dôchodkyne o členstvo v klube nejavia
záujem. Bolo by preto potrebné zo
strany výboru KD venovať
tomu o
väčšiu pozornosť a pre členstvo v klube
získavať
mladších
dôchodco ,
dôchodkyne. Mali by sme mať väčší
záujem, hoci sme starší o dianie v našej
obci. Verím, že záujem o dianie v našej
obci neustane
ani v roku 2002, že sa
nám i našim ostatným občanom, ako aj
naším pos an om podarí urobiť dobré
rozhod:
ie zrea izovať užitočné diela,
z rtorý h
mať všetci úžitok
a rados'.
Sme pres ed eni, že poslanci
a starosta
obce
si naďalej
budú
uvedomovať, kde je ich miesto, kde sú
doma, na čo je potrebné sústrediť
pozornosť s cieľom zvýšiť kvalitu života
nielen pre súčasn [kov, ale i pre starších
občanov,
dôchodcov
ale
. budúce
generácie. My dôchodcovia
y sme si
srranv staros
ob e a
a \ e ovaná
Ô hodcom
s". o ho a 'starobe, lebo
a i aj oni b . raz starí.
\' ro'
2002 ale aj v ďalších
ro 'och si buďme bližší, ľudskejší, lepší,
pokojnejší,
milší
takí, aby naše
správanie nás naplňovalo uspokojením
a našich
blížnych
porozumením
a uznaním.
Členovia
klubu
dôchodcov
v roku
200 I
úzko
spolupracovali
s členmi
ZO
Zväzu
postihnutých
civilizačnými chorobami
v Terni. Počet
ZO ZPCCH je 30. Štrnásť členiek klubu
dôchodcov sú aj členkami ZO ZPCCH.
V mesiaci januári 2001 výbor
KD pripravil novoročné posedenie so
spomienkami
na
prežité
vianočné
sviatky na prežitý Silvester, posedenie
pri hudobných skladbách a pod. Taktiež
sme sa zamerali na prípravu VČS
a prípravy plánu práce na rok 200 l.

(pokračovanie

na 5. strane)

•

Klub dôchodcov

v Terni

(dokončenie zo 4 strany)
Mesiac február 200 l niesol sa v znamení VČS , na ktorej
bola schválená správa o aktivitách roku 2000, bol
schválený plán práce na rok 200 l a vyhodnotenie
finančného hospodárenia za rok 2000. V mesiaci februári
2001 výbor pripravil fašiangové posedenie s malým
občerstvením.
V mesiaci
marci
200 l
výbor
zabezpečil
prednášku pre členov klubu
so zameraním na zdravú
výživu starších občanov. V mesiaci
apríli
konala
sa
členská schôdza a návšteva divadla v Prešove, pre členov,
ktorí mali o to záujem. V mesiaci máji bol pripravený Deň
matiek s malým občerstvením. Štyri členky KD zúčastnili
sa aj Dňa matiek, ktoré zorganizoval OV ZPCCH
v Prešove. Na tomto podujatí bol pripravený hodnotný
program. V mesiaci júl 2001 sme uskutočnili zájazd Snina
- Sninské rybniky. Tento
zájazd hradil Obecný úrad
Terňa. Potom sme previedli veľké upratovanie klubu
a jeho okolia. V mesiaci august na Hradisku posedenie pri
vatre z príležitosti SNP, spojené so zberom liečivých
rastlín pre vlastnú potrebu. Dňa l. 9. 2001 sme
zorganizovali
a zúčastnili
sme sa Celoslovenského
modlitbového
dňa
ku cti matky všetkých národov
v Lučenci. Zážitok z tohto dňa ostane navždy v pamäti.
Taktiež v tomto mesiaci zorganizovali sme jednodňový
zájazd do Poľska za nákupmi. V októbri sme si pripravili
Úctu k starším v spoluúčasti členov ZO ZPCCH. Táto
akcia bola sponzorovaná starostkou obce p. Bortňákcvou
a Ing. Richardom Šťastným, za čo im členovia KD
a ZPCCH vyslovujú úprimné poďakovanie.
Akcia sa
konala na oeu Geraltov . Tejto akcie sa zúčastnil aj
predseda OV ZPCCH. 6 našich členiek sa zúčastnilo akcie
Úcta k starším v Prešove, ktorú organizoval OV ZPCCH
Prešov. Na túto akciu prispeli aj niektorí naši členovia
sponzorskýrni darmi a taktiež sponzorsky prispel p. Andrej
Majerník, za čo mu patrí poďakovanie.
V mesiaci
november - december posedenie v klube. Priprava plánu
práce na rok 2002 a príprava VČS. Na akcii "Prebudená
jeseň" sa už druh)' rok nezúčastňujeme, nakoľko nemáme
na to finančné prostriedky a taktiež obecný úrad nám na
túto akciu neprispel z dôvodu nedostatku
finančných
prostriedkov. Ďalej chcem poznamenať, že 2 členky aj
naďalej navštevujú Akadémiu tretieho veku. Štyri naše
členky, ktoré sú aj členkami ZO ZPCCH zúčastnili sa
v mesiaci júni 200 l lO-dňového zájazdu v Chorvátsku,
pri mori.
V roku 200 l bol klub dôchodcov 3 krát
vykradnutý.
Členky KD sa starajú o ozdobu kríža na cíntorine, pri
cestách. Zúčastňovali sme sa pri upratovaní kostola po
maľbe, plynofikácii a taktiež na fare.
Záverom chceme poznamenať a sme presvedčení,
že v roku 2002 by sme mohli zvládnuť viac aktivít za
podpory všetkých členov KD, za podpory poslancov Oc(l
a ostatných členov našej obce.
Mária Oravcová
Predsedníčka Klubu dôchodcov v Terni

MALÉ ŠKOLSKÉ
OBZRETIE SA ZA
UPLYNULÝM ROKOM

ďalší rok je za
nami. Síce nie školský rok ale ten občiansk')'
a veru je to rok, ktorý už plne patril tretiemu
tis í croč iu.
V ternianskej základnej škole sa nič
mimoriadne neudialo aj keď si školáci od
tretieho tisícročia veľa sľubujú i očakávajú.
Všelijaké zmeny boli na obzore na začiatku
minulého kalendárneho roka, hlavne sľubov
a z nich plynúcich nádejí, bolo dosť. Ale
poďme pekne po poriadku.
Od januára do konca jún" žila škola
svojim všednýrn životom . Deň po troch
kráľoch oslávil p. riaditeľ ZŠ
PaedDr.
Viliam Šarossy svoje 60-siate narodeniny
a začal veľmi vazne po pomýšľať na
zaslúžený' odpočinok - dôchodok. Málo kto
mu chcel veriť , veď ešte mlado vyzeral.
Štatistika
bola však neúprosná.
Vyše
štyridsať rokov učiteľskej praxe už mal veru
za sebou. Je toho dosť
čo počítať a rue
prežiť vo všelijak-ých časoch.
Žiaci
deviateho
ročníka
sa
pripravovali snáď už vážnejšie na prijímacie
pohovory
a prváci už vedeli celkom dobre
čítať
a počítať. Ostatní žiaci sa usilovne
učili. Kto ako. Veď viete lajdákov je dosť.
Tešili nás ale úspechy, ktoré dosiahli na
súťažiach - šikovný chlapec, šikovné dievča
, šiestáci do toho alebo v Okresnom kole
Hviezdoslavovho
Kubína
Aj mladé
zdravotničky
sa pripravovali na súťaž.
Veľmi sa im nedarilo,
ale získali vzácne
vedomosti.
Výsledk)'
v športových súťažiach
nebili
slávne. Dôležité je , že sme sa ich zúčastnili,
ale čosi s tým bude potrebné robiť. Koncom
mája sme sa mohli tešiť zo skutočnosti, že
skoro lOO % deviatakov
bolo prijatých na
stredné školy a odborné učilištia. Keďže po
prijímačkách sa im už veľmi nechcelo učiť,
vymysleli sme im kurzy. Bol to kurz tanečný,
kurz zdravotníckej
pomoci a športovo plavecký. Tie prvé dva sa celkom vydarili.
(pokračovanie

na 6 strane)
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lVlALÉ ŠKOLSKÉ OBZRETIE

SA ZA UPL Y~UL ÝlYl ROKOlYl

(dokončenie zo 5. strany)
Veľkú radosť sme mali, keď sme ich potom všetkých
urobili na úrovni.

videli

krásne tancovať.

Aj rozlúčkovú slávnosť

si

V škole pracovali dva výtvarné krúžky, ďalej geografický, zdravotnícky a prírodopisný.
Na konci školského roka sme sa rozlúčili sp. riaditel'om V. Šarossyrn, ktorý odchádzal definitívne
do dôchodku. Po vyše lO-ročnom pôsobení v Terni ako učiteľ, zástupca riaditel'a a riaditel' si zaslúžil
úprimné poďakovanie, ktoré mu na milej slávnosti vyjadrili učitelia, pán starosta, zástupcovia rodičov
a všetci dobrí známi a priatelia.
Cez leto sme čakali, že Okresný úrad v Prešove začne so sl'ubovanou plynofikáciou kotolne školy.
Sľuby boli dosť veľké, žiaľ ostalo len pri nich, aj ked' pán starosta obce Martin Senderák sa vel'mi usiloval
a podával im ústretové návrhy. Veľmi si vážime iniciatívu, podporu a porozumenie starostu obce. Takýto
jeho prístup je veľkou vzpruhou pre vedenie školy v týchto, pre školsrvo ťažkých časoch.
September - začiatok školského roka, priniesol so sebou nové predsavzatie a očakávania. Do
školských služieb nasrúpili dve nové p. učiteľky. Tá mladšia p. Monika Palenčárová, sa ujala vyučovania
telesnej výchovy a p. Eva Surkožová okrem tretiakov učí aj hudobnú výchovu na druhom stupni. Myslím si,
že obidve sú prínosom pre školu a osobitne ma teší, že p. učiteľka Suchožová neúnavne nosí harmoniku na
hodiny a snaží sa rozospievať nielen našich najmenších, ale aj deviatakov.
Začínať nový školský rok svätou omšou sa už stalo v našej škole tradíciou. Je potešujúce vidieť
skoro všetky deti pred oltárom a počúvať ich prednášané prosby k Nebeskému otcovi ako aj prijať kňažské
požehnanie na celý školský rok od Vdp. Imricha Anderka. Cítim. Že tých Božích milostí sa dostáva škole
dosť, ak k ním pridáme, myslím my rodičia, učitelia a žiaci, svoje úprimné snaženie, tak práca v škole sa
musí dariť.
Od septembra sme začali vyučovať cudzie jazyky aj vo štvrtom ročníku, ako nepovinný predmet.
Žiaci môžu pracovať tak ako v minulom školskom roku vo výtvarnom krúžku, tanečné - speváckom a
čitateľskom. Pripravujú sa taktiež na súťaže organizované ABC v Prešove. Celkom dobre sa írn doposiaľ
darí.
V októbri si rodičia na plenárnom zasadnutí zvolili nový výbor rodičovského združenia, na čele
ktorého je predsedníčka p. Viera Senderáková.
Spolupráca s týmto výborom, čiže sprostredkovanie
s rodičmi je dobrá, plná porozumenia a podpory. Len vďaka tejto podpore má škola počítače, kopírku,
tlačiareň, rádiomagnetofón,
pásky a iné potrebné veci pre prácu školy. Zvlášť je potrebné poďakovať pri
tejto príležitosti Ing. Milanovi Sedlákovi, ktorý ak môže vždy pamätá na pomoc tejto škole.
Júlové dažde preverovali aj strechu na hlavnej budove.
Ukázalo sa, že už je deravá a bude
potrebovať opravu. Aj s kanalizáciou sú občas problémy. Tešili sme sa na jej napojenie k obecnej sieti, ale
napriek veľkej snahe obce urobiť to do zimy, sa to nepodarilo. Je to komplikovanejšie
ako sme očakávali.
Novinkou v škole je, že naši žiaci môžu cvičiť v kultúrnom dome obce. Trochu sa to tam upravilo.
Vždy je to lepšie ako cvičiť v zimných mesiacoch na chodbách školy, alebo
v úplne provizórnych
priestoroch. Znovu sa to dalo uskutočniť len vďaka pochopeniu predovšetkým starostu obce, poslancov
a rodičov. Niektorým občanom,sa to nepáčilo, ale myslím si že, to nie je na škodu veci. Veď to slúži našim
deťom. Dúfajme, že raz sa Terňa dočká aj novej, peknej telocvične.
Ani neviem ako a už som sa dostal z minulosti do prítomnosti a myslím na budúcnosť. Zákon,
ktorý presúva kompetencie zo štátu na samosprávy, nás tak znovu donútil, že škola sa dostáva bližšie
k občanovi. Obciam z toho zákona prislúcha zriaďovateľská
funkcia
pre základné školy a tým aj
zabezpečovanie podmienok vzdelávania v týchto školách. Je to ďalšia starosť pre obce, no keď to spoločne
vezmeme za ten správny koniec, tak to bude prospešné, tak obci ako aj škole. Ja si osobne myslím, že
v Terni na to podmienky, ochota a porozumenie sú, a preto netreba sa toho báť.
Od 1.4.2002
by škola mala prejsť na právnu subjektivitu, čiže by to mala byť rozpočtová
orgaruzacia
s rozšírenými
právomocami
a povírmosťami.
Nebude to ľahké rozbehnúť
a všetko
k spokojnosti zabezpečiť, ale zo strany vedenia školy urobíme všetko preto, aby to bolo dobré a hlavne, aby
to prinieslo osoh škole ako celku.
Podrobnejšie o tom bude v budúcnosti rokovať rada školy.
V závere môjho príspevku chcem ešte raz poďakovať za dobrú spoluprácu p. starostovi Martinovi
Senderákovi, všetkým starostom pričlenených obcí, všetkým dobrodincom a sponzorom, rodičom, učiteľom
a prevádzkovým pracovníkom .Verím v dobrú spoluprácu so všetkými aj v roku 2002.
Ak sa budeme usilovať o vzájomné porozumenie
budeme chcieť jeden druhému dobre a dokážeme
s láskou pristupovať k všetkému, nemusíme sa báť ničoho. Robme všetko pre dobro a šťastie našich detí.

Eugen Andreánsky
riaditeľ ZŠ
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SPRÁVA MATRIČNÉHO
ÚRADU V TERNI

Počet obyvateľov k 31.12.2001

- 1044

V ROKU 2001 SA NARODILO
V NAŠEJ OBCI 14 DETÍ:

V ROKU 2001 SA ZOSOBÁŠILO
OBCI 11 PÁROV:

z toho v Temi 10
z toho v Babin Potoku 2
z toho Hradisko 2
prisťahované 2 deti
Vítame medzi nami:
Martina Mochnackého, Zdenka Giňu, Vlastimila
Vaska, Rudolfa Pohlodku, Ladislava Giňu, Filipa
Kacára, Luciu Senderákovú,Denisu Giňovú,
Sofiu Giňovú, Soňu Bačovú, Klaudiu Giňovú,
Miroslavu Staškovú, Nikolu Čarnú, Annu
Mikovú, Martina Bašisru a Alexandru Bašistovú.

Gratulujeme:
Vlastimilovi Vaskovi a Daniele ,rod. Stachovej
Petrovi Plačkovi a Sylvii ,rod. Senderákovej
Ing. Jurajovi Širancovi a Ing. Kataríne ,rod. Senderákovej
Jánovi Giňovi a Božene ,rod. Horváthovej
Nikolovi Miklóšovi a Zuzane ,rod. Miščíkovej
Dušanovi Giňovi a Františke, rod. Lovičovej
Marekovi Giňovi a Eve ,rod. Dreveňákovej
Deziderovi Pohlodkovi a Andree ,rod. Giňovej
Jaroslavovi Giňovi a Marte ,rod. Pohlodkovej
Jurajovi Kukľovi a Ing. Jane Švecovej

z toho Terňa 950, Babin Potok 66 a Hradisko 28
z toho mužov 506 a žien 538
Počet obyvateľov pri májovom sčítaní ľudu 1035.

V NAŠEJ

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI S 6 OBČANMI NAŠEJ OBCE:
Posledné zbohom: Márii Giňovej rod. Bažovej, Antonovi Senderákovi, Dávidkovi Senderákovi, Jánovi
Krajňákovi, Vladimírovi Poníkovi, Jánovi Pribulovi.

OKRÚHLE ŽIVOTNÉ JUBILEA OSLÁVILI

I
I
I

I

I

K 50- siatke sme gratulovali:
Cyrilovi Kivaderovi
Vladimírovi Kacárovi
Antónii Halžákovej
Ľudmile Giňovej
Otílii Pirohovej
Ondrejovi Fečovi
K 80- siatke sme gratulovali:
Anne Giňovej
Anne Pirohovej
Irene Giňovej
Márii Lazoríkovej
Márii Hajtolovej

v R.

K 60- siatke sme gratulovali:
Helene Majerníkovej
Irene Giňovej
Antonovi Koscelníkovi
Jozefovi Kivaderovi
Mane Kivaderovej
Júliusovi Pollovi
Marte Golodžejovej
Martinovi Senderákovi
Antónii Hetešovej

2001 TÍTO OBČA!'IIA:
K 70-siatke sme gratuloyali:
Gabriele Koscelníkovej
Jolane Brunáriovej
Lýdii Ďaďovskej
Jozefovi Lazoríkovi
Mane Olejárovej
Helene Juščákovej
Anne Suchárovej
Mikulášovi Kivaderovi
Kolomanovi Kivaderovi

K 90- siatke sme gratulovali:
Ferdinandovi Vavrekovi
Márii Senderákovej

Všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia želáme najstarším občanom našej obce:
p. Anne Pollovej, ktorá sa 7.6.2001 dožila 94 rokov.

Príspevok vypracovala:

Ľubica Brunáriová

PROGRAM STAVEBNÝCH PRÁc NA ROK 2002
1.
2.
3.
4.

Pokračovanie vo výstavbe kanalizácie a ukončenie nedorobkov ČOV.
Pokračovanie vo výstavbe IS nájomných bytov odlišných štandardov.
Budovanie technickej infraštruktúry do rómskej osady v Temi.
Vybudovanie studne a vykonanie čerpacích pokusov pre výstavbu obecného vodovodu a vodojemu nad
obcou.
5. Príprava projektovej dokumentácie a realizácia plynofikácie kotolne základnej školy v spolupráci
s okresným úradom v Prešove.
6. Prípravy stavby bytov")' za zdravotným strediskom.
7. Zriadenie predajne potravín v Babinom Potoku,
8. Zriadenie pamätnej izby obce v budove bývalej cirkevnej školy v Terni.
9. Zriadenie požiarnej zbrojnice v bývalej kotolni Jednoty.
1 O. Projektová príprava plynofikácie zdravotného strediska v Terni.
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SPRÁVA O ČiNNOSTI
DOBROVOĽNÉHO
HASIČSKÉHO ZBORU V
TERNI ZA ROK 2001
Vážené požiarníčky, požiarníci, milí občania!
Ochrana životov a zdravia občanov, ako aj majetku
pred požiarmi a následkami živelných pohrôm patrí
medzi najdôležitejšie
úlohy
nasej
dobrovoľnej
organizácie. Dobrovoľné požiarníctvo
na Slovensku
vzniklo
z najprirodzenejšej potreby človeka, obcí
a spoločností chrániť životy ľudí, spoločný a súkromný
majetok.
Nadväzujúc
na tieto skutočnosti
bola
zameraná aj činnosť našej DHl v Terni,
V ďalšej časti správy Vás oboznárnim s činnosťou
výboru a účasťou družstiev v oblasti požiamíckeho
športu.
Výbor - členovia výboru sa schádzali na zasadnutiach
pred každou účasťou družstiev na súťažiach, resp.
podľa potreby.
V požiarnickom
sporte sme sa zúčastnili previerok
pripravenosti
v kategóriách:
orastenky, dorastenci,
ženy a muži.
Okrskové kolo "Lada" 17.6.2001
ženy
l. miesto
rr.uži l.
6. miesto
muži II.
5. miesto

- umiestnenie

Okresné kolo Vyšná Šebastová 5.7.2001
Dorastenky
2. miesto
Dorastenci
6. miesto
Ďalej sme sa zúčastnili pohárových
3.6.2001
ženy
muži

- pohár GR Kŕižik,
- l. miesto
- 5. miesto

5"

'až: a to:

a.s

8. 7. 2001 - pohár Strážu Hubošovce
ženy
- l. miesto
muži 1.
- 3. miesto
muži II.
- 8. miesto
29.7.2001 - pohár starostu obce Terňa
ženy
- 3. miesto
muži
- 4. miesto
26.8.2001 - Šarišský pohár vo Svidníku
Na tejto súťaži naše dorastenky dosiahli čas 25,25 čirn vytvorili rekord v Šarišskorn pohári vo svojej
kategórii.
9.9.2001
muži
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- pohár starostu obce Kapušany
- 2. miesto

Dňa 25. 8. 2001 sa družstva mužov a žien zúčastnili
požiarnickeho
.. Mecheche"
v obci Geraltov,
Pri tejto pnležitosti
ďakujeme
všetkým
súťažiacim,
horí sa pričinili o úspešnú reprezentáciu našej DHZ.
Tiež ďakujeme p. Tokárovi a Mikulášovi
Brunárimu za
ochotné
poskytnutie
svojich motorových
vozidiel
na
prepravu súťažiacich.
V ďalšej
časti
Vás
oboznámime
o uskutočnených
zásahoch
pri
likvidácií
požiarov
v roku
2001
a taktických cvičeniach:
• Dňa 9. 3. 200 l vznikol
požiar na pasienku
Marpotok, pri likvidácií ho ré ho sa zúčastnilo 15
členov a dobrovoľníkov
z obce Terňa a B. Potok

7. 2001 bol zásah pri likvidácií požiaru
samozberacieho voza pri hospodárskom dvore
Poľno Čergov, s.r.o. . Zásahu sa zúčastnili
členovia DHZ M. Blichár
aJ. Achimovič,
s použitím cistemového voza.
Dňa 1. 9. 200 l bolo uskutočnené taktické cvičenie
s imitáciou požiaru v obci. Účelom tohto cvičenia bolo
preveriť požiamu techniku, vodné zdroje a oboznámiť
mladých členov
s činnosťou pri zásahu. Týmto
cvičením sa ukončil výcvikový rok 200 l pri športovo
spoločenskom posedení.
Pre činnosť
DHZ sú najdôležitejšie
finančné
prostriedky. DHZ je jedinou zložkou, ktorá je riadená
obecným úradom, a preto je obecný úrad hlavným
sponzorom.
Rozpočet
OÚ na činnosť DHZ je
nepostačujúci, preto sa členovia DHZ zúčastňujú
brigád
a rôznych
aktivit
za účelom získania
prostriedkov na vylepšenie finančnej situácie.
Medzi tieto aktivity patria: organizovanie diskoték,
ongac
v urbárskej
spoločnosti
Terňa,
ako ai
zorganizovanie okresného kola súťaže mužov nad :3 5
rokov a súťaže O pohár starostu obce.
Pri vyhodnoteni finančnej situácie DHl v Temi chcem
poďakovať
všetkým
sponzorom.
ktorí
pomohli
akýmkoľvek spôsobom a
prispeli k zdarnérnu
priebehu organizovaných súťaží.
Zároveň ďakujem všetkým členom DHZ za aktívnu
prácu pri organizovaní akcií, ako aj výboru TJ Terňa za
poskytnutie priestorov t.j. ihriska a šatne.
Za týmito výsledkami stoji dobrá spolupráca OÚ na
čele s pánom starostom obce, okresného výboru
v Prešove a výboru DHZ Terňa. Veríme, že táto
spolupráca bude trvať aj naďalej ajej výsledkom by
malo byť vyriešenie dôstojnej miestnosti na uloženie
požiarnej techniky, ktorá doposiaľ veľmi chýba.
Verím, že som vo svojom krátkom vystúpení zhodnotil
hlavnú činnosť našej organizácie. Ešte raz ďakujem
každému členovi DHl za náročnú a obetavú prácu.
V novom roku 2002 Vám prajem veľa zdravia
a úspechov.
• Dňa 23.

o'

Peter Senderák st.
Predseda DHl

VYDAL: OBECNÝ ÚRAD TERŇA
JANUÁR, FEBRUÁR, MAREC 2002

PLNENIE ROZPOČTU ZA ROK 2001 A ROZPOČET NA ROK 2002
Výdaje položka
l.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2!.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Kultúrny dom, kultúra
Komunálny odpad
Pohonné, hmoty, oleje
Spotreba el. energie
Palivo - plyn zálohv
Oprava VO
Rozšírenie el. príp. NN
Oprava MR
TJ
CK
Klub dôchodcov
Klub mladých
Základná škola
Materská škola opravy
Zdrav. stredisko opravy
PO
Telefónne poplatky
Mzdy OcU
Poslanci, zástupca
Odvody poisť. OcU
Práce na dohody OcU
Kancelárske potreby
Kopírka opravy + toner
Noviny, časopisy
Cestovné
Poistenie obec. majetku
Zák. poistn, ut
Cistiace prostriedky a upratovanie
Poštovné, ceniny
Materiál OcU
Reprezentačné
Právne poplatky
Rôzne výdaje
Odvod do soc. fondu
Opravy administratívnych
budov
Opravy výpočtovej techniky + monitor
Opravy plyn. kúrenia
Sportov, podujatia
Deň Matiek
Nákup drviča konárov
Údržby ciest, chodníkov
Výdaje na COV zo SFZP
Výdaje na trafo z SF
Knižnica
VPP
Plynofikácia kostola
Pozemok pre rómske byty
Nákup kopírky
Nákup kosačky, zváračky,
kosy
Soc. výpomoc
Stravné,
Súčiastky do strojov +dohody opravy a práce
Kanalizácia a COV od SPP

Rozpočet
na rok 200 I
100.000,80.000,120.000,230.000,120.000,40.000,80.000,20.000,50.000,5.000,5.000,10.000,10.000
10.000,10.000,30.000,40.000,550.000,50.000,200.000,45.000,15.000,7.000,10.000,15.000,30.000,26.000,15.000,5.000,10.000,12.000,5.000,40.000,5.000,80.000,4.000,2.000,10.000,5.000,28.000,-150.000,-

10.000,7.000,30.000,1.970.000,-

Skutočnosť
2001
96.836,68.063,190.504,232.851,83.067,93.507,100.000,96.411,2.246,5.700,6.684,11.701,2.329,26.603,56.964,738.433,46.520,268.073,31.999,14.769,16.664,8.535,44.470,36.189,27.048,4.644,4.373,6.997,13.954,650,18.921,12.951,942,3.375,-

5.000,-1.820,3.013.200,30.000,8.881,940.298,20.000,141.274,37.847,21.236,9.217,21.196,-

Rozpočet na
rok 2002
100.000,150.000,100.000,230.000,120.000,60.000,100.000,15.000,
100.000,5.000,8.000,10.000,10.000,10.000,15.000,50.000,50.000,550.000,50.000,200.000,40.000,15.000,5.000,10.000,25.000,30.000,35.000,15.000,10.000,10.000,20.000,5.000,40.000,7.000,100.000,8.000,2.000,10.000,5.000,20.000,160.000,-

10.000,10.000,-

10.000,1.970.000,-

54.
SS.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Vybavenie kancelárií
Mikuláš
Počítač
Civil. voj. služba
Vodovod ul. Mikitová
Kanalizácia a COV
Vyrovnávka dlhu za cestu Inžinierske stavby
Rómske byty
Územný plán obce - aktualizácia Terňa projekty
Stav. dozor plynofikácia doplatok
Revfzie zariadení
Hasiace prístroje
Poplatky banke
Nákup rozhlasovej ústredne
Prevádzkareň
dotácia
Projekty 6 bytových jednotiek za. Zdrav. stred
Výstavba vodovodu a kanalizácie do rómskej osady
Spolu

5.000,40.000,24.000,159.000,-

4.529.000,-

6.864,4.825,-

50.000,5.000,40.000,-

28.236,20.021,59.443,30.000,197.980,43.500,1.500,I 9.325,7.969,9.302,60.000,100.000,130.000,150.000,5.040.000,--

7.041.910,-

Všeobecné záväzné nariadenie obce Terňa o určení miestnych
poplatkov na rok 2002
Obecné zastupitel'stvo na svojom zasadnutí 16.11.2001
výšku miestnych poplatkov na rok 2002
- uskutočnenie schôdzky pred svadbou v KD
- usporiadanie svadby, zábavy bez vykurovania
- dovoz úžitkovej vody do domácnosti
- vyhlásenie relácie MR
- za pečenie koláčov 1 deň v KD
-

usporiadanie pohrebného karu v KD
za vykurovanie KD podľa stavu na plynomere
f2of2latok cintorínsky za 1 miesto
poplatok za vodné za m3 - pre občanov
- pre právnické osoby
- poplatok za stočné - pre občanov za osobu a mesiac
- pre právnické osoby
- pre školy
- prepožičanie vel'kého kontajnera za 1 odvoz
- poplatok za psa od 6 mesiacov veku psa na rok
- za ďalšieho sa zvyšuje eoelatok. o 50%
- prenájom verejného priestranstva podnikateľom
- obecné rozhodnutia/vydanie/
- rôzne potvrdenia
- prepožičanie elek. miešačky na 1 deň malá
veľká
- dodanie nového čísla domu
- kopírovacie práce 1 strana
- kopírovacie práce obojstranne
- prihlásenie na trvalý pobyt
- prenájom zasagačk):' na f2redajné akcie
- prenájom drviča konárov na 1 deň

Občania Terne
400,-Sk
1600,-Sk
200,-Sk+26,-SkJkm
20,-Sk
500,-Sk

schválilo

-'--.'--

._-

hostia
800,-Sk
2500,-Sk
300,-Sk +26,-SkJkm
50,-Sk
700,-Sk

200,-Sk
Aktuálna cena za 1 m" x odpočet
100,-Sk
8,-Sk
10,-Sk
40,-Sk
56,-Sk
S,-Sk
300,-Sk + 26,-SkJkm
100,-Sk

I

200,--Sk
20,-Sk
10,-Sk
100,-Sk
150,-Sk
50,-Sk
2, -Sk/strana
3, -Sk/strana
50,-Sk
300,-Sk
50,-Sk

