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V prvom polroku 1996 obecná rada a obecné
zastupiteľstvo zasadali4 - krát.
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Na každom z týchto zasadnutí prvoradou úlohou
starostky obce je informovať poslancov o situácii v
rozostavanosti kanalizácie a ČOV.
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Aká situácia je na úseku prísľubu finančných
prostriedkov, či p. minister Ing. ZlOCha na naše
niekoľkonásobné žiadosti a našu osobnú návštevu už
reagoval ?
Ako sme vás už v predchádzajúcich obecných novinách
informovali, p. minister nám prisľúbil finančnú pomoc,
ale až v druhom kole prerozdeľovania finančných
prostriedkov na ekologické stavby, ktoré by sa malo
uskutočniť kon~~to mesiaca.
Na zasadnutí OZ dňa 26.6.1996 poslanci "prijali
uznesenie - znovu ~viť
p. ministra ŽP, resp. ísť za
posl.-ni
vo veci riešenia nášho problému až do
parl••••••.

Pa

Jltinister od apríla návštevy neprijíma z dôvodu
reoJianizácie štátnej správy a poslanci parlamentu sú
al dovolenke. l napriek tomu som ho písomne
OIIovila,aby na našu obec nezabudol. Odpoveď
takáme. O získanie finančných prostriedkov sa snažíme
li cez OÚ, Vodné zdroje a kanalizácie, avšak každý sa
'Wjbovárana nedostatok finančných prostriedkov.
(pokračovaniena sIr.9)
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Aká le situácia v plynofikácii

Chceme vás, vážení občania,
informovať o veľmi dôležitom kroku,
ktorý priblížil realizáciu plynofikácie
našich obcí: V. Slivníka, M.Slivníka,
Mošurova a Teme.
Prišiel deň, keď naša dlhoročná
práca od roku 1992 na úseku prípravy
plynofikácie nevyšla nazmar.
S výstavbou plynofikácie sme už
vlastne začali dňa 10.5.1996 vo
V.Slivníku, ked' k dnešnému dňu sme
zrealizovali práce vo výške 1,8 'mil.
Sk. Je už zrealizovaná prístupová
cesta, VTL plynová
pripojka,
dodávka a osadenie regulačnej stanice
a
rozvod plynu, na ktorý budú
napojené všetky naše 4 obce.

sn

Dodávateľ stavby je Gaskomplet
Prešov, investorom je Obecný úrad
Terňa, ktorý zastupuje všetky
zainteresované obce, pretože Terňa
má najväčšiu zásluhu na príprave a
realizácii tejto stavby.
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našich štyroch obci?

sn

S výstavbou
plynu, hlavného
rozvodu sme už začali slávnostným
výkopom dňa 19.8. tohto mesiaca.
Tento deň bude významný pre všetky
štyri obce v prítomnosti, ale aj v
budúcnosti.
prečo začíname od V.Slivníka? Lebo v
blízkosti V. Slivníka je hlavný rozvod
plynu smerujúci do Bardejova, na ktorý
bude pripojená už postavená regulačná
stanica.
Všetky dôležité kroky plynofikácie sa
budeme snažiť priblížiť občanom na
stránkach obecných novín a miestnym
rozhlasom.
Postup a požiadavky v
jednotlivých obciach si budú riešiť
starostovia
s
dodávateľom
na
pravidelných kontrolných stavebných
dňoch.
A.T.

Čerpanie obecného rozpočtu za prvý polrok 1996
Položka
Prijem Sk Výdaj Sk
l. Kultúra

14.900.-

2. Popl.za smet.nádoby
3. Popl.za psov
4. Popl.z pred.a1kl.atab.výr.
5. Popl.za hrací autom.
6. Vývoz KO

37.050.7.900.41.300.-

7. Vývoz KO-poplatky
8. Pohonné hmoty-KO,PO
9. Daň z nehnuteľ.FO,PO
10.Daň z nehnuteľ.AGRODR
11.Daň zo závislej činnosti 487.395.
l2.Daň cestná 48.522.
13.Za vykurovanie MS
14.Nájomné-ARIES,PPD
15.Spotr.ener.- VO,budov
16.Spotr.ener.CS - voda
17.Palivo,uhlie,drevo

40.000.3.531.-

242.559.-

-

-

49.840.165.131.-

16.928.-

-

18.0prava VO
19.Kanalizácia

-

12.500.-

3.300.7.802.9.350.-

80.162.16.000.64.141.-

20.Plynofikácia-projekty,práce

-

18.415.100.000.159.000.-

21.TJ-hospodár,materiál a práce

-

18.782.-

22.K1ubdôchodcov
23.CK-darcovia
24.Knižnica

-

-

1.200.925.-

-

2.248.650.-

25.Práca s deťmi
26.Mzdy celkom 1+ VPP 1
27.0dvody do poisťovní
I

52.149.-

-

28.Práce na dohody

-

29.Odvody z dohôd

-

30.Casopisy,novinya iné

-

221.275.76.918.12.807.1.530.11.011.(pokračovanie na str. 10)
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tts/o/a obce je našou otzukou»
Vzhľad a úroveň našej obce závisí
hlavne od udržiavania čistoty a
poriadku,čo je obrazom našej
občianskejkultúrnosti.
Zákonným dokumentom v tejto
oblasti je Všeobecné záväzné
nariadenie č.l/93 o udržiavaní
čistoty a poriadku v našich obciach,
ktoré bolo každej rodine doručené.
Jeho ustanovenia sú sUile pre nás
platné. Zaiste nebude na škodu,
ked' si pripomenieme niektoré z
jeho ustanovení:
"Za čistotu a poriadok zodpovedajú
vlastníci, užívatelia
pozemkov,
nehnuteľnosti, objektov, budov,
verejného priestranstva, bez ohľadu
na to; akým spôsobom k znečisteniu
došlo."
Pri dnešnom stave poriadku v
našich obciach lči skôr neporiadku!
je dôležité venovať mimoriadnu
pozornosť problematike udržiavania
čistoty a poriadku na chodníkoch,
cestách, na záhumní, miestnom
potoku a nevytvárať živelné
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skládky.
Povinnosťou občana je prenájať
si na domový odpad z OcÚ malú
smetnú nádobu. Okrem toho v
našich obciach je rozmiestnených 8
veľkých kontajnerov.
Aká je skutočnosť pri dodržiavaní
pravidiel
vo
Všeobecnom
záväznom nariadení ? Tieto pravidlá
niektorí občania často porušujú.
Platí to najmä o voľných
priestoroch, chodníkoch,o okolí
bytoviek, pohostinstva,o niektorých
potravinárskych zariadeniach, kde
nedisciplinovaní občania, najmä
deti, rozhadzujú papiere, zbytky
ovocia, ale často na verejnom
priestranstve vidíme aj porozbijané
fľaše.

Čo robit' s týmto p,.oblémom? ,.
Najúčinnejšiaje výchova občana už
od detstva. Ide o komplex návykov
a zásad, ktoré by si mal osvojiť
každý občan, ale aj návštevník
našej obce.

A.T.

Dvojná6obná elávnoef
Obyvatelia Teme od nepamäti
precbovávajú osobitnú úctu k
sv.
CyriJovi a sv. Metodovi, ktorí pred
1133 rokmi prišli na naše územie. aby
tu šírili kresťanskú vieru a vzdelanosť.
Z vôle veriacich
ich plastiky sú
umiestnené na oltári farského chrámu.
Tohoročná cyrilometodská slávnosť
bola umocnená tým, že hlavným
celebrantom slávnostn~ SVItej omše bol
terniansky rodák páter Félix Majernik,
SVD - rektor Misijného centra SVD v
Snine. ktorý pred 2S rokmi prijal
sviatosť
Kristovho
kňazstva.
KonceJebrantmi najsvltejše:j obety boli:
páter lán Nemčík, SVD a páter
Franti!ek Ferdinand Majenúk. SVD.
pri oltári Pána boli aj d'aW kňazi.

Pri svätej om!i prisluhovaJ aj ná!
bohoslovec Marek Senderák.
Páter Stefan laník, SVD v homilii
okrem výkladu slova Božieho a
zdôraznenia odkazu sv. Cyrila a sv.
Metoda, VYkreS1iI dlhú, trpezIivú a
vytrvalú cestu ná!ho jubilanta, pátra
Félixa. k Pánovmu oltáru.
V závere slávnostistarostka obce Anna
Tokárová v mene Wetkých občanov
pátrovi Félixovi pri príležitosti jeho
jubilea zaželala pevné zdravie, veta
duchovneJ energie a hojnosť Božích
milosti do d'aWch rokov jeho kňazsk~
služby.• Tdi DÚ • - povedala - • t.c: ~
vidíme prítomného medzi D8ID1 vo
svojq rodn~ obci).e ste prim obohatiť
ná! duchovný život. •

principálom bol ná! duchovný otec,
vdp. Imrich Anderko.

s

/lEĎ SA HISTÓRIA

SNÚBI

Rok 1996 je ďalším rokom.ktorý bude
v dejinách Teme zapísaný z1atýrni
pismenami.
Toho roku sa po
dvojročnom úsili splnilo predsavzatie
starostky obce Anny Tokárovej a
obecného zastupiterstva - Terňa má
erb, vlajku a pečať. Uvedené symboly
schválila a zaregistrovala heraldická
komisia pri Ministerstve vnútra SR. Ich
uvedenie do užívaniá bolo vel'kolepou
udalosťou.
V sobotu 29.jÚDa sa na miestnom
ihrisku konala obecná
slávnosť.
Starostka Anna Tokárová urobila
prierez bohatou 737-ročnou. histórioU
Teme. pri mikrofóne sa striedala so
svojím zástupcom ~
Fečom. Z
úst Tatiany Osifanovej zamdo
umelecké slovo - báseň Vymanie.
Komentátorom podujatia bol zástupca
riaditera ZS PaedDr.Viliam Sarossy.
Najprv
predstavil
vystúpenie
mažoretiek.
Úsmevy na tvárach
divákov . vyčarili
najml
preteky
"drobčekov" . vo vreciach. Nasledoval
futbalový zápas: chlapci z r6mskt:i
osady z Malého Slivnika a Nec6movia
- žiaci
z Teme. Na trávniku sa
objavili aj dve mužstvá "dospelákov" ravá a p~vá strana potoka.

zš

Medzi hráčmi za pravú stranu potoka
sme videli tiež Jána Mollw, bývalého
hráča Tatrana Prešov, ktorý už 7 rokov
pôsobi ako hrajúci tréner v RakúsIcu.
- za ihriskom na chrbtoch koni jazdili
deti. Na počúvanie a neskôr aj do tanca
6

S DNEŇ/lOJ/

hrala hudobná skupina 3+3. A guláš?
Každý si ho pochvaľoval. -Pripravili ho
kuchárky Maadaléna K!vadrová a
Mária Tvardzíková.
V nedeľu chrám sv.Kataríny
Alexandrijskej zaplnili veriaci z cele:i
farnosti. Počas slávnostnej sv. omše
duchovný ouc hnrich
~o
uskutočnil aj obrad požehunia
symbolov obce - erbu, vlajky • pečate.
Prejavil radosť z toho, že v obecnom
erbe je patrónka Chrámu - panna a
mučenica, sv.Katarina Alexandrijská. V
chráme vystúpila s príhovorom aj
starostka Anna Tokárová, ktorá
vysvetlila zámery heraldikov, k:tori
vytvorili obecné symboly, význam
jednotlivých
prvkov,
tvarov
a
farebnosti. zdôraznila aj to, že na
tvorbu každého symbolu sa vzťahujú
osobitné
heraJdiCké
pravidlá
a
zákonitosti, ktor6 treba rešpektovať,

-'

VíTA VAs OBEC TERŇA - čítame pri vstupe do obce na novej tabuli s erbom.
Chráňme si ju - nech svedčí o tom,že tu žijú Irultúmi ľudia. ktorí vedia. kam siahajú
ich korene a pre aké hodnoty sa oplatí žiť a pracovať.
T.M.
-..

_. - ~

. - ~ ....
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:'=--:'-~.f..:[.:-:-_.

lekáreň Je potrel1ná.ale ...
Zriadenie lekárne v ndej obci. ktorá by s1úži1a obyvateľom celého okolia, je
zá1etitosť dlhodobá.
Vtaeeri podnikatelia sa pokmali o jq zriadenie,aWak bez výsledku.Vzhľadom na
vysokú finančnú nákladovosť a maiý počet obyvateľov,lekáreň by bola stratová.
Predpisané lieky doteraz boli riešené cez naše ambulancie, aWak na základe
pokynu MZ SR ZO dňa 31.5.1996 je nepripustný výdaj liekov na ambulanciách
prvého kontaktu.
.

,

.

zatiaľ nám neostáva nič iné, ako požiadať ministra .zdravotnictva SR o udelenie
výnimky na vydávanie liekov doteraj§ím spôsobom cez naše lekárky.
AWak aj naďale:; sa budeme usilovať o zriadenie lekárne v na!ej spádo\'e.i obci.
A.T.
-_
7

Aj futbal

je zodpovedná

Futbalový oddiel v ndej obci bol
založený v roku 1952. ale ani raz
počas 4O-ročneJ histórie nebola oda
TJ v takeJ situácii, ako je teraz:
problémy - organizačné. športové a
finančné.
Tým • že !tátne dotácie v roku 1991
boli pre TJ zrušené, aby existovali, sú
odkázané na fin. výpomoc z
obecného rozpočcu, PPD a niektorých
sponzorov. problémy sú aj s
nie1ctorými hráčmi. Na disciplínu
vermi
pôsobili i časté zmeny
predsedu a výboru. o čom svedčia
výsledky jarnq súťaže.
IV.B tr.- mužstvo A z 9 zápasov
vybralo 6 - krát;
II.tr. - dorast z 12 zápasov vyhralo iba
4 - krát;
!iaci wetky zápasy vyhrali v m.c tr.•
kde obsadili 2. miesto. Blahoielúne
im!

hra.

Výhry a prehry svedčia o nie veľmi
dobrom prístupe hráčov. hlavné lc
priprave a lc tréningu.
Do jesennq súťaže sme prihlásili
tri družstva.Tým dávame
futbalistom
možnosť
napraviť
výsledkyz predchádzajúcich období.
wetky

Aby sa obecný únd o finančné
prostriedky staral, je na vás, váženi
Iriči, aby ste zmeoili zmýiI'anie a
prístup
Je:
prfprave.
svoju
disciplinu,lcde sú k'oreoc úspechov.
alebo neúspechov. Dávame vám
maximum z toho. čo máme lc
dispozicii. Nie je problém futbal
zlilcvidovat'. ale ťaBie je ho udržať.
Dúfame, že v nastávajúcom
futbalo'YODl ročriiku pod vedením
p..ecJsedu p.Jána Sta!ka, wetky ~aše
mužstva zabodujú, aby sme v
nastavajúccj súťaži obsadili popredné
miesta.
A.T.

."
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(pokračoVllllie ro str. l )

Spravodajt;tvo zo zaeadnutta obecného zaetuptteletva
Práce na kanalizácii a ČOV sú naďalej pozastavené z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov. Z obecného rozpočtu, ktorý máme k dispozícii, nie sme
schopní v stavbe pokračovať, nakoľko na ukončenie celej stavby potrebujeme ešte
20 mil. Sk.
Druhoradou úlohou rokovacieho programu je informovať poslancov o príprave a
výstavbeplynofikácie,sktorou sa už vlastne začalo.
Ďalším vážnym bodom rokovania bola príprava, vypracovanie a schválenie
obecného rozpočtu podľa jednotlivých položiek, ktoré sú pre život obcí a jej
občanov veľmi potrebné.
V rôznom boli prerokované úlohy,ako:
- úprava miestnej komunikácie asfaltom
- žiadosti na poskytnutie SD na kanalizáciu, ČOV a plynofikáciu
- riešila sa otázka TJ a jej rozpočtu
- príprava,schválenie,vypracovanie a uvedenie obecných symbolov do
života,obecné oslavy
- verejnoprospešné práce
- životné prostredie
- pripomienky a sťažnosti občanov na úseku medziľudských a susedských vzťahov
- ďalšiepotrebné úlohy týkajúce sa života našich obcí
Každé rokovanie OZ je ukončené prijatím uznesenia na splnenie termínovaných
úloh, ktorých plnenie poslanci kontrolujú.
V našich obciach Babin Potok a Hradisko sa uskutočnili verejné schôdze, na
ktorých sa riešilipripomienky a problémy týchto obcí a občanov.

Anna Tokárová
starostka obce
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(pokračovanie ro str.3)

Položka
31.Telef poplatky
32.Cestovné
33.poštovné
34.Poistenie majetku obce
35.Čistiace prostriedky
36.Nákup náradia pre VPP
37.Požiarna ochrana
38.Živ.prostredie - materiál
39.Znalecký posudok zdr.inventára
40.Opravy po vlámačkách
41.ZMOS č1.príspevok

Príjem Sk

Výdaj Sk

2.03l.-

18.925.-

-

6.475.-

-

19.200.-

-

3.200.-

42.Materiál do kopír.stroja

380.-

43.VúB - Úfoky,poplatky

29.603.-

44.Soc.oblasť
45.Zdrav.stred.-náj.inventár
46.0becné symboly
47.0becné oslavy
48.0becné noviny
49.Revíz.el.inšt.a opravy
50.Kancelárske potreby
51.0statné
52.Oprava MR
Celkom

5.680.3.846.3.985.4.005.6.500.20.800.2.280.4.740.7.985.- .

-

8.500.-

27.401.-

25.860.-

-

18.317.-

-

12.580.-

1.500.-

9.276.-

-

6.100.-

1.268.120.-

1.023.324.-

6.454.2.500.8.100.-

Náš plánovaný príjmový rozpočet na prvý polrok 1996 nebol naplnený v položke
dane z nehnuteľností, ked' PPD, teraz Agrodružstve Terňa k dnešnému dňu nám
nezaplatilo daň z nehnuteľností vo výške 331.639 Sk. Je to značná finančná
čiastka,za ktorú sme mohli vystavať ďalší úsek kanalizácie.
Čerpanie výdajovej časti obecného rozpočtu podľa jednotlivých položiek je v
súlade so schváleným obecným rozpočtom na rok 1996.
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Blíži sa septembe,.
- Ospravedlňte ma, prosím,že som si
zabudla zošit.
- Zošit,alebo písanku?

UFO VERŠE

- Zošit.
- Tak som rád, že písanku máte.

Financ

***
- Nováková, vy máte dnes sviatok?

Pokutu dal ufónovi,
nuž a veru poriadnu,

-Nie.
- Tak vám teda blahoželám!

lebo namal na "blšáku"
registračnú pokladňu.

***~
- Chýba žiačka Lobodová ?

***
ŠkoIavprlrode

-Áno.

Ufončatá cez víkendy

- Lobodová, vstaňte!

zaplavujú Tatry.

T.M.

Počítajú horské štíty:
nulajeden,dva,tri ...

***
Je super
Skončila už ufoškolu,
chce len ufológa:
nedotkne sa alkoholu,
žiadna tvrdá droga.

T.M.
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BlahoželAme lubilantom:

Vitajte medzi námi:

Rudolf Majerník, 60 rokov .

Katarína StU ková

Helena Senderáková, 60 rokov

Pavol P1ačko

Milan Senderák, 50 rokov

Dáša Miková

Helena Bartková, 80 rokov

Ján Marcin

Mária Achimovilová, 70 rokov

Anna KonKná

Mária Segedyová, 70 rokov

Roman Giňa
Daniela Kmeťová
Jozef Koscelník
Alexandra Kivadrová

Navždy nAsopustili:
František Gdovin
František FK
Mária Senderáková

Vletko naUeplie
novomanželom:
Ľubol Piskura a Katarína,
rvd. Nižníková
Anton Durkál a Eva,
rod. Luon'ková

Nech odpolíva v pokoji f

Anton Janlul a Beáta,
rod. Poníková
Peter Poník a Katarína,
rod.FKová
Jozef Pecúch a Alena,rod.
Kivadrová
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