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Ako

je 1:0 na úseku

plynofikácie
Na základe žiadosti Obecného
úradu v Terni zo dňa 1S.novembra
1996 Štátny fond životného prostredia
SR v Bratislave listom zo dňa
14.4 .1997 nám oznámil schválenie
štátnej dotácie v roku 1997 na akciu
kanalizácia a
vo výške jedného
milióna korún, s
podmienkou
zabezpečenia vlastných obecných
finančných prostriedkov. Dohodu o
poskytnutí finančných prostriedkov zo
Štátneho fondu ŽP SR som bola
1S.mája 1997 podpísať v Bratislave.Po
dohode s dodávateľom INGSTAV
Michalovce, inžinierskou činnosťou
VY
Košice a
obecným
zastupiteľstvom, práce sa už realizujú
na Mikitovejulici.

cov

sx

Termín ukončenia tejto vetvy je
3 l. október 1997.

Dňa 25.septembra 1997 sa už začnú
tlakové skúšky funkčnosti
STL
plynového rozvodu vo všetkých
štyroch obciach.
Po úspešných výsledkoch týchto
tlakových skúšok sa začne preberacie
konanie celej stavby a následná
kolaudácia s tým,aby sa včas stihol
termín začatia vykúrovacieho obdobia.
Po vykonaní kolaudácie budeme
pokračovať v plynofikáciiďalších ulíc
pokiaľ nám to počasie dovolí.Zároveň
pristúpime k realizáciijednotlivých
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kanalizácie
1

a

domových prípojok.
Aby sme realizáciu týchto prípojok v
termíne zvládli, bude potrebná vaša
pomoc
na
zemné
práce
(prepichy,výkopy). Ako bude treba
vykonať tieto zemné práce, budeme
vás včas informovať prostredníctvom
obecného rozhlasu, ale aj na obecnej
schôdzi. Tí občania,čo nemajú
domové rozvody a nemajú ešte
stavebné povolenie, môžu sa na
rozvod plynu napojiť aj neskôr, keď
už bude v potrubí plyn.
Anna Tokárová
starostka obce

ŠTÁTNY FOND ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA·
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bratislava, 14.04.1997
Číslo: ŠFŽP -13 8/Č- 56/97 a
Vybavuje: Ing.Vítková, 792470

Obec Terňa
08267 Terňa
Vec:Oznámenie

k žiadosti o poskytnutie

prostriedkov

zo ŠFŽP

Minister životného prostredia SR Vám v zmysle ustanovenia par. II ods. l
vyhlášky Č. 176/1992Zb.schválildotáciu v roku 1997 na

akciu:

čov a Kanalizácia
vo výške: 1000000 Sk
s podmienkou zabezpečenia vlastných a združených prostriedkov.
Na základe uvedeného oznámenia dostaví sa žiadateľ (štatutárny zástupca)
dňa 15.05.1997
na Štátny fond životného prostredia SR, Karloveská č.2, Bratislava, 10.poschodie,
k podpísaniu Dohody o poskytnutí prostriedkov zo Štátneho fondu životného
prostredia Slovenskej republikyna rok 1997.
Finančné operácie bude vykonávať príslušná pobočka Investičnej a rozvojovej
banky,keď jednotlivé faktúry na menovitú akciu bude uhrádzať dodávateľom v
percentuálnom pomere z prostriedkov fondu (dotačné prostriedky) a z
vlastných,resp. združených prostriedkov príjemcu dotácie.
Ak príjemca uhradil z vlastných prostriedkov práce realizované na uvedenú akciu v
roku 1997 (žiadame dokladovať pri podpise dohody faktúrami a výpismi z účtu),
bude o túto čiastku zníženýjeho záväzok finančnej spoluúčasti.

Ing. Pavol Mertus
riaditeľ
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Krátke

spravodajstvo

Skoro
na
každej ternianskej
diskotéke dochádza k poškodeniu
obecného majetku. Toho roku bolo
poškodených troje dverí vykopnutím,
rozbité sklené výplne, vytrhnuté
elektrické
zásuvky,
poškodené
vodovodné batérie, rozbité misy na
WC.

To, čo naši dedovia a otcovia
vybudovali, to niektorí naši mladí
ľudia poškodzujú. Vandalizmus sa
prejavuje aj vo forme rozbíjania fliaš
po dvore a ceste, poškodzovania
živého plota, strhávania cestovných
poriadkov, vytrhávania obrubníkov
atď.
Obecný majetok patrí všetkým
občanom, preto si ho chráňme a
zveľaďujme.
Terniansky kaštieľ je veľmi
schátraný. Vlastníci sa oň nestarajú.
Omietka opadáva, strešná krytina a
komíny sú poškodené. Z toho dôvodu
bola dňa 12.8.1997 zvolaná odborná
komisia, na ktorej boli prijaté
bezpečnostné opatrenia. Medzi nimi je
aj zákaz vstupu do objektu.

I

Už
niekoľkokrát
sme
občanov
prostredníctvom rozhlasu upozornili na
voľné pobehávanie psov po dedine.
Všeobecné záväzné nariadenie obce
to zakazuje. Nestačí sa vyhovárať na to,
že pes nič neurobí. Občania,ktorí
pricestujú nočným spojom, najviac na
tento problém poukazujú. Ved' stretnúť v
noci psa, to naženie strach každému.
Na základe požiadaviek občanov sme
na cintoríne vybudovali
studňu.
Upozorňujeme, že voda z tejto studne nie
je pitná. Jednou z povinností správcu
cintorína je kosenie trávy na širšom
priestranstve, ale nie medzi hrobami.
Občania sa starajú o úpravu hrobov,
vykosenie trávy medzi hrobami a
odnášanie suchých vencov a kytíc do
kontajnera, ktorý je umiestnený za
oplotením. Pri úmrtí občana miesto a
výkop hrobu prekonzultujte s p.
Vladimírom Poníkom.
Cintorínsky poplatok vo výške 100.
Sk sa platí obecnému úradu,ako to ukladá
záväzné nariadenie.

Prosíme rodičov, aby na tento
zákaz upozornili svoje deti.

Oznamujeme občanom,že každý prvý
piatok v mesiaci o 11,55 hod. sa bude
vykonávať skúška funkčnosti obecnej
sirény.

Náš miestny potok "plače".Nájdete v
ňom kusy železa, drevo, handry, sklo,
plasty, "kukuričanku", konáre.. Vo
večerných hodinách niektorí občania
vodu v potoku "riedia"močovkou. Je
to správne? Pouvažujme o tom!

Pred Poštovým úradom v Terni sme
dali postaviť novú telefónnu hovorňu.
Chráňme si ju, lebo nevieme, kedy
budeme musieť súrne telefonovať. Dvere
treba stále zatvárať, aby v prípade vetra
nedošlo k rozbitiu sklených výplní.

4

Z rozhodnutia Okresného úradu
Prešov,
odboru
pozemkového,
poľnohospodárskeho
a
lesného
hospodárstva dňom l. októbra 1997
začína konanie o obnove evidencie
niektorých pozemkov a právnych
vzťahov (extravilán a intravilán) v
obci Babin Potok
a Hradisko.
Konanie uskutoční odborná komisia,
ktorá bude pracovať na OCÚ v Terni.
Pracovné dni a hodiny
účastníkom konania oznámené.

budú

Vyzývame účastníkov konania občanov
o
poskytnutie
údajov,
predloženie listin k pozemkom na ich
konečné vysporiadanie.
A.T.

P/OSbk.~ Antona
Mikitu v Prešove
V dňoch 17.8. až 7.9. t.r. sa
pod záštitou vdp. dekana Mateja
Babčáka v chráme sv. Mikuláša
v Prešove
uskutočnila
výstava
sochárskych diel kňaza a umelca
Antona Mikitu.
Výstava bola
venovaná
750.
výročiu
prvej
písomnej zmienky o Prešove a
bola inštalovaná pri príležitosti 40.
výročia
smrti
tejto
vzácnej
umeleckej osobnosti.
Kanonik a biskupský radca
Anton Mikita v Temi pôsobil od
roku 1898 až do svojej smrti
v roku 1957, teda 59 rokov.
Z jeho
sochárskej
tvorby
v prešovskom
chráme
sv.
Mikuláša
(na
galérii)
bolo
vystavených 29 exponátov. Na
uskutočnení výstavy má veľkú
zásluhu vdp. Imrich Anderko a
starostka obce Anna Tokárová.
Po skončení výstavy nám vdp.
Matej Babčák O.i. povedal: ,,Mali
by sme si viac ceniť ľudí, ktorí
vytvorili
hodnoty
pre
celú
spoločnosť, avšak niektorí ľudia
nevenujú
tomu
primeranú
pozornosť. Je to na úkor zdravého
kresťanského sebavedomia."
T.M.
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Začal nový školský rok
Práve sa rodí jeden z prvých slnečných dní, keď sa v priestoroch školy
schádzajú deti a učitelia. Začína nový školský rok 1997/98, a to aj za účasti hostí:
starostky obce p. Anny Tokárovej, predsedu RZ p. Ing. StanislavaFertaľa a rodičov
našich prvákov.
V tomto školskom roku máme 16 tried a dovedna 292 žiakov.
Výchovnovzdelávací proces bude prebiehať na 1. stupni podľa variantu č.l
(základný), na 2.stupni č.2 s rozširujúcimihodinami matematikya technických prác,
ktoré najlepšie vyhovujú skladbe učiteľov, podmienkam školy, ale najmä žiakom.
Významné miesto v rámci výchovnovyučovacieho procesu budú mať MZ 1.4.ročníka a PK 5.- 8. ročníka. Vedúci MZ a PK majú vypracované plány hlavných
úloh, ktoré nadväzujú na Plán práce školy a POP MŠ SR. Význam týchto
poradných orgánov bude spočívať vo výmene
skúsenosti pri zavádzaní
progresívnych metód a foriem práce a netradičných postupov vo vyučovaní. Nové
postupy by mali viacej upútať, rozvíjať aktivitu a fantáziu žiakov.
Skola disponuje slabou vybavenosťou didaktickej techniky, ktorá pomáha pri
väčšej názornosti, bezprostrednosti a tým aj väčšej efektívnostipráce.
V minulom školskom roku sme zaznamenali viac veľmi úspešných umiestnení
našich žiakov nielen v obvodových,okresných, ale aj v krajských kolách súťaží.
Žiačka Lenka Ihnátová získala l.miesto v prednese poézie a prózy v kraji. Na
okresných kolách l. miesta získali žiaci v prednese poézie a prózy,Super dievča,
chlapec, Miss, boy Kamaráta. Popredné miesta naši žiaci získali v olympiádach zo
zemepisu, chémie, prírodopisu, cudzích jazykov a v oblasti športu.
Žiaci našej školy aj v tomto školskom roku sa zúčastnia na literárnych,
matematických, výtvarných, telovýchovných a iných súťažiach.
Vedenie školy dá priestor vzniku nepovinných predmetov na škole,ktoré by
mali zaktivizovať prácu talentovaných ,ale aj problémových žiakov.
Aj práca žiakov v krúžkoch bude mať svoje opodstatnenie a prispeje k väčšej
aktivite v mimoškolskeja mimotriednej práci.
Pre zlepšenie materiálno - technologického zabezpečenia podmienok školy
vedenie chce aj naďalej úzko spolupracovať s OSaK v Prešove, s obecnými
úradmi,podnikateľskýmisubjektami na území Teme a okolia.
Nezištnú pomoc sme pocítili od výboru RZ. Radi by sme prijali pomoc od
všetkých obecných úradov a podnikateľov, keďže otvárame nové priestory v MS,
ktoré budú slúžiť vašim deťom a našim žiakom pri výchove a vzdelávaní.
Vilam Šarossy
riaditeľ školy
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č ername

O b ecn éh O

Položka
Bilančný prevod
I.Kultúra
2.Poplatky za psov
3.Popl.za smet.nádoby,vývoz
a pohonné hmoty
4.Popl.z alko a tab. výr.
5.Daň z nehnuteľnosti
6.Daň zo záv. činnosti
7. Cestná daň
8.Nájom nebyt. priest.
9.ČS - voda
10.Mzdy celkom + VPP
II.Odvody do poisť.
12.Práce na dohody
13.Spotr. energ.,VO + budovy
14.Palivo
15.Oprava VO
16. Kanalizácia.Inž. stavby
17.Kanalizácia.Inv. banka
18.Plynofikácia
19.Plynofprojekt B. Potok
20.Príspevok na kostol
2l. TJ
22.Klub dôchodcov
23.Klub mladých
24.ČK
25.Práca s deťmi
26.ZŠ
27.MŠ
28. Časopisy,noviny
29.Telef popI.
30.Cestovné
31.poštové ceniny a popI.

rozoo čt uza l •

Príjem Sk
711 445
10 134
5750

r

30300
35962
331 884
499954
54342
59131
6556
56580

!

7938

i

I

32 OSI

II

2796

I
Ii

!

iI

I

I

i

I

I

l

.-.

ro k 1997
Výdaj Sk

I

\

OO

328317
113 027
19992
140220
83421
19000
142381
80520
293575
49820
20000
10753
308
2290
I 152
1276
8445
5452
6710
12604
I 748
4163

,
Položka
32.Čistiace prostriedky
33.Poistenie majetku
34.PO,údržba a opravy
35.Kopírovacie práce,opravy
36.VÚB,úroky
37.Kancelárske potreby
38.0prava miest. rozhlasu
39. Referendum
40.0statné

Príjem Sk

Celkom:

18219951

600
13 350

1 800
4207

.

Výdaj
l 574
19250
7192
7920

I

I

10054
3629
5656
13 280
1456514

Zostatok k 30.6.1997 365481 Sk.
s

Poslanec Igor Urban v Temi

Dňa 16.augusta 1997 Obecná organizácia HZDS v Terni usporiadala stretnutie
s okresnými a krajskými funkcionármi HZDS.
Účelom tohto stretnutia bolo oboznámiť funkcionárov s problémami obce a
nadviazať kontakty. Stretnutie sa začalo futbalovým zápasom o 17,00 hod. na
ihrisku v Terni medzi okresnými.krajskými funkcionármi a obecnou organizáciou
HZDS.zápas sa skončil výsledkom 4 : 2 v prospech mužstva Terňa. Po ukončení
futbalového zápasu na ihrisku akcia pokračovala v kultúrnom dome, kde bolo
podané občerstvenie všetkým účastníkom futbalového zápasu.
O 20,00 hod.sa uskutočnilo stretnutie funkcionárov okresu a kraja s občanmi
našej obce,kde mali občania možnosť klásť otázky týkajúce sa vnútornej a
zahraničnej politiky ,ako aj otázky týkajúce sa závažných problémov našej
obce.Stretnutia sa zúčastnili títo funkcionári: Igor Urban - poslanec SNR, Ľudovít
Malaga - krajský tajomník HZDS, Jozef Kundra - tajomník okresnej kancelárie
HZDS, Václav Mihok - predseda regionálneho združenia HZDS - Stráž, p.Tkáč podpredseda regionálneho združenia HZDS a ďalší.Uvedeného
stretnutia sa
zúčastnila aj starostka obce p.Anna Tokárová.
8

Môžeme smelo konštatovať, že celá akcia vysoko splnila svoj zámer a poslanie,
kde funkcionári dali prísľub, že Terňa bude zaradená medzi prioritné obce pri
rozdelení dotácií.
Naša obecná organizácia HZDS robí všetko preto, aby obec Terňa pri rozdeľovaní
dotácií patrila medzi prioritné obce. Dôkazom toho je aj to, že už aj v tomto roku
bol obci dodatočne z rezervy pridelený l mil.korún na pokačovanie pri výstavbe
kanalizácie, čo sa už realizuje na Mikitovej ulici.
Hlavným cieľom činnosti obecnej organizácie HZDS je pomôcť riešiť závažné
problémy týkajúce sa obce. Obecná organizácia HZDS mieni v tomto aj naďalej
pokračovať.
Andrej Majerník
predseda OO HZDS v Terni

Čo S komunálnym odpadom?
V súčasnom období sa dostávajú do popredia otázky súvisiace s likvidáciou
komunálneho odpadu.Zápasí s ním nie jedna obec a mesto. Hľadajú sa východiská,
spôsoby 'a finančné prostriedky na ich likvidáciu, pretože značne zaťažujú obecný
rozpočet. Pokiaľ bola skladka v Hubošovciach v prevádzke, s vývozom KO sme
nemali problémy.Skladka v Hubošovciach je už zrušená a na likvidáciu KO slúžia v
okrese Prešov dve moderné skladky v Ražňanoch a Petrovanoch.Za vývoz jedného
KUKA voza (St) a veľkého kontajnera zaplatíme prevádzkovateľovi skladky:
.: Ražňany - 650.- Sk za l t x S - 3 250.- Sk
- Petrovany - 375.- Sk za l t x S - l 875.- Sk
k tomu ešte pripočítame náklady za osádku, naftu a opravy auta.
Veľké kontajnery sa rýchle zapÍňajú i takým odpadom,ako je burina, sklo.železo,
stavebný materiál a konáre, čo značne zaberá priestor kontajnerov. Preto je nutné
zo strany občanov komunálny odpad likvidovať už doma a účelne ho využívať. Na
likvidáciu železa zorganizujeme jeho zber. Zeleň, burinu a raždie treba
kompostovať. Po skúsenostiach iných obcí sme sa rozhodli pre zber skla, zatiaľ
skúšobne. Nádoby na sklo budú umiestnené na dvore OcÚ s označením "sklo". Sklo
v prvej etape nebude separované na biele a farebné, ale zmiešane. Takým spôsobom
dokážeme ušetriť obecné finančné prostriedky. Veríme,že náš dobrý úmysel všetci
podporíte, a tak prispejete k jeho realizácii.
A.T.
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K~PlNK~

IMM~CUl~TV

V T€RNI

Starší obyvatelia Terne sa pamätajú, že tunajší farský kostol sv. Kataríny
Alexandrijskejbolobohnaný kamenným múrom. V tomto ohradení bola pôvodná
kaplnka z 18.stor. s pieskovcovou plastikou Immaculaty, teda so sochou
Nepoškvmene počatej Panny Márie.
Z ústneho podania sa dozvedáme, že v dosiaľ nezistenom roku
18.stor.rozvodnená Ternianka ohrozovala tak obytné domy, ako aj farský chrám.
Kaplnka bola postavená s úmyslom, aby Panna Mária ochraňovala kostol i celú
obec pred povodňami.
Za spravovania farnosti vdp.Jozefom Medardom Tekeľom bol v roku 1966
odstránený kamenný múr a v novom oplotení kostola bola z milodarov veriacich
postavená
nová
kaplnka, ktorá stojí
dodnes. V uvedenom
roku bola obnovená
aj spomínaná socha.
Čas
a
vplyvy vykonali svoje.
kamennej
plastike
urobené
dosiaľ
reštaurátorské práce,
akademický
sochár
Bardejova.Mrežové
firma UMAKOV z

poveternostné
Toho
roku
na
Immaculaty
boli
najdôkladnejšie
ktoré
vykonal
Martin Kutný z
dvere
vyhotovila
Fričoviec.

Dňa 5.júla t.r. sa
v
Terni
konala
odpustová
slávnosť
sv. Cyrila a Metoda.
Po svätej omši hlavný
celebrant, kanonik
metropolitnej kapituly
Mgr.
Tibor
Zavadský,
vykonal
slávnostný
obrad
požehnania
obnovenej
sochy
Immaculaty. Asistovali mu kňazi: správca ternianskej farnosti vdp.Imrich Anderko,
vdp. Vojtech Kmec, vdp. Vendelín Korinek, diakon Marek Senderák a bohoslovec
Marcel Senderák. V závere slávnosti vdp. Imrich Anderko poďakoval otcovi
kanonikovi za slávnostný akt požehnania sochy Panny Márie a zdôraznil, že
solúnski bratia prišli k našim predkom na Veľkú Moravu nielen s pravou Kristovou
vierou, ale aj s mariánskou úctou, ktorej zasvätili celý svoj život. A táto úcta sa
uchovala aj v našich veriacich, čo dokumentovali aj tým, že za ich finančnej pomoci
bola zreštaurovaná socha Panny Márie.
Tomáš Majerník
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LITER~RNE

OKIENKO

Mária Miková
MATKA
od svojho detstva poznám ťa,
tys Matka naša premilá,
tvoj pohľad lásku rozdáva,
sťa slnko,hviezdy svietiš nám.
O pomoc stále prosím ťa,
keď zlý svet na hriech zvádza nás,
ty stále silu dávaš nám
a vďačne prijmeš pod svoj plášť.
Chrániš nás všetkých,celý svet,
pred každým zlom a pohromou,
a ja ti preto každý deň
ružový veniec uvijem.
Nech každá ruža vo venci
je silné puto všetkých nás,
len vo svätom ruženci
. ti s úctou chceme ďakovať.

TomáJ Majerník
ČAS PLNÝ KRÍDEL
Cas plný okien
čas plný krídel
zlomených krídel
ktoré bol som videl
v priedomí záhrad lietať
v priedomí záhrad mávať
plamenných krídel
zlomených krídel
mávajúcich rúk
Čas padajúcich snov
čas zrelých snov
omladených snov
snov slnka
batoliatok slnka
batoliatok
hrkajúcich
jadierkami
plodov jabloní
II

Blahoželáme jubilantom:

Vitajte medzi nami:

Peter Senderák 50
Antónia Miščíková 50
Mária Miková 60
Stanislav Tkáč 50
Ján Krajňák 50
Mikuláš Pilár 50
Jolana Senderáková 50
František Golodžej 70
Anna PoDová 90
Agnesa Kinderová 60
Ján Kmec 70
Mária Benčiková 50
Regina Senderáková 50
Elena Pribulová 70
Anna Maníková 60
Jozef Kinder 60

Luká§ Giňa
Ján Piroh
Zuzana Miková
Oľga Makulol'á
Norbert Senderák

VAetko nallepAie
novomanželom:
Mikuláš Senderák a Ingrid,
rod. Djobeková
Ján šechný a Miroslava,
rod. Koscelníková
Jozef Maďari a Eva,
rod. KakaJčíková
Juraj Senderák a Ľudmila,
rod. Lazoriková
Vladimír Kozák a Eva,
rod.PoDová

Navždy nás opustili:

Anna Majemíková
Zuzana GiĎová
Joze( Senderák
Mária Fečová
Stanislav Hajtol
Medard Tokár
Zuzana Ko!čová
Stanislav Kazimír
Anton Gecik
Nech odpočívajú v pokoji!
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