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Tretí ročník folklórnych slávností

Dni Jožka Príhodu

V dňoch 2. a 3. júna sa uskutočnil v Petrovanoch tretí ročník
folklórnych slávností Dni Jožka Príhodu.
Stručná správa, ale čo sa za ňou skrýva a čo jej predchádzalo?
V prvom rade mravčia práca všetkých, ktorí sa skrývajú za označením organizačná skupina. Či to boli poslanci obecného zastupiteľstva
spolu so starostom, pracovníci obecného úradu, aktivační pracovníci,
členovia folklórneho súboru alebo občania obce. Každý z nich odviedol poctivý kus práce. A tej práce bolo veru neúrekom, napríklad len
pri stavbe pódia alebo pri vyzdobení sály Kultúrneho domu. Zabezpečiť ubytovanie a stravu pre účinkujúcich hostí tiež nebola maličkosť.
Keď už vyzeralo, že sú prípravy na samom konci, začalo pršať. Technika za niekoľko sto tisíc korún bola pripravená v sále, slávnosti sa
mohli začať. Aj sa začali. Zároveň so začiatkom predstavenia vykuklo
spoza mrakov aj slniečko. Tiež bolo zvedavé, čo sa to v tých Petrovanoch deje. Veru bolo sa na čo pozerať. Džveredlo odzrkadlilo život
v obci a hneď nato nastúpili prví hostia, Gorale z Lacka. Zaspievali
a zatancovali svoje tradičné pesničky a tance. Bola to riadna zaberačka. Na javisku bolo ako v saune. Pre žiadneho vystupujúceho to

nebola prechádzka ružovou záhradou. Svoje si vytrpeli speváci z Petrovian, ženy aj muži. Tanečná skupina mladých z Petrovian rozihrala
žilky všetkým v sále. Mária Mačošková si na záver svojho vystúpenia
dovolila vyzvať celé hľadisko, aby spolu s ňou zaspievali obľúbenú
pesničku rodáka z Petrovian Jožka Príhodu. A hľadisko spievalo. Potom už nasledoval pestrý kaleidoskop piesní, tancov a scénok. Obrovský potlesk si zaslúžili aj klienti nášho Domova sociálnych služieb,

z ktorého mali obrovskú radosť. Do varu priviedli divákov svojím
programom členovia rómskeho súboru z Petrovian. Záver sobotňajšieho programu patril našim nástupcom, deťom zo Sedlíc a Hanisky.
Po skončení programu sa hostia aj diváci premiestnili do areálu základnej školy, kde pokračoval individuálny program až do 24. hodiny, a to buď na kolotočoch, pri stánkoch s občerstvením alebo na
diskotéke, prípadne pri ľudovej hudbe a pesničke pri ohníku.
Nastala nedeľa. S ňou prišiel deň, ktorý odrážal túžby poľnohospodárov aj organizátorov slávností. Sprievod prechádzajúci dedinou
bol spestrený farbami slávnostných krojov a rôznosťou odtieňov
dáždnikov. Svätá omša bola doplnená a spestrená spevom zahraničných hostí – Goralov z Lacka. Začiatok programu sa posunul asi
o hodinu, pretože vzhľadom na nepriazeň počasia sa musel program
opäť presunúť do sály. Diváci nemohli oči odtrhnúť z pestrofarebnej
kytice krojov z Oravy, Liptova, Šariša. Čo dedina, to iný kroj, iná pesnička. Pesničky z Petrovian, Kendíc, Záborského, Župčian striedali
pesničky a tance z Poľska, Oravy, Liptova a samozrejme, ani petrovianski tanečníci sa nedali zahanbiť a premiérovo zatancovali tanec
s koňom.
Všetko sa musí raz skončiť. Je otázkou ako. Folklórne dni Jožka
Príhodu skončili spokojnosťou tak na strane účinkujúcich, ako aj na
strane divákov. Spokojní diváci aj účinkujúci sa rozišli do svojich domovov s tým, že na budúci rok sa opäť stretnú. Tentoraz už na štvrtom
ročníku slávností venovaných rodákovi z Petrovian – Jožkovi Príhodovi.
Ing. Ján Lenko, starosta obce
Foto: Ing. Ján Hlubovič
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Obecný úrad (OcÚ) v Petrovanoch
a obecné zastupiteľstvo riešili počas minulých mesiacov niekoľko problémov, ktoré
vznikli na území našej obce.
V spolupráci so Správou a údržbou ciest
Prešov sme prečistili priekopy popri ceste z Petrovian do Prešova, priepusty popod
cestu a v spolupráci so Správou diaľnic sme
začali čistiť odvodňovaciu priekopu popri
protihlukovej stene, nachádzajúcej sa pri
ihrisku a základnej škole, ktorá nebola čistená od sprevádzkovania diaľnice. Obec bude
pokračovať s výrubom krovia. Štiepka, ktorá vznikla pri likvidácii krovia, je občanom
k dispozícii.
Dňa 5. 5. 2007 porucha na prívode vody do
nádržky WC na zdravotnom stredisku zapríčinila, že zdravotné stredisko bolo vytopené.
Z toho dôvodu bolo potrebné zrekonštruovať
podlahu v ordinácii obvodnej lekárky a v čakárni pred jej ordináciou. Tieto priestory boli
aj vymaľované. Stropy a steny na prízemí
budovy sú navlhnuté. Po vyschnutí omietok
a odstránení plesní sa začne s maľbou.
Veľkým nedostatkom obce sú nevysporiadané pozemky pod stavbami obecnými aj
súkromnými, ako sú škola a objekty bývalého JRD. Na podnet občanov boli zvolané
rokovania s majiteľmi objektov INDOOR
a PIGSERVIS, výsledkom ktorých boli opätovné rokovania s majiteľmi pozemkov pod
týmito stavbami. Obec vykonala prieskum
medzi majiteľmi pozemkov pod školou,
ktorý sa teraz vyhodnocuje. Vzájomná dohoda medzi majiteľmi pozemkov a obcou
by umožnila vysporiadanie pozemkov pod
základnou školou. Po tomto vysporiadaní by
bolo možné začať riešiť jej rekonštrukciu.
Zároveň pripravujeme podklady pre vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami. Na základe rokovania obce
a Krajského úradu životného prostredia
v Prešove dôjde v najbližších dňoch ku zru-

šeniu rozhodnutí vo veci kompostárne pri
ceste do Záborského. Jedným z dôvodov
zrušenia je prekročený obsah ťažkých kovov
v sušine uložených kalov, ako aj nedoriešené
vlastnícke vzťahy k pozemkom pod skládkou
a prístupovou cestou.
Problémom, ktorým sa zaoberalo aj obecné zastupiteľstvo, je hlučnosť diskoték a hlavne neporiadok, ktorý po diskotékach ostáva
v sále a v okolí obecného úradu a Kultúrneho
domu. Čiastočne sa podarilo tento problém
odstrániť dočasným zákazom diskoték a prijatím organizačných opatrení. Tieto opatrenia však neriešia problém vandalizmu, ktorý
sa prejavuje v správaní niektorých mladých
ľudí po požití alkoholických nápojov (rozbitie autobusu, rozbitie záchodových dverí,
rozbíjanie ﬂiaš, ...). V prípade, že tieto prejavy vandalizmu neprestanú, budeme nútení
diskotéky zakázať. V máji tohto roku boli
členovia folklórneho súboru J. Príhodu reprezentovať našu obec v Poľskej obci Lacko
na Dňoch rozkvitnutých jabloní. Organizované boli ako medzinárodný folklórny festival.
Naši speváci a tanečníci zaujali svojimi tancami a spevom domácich aj zahraničných divákov. Tanečníci z Poľska boli svoje umenie
ukázať na našich Dňoch Jožka Príhodu, ktoré

sa konali 2. a 3. júna. Aj napriek nepriaznivému počasiu bola v sále Kultúrneho domu
dobrá nálada, o ktorú sa okrem domácich
a poľských účinkujúcich postarali aj speváci
a tanečníci z Oravy a šarišských obcí.
Ďakujeme občanom, ktorí sa zúčastňovali na riešení problémov našej obce pri stretnutiach PHSR obce. Vďaka ich účasti bolo
možné mnohé problémy analyzovať a navrhnúť ich riešenie.
Poslanci obce a občania z časti Močarmany boli na dvojdňovom výlete organizovanom ﬁrmou LEIER, kde si prezreli modernú
tehelňu a betonárku.
Na miestnom cintoríne v Močarmanoch
bolo vysadených 50 ks okrasných stromčekov.
Dňa 28. 6. 2007 bude slávnostné otvorenie stavby Prešov – pitná voda a kanalizácia
v povodí rieky TORYSA spoluﬁnancovanej
z Kohézneho fondu – rozpočtu Európskych
spoločenstiev, štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky a príspevku VVS, a.s., Košice.
V mesiaci júli by sa mali začať stavebné práce na ukončení vodovodu aj v našej obci.
Veríme, že spolupráca občanov a obce
bude naďalej pokračovať. Za každý podnet
Vám vopred ďakujeme.
Ing. Ján Lenko
starosta obce

Ch

cem poďakovať Vám všetkým, milí naši čitatelia, za Vašu podporu pri
vydávaní obecných novín. Vaše slová povzbudenia a vďaky, odporúčania
a záujem nám pomohli zostaviť a vydať ďalšie číslo našich obecných novín.
Toto druhé číslo je ﬁnancované z prostriedkov, ktoré ste poskytli ako dobrovoľný príspevok
v celkovej čiastke 1840,- Sk a z podpory, ktorú obecným novinám poskytla spoločnosť
Leier v čiastke 5000,- Sk. Ostané náklady potrebné na vydanie znáša Spoločnosť priateľov
Petrovian pri občianskom združení FORSEP.
Budem rád, ak sa aj toto číslo stane pre Vás príjemným spoločníkom v čase oddychu
a dovoleniek a povie Vám niečo o tom, čo sa v našich Petrovanoch udialo a bude diať.
Prajem Vám príjemné prežitie letných mesiacov.
Mgr. Marián Bača
predseda komisie obecného rozvoja
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Kultúra z DSS opäť zažiarila
Keď sa v roku 1923 stal majiteľom kaštieľa MUDr. Vladimír Pospíšil, vtedajší riaditeľ Česko-slovenského
štátneho detského domova v Košiciach, ktorý tu hneď
v nasledujúcom roku zriadil Ústav pre duševne a telesne chybné deti do 15. roku veku, ani netušil, koľkým
ľuďom pomôže v ich ťažkom životnom položení. Ľuďom, ktorí boli na okraji spoločnosti.
Celé dlhé desaťročia sa týmto chorým pacientom
s láskou venovali radové sestričky – dominikánky. Za

tieto roky sa veru všeličo zmenilo. Niečo k lepšiemu,
niečo k horšiemu. Aj spolupráca medzi DSS (Domov sociálnych služieb) a vedením obce nebola vždy v najlepšom poriadku. Posledné roky to už bolo iba sporadické.
Úzka spolupráca medzi novým vedením OcÚ
a DSS nám konečne priniesla aj prvú lastovičku
v podobe krásneho kultúrneho podujatia zo strany
DSS. Keďže druhá nedeľa po Veľkej noci je nedeľa
Božieho milosrdenstva, tak aj toto predstavenie v sále
Kultúrneho domu bolo symbolikou lásky, priateľstva
a vzájomnej úcty. Zamestnanci, sociálni pracovníci
a klienti ústavu pre nás pripravili obrovské prekvapenie. Občania, ktorí prichádzali na predstavenie, si
nevedeli vynachváliť prekrásne vyzdobenú sálu a javisko, na ktorom boli fantastické kulisy. Milá pozornosť bola pripravená pre ženy a dievčatá v podobe
tulipánov, ktoré vlastnoručne vyrobili klienti ústavu.
Na úvod predstavenia sa nám prihovorila pani
riaditeľka Anna Homzová, ktorá nás oboznámila
s jednotlivými scénkami. Počas prestávok medzi
nimi nás zasvätila do života klientov v sociálnom za-

riadení. Informovala prítomných o ich každodennom
živote, o sociálnych veciach, zájazdoch, výletoch,
medzinárodných stretnutiach a úspechoch na medzinárodných súťažiach.
Ako prvé predstavenie nám klienti predstavili Snehulienku a sedem trpaslíkov. Kreácie tanca umocnené prekrásnou hudbou a kostýmami, ktoré si účinkujúci vlastnoručne vyrobili, boli viac než úžasné.
Ďalším číslom bol Francúzsky tanec, účinkujúci
p. Martončík, Legnavský, Horváth, Fabišík, Strakay,
Polyak, Lavčák, Galdunová, Kadová, Bugošová, Sabolová, Koločíková predviedli veľmi náročný Írsky
tanec, ktorý bol plný rytmu, krásnej hudby a spevu.
Klienti aj v tomto čísle ukázali kus odvahy a talentu.
Pri všetkých vystúpeniach pomáhali svojim zverencom sociálne pracovníčky, a tak spoločnými silami zvládli aj náročnejšie prvky svojho programu.
Opereta Hello Dolly bola poňatá komediálnym spôsobom a zrealizovaná v ich podaní takým spôsobom, že
diváci ich povzbudzovali obrovským aplauzom.
Na skle maľované – predstavenie, ktoré pozná
hádam každý Slovák, o to viac si to na javisku užili
účinkujúci. A keď začali spievať, s ochotou sa k nim
pridali aj diváci.
Ako poslednú scénku uviedli vystupujúci Drišľak,
ten mal aj najväčší úspech, komediálne stvárnené číslo
spolu s tancom a spevom bolo naozajstným vyvrcholením programu. Vystúpenie sa každému veľmi páčilo.
Ďakujeme všetkým vystupujúcim za ochotu, trpezlivosť a námahu, ktorú vynaložili pri nacvičovaní takého pekného programu. Vytvoriť takýto plný a kultúrne
zaujímavý program je náročné aj so zdravými ľuďmi,
o to väčší obdiv si od nás zaslúžia klienti DSS.
Mimoriadne poďakovanie patrí aj pani riaditeľke
Homzovej, ktorá svojim zverencom vo všetkom vychádza v ústrety.
Po pekne prežitom nedeľňajšom popoludní mali
účinkujúci, zamestnanci DSS, pani riaditeľka Anna
Homzová, starosta obce Ján Lenko a poslanci obecného zastupiteľstva spoločné posedenie spojené
s občerstvením v priestoroch kultúrneho domu. Toto
posedenie bolo spojené s rozprávaním pani riaditeľky o živote klientov ústavu sociálnych služieb, o životných príbehoch, o vzájomnom obohacovaní sa,
o citoch a zážitkoch.
Pevne veríme, že takéto kultúrne akcie budú súčasťou nášho spoločného kultúrneho života aj v blízkej budúcnosti.
Marta Daňová
predsedníčka kultúrnej komisie

KULTÚRA V SKRATKE
V Kendzicoch vešelo - v neďeľu 6. mája
2007 sa konal 5. ročník súťažnej prehliadky
folklórnych skupín. Naša folklórna skupina J. Príhodu súťažila v dvoch skupinách.
V speve ženských skupín so siedmimi účinkujúcimi obsadili naše ženy veľmi pekné 2.
miesto spolu s „Haršačanom“ zo Záborského. Zvíťazila domáca ženská skupina z Kendíc. Z piatich mužských speváckych skupín
naši muži skončili na 3. mieste. Vyhrala skupina „Ulej“ z Bertotoviec. Zo sólistov sme
zastúpenie nemali.
Medzinárodný festival v Lacku – Poľsko
- v Poľskom mestečku Lacko sa konal 12.
a 13. mája 2007 medzinárodný folklórny
festival. Našu obec okrem pána starostu Ing.
Jána Lenka a jeho zástucu p. Jozefa Kokošku reprezentovala naša folklórna skupina
Jožka Príhodu, Marta Mačušková, Dúbrava
s krásnymi tanečnými číslami, aj náš nádejný reprezentant Vladko Frištik. Podujatie
malo veľký úspech a naša obec v podaní
našich reprezentantov získala veľké uznanie
prítomného publika.
Deň matiek - dňa 12. mája 2007 bolo naše
„Džveredlo“ reprezentovať našu obec na
Dni matiek v PKO v Prešove. Úlohu si
splnili na plný úväzok a svojimi scénkami
„Dzeň matkoch“ a známymi „Ciganečkami“
zabavili všetkých prítomných. Organizátori
naše detičky obdarovali darčekmi a kvetmi
a nakoniec ich pozvali do cukrárne.
Childrens Eurostar - v piatok 25. 05. 2007
sa v sále nášho Kultúrneho domu konalo semiﬁnálové kolo Childrens Eurostar, ktoré sa
konalo pod záštitou umeleckej spoločnosti
– Košice. Hlavnými iniciátormi boli Vladimír Železňák a Pavel Mylan. Z deviatich
účinkujúcich nakoniec vyhrala Kristínka
Tkáčová, ktorá šla reprezentovať našu školu
do obce Široké v rámci Prešovského kraja.
Na druhom mieste skončila Natália Daňová
a ako tretia Bernadeta Krivá. Aj ostatné súťažiace podali veľmi dobré výkony, a to Soňa
Simkuličová, Simona Srokovská, Petronela
Macejová, Lenka Koleničová, Miroslava
Koleničová a Michaela Dvorščáková. Pevne
veríme, že svoj talent budú rozvíjať aj naďalej a budú seba aj nás reprezentovať aj na
iných kultúrnych podujatiach. Poďakovanie
patrí všetkým učiteľom a vedeniu ZŠ, ktorí
sa podieľali na tomto skvelom podujatí.
Marta Daňová
predsedníčka kultúrnej komisie
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Spoloèná súśaž nás všetkých
Vážení občania, milí rodáci,
komisie pre kultúru a životné prostredie pri
OcÚ sa uzniesli na tom, že spolu s Vaším pričinením sa pokúsia urobiť pre nás niečo, čo
urobí našu obec krajšou, príťažlivejšou.
Dajme si spoločne ruku na srdce a pozrime
sa očami niekoho cudzieho na našu obec. Je
pekná alebo niečím mimoriadna? V tomto smere nemusíme byť ani veľmi kritickí, ani optimistickí, pretože tomu tak nie je ani náhodou.
Najväčšou našou atrakciou alebo dominantou našej obce je kaštieľ s priľahlým parkom,
kostol, kláštor a nová budova fary. Sú to naše
najkrajšie a najlepšie zviditeľnené devízy, ale to
je na takú veľkú obec akou sme, veľmi málo.
Celá naša obec je akási neestetická, možno je to aj tým, aký tvar si počas svojho vývoja vytvorila, možno je to tým, že ani jedna
jej časť nie je podobná tej druhej a možno je
to našou vinou.
Pozrime sa trebárs na Vyšný koniec.
V tejto časti obce sú urobené nové chodníky,
ktoré sú asfaltové, no aj tie sa pomaly, ale
isto na niektorých miestach rozpadávajú. Na
druhej strane ulice sú priekopy, ktoré nie sú
vyregulované a neplnia svoj účel. Niektorí
občania ich ani neprečistia alebo ich účelovo
zatarasia, a tak z nich voda nielenže neodteká, ale aj zapácha a tým znepríjemňuje život
susedom a ostatným spoluobčanom.
Na Valale už priekopy nie sú, chodníky
sú tiež asfaltové, ale v akom stave? Starý
Valal nám naopak začína opeknievať. Staré
domy miznú alebo dostávajú novú fazónu,
pribúdajú novostavby.
Krajšie naša obec pôsobí od fary, na ktorej
novú budovu sme právom pyšní. V lokalite
od fary cez Majer, Chotár až po Močarmany je urobený pekný chodník zo zámkovej
dlažby. Túto najkrajšiu časť našej obce nezdobia len chodníky, ale aj udržiavané domy
a prekrásne upravené predzáhradky a dvory.
Či je to v jari, v zime alebo v lete, vždy sa
táto časť našej obce môže popýšiť úpravou,
na ktorú môžu byť jej majitelia právom hrdí.
Obyvatelia tejto časti obce akoby súťažili,
ktorá záhrada bude najkrajšia, kto bude mať
najkrajšiu fasádu domu, namaľovaný plot, či
pokosený trávnik. Na Chotáru, ako mu hovoríme, nás reprezentujú naozaj vzorne.
Zoberme si teraz pre zmenu vstup do
našej obce od Drienova. Takýto pohľad na
našu obec je pre nás poriadna hanba. Domy

v miestnej osade sú až na nejaké výnimky neupravené, všade je špina a porozhadzovaný
odpad. Pozrime sa do osady na Veselej ulici
v Petrovanoch. Je to ulica čistá, vyzametaná,
upravená. Domy sú upravené, dvory vykosené, ale za osadou si miestni obyvatelia, podobne ako je to v obci Močarmany, urobili
miestne smetisko.
Zato domy na bočnej uličke v Močarmanoch sú upravené a pôsobia príjemne, obyvatelia tejto časti sa o svoje domy a dvory starajú. Rovnako sa spoločne starajú o úpravu ulice a miestneho odtokového kanála, ktorý si
vlastnými silami vyčistili. No na území okolo
starého Kultúrneho domu v Močarmanoch
by bolo treba zapracovať, možno aj s pomocou architekta, keďže tento terén našej obce
je možné len ťažko pozmeniť.
Pekná časť obce je Ulica, kde sú rovnako
pekne upravené domy aj dvory. Medzi najkrajšie dvory v obci patrí dvor pána Štefana
Srokovského. Tento 88-ročný pán spolu so
svojou manželkou Annou idú príkladom pre
celú obec. Celý život usilovne pracujú na
zveľaďovaní svojho okolia. Týchto ľudí je
potrebné dať ako vzor pre nás ostatných, pretože sú živým dôkazom toho, ako je potrebné
starať sa o našu obec, aby sme sa v nej cítili
dobre.
Na Brehu dominujú kvety p. Beáty Koleničovej, ktorá je uznávanou pestovateľkou
a zásobovateľkou kvetov vo svojom okolí.
Začína sa meniť aj územná časť Na Pastovníku, kde dominujú novostavby a ľudia sú tam
na svoje okolie právom hrdí. Rovnako ako aj
v časti obce Dolina, kde sa miestni obyvatelia snažia o úpravu svojho okolia a svojich
domov. V každej časti našej obce sa nájde
niečo pekné a pozitívne, ale čo je škoda, aj
poriadne negatívne. Napriek pozitívam našej
obce aj naďalej nám kraľujú neupravené cesty, porozhadzovaný odpad, nepokosená tráva,
toto všetko nie je dobrou vizitkou našej obce.
Je to naša vina, ako vyzerá obec, v ktorej žijeme. Vytváranie čiernych skládok v okolí
Torysy a za záhradami obce, kam niektorí
obyvatelia Petrovian vyvážajú z vlastných
dvorov odpad a nepotrebné haraburdie, je nebezpečné nielen pre nás samých, ale aj pre
naše deti. Takto si vážime kúsok zeme, ktorý
voláme svojím domovom? Na to máme byť
hrdí? Dôležité je zmeniť myslenie ľudí, aby
sa nezaujímali len o seba a svoje najbližšie
okolie, ale o obec ako celok.

Vážení a milí, zamyslime sa spoločne
nad tým, čo by sme mohli spoločným úsilím
vykonať, aby naša obec bola tou najkrajšou
široko-ďaleko.
Pomalými krokmi sa už teraz posúvame dopredu, naši pracovníci verejnoprospešných
prác začínajú pracovať na takých veciach,
ktoré si skutočne zaslúžili našu pozornosť.
Snažme sa však čím častejšie čistiť, zametať,
maľovať a upratovať svoje okolie.
Práve kvôli týmto dôvodom sa obe komisie rozhodli vyzvať obyvateľov, aby sa
zúčastnili našej súťaže o najkrajšiu predzáhradku alebo dvor. Prihlásiť sa môžete buď
na obecnom úrade u jednotlivých poslancov, alebo vhoďte lístok s vašou adresou do

Foto: Ing. Ján Hlubovič
poštovej schránky. Ak by mal niekto nejaké
pripomienky alebo návrhy, môže ich osobne
alebo písomne oznámiť na OcÚ. Výhercovia
tejto súťaže budú ocenení vecnými cenami. Okrem toho, ako určite viete, v obci už
v plnom prúde prebieha separácia odpadu.
Aj v tomto prípade sa začína súťaž, v ktorej
vyhrá domácnosť s najdôkladnejším separovaním odpadu. V budúcnosti plánujeme vyhlásiť aj súťaž o najkrajšiu časť obce.
Pevne veríme, že sa prihlási čo najviac
obyvateľov našej obce, ktorí sa spolu s nami
budú snažiť, aby naša obec bola stále krajšia
a krajšia.
S úctou a vďakou
Komisia pre kultúru
a Komisia pre životné prostredie pri OcÚ
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Od Jadranu po Baltické more
Keď sa pred 23 rokmi Michael Leier odvážil vstúpiť do
podnikateľskej sféry vo vtedy ešte komunistickom Maďarsku,
ľudia ho vzhľadom na jeho zdanlivo neisté angažovanie sa
vysmievali a zároveň aj ľutovali.

Z tohto odvážneho činu vzniklo ﬁremné
impérium s približne 2200 zamestnancami,
ktoré riadi Michael Leier spolu s oboma dcérami a zaťmi. Rodinný podnik s okruhom
pôsobnosti s 30 operatívnymi závodmi a pobočkami v Rakúsku, Maďarsku, Poľsku, Slovensku, Rumunsku a Chorvátsku – od Baltického mora až po jadranskú oblasť.
Podnikanie, ktoré začalo jednými malými
potravinami v mestečku Horitschon a smerovalo k produkcii betónových výrobkov,
viedlo k podnikateľskej expanzii, ktorá nemá
obdobu.
Popri tom všetkom je Michael Leier dlhé
roky uznávaná a vyznamenávaná osobnosť.
Leier, ako je známe, je aj honorárnym konzulom Maďarskej republiky. Nezabúda, že
za úspech vďačí mnohým ľuďom. Garantov
tohto úspechu našiel v kruhu svojej rodiny,
ale aj vo svojich spolupracovníkoch. V závislosti od týchto skutočností nevynechá Michael Leier žiadnu príležitosť na to, aby tento
ľudský kapitál uistil o ich vysokej hodnote.
Tak ako všetci vedúci činitelia rodinných
podnikov, aj Michael Leier vie, že svojim
spolupracovníkom musí ísť dobrým príkladom: „Už 42 rokov som prvý, ktorý prichádza zrána do kancelárie a posledný, ktorý
odchádza“, zdôvodňuje šéf ﬁrmy svoj prístup
k práci a zároveň odhaľuje istú časť tajomstva svojho úspechu.
Najvýznamnejším ťažiskom podnikateľskej skupiny Leier je stavebný priemysel
– stavebné materiály. Táto oblasť zahŕňa
výrobu betónových prefabrikátov a tehliarskych výrobkov. Pritom sa Michaelovi Leierovi zakaždým podarí sprístupniť nové trhy.
Popri ďalšej investícii v Maďarsku sa zrea-

lizoval aj projekt v Rumunsku a Chorvátsku. Vzhľadom na výrobné inovácie a nové
predstavy distribúcie v tejto oblasti by mal
byť rozvoj skupiny Leier dlhodobo a trvalo
zaistený.
Betónové prefabrikáty nachádzajú
uplatnenie aj pri veľkých stavbách. Precízne
predpripravené duté stenové diely sa využívajú na rýchlu a úspornú výstavbu pivníc
a prefabrikovaných stien.
Inovatívnym spôsobom sa uberá aj výroba dlažby. Nová rada platní Euroline ponúka nespočetné možnosti týkajúce sa riešenia
verejných budov, námestí, terás, schodísk,
záhradných jazierok, bazénov, atď.
Jednoznačnú odpoveď dostanú od Michaela Leiera tí, ktorí kritizujú jeho investície v zahraničí. „Mnohé pracovné miesta by
v Rakúsku nejestvovali, keby neboli využité
šance, ktoré vznikli angažovaním sa v nových štátoch EU.“
Leier je toho najlepším príkladom.
V meste Horitschon sa investovalo do nového SPAR-Marktu a v Neudörﬂ bola založená
stavebná ﬁrma, ktorá sa sústreďuje na stavbu
domov na kľúč. Okrem toho sa z lokality
Freistritz distribuujú do celého sveta formy
na betónové tvárnice, pričom sa pri práci
využívajú najnovšie technológie.
A takto sa kruh uzatvára: Pred cca 40 rokmi
začínala rodina Leier s predajom prírodných
produktov a v posledných rokoch sa znova
vracia k typicky prírodnému sortimentu.
Ponuka ﬁrmy Leier, týkajúca sa záhradníckej zeme a úpravy záhrady (lesný kôrový
mulč), dokazuje práve v tomto období, keď
začala záhradnícka sezóna, že ﬁrmu Leier
jednoducho nemôžno obísť.

Michael LEIER

INVESTÍCIA NA VÝCHODNOM
SLOVENSKU
Predbežne v roku 2008 plánuje spoločnosť
Leier realizovať investíciu v obci Petrovany – časť Močarmany. Počíta sa s tým, že
prevažná časť zamestnancov bude z obce
za predpokladu splnenia kvaliﬁkačných požiadaviek. Celkový počet zamestnancov sa
odhaduje na cca 100 ľudí pri trojzmennej
prevádzke. Vzhľadom na nové inovatívne
technológie, ktoré budú použité pri výrobe,
ráta spoločnosť Leier s kvaliﬁkovanou pracovnou silou. Výberové konania na jednotlivé pozície sa budú uskutočňovať priebežne
od jesene tohto roku až do spustenia prevádzky v roku 2008.
Od mája 2007 sme v obci Petrovany –
časť Močarmany sprevádzkovali kanceláriu
ﬁrmy Leier Baustoffe SK, s.r.o. V kancelárii pôsobia toho času spolupracovníci ﬁrmy
Leier, na ktorých sa môžete s dôverou obrátiť, radi vám pomôžu.
Slávka Figurová
Leier Slovensko
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
V ZŠ Petrovany plní povinnú školskú dochádzku 152 žiakov – na
1. stupni 59, na 2. stupni 93 žiakov. Z celkového počtu je 45 rómskych žiakov a 23 integrovaných. Riaditeľom školy je Mgr. Milan
Souček, zástupkyňou PaedDr. Marta Mitkovová. Pedagogický kolektív tvorí 11 učiteľov, 1 vychovávateľka ŠKD a vyučujúci náboženskej
výchovy. Vyučuje sa rímskokatolícke a evanjelické náboženstvo.
Poznatky z vyučovacej a výchovnej činnosti žiaci uplatňujú
na súťažiach v rámci okresu i kraja. Žiaci sa zúčastňujú olympiád – z matematiky, z fyziky, z cudzích jazykov; športových súťaží
– futbal, stolný tenis, vybíjaná; súťaží v speve, tancoch a iných vedomostných a záujmových súťaží. Veľký úspech sme dosiahli v matematickej olympiáde – 1. miesto v okresnom kole získala Simona
Krivá z 9.A triedy a 3. miesto Miroslava Olejníková, 9.A . Úspešnými
riešiteľmi matematickej olympiády sa stali aj žiaci z nižších ročníkov, a to Klaudia Krivá, 6.A – 2. miesto a Patrícia Jurková, 6.A – 8.
miesto. V súťaži Impulz, kde sa overujú vedomosti z fyziky, získali
1. miesto v okresnom kole žiačky 9.A triedy Miroslava Olejníková,
Simona Krivá a Patrícia Krivá. V oblasti hudobnej získali pekné ocenenia žiaci v súťaži Slávici z lavice, organizovanej ABC CVČ Prešov.

2. miesto získal žiak Július Krajňák a v prvej desiatke sa umiestnila aj Bernadeta Krivá. Tá istá žiačka získala aj 3. miesto v okresnom
kole súťaže Slávik Slovenska. Rómski žiaci sa predstavili v súťaži
Superstar Roma, kde 1. miesto získala Eva Gáborová.
Výtvarné schopnosti žiačky Márie Frišovej z 8.A boli ocenené
v okresnom kole výtvarnej súťaže Šport vo fantázii, Peking 2008.
Veľké úspechy dosahuje aj divadelný súbor pod vedením Mgr.
Vaškovej a Mgr. Jackaninovej. Počas školského roka nacvičili a prezentovali sa dramatickými predstaveniami Mrázik, Susedia, O perníkovej chalúpke. Pravidelne sú pozývaní na okresnú prehliadku DDS

v Petrovanoch
v DJZ Prešov. S predstavením O dvanástich mesiačikoch obsadili
3. miesto a získali hlavnú cenu za kreativitu (Klaudia Krivá a Patrícia
Pápežová 6.A).
Darí sa nám aj v športe. Žiaci sú zapojení do systému súťaží vo
futbale chlapcov, dievčat vo vybíjanej, v stolnom tenise, kde dosiahli
veľmi dobré výsledky, napr. 1. miesto v obvodnom kole dievčat vo
vybíjanej, 2. miesto v okresnom kole tej istej súťaže, 2. miesto v minifutbale dievčat. Fyzická zdatnosť žiakov sa upevňuje aj na plaveckom výcviku a na turistických akciách, ktoré sa pravidelne uskutočňujú počas školského roka.
Všetky tieto aktivity sú nasmerované k zmysluplnému využitiu
voľného času našich žiakov, čo je najlepšou prevenciou v boji proti
drogám. Zúčastnili sme sa aj súťaže Nie drogám. Škola bola vybraná do projektu boja proti drogám. Žiaci absolvovali besedy a testy
pre pracovníkov KO PZ v Prešove a pre Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Prešov. Pre lepšiu informovanosť žiakov v tejto oblasti
škola zorganizovala besedu o zdravej výžive. Dr. Ružena Murgová
fundovane informovala žiakov o zdravej výžive a predstavila aj niekoľko svojich publikácií.
Pre podporu záujmovej činnosti v škole pracuje 14 krúžkov – 3
počítačové, krúžok anglického jazyka, futbalový, divadelný, strelecký, turistický, krúžok pestovania bonsajov, krúžok rómskych piesní a tancov, mažoretiek, krúžok šikovných rúk, digitálnej fotograﬁe
a športový. Žiaci sa pod vedením učiteľov zapájajú aj do kultúrnych
programov pre obyvateľov obce. Rozvíjajú tak svoje záujmy a aktívne trávia voľný čas.
Počas školského roka sa uskutočnili aj mnohé kultúrne podujatia,
napr. návšteva divadelných a ﬁlmových predstavení.
1. júna bola realizovaná pre žiakov veľmi pekná akcia – jednodňový výlet v Poľsku v družobnom mestečku Lacko, kde sa nadviazala
družba medzi školami ZŠ Petrovany a Szkola podstawowa w Maszkovicach. Túto akciu nám umožnil Obecný úrad v Petrovanoch.
V škole sa vyučujú dva cudzie jazyky – anglický a nemecký jazyk od 1. ročníka. Škola disponuje počítačovou učebňou, ktorá je využívaná vo vyučovacom procese i v záujmovej činnosti.
Od r. 2001 má škola novú telocvičňu, čo je veľkým prínosom pre
fyzický rozvoj žiakov. Pri škole je zriadený Školský športový klub.
Stravovanie žiakov je zabezpečené v školskej jedálni (ŠJ). Problémom, s ktorým škola zápasí, sú priestory. Chýbajú nám špeciálne
učebne. Kapacita nepostačuje ani v ŠJ.
Mrzí nás, že z našej školy odchádzajú niektorí žiaci do Prešova
aj napriek tomu, že v škole je zabezpečená odbornosť vyučovania,
v triedach sú nižšie počty žiakov, čo umožňuje individuálny prístup
k žiakom, častejšie môžu pracovať s počítačom, majú väčšiu možnosť dostať sa na okresné súťaže. Za mestskými školami nezaostávame ani vo výučbe cudzích jazykov, ktoré sa u nás vyučujú už od
1. ročníka a kvalitným vybavením novej telocvične.
Kladom pre prácu školy je aj dobrá spolupráca s Obecným úradom v Petrovanoch, ktorý nám podáva pomocnú ruku pri riešení prevádzkových problémov.
Kolektív pedagógov ZŠ
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Ahoj, škôlka,
prázdniny volajú!
Končí sa ďalší školský rok, odídeme na
prázdniny a stretneme sa znova v septembri
oddýchnutí, opálení, plní elánu. Privítame
nové tváre v našom detskom kolektíve a pustíme sa do práce.
Koniec školského roka však znamená aj
rozlúčku. Tak ako každoročne aj teraz vyprevádzame našich predškolákov na prázdniny
rozlúčkovou slávnosťou. ,,Veľká škola“ zasa
prevezme štafetu výchovy a vzdelávania pätnástich tohtoročných predškolákov a tí budú,
verím, dôstojne pokračovať vo svojej systematickej príprave do života.
Keď sa obzrieme za ostatnými desiatimi mesiacmi, uvidíme kus dôslednej práce, ktorá sa odráža v poznatkoch, postojoch, v správaní a návykoch ,,našich“ detí.
V tomto školskom roku navštevovalo naše
predškolské zariadenie s celodennou starostlivosťou 51 detí vo vekovom zložení
od 2 do 5 rokov. Toto štátne zariadenie sa
záväzne riadi plánmi výchovy a vzdelávania
pre deti predškolského veku vydanými Mi-

nisterstvom školstva a vedy SR, no zároveň
je špeciﬁcky zamerané na rozvoj environmentálnej výchovy podľa účelovo vytvoreného tematického plánu vytvoreného na
podmienky našej školy. Jeho vyvrcholením
býva týždenný pobyt predškolákov v škole
v prírode. V máji tohto roku sa 14 detí zúčastnilo týždenného pobytu v Škole v prírode Gelnica – Thurzov.
Život v našej škôlke bol obohatený bábkovými vystúpeniami, návštevami družobnej
Materskej školy v Kendiciach, návštevami Základnej školy v Petrovanoch a účasťou
na ich školských akadémiách, Vianočnou
besiedkou, exkurziami na farmách, Fašiangovým karnevalom, školským výletom do
ZOO v Kavečanoch a vyvrcholením týchto
aktivít je rozlúčková slávnosť. Na nej sa naše
deti pod vedením svojich triednych učiteliek
predstavia s dômyselne pripraveným programom a budú prezentovať svoje vedomosti
a nadanie svojim rodičom, príbuzným a známym.

My z Betlema
My z Betlema
Pre našu farnosť Petrovany je už takou, dá sa povedať, tradíciou Letný tábor Zborov. Asi vôbec prvý tábor v Zborove bol v roku 1993, organizoval ho otec Tomáš Čáp s pomocou sestier dominikánok a iných
ochotných ľudí z našej farnosti, no samozrejme s pomocou Božou.
V tomto období sa organizácii venovali tiež Aťka Smelá, Martina
Drobná, Monika Kovaľová, Marek Kašprišin a ďalší.
Mladí tiež navštívili s Marekom Sabolom otca Mašľára v Plavnici,
boli pri Dunajci a kochali sa krásou Červeného Kláštora. Martina
Drobná ešte pred odchodom organizovala malý výlet pre dievčatá do
Žakoviec, kde vtedy ešte len stavali dom pre bezdomovcov a postihnutých ľudí. Bola to trojdňová akcia, no nesmierne duchovne obohacujúca.
Keby sme mali zasiahnuť aj do histórie výletov v našej farnosti,
tak 6. – 19. septembra 1996 sa veriaci zúčastnili púte, ktorú zorga-

Čo dodať na záver? Život dieťaťa v predškolskom zariadení prechádza niekoľkými
etapami: od prvého prevzatia z náručia rodiča
do náručia učiteľky zvyčajne spojeného s plačom, cez mávanie okienkom za odchádzajúcimi blízkymi, po netrpezlivé prestupovanie
rodičov pri dverách triedy, keď ich namosúrený miláčik odmieta opustiť kamarátov, hru
alebo pútavú činnosť s učiteľkou a nechce
odísť domov. Tento proces od začiatku do
konca sprevádza trpezlivosť, zhovievavosť
a láskavosť celého personálu, spolupráca rodičov, ich podpora a pomoc. Všetku snahu
zastrešuje Obec Petrovany ako zriaďovateľ,
a tá v zastúpení so starostom obce, obecným
zastupiteľstvom a zamestnancami obce vytvára podmienky na bezproblémový chod
Materskej školy v Petrovanoch. Ostáva iba
dúfať, že takéto nadštandardné vzťahy sa
prenesú aj do ďalších rokov a kladne ovplyvnia výchovu novej generácie Petrovancov.
Mgr. Monika Jankovičová, riaditeľka MŠ

nizovala KJS ( Katolícka jednota Slovenska) v Trnave. Trasa zájazdu viedla cez Viedeň, Miláno, Lurdy, Fatimu, Lisabon, Montserrat,
Barcelonu, Nise, Monako, Vignale. Veriaci mali možnosť navštíviť
najväčšie pútnické miesta na svete, kde láska k Márii a modlitby spájajú zem s nebom a nebo odmeňuje prosby pútnikov množstvom telesných, ale hlavne duševných uzdravení.
5. – 7. júla 1991 bola po 40-tich rokoch znova obnovená pešia
púť z Petrovian do Levoče na Mariánsku horu (70km). Zúčastnilo sa
jej 77 veriacich našej farnosti. Zraz bol o 6:00 ráno v kostole, odkiaľ
sa pútnici po udelení požehnania vydali na púť. Mladí aj starí cestou
spievali mariánske piesne, modlili sa, a tak sa navzájom spoznávali.
Samozrejme, že aj ďalšie roky sa išlo do Levoče, ako je zaznamenané
v roku 1997, pod vedením p. Zuska a Čuchrana. Niekoľko rokov sa
na organizácii podieľal aj p. Nemec. Je mi ľúto, že musím použiť
minulý čas, ale minulý rok bola táto tradícia prerušená, kiež by bola
tento rok obnovená.

Pokračovanie na str. 8

číslo 2 / str. 8

Dokončenie zo str. 7
Zborov nechýbal ani v roku 1999, kedy ho organizovali KJS
a redakcia Ahojka (vtedajší detský a mládežnícky časopis). Krásu
prázdnin si tam užívalo 30 detí. V tento rok sa tiež slávila rozlúčka
s prázdninami, a to na chate sestier dominikánok v Margecanoch, kde
mladí a deti ďakovali za teplé lúče slnka, ktorými ich ohrievalo počas
chvíľ oddychu, za nové priateľstvá i za všetko krásne, čo mohli počas
prázdnin prežiť. Výnimkou nesmel byť ani rok 2000, kedy sa deti
vybrali 2. júla na výlet pod vedením Zuzany Čuchranovej.

Animátori tábora v Zborove v roku 2006 (sprava: Marta Frištiková, Helenka Hrubá, Monika Kovaľová, Anka Mišková, Vlado
Frištik, Andrea Mišková, Matúš Hatok, Lucia Drábová)

Takisto sa v tomto roku 47 veriacich farnosti zúčastnilo zájazdu do
Ríma, presne 16. 7. – 23. 7., keďže tento rok bol jubilejný. Poďakovanie patrí Monike Kovaľovej, ktorá vtedy cez KJS v Trnave tento zájazd zorganizovala. Takisto boli organizované letné tábory v Zborove
v rokoch 2002, 2003, 2005. S ich organizáciou a prípravou mala veľa
spoločného Danka Marcinčinová.
Asi to nie je náhoda, že vždy, aspoň tak sa zdá, organizujú tieto
tábory ľudia, ktorí vedú zbor alebo sa venujú skôr duchovnej činnosti
v obci. Inak tomu nebolo minulý rok a nebude ani tento.
V roku 2006, t.j. minulé leto, sme organizovali takýto tábor. Konal
sa 24. – 29.7. Veľmi chcem poďakovať ľuďom, bez ktorých by sa to
nemohlo uskutočniť, a to: Monike Kovaľovej, Andrei Miškovej, Márii Frištikovej, Alžbete Koleničovej, Lucii Drábovej, Matúšovi Hatokovi, Vladovi Frištikovi, sr. Lýdii, Helenke Hrubej, Marte Frištikovej.
Vďaka patrí aj nášmu duchovnému otcovi ThLic. Igorovi Gibodovi
a určite ešte mnohým ľuďom, ktorí pomáhali pri organizovaní tábora
Zborov. Nemôžem zabudnúť na ľudí, ktorí pomohli či ﬁnančnými,
materiálnymi darmi, alebo modlitbami, Pán Boh zaplať!
Aj tento rok by sme chceli organizovať takýto tábor pre deti 3.
– 8. ročníka základnej školy a pre členov zboru a miništrantov našej
farnosti. Vzhľadom na časový posun v súvislosti s prípravou týchto
novín už o tejto akcii asi viete. A preto viac informácií sa určite dozvedáte z oznamov p. farára, či prostredníctvom obecného rozhlasu.

No ak ešte stále neviete, o čom hovorím, keď spomínam Zborov,
tak teraz vám ponúkam taký stručný pohľad pod povrch. Je to voľný
čas v období počas prázdnin prežitý v kruhu milých mladých ľudí
a detí so zmyslom pre humor. Ide o zmysluplné prežitie prázdnin, zábavu, no samozrejme každý tábor má aj hlavnú myšlienku, ňou sa
zaoberáme počas týchto dní. Minulý rok to bolo stvorenie sveta, kde
sa deti zapájali nielen herecky a umelecky, ale tiež duchovne prežívali tento čas. Ide o neskutočnú zábavu a oddych v prostredí kamarátov.
Súčasťou každého tábora je aj návšteva Bardejovských kúpeľov, či
Zborovského hradu, ale aj večerné opekanie a množstvo iných aktivít, či prekvapení.
Keď poviem pojem Zborovské vodopády, určite každý jeden človek, ktorý tam bol, uvidí množstvo chvíľ prežitých v tejto luxusnej
rekreačnej oblasti .
Ako sa hovorí, láska ide cez žalúdok, preto teta Helenka nám každý rok túto lásku preukazuje aj tým, že nám varí perfektné dobrôtky
– čokoládky, pudinčeky, koláčiky, ... a to všetko popri úžasných hlavných jedlách.
No kto by nehľadal v Zborove len zábavu, či dobré jedlo, určite tam
nájde hlavne pokoj od školy, či akejkoľvek práce, ktorá ho zamestnáva počas ostatných dní.
Takže kto by chcel a vyhovuje náročným kritériám, ktoré sa dozvedáte od organizácie, dúfame, že sa uvidíme tento rok.
Už sa tešíme.
V súvislosti s naším zborom by som sa chcela poďakovať Zuzke Sabolovej – husle, Mišovi Frištikovi – gitara, Dominikovi Kassayovi
– spev a ospravedlniť sa Simonke Sabolovej, ktorá nebola spomenutá
v prvom čísle kvôli časovému odstupu. Ďakujeme aj vám a veríme,
že vás to neodradilo a že aj naďalej budete svedomite a s ochotou
členmi zboru.
Krásne prázdniny, veľa slnka, vody, relaxu a hlavne veľa radosti z chvíľ prežitých s milovanými ľuďmi!
Anka Mišková

Zborovský tábor 2006, súťaživosť
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Téma: O PRAVDOVRAVNOSTI
„Deti sa neboja pravdy.
Len výhovorky a tajnostkárstvo
v nich vzbudzujú podozrenie.“
Juliet Janvrinová

Milé žienky, mamičky (ale aj ockovia) z Petrovian. Hovorí sa : “Pravdovravnosť je základom ľudských cností.“ Preto sa aj my
v druhom čísle nášho časopisu budeme venovať téme, ako túto krásnu cnosť vypestovať
u našich petrovianskych ratolestí .
Pravdovravnosť naozaj možno považovať za základ ostatných cností. Vo svete sa
uskutočnili výskumy, ktoré odhalili, že chýbanie pravdovravnosti v správaní detí a mladistvých – teda prejavy, ktoré označujeme
ako klamanie, idú ruka v ruke s vlastnosťami, ako sú nečestnosť, podvody a agresivita.
Na druhej strane ak sa človek začne zlepšovať v tejto vlastnosti a snaží sa vždy vravieť
pravdu, budú sa u neho postupne prejavovať
okrem iných dobrých vlastností aj také ako
napríklad dôveryhodnosť, úprimnosť, či
úcta k druhým. Prinášame vám teda zopár
rád, ako túto krásnu cnosť – pravdovravnosť
– cibriť odmalička v našich deťoch.
1) Prečo je dobré hovoriť pravdu
a byť čestný?
♦ Keď vravíme pravdu, ostatní ľudia nám dôverujú. Ľudia si vážia toho, kto je čestný.
♦ Keď sa povie pravda, vzniká menej nedorozumení a konﬂiktov.
♦ Kto je čestný a hovorí pravdu, má pokojné
svedomie a dobrý vnútorný pocit.
♦ Povedať pravdu prináša menej ťažkostí
ako klamať – lož má krátke nohy.
♦ No a v neposlednom rade – keďže naša
obec je kresťanská – je tu aj hľadisko viery,
a to nám prikazuje neklamať, ale stále žiť
v pravde. Ježiš predsa hovorí: „Pravda vás
vyslobodí.“

2) Buďte svojim deťom príkladom.
Váš vlastný príklad silne ovplyvňuje vaše
deti. Ak ich chcete naučiť pravdovravnosti, musíte byť aj vy nekompromisne pravdovravní. Niekomu sa spočiatku môže zdať
komplikované hovoriť vždy len pravdu. Ak
sa však z toho pre vás stane zvyk, váš život
bude oveľa jednoduchší! Nebudete sa musieť
rozhodovať či klamať, alebo povedať pravdu,
nebudete si musieť vymýšľať všakovaké výhovorky a báť sa toho, že vás odhalia. Budete
sebavedomejší, budete si väčšmi ceniť sami
seba a budete mať zo seba dobrý pocit. Ľudia
vám budú dôverovať a vážiť si vás. Veľkým
vzorom v živote budete, samozrejme, najmä
pre vaše deti. Ale pozor! Aj najmenšia lož
môže naštrbiť vaše úsilie. Deťom musíte na
ich mnohé otázky odpovedať vždy pravdivo.
Ak sa spýtajú na niečo, na čo nechcete odpovedať, tak im vysvetlite, že na túto otázku im
teraz neodpoviete, prípadne im aj vysvetlite
z akého dôvodu. Na všetko nemusíte odpovedať. Pravda sa môže zamlčať, no nie je dobré
vymýšľať si nepravdy.
3) Rozprávajte sa s dieťaťom
o pravdovravnosti
Už dvoj- až trojročné dieťa môžete cvičiť
v pravdovravnosti. Bežným príkladom môže
byť situácia, keď si očistí zúbky. Opýtate sa:
„Očistil(a) si si zúbky?“ Ak odpovie pravdivo, poviete mu: „Áno, je to pravda.“ Je
výhodné hovoriť o pravde už v útlom veku.
Malé dieťa totiž ľahko „prekuknete“ a zistíte,
keď vám klame.
4) Chváľte dieťa za pravdovravnosť
a čestnosť
Keď vaše dieťa čosi vyparatí a samo sa k činu prizná, alebo keď povie pravdu, keď sa
ho na danú situáciu opýtate, pochváľte ho
a výrazne zmiernite trest za prečin. Deti sa
tak prestanú báť hovoriť pravdu a nebudú
si musieť vymýšľať klamstvá, aby sa vyhli

trestu. Chváliť dieťa za prejavy čestnosti je
veľmi účinný spôsob, ako čestné správanie
posilniť.
5) Netlačte dieťa k tomu, aby klamalo
Týmto spôsobom sami podkopávate dôveryhodnosť u svojho dieťaťa, pretože mu ukazujete to, pred čím ho vy chcete uchrániť. Príkladom je napríklad situácia, keď máte neželaný telefonát alebo neželanú navštvu a vy
poviete dieťaťu, aby zatajilo, že ste doma.
6) Dajte dieťaťu šancu opraviť
svoje správanie
Ak dieťa klame, požiadajte ho, aby povedalo
pravdu. Ak spravilo niečo nečestné, porozprávajte sa s ním o tom, ako sa má zachovať
v budúcnosti. Porozmýšľajte, prečo sa správalo tak, ako sa správalo. Neponižujte ho.
Chyby môžu byť príležitosťou, ako sa učiť.
Verte, že postupne sa deti budú zlepšovať,
musia na to len dostať príležitosť.
7) Hry na pravdovravnosť
Povedzte dieťaťu oznamovaciu vetu: „Slniečko je žlté.“ Potom sa ho spýtajte: „Je to pravda?“ Dieťa má pravdivo odpovedať. Postupne
mu dávajte otázky z rôznych oblastí primeraných jeho veku a také, ktoré sú mu známe. Potom sa môžete vymeniť – vety vymýšľa dieťa
a vy odpovedáte. So starším dieťaťom môžete
zmeniť otázku na: „Je to čestné?“
Milé mamičky (a ockovia), nebojte sa
teda hovoriť s vašimi deťmi priamo, otvorene a najmä pravdivo. Učte ich žiť v pravde
a čestnosti. Nebojte sa ich nespočetných otázok. Verte, že v budúcnosti vám za to vaše deti
budú vďačné a sami raz potom zažijete pocit
hrdosti, keď si ho budú iní vážiť pre jeho čestnosť a pravdovravnosť. Tak teda, hor sa do
výchovy k láske a pravdovravnosti!
Prajeme vám veľa radosti a síl pri výchove vašich ratolestí!
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 Príchodom detí na svet dosahuje láska manželov svoje naplnenie.
 Čas venovaný výlučne dieťaťu svedčí o tom, aké je vám drahé.
 Nestačí, ak dieťa vie, čo je zlé a prečo. Ono potrebuje vedieť aj to, ako sa má
v danej situácii správať.
 Deti sa vás pýtajú na váš názor, aby si mohli vytvoriť svoj vlastný.
 Boh rozumie rodičom. Aj on je jedným z nich.

Chov zvierat sprevádza ľudstvo celé
tisícročia. Zdomácnenie divých druhov
zvierat prinášalo jeho chovateľom v prvom rade úžitok. Postupom času sa v rámci jednotlivých druhov vytváralo mnoho
plemien, ktoré chovatelia udržujú a ďalej
zošľachťujú.
Dnes má prioritu technika, ktorá nám
pomáha a možno nás aj zotročuje. Asi
máme šťastie, že žijeme na vidieku. Nehrozí nám stereotyp ani nuda. Väčšina
z nás sa denne stará o nejaké zvieratko alebo rastliny. Naše možnosti chovať hlavne
malé zvieratá sú vzhľadom na priestorové možnosti pomerne dobré. Životný štýl
v spojení s prírodou je pre človeka prirodzeným prostredím.
Spomenul som techniku, myslím tu
hlavne na počítače a autá. Negatívny dopad je badať predovšetkým na mladých
ľuďoch. Práve naše deti sú tou najzraniteľnejšou skupinou. Často u nich vzniká
závislosť až v takej miere, že mladý človek je problematický aj v samotnej rodine.
Málo pohybu a nedostatočná komunikácia
určite neprispievajú k našej pohode.
Práve každodenná starostlivosť o domáce zvieratá môže pomôcť priniesť radosť aj úžitok chovateľovi a jeho rodine.
Určite naše deti nemôžeme nútiť do chovu
zvierat. Pokiaľ však cítime, že dieťa má
vzťah k zvieratám, skúsme ho v tom podporiť. Mať záľubu spojenú s prírodou je
v dnešnej uponáhľanej dobe určite dobré.
V našej obci pracuje organizácia Slovenského zväzu chovateľov. Bola založená v roku 1979. V súčasnosti združuje
dvadsať chovateľov drobných zvierat
z Petrovian a okolia. Chováme čistokrvné
plemená holubov, hydiny, králikov a exotické vtáctvo. Chovateľstvo je skôr individuálna cieľavedomá práca. Naši členovia
svoje zvieratá vystavujú na výstavách na
Slovensku a v zahraničí. V jeseni minulého roku sme usporiadali v Petrovanoch
(v priestoroch urbariátu Močarmany) propagačnú výstavu a dúfame, že aj v budúcich rokoch budeme mať takúto možnosť.
Boli by sme radi, keby naše rady doplnili
ďalší chovatelia. Väčší kolektív by bol určite zárukou udržania úrovne drobnochovu v našej obci.

Rubriku Ženský kútik pripravila Mgr. Danka Marcinčinová

Ing. Peter Kolenič

Radíme si

TENTOKRÁT TO BUDÚ
UŽITOÈNÉ RADY DO KUCHYNE 
 Chlieb zvláčnie a nevysychá, ak do obalu na chlieb pridáme rozkrojené jablko.
 Majorán pridávame až do hotových pokrmov, ktoré potom dlho nevaríme, pretože
stráca vôňu.
 Mäso pri pečení neprepichujeme. Obraciame ho lopatkou alebo dvoma lyžicami. Pichaním by sme z neho uvoľnili šťavu a mäso by zostalo suché.
 Vyschnutý syr ponoríme na niekoľko hodín do mlieka. Zmäkne a lepšie sa strúha.
 Zemiaky pri varení v šupke nepopukajú, keď do vody prilejeme trochu octu.
 Ovocie pridávame do cesta slabo obalené v múke. Tak neklesne v bublaninách a koláčoch na dno formy či plechu, ale udrží sa v ceste.

RECEPTÍK

Výborné ježe
Cesto:









200 g práškového cukru
2 vajcia
300 g masla
2 lyžice medu
100 ml mlieka
250 g hladkej múky
1 kypriaci prášok do pečiva
strúhaný kokos na obaľovanie

Poleva:

MYŠLIENOČKA







Náš
drobnochov

150 g stuženého tuku
200 g práškového cukru
2 lyžice rumu
10 lyžíc mlieka
2 lyžice kakaa

Postup:

1. Maslo, vajcia a cukor dohladka vymiešame,
pridáme med, mlieko a nakoniec múku zmiešanú s práškom do pečiva.
2. Cesto rozotrieme na vymastený a pomúčený
plech a upečieme.
3. Keď vychladne, pokrájame ho na menšie
úhľadné rezy.
4. Urobíme polevu: Všetky prísady dáme do
hrnca a za stáleho miešania necháme zmes zovrieť. Varíme asi 5 minút.
5. Pokrájané rezy namáčame do teplej polevy
a hneď obaľujeme v kokose.
6. Rezy ukladáme na mastný papier a keď na
nich poleva stuhne, preložíme ich na misu.
7. Dobrú chuť!
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ŠPORT
V priebehu I. polroka 2007 si športová komisia naplánovala a uskutočnila dve športové akcie, a to stolnotenisový turnaj a minifutbalový turnaj.
Prvou akciou bol stolnotenisový turnaj všetkých
vekových kategórií detí, dorasteniek, dorastencov,
žien, mužov, ktorý sa konal v mesiaci marec. Turnaja
sa zúčastnilo 48 súťažiacich. Na škodu veci však bola
neúčasť žien, pretože túto kategóriu zastupovala iba
Ivana Petrušková, ktorej v konečnom účtovaní chýbal len krôčik k zisku premiérovej trofeje starostu
obce Petrovany. V základnej časti vyhrala kategória
dorasteniek, v semiﬁnále postúpila cez víťazov jednotlivých skupín kategória dorastencov a vo ﬁnále po
tuhom boji podľahla celkovému víťazovi Ondrejovi
Koleničovi.

Kategória mužov nad 18 rokov:
1. miesto Ondrej Kolenič
2. miesto Rudolf Kuruc
3. miesto Kristián Daňo
Semiﬁnále:
1. miesto Ivana Petrušková
2. miesto Michal Frištik
3. miesto Peter Koma
4. miesto Tomáš Galdun
Finále:
Ivana Petrušková – Ondrej Kolenič 0:3
Neoddeliteľnou časťou športového života v obci
je futbal, ktorý sme v mesiaci máj zmenšili do minifutbalového turnaja jednotlivých častí obce v kategórii mužov nad 30 rokov.

Veľký ohlas mala kategória detí, kde sa zvádzal tuhý boj nielen medzi súpermi, ale aj s raketou, loptičkou, či stolnotenisovým stolom. Stupne
víťazov však obsadili hráči, ktorí by mohli konkurovať aj v staršej kategórii. Samozrejme, najväčšiu radosť deťom urobili vecné ceny a balíčky
plné sladkostí.
Víťazovi stolnotenisového turnaja Ondrejovi Koleničovi odovzdal putovný pohár starosta obce Petrovany Ing. Ján Lenko a minimálne na rok tak bude
pohár zdobiť vitrínu tohtoročného víťaza.
Veľká vďaka patrí aj sponzorom tohto turnaja,
ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom k jeho uskutočneniu, a to fy. Datas Jozef Leško, Drevotech Petrovany Štefan Hnát, fy. Leier, Obecnému úradu v Petrovanoch, TJ Petrovany, ako aj vedeniu ZŠ Petrovany.
Výsledky stolnotenisového turnaja o putovný pohár starostu obce Petrovany:
Kategória detí do 12 rokov:
1. miesto Tomáš Sabol
2. miesto Patrik Malinovský
3. miesto Šimon Krupka
Kategória dorasteniek do 18 rokov:
1. miesto Ivana Petrušková
2. miesto Lenka Uhrínová
3. miesto Michaela Dvorščáková
Kategória dorastencov do 18 rokov:
1. miesto Michal Frištik
2. miesto Peter Koma
3. miesto Tomáš Galdun

Pýchou našej obce je minifutbalový štadión
s umelou trávou v priestoroch materskej školy, kde
sa tento turnaj aj uskutočnil.
Už z názvu turnaja vyplýva, že sme obec rozdelili
na jednotlivé časti. Vzhľadom na to, že sme chceli
mužstvá rozlíšiť v ich názve, vznikol nápad pomenovať ich už po nebohých bývalých futbalistoch alebo
funkcionároch, ktorí prispeli veľkou mierou k rozvoju futbalu a športu v obci. Jednotlivé mužstvá: časť
obce Močarmany – mužstvo Milana Olejára, časť
obce Dolina, Pastovník – mužstvo Jána Stredňáka,
časť obce Hura – mužstvo Dušana Palenčára, časť
obce rómska osada – mužstvo Milana Tancoša, časť
obce pri základnej škole – mužstvo Ladislava Urbana, časť obce Hlavná ulica – mužstvo Ladislava Ťukota.

Po vylosovaní sa mužstvá rozdelili do dvoch skupín A a B, kde sa hralo systémom každý s každým
a podľa umiestnenia v skupinách sa potom hrali ﬁnálové zápasy o 5.-6., 3.-4.,1.-2. miesto.
Celý turnaj sa hral za horúceho počasia, ale v priateľskej atmosfére v duchu fair play, k čomu prispeli
všetci zúčastnení vrátane prípravného výboru, ktorý
tento náročný turnaj uskutočnil.

Výkony hráčov udivovali početné skupiny divákov, ktorí sa zhodli na tom, že výber tohto turnaja mohol konkurovať mužstvám v oblastných futbalových
súťažiach. Spomeňme aspoň niektorých – František
Kovaľ, Mgr. Miroslav Sopko, Jozef Kokoška, Jozef
Hruška, Emil Hatok, Marián Desiatnik, Ján Horvát,
František Nemec, MUDr. Ľubomír Jacko, MUDr.
Ondrej Šafranko, Slavomír Zusko, Vladimír Ščešňák
a iní. Hlavným arbitrom zápasov bol Stanislav Jacko
a nemôžeme zabudnúť na človeka, ktorý bol najdôležitejším článkom turnaja, p. Anton Frajtko, ktorého
poľovnícky guláš ešte dnes šteklí naše chuťové poháriky.
Celkovým víťazom turnaja sa stalo mužstvo časti
obce pri ZŠ, mužstvo Ladislava Urbana, ktoré zvíťazilo nad mužstvom Ladislava Ťukota, Hlavná ulica 3
: 1. Najlepším strelcom turnaja sa stal hráč mužstva
Ladislava Urbana Dr. Ondrej Šafranko, ktorý zaťažil
konto brankárov ôsmimi presnými zásahmi.
Cieľom turnaja boli nielen športové výkony, ale
aj zblíženie jednotlivých častí obce a prehĺbenie priateľstiev, čo sa v konečnom hodnotení či už športovej
komisie alebo účastníkov turnaja určite podarilo.
Konečné umiestnenie:
1. miesto mužstvo L.Urbana
2. miesto mužstvo L.Ťukota
3. miesto mužstvo J. Stredňáka
4. miesto mužstvo D.Palenčára
5. miesto mužstvo M.Tancoša
6. miesto mužstvo M.Olejára
Touto cestou sa chceme poďakovať starostovi
obce p. Ing. Lenkovi, riaditeľke materskej školy p.
Monike Jankovičovej, ako aj kolektívu materskej
školy za poskytnutie priestorov materskej školy na
turnaj.
Slavomír Zusko
predseda športovej komisie

Výsledky I. ročníka minifutbalového turnaja jednotlivých častí obce:
Skupina A

Poradie:

mužstvo D.Palenčára – mužstvo M.Tancoša

5:2

1. mužstvo L.Ťukota

4b

mužstvo M.Tancoša – mužstvo L.Ťukota

2:11

2. mužstvo D. Palenčára

2b

6:7

mužstvo L.Ťukota – mužstvo D.Palenčára

5:1

3. mužstvo M. Tancoš

0b

4:16

6:2

1. mužstvo L.Urbana

4b

16:3

mužstvo M.Olejara – mužstvo J.Stredňáka

2:8

2. mužstvo J.Stredňáka

2b

9:12

mužstvo L.Urbana – mužstvo J.Stredňáka

10:1

3. miesto M.Olejára

0b

4:14

Skupina „B“
mužstvo L.Urbana – mužstvo M.Olejára

16:3

Poradie:
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Krásnu vodičku zastavili dvaja policajti a chceli ju
pokutovať za rýchlu jazdu.
„Viete, páni policajti,“ hovorí s podmanivým úsmevom krásavica za volantom, „nemám pri sebe
toľko peňazí, ale môžete si vybrať – dostanete
odo mňa fľašku koňaku, alebo si stiahnem nohavičky a... “
Policajti sa chvíľu radia, potom si vyberú koňak.
Po niekoľkých minútach jeden hovorí druhému:
„Dobre, že sme si vybrali tú fľašu!“
„Prečo?“
„Lebo ako som tak pozeral na tú vodičku, tie nohavičky by asi boli tvojej žene veľké a mojej
malé...“

V dome dedinského policajta niekto zvoní. Otvoriť ide jeho syn Lacko. Pri bránke stojí muž a pýta
sa:
„Chlapče, otec je doma?“
Chlapec zdvorilo odpovie:
„Áno, ujo, otec je vzadu medzi sviňami. Ľahko ho
spoznáte, má na hlave čiapku.“

V pondelok ráno prišiel policajt do práce s ťažkými popáleninami na tvári.
„Bože! Čo sa ti stalo?“ spýta sa kolega. „Čo to
máš s uchom?“
„Manželka nechala horúcu žehličku pri telefóne
a odišla do vedľajšej izby. Keď telefón zazvonil,
musel som zdvihnúť slúchadlo, ale omylom som
vzal žehličku.“
„No dobre, ale čo to druhé ucho?“
„Predstav si, ten šialenec zavolal ešte raz!“

„Koľko policajtov treba na zaskrutkovanie žiarovky?“
„Troch... Jeden drží na rebríku žiarovku a dvaja
otáčajú rebríkom.“
„Považuješ policajtov za hlupákov, ale aj oni sa
vyvíjajú. Teraz už stačia na to dvaja. Zistili totiž,
že Zem sa otáča...“

Dvaja policajti uvidia na ulici päťkorunovú mincu.
„Pozri, Jano, tam je päťkorunáčka!“
„No a? Vari sa nevrhneš na vozovku kvôli jednej
päťkorunáčke?!“
„Ale s päťkorunáčkou sa dá telefonovať!“
Jeho kolega pribehne k minci, zohne sa, zdvihne
ju, priloží si ju k uchu a zakričí:
„Haló!?“

Policajt vzal deti do kina. Posadili sa, na plátne sa
objavil mohutný lev, pokrútil hlavou a zareval.
„Ideme domov,“ postavil sa otec policajt, „tento
ﬁlm sme už videli.“


Roxana Horvátová
Paula Spišáková
Nina Tkáčová
Martina Havlová
Rastislav Horvát
Patrik Cina
Mária Holovičová
Laura Lajčínová
Alena Pohlodková

08.01.2007 – rodičia Svetlana a Igor Horvát
22.01.2007 – rodičia Zuzana Spišáková
02.04.2007 – rodičia Zuzana a Radoslav Tkáč
25.03.2007 – rodičia Marta a Jaroslav Havel
22.04.2007 – rodičia Mária a Sergej Horvát
16.04.2007 – rodičia Mária a Jaroslav Cina
15.05.2007 – rodičia Mária a Ján Holovič
30.05.2007 – rodičia Tatiana a Peter Lajčín
14.06.2007 – rodičia Alena a Igor Pohlodko

– P 361
– P 94
– P 191
– P 137
– P 185
– P 180
– P 284
– P 402
– P 345

Navždy nás opustili v prvom polroku 2007
Alžbeta Zubáková
Cyril Sepeši
Anna Jurková, r. Olejárová
Mária Beňová, r. Sabolová
Mária Nováková, r. Bašistová
Marta Kolmayerová
Anna Kočišková, r. Sedláková
MVDr. Jozef Balaščák
Marta Koleničová, r. Kažimírová

01.01.2007 – P 114
25.01.2007 – P 138
03.02.2007 – P 280
04.02.2007 – P 242
24.02.2007 – P 114
07.04.2007 – P 370
17.05.2007 – P 330
18.05.2007 – P 162
12.06.2007 – P 318

65-ročná
73-ročný
92-ročná
95-ročná
77-ročná
86-ročná
84-ročná
65-ročný
77-ročná

Manželstvo uzavreli v prvom polroku 2007
Martin Leško a Anna Matysová
Milan Blaščák a Mária Zusková
Rastislav Pončák a RNDr. Martina Mročová
Ing. Erik Štofančík a Bc. Mária Ivanková

Spoločenskú kroniku pripravuje
Bc. Marta Frištiková, matrikárka obce
Policajtov syn dostal krásne šteniatko. Venuje sa
mu s láskou.
Raz večer, keď sa otec unavený vráti domov, chytí
ho syn za rukáv a so slzami v očiach sa ho pýta:
„Oco, máš chvíľu čas?“
„Mám,“ povie policajt, „čo sa stalo?“
„Oco, keď pes ukradol klobásu, môže byť z neho
policajný pes?“

Policajt s námahou kotúľa po ulici obrovský ťažký
sud. Stretne ho kolega a príde k nemu.
„Kam to kotúľate, kolega?“ pýta sa s úprimným
záujmom.
Spotený policajt sa zastaví, vzpriami sa, utrie si
čelo a odpovie:
„Do ordinácie.“
„A načo im tam bude sud?“
„Keď som bol ostatný raz u lekára, povedal mi, že
chce vidieť môj moč o pol roka...“

V bežnej komunikácii, ale i v médiách
často počujeme nesprávne tvary vykania:
Bol by ste taký láskavý, pomohol by ste
mi? Bola by ste taká dobrá, mohla by ste
to urobiť? Poslala by ste mi to poštou?
Urobila ste to výborne.

Vtipy pre vás vyberá
Julka Komová

Mgr. Emília Pištejová

JAZYKOVÉ
ZRNKO

Správne vykáme v množnom čísle:
Boli by ste taký láskavý, pomohli by ste
mi? Boli by ste taká dobrá, mohli by ste to
urobiť? Poslali by ste mi to poštou? Urobili ste to výborne.

