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OH L A S Y
VYDÁVA OBECNÝ ÚRAD TERŇA
Vážení občania, milá mládež!
Prinášame vám prvé tohoročné Ohlasy a pri tejto príležitosti mi dovoľte, aby som
vám do už naplno prebiehajúceho roka poprial veľa pohody, zdravia, šťastia, spokojnosti
a našej obci a jej miestnym častiam veľa úspechov a ďalší rozvoj, ktorý zlepší podmienky
pre život nás všetkých.
Ing. Juraj Senderák, starosta obce

Modlitba zmiernej obeti
(úryvok)

Ježišu, Bože, zradne potupený,
Ježišu, Kráľ lásky prenesmiernej,
pozri pri svojich nohách na úbohého tvora,
ktorý vrúcnou túžbou pred oltárom prosí!
Ó, nebráň túžbe mojej, Ty Srdce sväté,
Prijmi ma do milosti a zľutuj sa nado mnou ...

Kresba: Zuzana Vašková

Ivan Marianov
/ vlastným menom o. Ján Ivan Mastiliak CSsR/
Z knihy Žalmy duše pretlmočil T. M.

Prežívanie tajomstva Veľkej
noci umocnil koncert Via lucis
– Cesta svetla, ktorý pripravili
s nadšením hudobníci a speváci
mládežníckeho zboru a ich
priatelia.
Predviedli
ho
vďačnému
publiku, ktoré bolo štedré na
potlesk a uznanie, v podvečer
na veľkonočnú nedeľu.
foto:V. Poklemba
1

Zo života obce a zasadnutí OZ
OZ schválilo
− podanie žiadosti o dotáciu na výstavbu bezbariérového vstupu do budovy OcÚ
z Ministerstva financií SR.
− podanie žiadosti o dotáciu na zníženie energetickej náročnosti budov na
Rekonštrukciu a zateplenie Kultúrneho domu v Terni z Environmentálneho fondu.
− podanie žiadosti o dotáciu na dokončenie tribúny a rekonštrukciu osvetlenia
multifunkčného ihriska z VÚC PSK.
− zakúpenie nových úradných vitrín a ústredne obecného rozhlasu.

pripravujeme

− projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie
pre výstavbu obecného
vodojemu a napojenia na vodovod.
− projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na výstavbu križovatky, cesty
a sietí pre IBV Orgovany.
− opravu garáží pri 7 b.j.
− program 8. Ternianskeho jarmoku, ktorý sa bude konať 2.9.2018.

práve realizujeme

− oplotenie miestneho cintorína v Babinom Potoku.
− územné konanie pre výstavbu telocvične.
− územné konanie a stavebné povolenie pre výstavbu garáže pri obecnej hasičskej
zbrojnici pre potreby DHZO.
− dokončenie úpravy mosta – priepustu, priekop a potoka v Babinom Potoku.

Zmena úradných hodín – štvrtok nestránkový deň
Z dôvodu nárastu administratívnej práce a aj nárastu stránok a žiadostí sme zaviedli
jeden deň v týždni ako nestránkový a to každý štvrtok. Pracovníčky na jednotlivých
oddeleniach majú tento deň vyhradený na dôkladné uzavretie jednotlivých prípadov,
žiadostí atď. Je veľmi zložité kvalitne spracovávať jednotlivé zadania, keď stále
prichádzajú ďalšie stránky a práca pracovníkov úradu je prerušovaná. Verím, že toto
opatrenie prispeje k skvalitneniu našej práce a vašej spokojnosti. Podobne majú úradné
hodiny upravené takmer všetky obce v okolí a verím, že tento náš krok prijmete
s pochopením.

Jubilejný 25. Strieborný obecný ples
V sobotu 10.2.2017 sa uskutočnil už 25. Obecný ples. Na jeho príprave sme si dali
poriadne záležať, veď s výnimkou jedného roku sa v našej obci konajú obecné plesy už
od roku 1992. O ich organizáciu sa zaslúžili takmer všetci moji predchodcovia počnúc
pani starostkou Annou Tokárovou, zastupujúcou starostkou pani Dankou Ďaďovskou
a potom starostami pánom Martinom Senderákom a pánom Petrom Koscelníkom.
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Tento náš ples nás baví dodnes, a verím, že bude ešte dlho baviť vďaka obetavej
práci zamestnancov obecného úradu a to hlavne Ľubici Brunáriovej a Jane Mikolajovej,
ktoré plesy celé tie roky organizujú, skrášľujú a vylepšujú. Na ich príprave sa podieľajú
aj ďalší zamestnanci, a to Jozef Stašik, Júlia Kivaderová, Ivana Vašková, Branislav
Gecik a Lenka Kivadrová. Veľká vďaka patrí aj všetkým bývalým zamestnancom, medzi
nimi hlavne Eve Škvarlovej, ako aj tým, ktorí sa tento rok na jeho príprave nemohli
zúčastniť - Patrícii Vargovej a Monike Gecikovej. Ďakujem tiež poslancom obecného
zastupiteľstva, ktorí sa počas všetkých tých rokov zapojili a prispeli tak k perfektnej
zábave a spokojnosti hostí.

Kultúrny
dom
po
veľkej
rekonštrukcii, ktorú oceňujú všetci
návštevníci, je slávnostne vyzdobený a pripravený na otvorenie 25.
obecného plesu.

Príhovor a privítanie hostí
starostom
obce
Jurajom
Senderákom, ktorý pripomenul
svojich predchodcov a poďakoval
aj poslancom, ktorí sa podieľali na
úspešnej tradícii obecných plesov
v Terni.
O atmosfére
tohtoročného
jubilejného plesu sa dočítate
v samostatnom príspevku.

Stacionár – klub dôchodcov
Na sklonku starého a začiatkom nového roka nám prevádzkovateľ denného
stacionára v obci spoločnosť Euro East n.o. oznámila, že z dôvodu zmeny podmienok
prevádzkovania a financovania sociálnych služieb nie je schopný ďalej v našej obci
prevádzkovať denný stacionár a končí s jeho prevádzkou. Po rozhovoroch s klientmi
stacionára a ďalšími dôchodcami sme si uvedomili, že tento mal veľký význam pri
socializácii našich dôchodcov a hlavne tých žijúcich osamelo. Rozhodli sme sa teda
dočasne, do času opätovnej možnosti zriadenia stacionára, vrátiť k prevádzke klubu
dôchodcov s tým, že je tam zabezpečená časť služieb z pôvodného stacionára. Verím, že
klub dôchodcov v súčasnej podobe poslúži všetkým záujemcom, pokiaľ sa situácia okolo
denných stacionárov vyjasní.
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Rekonštrukcia KD – zateplenie plášťa budovy
Aj tento rok budeme pokračovať v rekonštrukcii kultúrneho domu. Rekonštrukcia
interiéru je ukončená. V tomto roku budeme len dopĺňať jeho vybavenie, hlavne čo sa
týka kuchyne. Obec má vypracovaný projekt na zníženie energetickej náročnosti budovy
a poslanci schválili opätovné podanie žiadosti o dotáciu na Environmentálny fond.
Projekt obsahuje zateplenie plášťa budovy, výmenu striech a ich zateplenie ako aj
rekonštrukciu bleskozvodu budovy. S rekonštrukciou začneme už v mesiaci apríl
a v prípade, že nebudeme úspešní so žiadosťou o dotáciu, tak ju budeme realizovať
z vlastných prostriedkov v priebehu najbližších troch rokov.
Žiaľ, zatiaľ nie je možné realizovať rekonštrukciu verejného priestranstva pred
obecným úradom a kultúrnym domom, z dôvodu prebiehajúceho súdneho sporu
o vlastníctvo pozemku. Na zanedbaný a zlý stav tohto priestranstva sa sťažujú mnohí
občania obce a čudujú sa aj návštevníci, ktorí do našej obce zavítajú. Súdny spor trvá už
od roku 2009. Obec v roku 2012 vyhrala spor na Okresnom súde v Prešove, ale
protistrana sa odvolala na Krajský súd, ktorý v roku 2014 vrátil konanie späť
a momentálne čakáme na vytýčenie ďalšieho pojednávania na Okresnom súde v Prešove.

IOMO
Systém Integrovaného obslužného miesta občana – IOMO - bol spustený aj v našej
obci a k dispozícií sú zatiaľ:
− výpisy z registra trestov
− výpisy z obchodného registra
− výpisy z listu vlastníctva
Kým prvé dva výpisy je možné vystaviť na počkanie, na výpis z listu vlastníctva
sa čaká až 48 hodín. Poplatky za výpisy sú (v eurách):
Služba

Popis

Sprostredkovanie Výpisu z katastra nehnuteľností
za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20
Výpis z listu
bytov alebo nebytových priestorov v rámci
vlastníctva
jedného výpisu podľa položky 10 písm. a) prvého
bodu sadzobníka správnych poplatkov.
Sprostredkovanie vyhotovenia a vydania Výpisu
Výpis z
obchodného z obchodného' registra podľa položky 24b písm.
a) sadzobníka súdnych poplatkov.
registra
Sprostredkovanie Výpisu z registra trestov,
poskytnutia Výpisu z registra trestov
Výpis z registra obsahujúceho informácie o odsúdení v inom
členskom štáte Európskej únie fyzickej osobe (aj
trestov
negatívne) podľa položky 30 sadzobníka súdnych
poplatkov.
Podanie vo veci, ktoré nie je uvedené v
Iné podania
sadzobníku poplatkov **
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Súdny/
Asistenčný
Správny
SPOLU*
poplatok*
poplatok*
4,00

3,90

7,90

0,00

4,50

4,50

2,00

1,90

3,90

0,00

8,00

8,00

Výstavba mosta na ulici Čergovská cez potok Ternianka
Na základe uznesení OZ sme pripravili projektovú dokumentáciu na výstavbu
mostu cez potok Ternianka, ktorý má byť umiestnený na Čergovskej ulici za zastávkou
SAD, kde je v súčasnosti brod – prejazd cez potok. Uvedený most bude spĺňať potrebné
parametre tak, aby bol prejazdný aj pre nákladné autá a samozrejme aj sanitky, hasičskú
techniku a smetiarske autá a prispel k plnému sprístupneniu danej lokality obce. Obec
práve zverejnila výzvu na predkladanie ponúk a po ukončení verejného obstarávania
pristúpi k podpisu zmluvy na dodávku stavebných prác s dodávateľom. V budúcich
rokoch sa počíta s rekonštrukciou a výstavbou komunikácie až po obecné ihrisko. Týmto
spôsobom sa plnohodnotne sprístupní tento areál a zároveň pomôže všetkým obyvateľom
bývajúcim v tejto časti obce.

Rekonštrukcia ciest na ulici Severná a v miestnej časti Babin Potok
Jednou z položiek vo výdavkoch rozpočtu obce, ktorý na tento rok schválili
poslanci obecného zastupiteľstva je aj rekonštrukcia miestnych komunikácií a to na ulici
Severná a v miestnej časti Babin Potok od križovatky po rybníky. Na realizáciu prác
prebehlo verejné obstarávanie a budú realizované v prvom polroku tohto roka. Touto
investíciou sa zavŕši táto etapa, v rámci ktorej sa postupne uskutočnili rekonštrukcie
všetkých miestnych komunikácií v obci a to na ulici Záhradnej, Južnej, Mlynskej,
Čergovskej v miestnej časti Babin Potok a Hradisko, ako aj menšie úseky a to za
budovou Jednoty, zdravotným strediskom a pri MŠ. K tomu treba dodať aj rekonštrukciu
komunikácie na ulici Hlavná a Čergovská, ktorú realizoval správca cesty III. triedy –
Prešovský samosprávny kraj cez svoju organizáciu Správu a údržbu ciest PSK. Po
ukončení prác naplánovaných na tento rok môžeme konštatovať, že máme opravené
všetky dostupné miestne komunikácie.
V ďalších rokoch nám ostáva opraviť resp. vybudovať novo sprístupnené cesty od
plánovaného mosta na Čergovskej ulici po ihrisko a v miestnej časti Babin Potok na
cintorín a na Havaške. Samozrejme nesmieme zabudnúť ani na novú IBV Orgovany.
Ing. Juraj Senderák, starosta obce

Strieborný obecný ples
V sobotu, 10. februára sa
v našej obci konal jubilejný 25.
obecný ples. Starosta obce Ing.
Juraj Senderák s pani manželkou
každého
privítali
s pohárom
šampanského a dámy si odniesli aj
červenú ružu.
Tohtoročná výzdoba sa
niesla v nádherných farbách cyklámenovej
a bielej,
ktoré
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dokonale ladili so zrekonštruovaným kultúrnym domom. Pre hostí bol pripravený bufet a
fotostena s profesionálnym fotografom pre nádherné plesové fotografie.
V úvode plesu nechýbal slávnostný príhovor p. starostu, ktorý tento jubilejný ples
otvoril. O program sa postarali dievčatá a chlapci zo skupiny Grimmy Dance Centre,
ktorí mali niekoľko tanečných vystúpení a pripravené bolo aj spevácke vystúpenie p.
Andrey Majtnerovej. Po slávnostnej večeri, ktorú pripravoval p. Kočiško z Kendíc, sa
zábava rozbehla v plnom prúde, kde do tanca hrala hudobná skupina WENDIGO, ktorá
nenechala nikoho sedieť. Po polnoci boli pripravené švédske stoly a bohatá tombola so
zaujímavými cenami ako televízory, pracovné náradie, nákupné poukážky, kuchynské
potreby a mnoho ďalšieho. Dúfame, že tento jubilejný ročník sa vám páčil a už teraz sa
tešíme na ďalší spoločný ročník.
Lenka Kivaderová

Nová rozhlasová ústredňa
V piatok 16.3.2018 bola na zasadnutí obecného zastupiteľstva schválená kúpa
novej, modernej rozhlasovej ústredne VM Florián od firmy MK Hlas,s.r.o. Pôvodná
ústredňa už bola zastaraná a mala technické problémy. Kým pri starej ústredni boli
oznamy čítané naživo, pri novej ústredni sa oznamy nahrávajú v predstihu a odvysielané
sú vtedy, keď je to potrebné. Ústredňa VM Florián nám umožňuje nahrávanie oznamov
cez počítač na dátum a čas, ktorý si zvolíme. V praxi to znamená, že oznam je nahraný a
jeho odvysielanie môže byť spustené hneď alebo naplánované na čas, keď už na obecnom
úrade nikto nie je. Prípadné gratulácie k jubileám tak vieme odvysielať aj cez víkend,
potrebné je však nahlásiť túto reláciu v priebehu týždňa na obecnom úrade, aby sme
mohli vašu gratuláciu nahrať a odvysielať až na vami zvolený dátum a čas. Veríme, že
nám nové zariadenie bude slúžiť dlhé roky bez poruchy.
Branislav Gecík

Z činnosti TŠK Terňa
V sobotu 13.1.2018 sme zorganizovali už v poradí IV. futbalový ples. O dobrú
zábavu sa postarala hudobná skupina Dynamix, o dobré jedlo náš terajší hráč Daniel
Ličák, o bohatú tombolu
sponzori – priaznivci
nášho klubu, ktorým sa aj
touto
cestou
chcem
poďakovať.
Dňa 22.1.2018 sa
uskutočnila
Volebná
konferencia TŠK Terňa,
nakoľko sa podľa stanov
skončilo
dvojročné
funkčné obdobie.
Na tejto konferencii
bol prítomnými členmi
TŠK
zvolený nový
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výkonný výbor: predseda Pavol Tokár, členovia: Miroslav Halžák, Miroslav Pastirčák,
Ľubomír Vasko , Rudolf Koscelník, Ján Staško, Lukáš Ďaďovský. Trénovaním
A mužstva bol poverený Rudolf Koscelník, žiakov Ján Kračinovský.
P.T.

Venovali sme Hodinu Zemi
V sobotu 24.3.2018 prebehla v našej obci už 4. krát celosvetová akcia Hodina
Zeme. V celej obci bolo vypnuté verejné osvetlenie symbolicky na jednu hodinu a to v
čase od 20:30 do 21:30. Hodina Zeme je známa tým, že na 1 hodinu symbolicky zhasnú
osvetlenie najvýznamnejšie dominanty vo svete i u nás na Slovensku. Nejde však len o
to. Hodina Zeme chce upriamiť pozornosť na to, čo je pre nás všetkých najpodstatnejšie.
Musíme sa lepšie starať o náš jediný spoločný domov. Organizátorom tejto akcie je
celosvetová ochranárska organizácia WWF (World Wildlife Fund), ktorej poslaním je
zastavenie ničenia prirodzeného prostredia a vybudovanie budúcnosti, kde ľudia budú
môcť žiť v harmónii s prírodou.
Do Hodiny Zeme sa môžete
zapojiť aj vy a to symbolickým
zhasínaním svetiel v domácnostiach.
Hodina Zeme však nie je len o 60
minútach. Môžeme urobiť viac.
Namiesto auta, môžeme nasadnúť na
autobus, bicykel, či sa prejsť pešo,
namiesto žiaroviek môžeme používať
úspornejšie žiarivky, LED osvetlenie
... je toho mnoho, každý z nás môže
pomôcť.
Budúci rok sa Hodina Zeme uskutoční, tak ako vždy, poslednú marcovú sobotu a
to 30.3.2019. Veríme, že sa k nám pripojíte a podporíte túto akciu. Veď vás to nič nestojí
a naviac ušetríte. Týmto krokom pomôžete našej planéte oddýchnuť si aspoň na malú
chvíľu.
Branislav Gecík

Investícia do výmeny verejného osvetlenia sa vyplatila
Koncom roka 2016 a začiatkom roka 2017 sa v obci realizovala výmena verejného
osvetlenia na hlavnej ulici. V súčasnosti sa postupne vymieňajú aj na bočných uliciach a
miestnych častiach obce staré nefunkčné 36W žiarivky za úspornejšie LED 18W trubice,
ktoré svietia omnoho silnejšie ako pôvodné a nepotrebujú skoro žiadnu údržbu. Táto
postupná výmena sa prejavila aj na spotrebe el. energie. Kým v roku 2014 spotrebovalo
pôvodné verejné osvetlenie 23530 kWh, tak ku koncu roka 2017 to bol pokles na 16072
kWh. Celkovo to obci ušetrilo 7458 kWh (cca 1500 €), čo je nemalé číslo.
Táto výmena prináša okrem nižšej spotreby aj ďalšie výhody, a to také, že LED
svietidlá a trubice neprodukujú škodlivé CO2 a ich životnosť je až 25000 hod. v
porovnaní s obyčajnou žiarivkou, kde je životnosť len 10000 hod.
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Teraz už môžeme zhodnotiť, že táto výmena sa nám vyplatila a priniesla svoje
ovocie v podobe nižších nákladov na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Taktiež
prispela k väčšiemu bezpečiu v nočných hodinách, keďže už nie sú tak časté výpadky
jednotlivých svietidiel.
Branislav Gecík

Dve divadelné predstavenia
V Kultúrnom dome v Terni sa 28.
januára predstavilo Tulčícke ochotnícke
divadlo, kde predviedlo divadelnú hru
Štefana Králika s názvom Mozoľovci. Hru
v troch dejstvách
režírovala p. Božena
Horváthová. Predstavenie ukazuje obraz
podpolianskej lazníckej rodiny z konca 30tych rokov 20. storočia, kde prevládala
sebeckosť a tvrdohlavosť hlavy rodiny.
Tulčícke ochotnícke divadlo nedávno
oslávilo 90 rokov, ktorého história sa začala
písať v roku 1927, keď bola nacvičená prvá divadelná hra. V rokoch 1927-1941 bolo
uvedených ďalších 17 divadelných hier. Divadelnú činnosť zastavila 2. svetová vojna
a divadelné dosky opäť ožili až v roku 1947, odkedy až do roku 1968 uviedli na svojej
scéne 36 hier. Zlaté časy Tulčíckeho ochotníckeho divadla trvali až do roku 1987.
V uvedenom období získal divadelný súbor mnoho uznaní a ocenení. Nasledovala
dlhoročná pauza. Znovuzrodenie divadla nastalo v roku 2003 a trvá až dodnes.
Za 90
rokov bolo nacvičených 110 divadelných hier, v ktorých sa vystriedalo takmer 260
hercov. V súčasnosti má Tulčícke ochotnícke divadlo viac ako 20 členov.
Ochotnícke
divadlo
Ochotníci
z Prešova, s podporou
Arcidiecézneho centra
mládeže, vystúpili dňa
18.
februára
v Kultúrnom
dome
v Terni
s veselohrou
z dedinského prostredia
od J. G. Tajovského
s názvom Ženský zákon,
ktorá
predstavovala
jednoduchý príbeh o
medziľudských
vzťahoch. Príbeh rozpráva o láske mladých ľudí a o tom, čo dokáže sebectvo, majetok a
intrigy.
text: Lenka Kivaderová
foto: Ing. Juraj Senderák
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Život vo farnosti
Predvianočný deviatnik
Vianoce sú už dávno za nami, ale spomienky na ne budú dlho pretrvávať. V prvom
rade patrí veľká vďaka Bohu za vzácny Dar, ktorý sme dostali v osobe Božieho Dieťatka.
Chcem však poukázať na
jeden detail, ktorý sa týka
prípravy na tieto sviatky.
Bol to deviatnik: Hľadanie
prístrešia pre Betlehemskú
rodinu. Bolo to po prvýkrát
v novom prevedení, a to
v podaní rómskych detí
Martinky,
Sabinky,
Viktorky, Mirka, Majka
a Daniela Giňových, ktorí
túto úlohu perfektne zvládli.
Ďakujeme predovšetkým p.
uč. Erike Senderákovej, ktorá vyšla s touto „novinkou“ a podarilo sa ju aj zrealizovať.
Dúfame, že táto pekná myšlienka bude mať pokračovanie aj do budúcna.
text, foto : Magdaléna Ištvánová

Mládežnícky spevácky zbor, ktorého členovia svojimi talentami chvália Boha, rozdávajú
radosť a otvárajú srdcia pre Boží dotyk. Sú to nielen šikovní speváci a hudobníci, ale aj
výborní priatelia a „veselá kopa“.
foto: A. Horský
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Z histórie obce a spomienok občanov
Starobylé knihy sú cenným dedičstvom
V decembri minulého roku sa v Prešove konalo literárne podujatie pri príležitosti
200. výročia narodenia významného teológa Andreja Radlinského, ktorý okrem
dušpastierskej práce sa venoval jazykovede, redakčnej a vydavateľskej činnosti. V našich
kostoloch často znie pieseň z jeho tvorby Kdes´
moje spasenie, láska moja.... Kto však má doma
jeho knihu „Nábožné výlevy“, má opravdivý
poklad. Prvé vydanie tejto knihy vyšlo roku
1850. Na literárnom večierku v Knižnici P.O.
Hviezdoslava sme predstavili vydanie z roku
1906, ktoré nám požičala pani z našej farnosti.
Kniha má viac ako 1230 strán.
V rodine Majerníkovej si uchovávajú
modlitebnú knižku „Duchovné jaderko“, ktorá
bola vydaná v Prešove roku 1909 a vytlačená
bola gotickým písmom (švabachom). Táto
knižka pôvodne patrila Andrejovi Majerníkovi
a jeho manželke Anne, rodenej Pilarčíkovej. Aj
v mnohých rodinách majú podobné vzácne
výtlačky kníh. Uchovávajte si ich pre budúce
generácie. Uvádzame veľkonočný text z knihy
Duchovné jaderko
T.M.

Slovenčina na slovíčko ...
Euro, o eurách, s eurami
Tohto roku som v humoristicko-satirickom časopise Bumerang uverejnil epigram
pod názvom Ach, to skloňovanie, ktorý vzbudil
veľkú pozornosť. Uvedený text znie takto:
Neviete skloňovať euro?
Naučí vás dneska
inštruktor, zelený marťanko
z firmy Alza.sk.
Tohto zeleného mužíka poznáme z vtipnej reklamy na televíznych obrazovkách.
Treba zdôrazniť, že marťanko, teda muž, ktorý hovorí reklamné texty, má krásnu
výslovnosť. Samozrejme, že má „marťanskú“ intonáciu, ale vždy správne skloňuje
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všeobecné podstatné meno euro, ktoré vo vete píšeme s malým začiatočným písmenom.
Slovo euro teda skloňujeme takto: euro – bez eura – k euru – (mám) euro, o eure –
s eurom; v množnom čísle skloňujeme takto: eurá – bez eur – k eurám, (mám) eurá –
o eurách – s eurami. Nikdy nehovorme sto euro, lebo keď našou menou bola koruna,
hovorili sme : desať korún (nie desať koruna), s korunami. Podobne skloňujeme aj iné
platidlá: desať dolárov, s dolármi, desať libier, s librami...
Niektorí ľudia majú problém s vylovovaním 2.pádu množného čísla v slove euro.
Hovoríme (dvadsať) eur, je to dvojslabičné slovo. Prvou slabikou je hláska „e“, na ktorú
dávame jemný prízvuk; druhou slabikou je „ur“, kde vyslovujeme jasné slovenské „u“
a jasne vyslovujeme aj záverečnú spoluhlásku „r“. Celé slovo „eur“ vyslovujeme
splývavo. V bankovom styku používame značku meny, bankový kód EUR a v tejto
značke sú všetky tri písmená veľké. Pripomeňme si, že euro bolo na Slovensku prijaté 1.
januára 2009.
Čitateľom Ohlasov prajem veľa eur; treba však vedieť, že peniaze sú síce dôležité,
ale nie sú tým najdôležitejším na svete.
Tomáš Majerník

Oznamy
Daňová povinnosť
Upozorňujeme daňovníkov na povinnosť nahlásiť všetky zmeny týkajúce sa dane
z nehnuteľnosti, komunálneho odpadu a psov, ktoré nastali k 1.1.2018. Zmeny je
potrebné nahlásiť najneskôr do 20. apríla na Obecnom úrade.

Pozvánky
Lesná a urbárska spoločnosť Hradisko pozýva všetkých vlastníkov na valné
zhromaždenie, ktoré sa bude konať 21. apríla 2018 /sobota/ o 10.00 hod. v Kultúrnom
dome v Terni.
Pozemkové spoločenstvo lesov a pasienkov Terňa pozýva všetkých vlastníkov na
valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 22. apríla 2018 /nedeľa/ o 15.00 hod.
v Kultúrnom dome v Terni. Viac informácií o týchto zhromaždeniach nájdete na
www.terna.sk.

SMS Hlásnik
Vážení občania, ak ste sa ešte nestihli zaregistrovať a neviete o najdôležitejších
informáciách z našej obce, prihláste sa na odber SMS Hlásnika. Môžete to urobiť na našej
webovej stránke, kde stačí ak vyplníte svoje meno a telefónne číslo, prípadne môžete
osobne požiadať o zaregistrovanie na Obecnom úrade v Terni počas pracovnej doby. Z
odberu SMS je možné sa kedykoľvek odhlásiť.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
OBCE TERŇA

NARODILI SA –
VÍTAME:
Lusy Giňová
Lea Giňová
Soňa Molková
Patrícia Vargová
Jakub Giňa
Nina Geciková
Damián Marcin
OPUSTILI NÁS:
Anna Fečová, 92 r.
Jozef Zajac, 53 r.
Ladislav Varga, 61 r.
Štefan Servátka, 59 r.

BLAHOŽELÁME
K JUBILEÁM:
50 rokov
Monika Miková
Mária Kivaderová
Ľubica Kušnírová
Jana Lešková
60 rokov
Vincent Kivader
Jozef Gurega
Jozef Giňa
70 rokov
Terézia Maníková
Ján Brezina
80 rokov
Verona Stašková

BLAHOŽELÁME
NOVOMANŽELOM:
Marek Giňa a Sandra, rod. Holubová
Patrik Giňa a Mariana, rod. Žigová

OHLASY

12

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

