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V Pertovanoch máme

V

šetko to začalo ako jednoduchá komunitná aktivita. Prvá
myšlienka na zriadenie „ﬁtka“ v Petrovanoch padla ešte počas našej volebnej kampane – v novembri 2006, keď sme
sa pýtali mladých ľudí, čo by chceli mať v našej obci na využitie
voľného času. Neskôr, v apríli tohto roku, som si s mladými sadol
a spoločne sme naplánovali jednotlivé kroky zriadenia ﬁtnescentra.
Potom som už iba hľadal cestu, ako získať priestory a zdroje na ﬁtko.
Celú myšlienku zriadenia a prevádzky ﬁtnescentra som predložil so
žiadosťou o vyčlenenie priestorov a časti ﬁnančných prostriedkov do
obecného zastupiteľstva, ktoré nám schválilo prenájom a rekonštrukciu jednej triedy v materskej škôlke. Po tomto kroku sme s Agátkou
Hatokovou napísali projekt zriadenia ﬁtnescentra, s ktorým sme sa
uchádzali o podporu v NEFO fonde Prešovského samosprávneho kraja. Boli sme úspešní a získali sme čiastku 80 000,- Sk. Obecný úrad
nám prispel tým, že podľa našich predstáv zrekonštruoval priestor
Miroslav Koma, Jozef Kokoška, Jozef Leško, Štefan Hnát a ﬁrma Indoor. Fitnescentrum chceme ďalej zveľaďovať, dokúpiť ďalšie stroje
a postarať sa o služby pre tých, ktorí ﬁtko navštívia. Na tieto aktivity
chceme využiť ﬁnančné prostriedky, ktoré vyzbierame v rámci vstupného.
PREVÁDZKA FITNESCENTRA
pre verejnosť:
pre skupiny záujemcov:
vstupné:

ﬁtka a pán starosta nám bol nápomocný počas celej realizácie projektu. Ruku k dielu priložili aj mladí ľudia, ktorých organizoval Stano
Jacko. Ich zásluhou sme vyčistili a pripravili triedu na rekonštrukciu.
Prvým veľkým cvičením bola pre nich preprava posilňovacích strojov
a nakoniec, pomáhali a pomáhajú aj pri spustení a prevádzke samotného ﬁtka.
Fitnescentrum sme slávnostne otvorili 1. septembra 2007. Touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí svojou čiastkou prispeli
k zriadeniu ﬁtnescentra a samozrejme aj sponzorom, ktorými boli:

pondelok – piatok:

od 15:00 do 21:00

sobota – nedeľa:

od 9:00 do 21:00
podľa dohody

25,- Sk/ osoba na jedno cvičenie (2 hodiny)
Pre tých, ktorí budú cvičiť pravidelne, máme pripravené permanentky.

Pri tvorbe tréningových plánov Vám pomôžu Jozef Frištik a Martin Vargovčík.
Kľúč od ﬁtnescentra si môžete zapožičať v čase prevádzky materskej škôlky u pani riaditeľky Moniky Jankovičovej alebo u Jožka
Frištika, Jožka Hudáka a Martina Vargovčíka.
Prevádzku ﬁtnescentra zabezpečuje Spoločnosť priateľov
Petrovian.
Budem rád, ak sa priestory ﬁtnescentra pre nás všetkých stanú
príjemnou formou športového relaxu.
Marián Bača
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Vážení spoluobèania!

Vážení spoluobèania!

V uplynulých mesiacoch Obecný úrad
v Petrovanoch a obecné zastupiteľstvo riešili niekoľko problémov, ktoré vznikli na
území našej obce.
Dlhotrvajúci problém s autobusovou zastávkou pred Obecným úradom sme sa rozhodli odstrániť tým, že zastávka bude preložená o niekoľko metrov ďalej. Pôvodné
umiestnenie zastávky bolo označené ako
bodová chyba. Zastávka totiž bránila vo
výhľade vodičom automobilov, ktorí vychádzali z uličky pri škole.
Občania bývajúci v uličke pri škole sa
sťažovali na Obecnom úrade na to, že rigol na odvod dažďových vôd popri ceste
nie je dobre vyspádovaný, v dôsledku čoho
neodteká voda, ktorá v rigole stojí a hnije.
Po rozobratí starej dlažby bolo zistené, že
dôvodom smradu nie je len zlý spád rigola, ale aj to, že občania vypúšťali do rigolu
odpadovú vodu a splašky. Preto chcem na
tomto mieste upozorniť všetkých občanov
na Všeobecne záväzné nariadenie (VZN)
obce o verejnom poriadku, ktoré schválilo
Obecné zastupiteľstvo v Petrovanoch na
svojom zasadnutí dňa 26. 11. 1999. Tieto
pravidlá vnútorného života obce majú slúžiť výchove k dobrým vzťahom medzi ľuďmi i organizáciami, výchove k demokracii,
slobode a poriadku, ako aj k výchove k estetickému cíteniu.
Každá ľudská a spoločenská činnosť
sa riadi pravidlami správania sa. Ak tieto
pravidlá budeme všetci dodržiavať, nebudú
dôvody k hádkam a nevraživosti, k zbytočnému znepríjemňovaniu života všetkých.
Toto sa týka aj vypúšťania odpadových
vôd do rigolov.
V § 4 VZN obce sa zakazuje vypúšťanie
splaškov z domov a záhrad, žúmp a hnojísk na verejné priestranstvá, do rigolov
a potokov. Porušenie tohto nariadenia sa

považuje za priestupok a ako priestupok
môže byť riešený príslušnými orgánmi. Na
túto skutočnosť budú občanov obce upozorňovať aj informačné tabule, ktoré budú
rozmiestnené po obci.
Na základe uznesenia zo zastupiteľstva
obce boli zarovnané krajnice na ceste vedúcej k bývalému JRD.
Aby obec mohla aj ďalej prevádzkovať
miestne cintoríny, vyplynula jej zo zákona
povinnosť vypracovať prevádzkové poriadky cintorínov v Močarmanoch aj v Petrovanoch. Z toho istého dôvodu bola vypracovaná aj ich pasportizácia. Popritom
boli na cintorínoch vykonané aj iné práce.
V Močarmanoch bol vyrovnaný výškový
rozdiel medzi chodníkom a terénom a bolo namontované aj zábradlie pri vchode
na cintorín. V Petrovanoch boli zhotovené
a namontované brány na prednom aj zadnom vchode, doplnené chýbajúce plotové
pole a po upozornení občanov bola vyhotovená aj malá bránička pri zadnej bráne. Tu
bude ešte vybudovaný chodník. Veľké brány na cintorínoch budú počas pracovných
dní uzavreté. Otvorené budú v nedeľu, počas sviatkov a počas pohrebov. V prípade,
že budú občania potrebovať, aby boli brány otvorené, je potrebné si to dohodnúť na
Obecnom úrade.
Uchádzači o zamestnanie počas svojej
aktivačnej činnosti okrem iného vyčistili
rigol smerom na Kendice. Na žiadosť Ing.
Kičuru bola spevnená prístupová cesta vedúca k jeho rodinnému domu. Túto cestu
bude potrebné ešte upraviť tak, aby bola
zjazdná po celej dĺžke a šírke. 30. augusta
sa vzdala poslaneckého mandátu p. Marta
Daňová. Na uvoľnené miesto nastúpil po
zložení poslaneckého sľubu p. Vladimír
Pápež.
Vzhľadom na veľký počet čiernych

skládok bola časť z nich zlikvidovaná a na
miestach, kde sa nachádzali, boli umiestnené informačné tabule s oznamom o zákaze
sypania smetí. Pravdepodobne nie všetci
občania obce súhlasia s likvidáciou čiernych skládok, pretože smerom na Kendice
zmizla celá tabuľa aj s rámom a pod diaľničným mostom niekto tabuľu úplne zlikvidoval.
V kultúrnej oblasti obec už tradične zastupoval Folklórny súbor Jožka Príhodu,
ktorý na XXIV ročníku folklórneho festivalu o gajdicu Andreja Mizeráka vyspieval
prvé miesto. Naši divadelníci z Džveredla
zas úspešne účinkovali na festivale v Krivanoch.
Na ihrisku na Doline sa uskutočnil nultý
ročník rockového festivalu Open Air Rock
Fest. Okrem účinkovania skupín z Petrovian zúčastnili sa aj skupiny z Prešova,
Bardejova a Spišskej Novej Vsi. Veľmi zaujímavý bol aj tanec POGO, ktorý je úzko
spätý s týmto druhom hudby. Všetkým zástupcom obce ďakujem za úspešnú reprezentáciu obce.
Začiatkom mesiaca októbra na dva dni
navštívili našu obec deti z družobnej školy
z poľskej obce Maškovice. Pobyt im spríjemnil pestrý program, ktorý im pripravili
pedagógovia a žiaci našej školy.
Dňa 21. októbra sa uskutočnil v sále
Kultúrneho domu program pod názvom
Pestrá jeseň, ktorý sa organizoval pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Účinkovali
Folklórny súbor Jožka Príhodu, Džveredlo,
klienti DSS Dr. Pospíšila, deti z našej Materskej školy a Základnej školy.
V súlade s harmonogramom výstavby
sa začalo na Pastovníku s výstavbou verejného vodovodu.
Veríme, že spolupráca občanov a obce
bude naďalej pokračovať. Za každý podnet
Vám vopred ďakujeme.
Ing. Ján Lenko
starosta obce
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Petroviansky kroj
Folklór je ľudová kultúra a slovesná,
tanečná a hudobná tvorba. V Petrovanoch má ľudová kultúra bohatú tradíciu.
Spievalo sa pri práci, na zábave, svadbe i v škole. Osobitým druhom folklóru
boli „večarky“. Dievčatá i mládenci sa
zišli po popoludňajšej kostolnej pobožnosti a za sprievodu klávesovej harmoniky spievali ľudové piesne. Vytvárali
sa tanečné dvojice dievčat a mládencov
– „dzifčata, dzifky a parobci“. Nedeľné
„večarky“ trvali do noci a ráno sa išlo do
domácich prác.
Súčasťou folklóru a vtedajšieho
všedného života bol aj kroj. Prosté oblečenie, ktoré naši predkovia nosili na bežné aj sviatočné príležitosti. Dnes už v našej obci krojovaných mužov nenájdeme,
no naša najstaršia ženská generácia sa
oblieka do kroja, ktorý je na rozdiel od
toho v minulosti značne zmenený.
Ženský kroj tvoril úzky dvojpólový
spodník z domáceho plátna. Oplecko so
stanom niečo niže pása so striebornými naberanými rukávmi všitými oboma
dielmi do goliera z červenej tkaniny.
Neskoršie ho nahradila košeľa s dlhým
po kolená siahajúcim stanom takého istého strihu ako oplecko. Najstarší typ
sukne bol z bieleho plátna, neskoršie
z farbiačiny, napokon z továrenských látok. K sukni (kabátu) bol prišitý živôtik
z červeného súkna s modrým výstrihom,
zdobený zlatými a striebornými bortňami (ozdobnými stužkami), namiesto
zapínania mal šnurovanie. Neskorší typ
živôtika (ľajbľik) s oválnym výstrihom,
bohato zdobený výšivkami, sa neprišíval k sukni, bol zhotovený z rozličných
materiálov. Pod živôtikom bola veľká
šatka so strapcami. V zime sa nosil obrus (bambuchačka), kožuch a priliehavé
kabáty z rozličných materiálov a strihov.
Dievky sa česali na jeden spustený vrkoč.
Vo sviatok nosili party a venčeky. Vydaté
ženy nosili čepiec skladajúci sa z dvoch
dielov: z čipky a „dienky“. Na čepci sa
nosili rozličné druhy šatiek. Obuvou boli
čierne čižmy.

Mužský kroj tvorila košeľa ušitá
z domáceho plátna, v pleciach s mierne
nazberanými rukávmi všitými do manžiet z červenej tkaniny a úzky stojatý golier. Spodné plátené nohavice (gače) boli
z domáceho plátna. Súkenné biele nohavice (chološne) mali dva rázporky, okraje a švíky boli lemované modrým alebo
čiernym súknom. Novší typ nohavíc bol
z bieleho „drelichu“, pri rázporkoch
zdobený vlneným šnurovaním v čiernej
alebo modrej farbe. Vesta (ľajbľik) bola
z tmavomodrého súkna, pri okrajoch lemovaná s červeným súknom a ornamentmi. Na predných dieloch boli v troch radoch kovové gombíky. Kožuch bol z barančiny, šál z čierneho glotu alebo vlniak
(hajštuk) z farebných pruhov. V zime sa
nosil kabát so stojatým golierom siahajúcim niže pása (huňa) z bieleho súkna,
ďalej to bol dlhý súkenný biely kabát
(čuba) s preloženým golierom a po kolená siahajúca „guba“ zhotovená zo špeciálneho chlpatého súkna sivej, čiernej
i bielej farby. Na hlave sa nosil klobúčik
s vyhnutou strieškou a čiernym kohútím
perom, na nohách sa nosili čierne čižmy.
Aj keď kroj v dnešných časoch neplní úlohu každodenného odevu, má v sebe niečo, čo nás osloví zakaždým a sám
osebe nesie bohaté dedičstvo, ktoré je
inšpiráciou pre všetkých, ktorí hľadajú
čaro minulosti. Naši predkovia si neve-

deli predstaviť život bez neho a naopak
my, ľudia dnešnej doby, si nevieme predstaviť každodenný život s ním. Avšak ku
kráse a tajomnosti našej histórie neodlučiteľne patrí.
Mgr. Lenka Priščáková

JAZYKOVÉ
ZRNKO
Vieme správne
skloňovať slovo euro?
Slovo euro používame už viac
rokov na označenie jednotky meny
Európskej únie. Pri jeho skloňovaní
sa však ešte stále stretávame s problémami, hlavne v množnom čísle.
Prevzaté slovo euro sa so svojím
zakončením na samohlásku o skloňuje podľa vzoru mesto (podobne percento, gesto, sólo, …). Preto v genitíve množného čísla používame tvar
eur, nie euro: Vydali mi osem eur (nie
osem euro). V inštrumentáli množného čísla používame tvar eurami, nie
euro: Vrátil sa s osemdesiatimi eurami
(nie s osemdesiat euro).
Mgr. Emília Pištejová
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LCP - Logistické centrum Petrovany
Obec Petrovany vo svojom katastrálnom
území vyčlenila prostredníctvom územného
plánu 4 plochy na výstavbu priemyselných
parkov, teda miest, kde sa postupom času
budú vytvárať výrobné a prevádzkové kapacity na podnikanie. V prvej etape sa práve
realizuje výstavba Logistického centra Petrovany, o ktorom som sa rozprával s Ing. Ladislavom Mayerom, zástupcom spoločnosti
SDH s.r.o. a Ing. Petrom Hrinkom, zástupcom spoločnosti CHEMAKO.

Práve rozostavaný objekt logistického
centra by mal slúžiť ako moderný logistický – distribučný sklad vhodný pre východné
Slovensko, južné Poľsko, severné Maďarsko
a zakarpatskú Ukrajinu. Výstavba je rozdelená na dve etapy, prvá etapa by mala byť ukončená do decembra 2007 s celkovou plochou
cca 14 000 m2 a druhá etapa by sa mala začať
pripravovať do konca roka 2008 s celkovou
plochou 13 000 m2. Skladovacie plochy sú
rozdelené v dvoch navzájom prepojených
budovách, pričom severná budova bude slúžiť na skladovanie potravín a južná budova

je pripravená na uskladnenie priemyselného
tovaru. Severnú budovu bude prevádzkovať
spoločnosť Opal Fytos a.s. a o prevádzkovateľovi južnej budovy, ktorej vlastníkom je
spoločnosť CHEMAKO, sa bude rozhodovať
v najbližších týždňoch.
Logistické centrum je prvé svojho druhu na
východnom Slovensku a má výhodnú polohu
svojou viditeľnosťou a blízkym napojením na
diaľničnú sieť. SDH s.r.o. bude svoje služby
dopravy, skladovania, prípravy a rozvozu dodávok poskytovať trom typom zákazníkov:
1. spoločnostiam, ktoré budú chcieť previezť tovar z miesta „A“ do miesta „B“,
2. spoločnostiam, ktoré si tovar privezú do
LCP, kde sa uskladní, prebalí a následne
si ho aj odvezú,
3. spoločnostiam, ktoré si prostredníctvom
SDH nechajú tovar doviezť, uskladniť,
prebaliť a následne rozviezť na miesto
určenia.
Logistické centrum a spoločnosť Opal Fytos a.s. budú mať sídlo v Petrovanoch, čím
obec získa aj ﬁnančné prostriedky z ich daní.
Rovnako logistické centrum poskytne približne 30 pracovných pozícií, o ktoré sa budú
môcť uchádzať aj obyvatelia Petrovian. Štruktúra pracovných miest by mala byť následná:
skladník, vrátnik, vodič vysokozdvižného
vozíka. Podrobnejšie informácie o pripravovaných pracovných miestach Vám prinesieme
v nasledujúcich číslach obecných novín.
Spracoval
Marián Bača

Vážení občania
obce Petrovany,
v 2. čísle obecných novín sme Vám
predstavili Firmu Leier, jej zakladateľa pána Michaela Leiera a zároveň
aktivity ﬁrmy Leier. Pretože sme zaznamenali množstvo ohlasov a dopyt
po informáciách týkajúcich sa investície v Petrovanoch, radi by sme
Vás touto formou informovali o priebehu našej činnosti vo Vašej obci.

ORGANIZAÈNÉ
ZMENY
Od prvého sprevádzkovania kancelárie ﬁrmy Leier Baustoffe SK,
s.r.o. v máji tohto roku už uplynulo
zopár mesiacov a my Vám chceme
poskytnúť informácie o zmenách
a plánoch našej spoločnosti v najbližšej dobe.
Prvou zásadnou zmenou je zmena sídla našej kancelárie. Pretože
sa postupne rozrastá aj náš kolektív
v Petrovanoch, začali sa priestory
v našom predošlom sídle, ktoré si
naďalej prenajímame, javiť ako nevyhovujúce, hlavne z pohľadu pracovnej pohody. Z tohto dôvodu sme
sa začali obzerať po inej možnosti
a podarilo sa – od októbra sídlime
v nových priestoroch – MOČARMANY 195. Kancelária sa nachádza neďaleko bývalej sýpky a je
Vám k dispozícii pri prípadných
otázkach kedykoľvek v rámci pracovného času, ktorý je taktiež zmenený : PONDELOK – PIATOK od
7:30 do 16:00.
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NOVÍ ZAMESTNANCI
Ako už bolo spomenuté, náš kolektív sa pomaly rozrastá a k 1. 10. 2007 evidujeme už
9 zamestnancov. Prevažná časť našej práce
spočíva v organizovaní výstavby a vybavovaní náležitostí s tým súvisiacich, avšak niektorí kolegovia už absolvujú aj stáže v našich
ostatných výrobniach za účelom osvojenia si
výrobného procesu. Pri investícii v Petrovanoch plánujeme používať najmodernejšiu dostupnú technológiu a aj preto už s predstihom
navštevujú zamestnanci slovenskej pobočky
ﬁrmy Leier výrobne v Poľsku a Maďarsku.
V tejto súvislosti nám bolo doručených aj
množstvo životopisov. Po podrobnom preskúmaní všetkých žiadostí a zhodnotení nami
stanovených kritérií sme zostavili zoznam
kandidátov, ktorých sme zároveň dňa 25. 10.
2007 pozvali na osobný pohovor. Upozorňujeme však, že tento zoznam je predbežný a až
po osobnom pohovore je možné skonštatovať, či je daná osoba vhodná, resp. spĺňa naše
podmienky. Nábor zamestnancov je plánovaný v roku 2008.
PRACOVNÉ POZÍCIE
Podnikový riaditeľ
Fakturantka/Logistka
Hlavná účtovníčka
Radová účtovníčka
Mzdová účtovníčka
Sekretárka
Upratovačka
Manažér kvality
Výrobný riaditeľ
Majster vo výrobe
Úsek spracovania
Náhradníci
Surová výroba
Dielne
Pálená výroba
Sklad/Nákup
Obsluhovači
Prevádzkový majster
Obsluha paliet
Balenie komínov
Vysokozdvižný vozík

POÈET
MIEST
1
4
1
1
1
2
2
1
1
4
16
6
16
5
8
4
16
4
2
2
4

Vybraným kandidátom ponúkame už teraz
možnosť utvoriť si pri osobnom pohovore
predstavu o náplni práce.
Zoznam uchádzačov o pracovné miesta:
• Šarocká Júlia
• Chovanec Pavol
• Tirdiľ Pavol
• Medvecko František
• Tkáčová Zuzana
• Baran Jaroslav
• Tivadar Milan
• Frištik Jozef
• Havrila Pavol
• Palisko Rastislav
• Mihok Vladimír
• Matysová Zuzana
• Feč Lukáš
• Matľak Jozef
• Krivý Miroslav
• Jacko Stanislav
• Zimnikoval Ivan
• Mihoková Aneta

• Výhonská Milada
• Jurašek Peter
• Pápež Tomáš
• Olejník Jozef
• Krivý Jozef
• Hrehová Mária
• Grebeči Vojtech
• Jurek Ján
• Šejirman Emil
• Pavlík František
• Šarocký Slavomír
• Uličný Anton
Ako vyplýva zo zoznamu, je to len časť ľudí,
ktorých bude spoločnosť Leier prijímať,
pretože predpokladaný počet zamestnancov
sa pohybuje okolo 100 ľudí. Preto uvítame každý záujem o prijatie do zamestnania.
Dovoľujeme si ešte podotknúť, že na manažérske posty je potrebné spĺňať kvaliﬁkačné
podmienky a plynule ovládať komunikáciu
– slovom aj písmom v nemeckom jazyku.
Organizaèná štruktúra
S ohľadom na rozrastajúci sa počet zamestnancov v súvislosti s investíciou v Petrovanoch by sme Vám radi predstavili aj predbežnú organizačnú štruktúru:

POŽADOVANÉ VZDELANIE
VŠ technického zamerania, prax v staveb., stroj. alebo ban. odvetví, aktívna znalosť NJ podmienkou, PC
Ekonom.vzdelanie, prax v účtovníctve, u 2 osôb aktívna znalosť NJ podmienkou, PC
ekonom.vzdelanie, prax min. 5 rokov, výborná znalosť NJ a ekonomických softvérov, PC
ekonom. vzdelanie, prax min. 3 roky, PC
ekonom. vzdelanie, prax min. 3 roky, PC
SŠ /gymn., odbor./ekonomické vzdelanie výhodou, aktívna znalosť NJ podmienkou, PC
Nemáme požiadavky
VŠ technického zamerania, odborné vzdel. s certifikátom na skúšky kvality, aktívna znalosť NJ podmienkou, PC
VŠ technického zamerania, prax vo výrobe min. 5 rokov, aktívna znalosť NJ podmienkou, PC
SŠ alebo VŠ-nie je ale podmienkou, tech.zameranie, prax v riadení ľudí výhodou, znalosť NJ výhodou
Nemáme požiadavky, zaučí firma
Nemáme požiadavky, zaučí firma
Nemáme požiadavky, zaučí firma
SOU stroj., zámoč., údržba a pod.
Nemáme požiadavky, zaučí firma
SOU
zaučí firma
SŠ, odborné resp. technické zameranie
podmienkou je odborná spôsobilosť
podmienkou je odborná spôsobilosť
podmienkou je spôsobilosť riadiť vysokozdvižný vozík

Slávka Figurová, asistentka Leier Baustoffe SK s.r.o.
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My z Betlema
My z Betlema
Po krátkom čase vás opäť zdravíme aj my,
ľudia venujúci sa aktivitám s deťmi a mladými. V tomto druhom vydaní by sme sa chceli
trošku zamerať na jednej strane na ľudí, ktorí
obetovali časť svojej mladosti, svojho života, aj
na takýto cieľ. A na strane druhej pospomínať
na letné výlety, tábory, či prázdninové zábavy,
ktorých sme sa v poslednom období zúčastňovali buď ako organizátori, animátori alebo jednoducho ako členovia skupín, či pomocná sila.
Pre tých, ktorí si minulosť zboru nepamätajú, alebo si na ňu nespomínajú, prinášame
stručnú históriu.
Náš zbor Boží šramot bol založený vtedy
ako Zbor mladých z iniciatívy otca Mašľára.
Ten v roku 1980 priniesol audiokazetu Košičania s túžbou, aby aj v našej farnosti vzniklo
spevácke spoločenstvo mladých, aby mali aj
vlastné piesne typické pre mladých, nielen
piesne z Katolíckeho spevníka. Ale tiež aby
boli týmto spôsobom spojení aj s ostatnými
mladými na celom svete. Vedenia či organi-

1987

1988

2002

zácie sa ujali najmä seminaristi Jozef Repko
a Ľuboš Sabol, ktorí prinášali nové, vtedy
ťažko získané piesne a noty. V tomto zbore
vtedy pôsobila hlavne mládež, ako môžeme
vidieť na fotke z roku 1987 a 1988.
Ďalším veľkým vodcom zboru bol Miroslav Jacko, ktorý ako prvý hral v zbore na
klávesy a tiež prinášal veľa nových materiálov pre nácvik zboru. Dovtedy bol spev sprevádzaný dvoma gitarami (František Smelý
a Miroslav Kolenič). V týchto časoch zbor
spieval hlavne na Mariánskych akadémiách,
jasličkových pobožnostiach, prvých svätých
prijímaniach a podobných slávnostiach.
Neskôr prebrala organizáciu Mládežníckeho zboru a aktivít mládeže Martina Drobná,
bolo to asi v roku 1990. V tých rokoch navštevovali zbor tiež prevažne dievčatá, no tie to
považovali za česť, že môžu byť členkami
zboru, a potom sa chápalo ako samozrejmosť,
že pri ich vydaji nesmela chýbať nádherná rozlúčka so zborom. Ako sama Martinka povedala: „Do zboru, alebo tak celkovo na stretká sa
deti a mládež veľmi zapájali, a to najmä pred
Vianocami, kedy mali viac času, vtedy prišlo
na prípravu jasličkovej pobožnosti aj 60 – 70
ľudí. Bol to veľký vekový rozdiel – od škôlky
až po 22-ročných, no nadšenie a chcenie nechýbalo.“ Mladí tiež organizovali ples, na ktorý si pripravili program v podobe tancov – boli
to spoločenské tance i skupinové. Na ples boli
pozvaní aj rodičia, ktorým sa to veľmi páčilo,
a preto sa takýto ples organizoval aj o rok, a tu
už vystúpili aj deti s divadelným predstavením
Snehulienka. Toto divadelné predstavenie potom bolo prezentované aj v Domove sociálnych služieb.
Ďalšími vedúcimi, ktoré pôsobili spolu
s Martinkou, boli Julka a Monika Kovaľová. V týchto rokoch bol zbor aj pomenovaný
ako Boží šramot. Jedna neoﬁciálna nahrávka
Božieho šramotu bola v roku 1996 pred odchodom Martiny Drobnej pod názvom Poď
s nami spievať Bohu. Piesne tejto kazety boli
použité aj v Slovenskom rozhlase v oddelení
náboženského vysielania v prehliadke amatérskych náboženských skupín. Ďalšie nahrávanie kazety Boží šramot prebehlo v Kultúrnom dome pod vedením Zuzany Oršuľákovej a Patrika Matysa, hlavným mottom bolo:
„Pravá láska sa nikdy nerozdá. Čím viac
dávaš, tým viac ti zostáva“, Saint Exupéry.
Túto nahrávku vydalo hudobné vydavateľstvo Cantus – proﬁ v roku 1998.

11. júla 1998 sa v duchu hesla Aby
všetci jedno boli nieslo stretnutie mládeže
nášho solivarského dekanátu, ktoré sa konalo
v Košiciach. V speve získal náš zbor krásne
2. miesto a v znalosti zo Svätého Písma doniesli domov prvenstvo. Mládežnícky zbor
pracoval v roku 2000 pod vedením Agátky
Hatokovej, ktorá koncom roka odovzdala pôsobenie Zuzane Čuchranovej.

Boží šramot, Kvetná nedeľa 2007
V októbri 2001 sa zboru ujala Danka Sabolová. V týchto rokoch sme sa zúčastňovali
aj stretnutí zborov z okolitých farností pod
názvom Festival cirkevných spevokolov, ktoré sa každoročne konali v Drienovskej Novej
Vsi počas jednej nedele v advente. Zbor pripravoval aj naďalej jasličkové pobožnosti,
spieval pri slávnostiach prvého sv. prijímania, pri sobášnych omšiach a počas Veľkej
noci. No hlavnou náplňou bolo stretávanie
sa v piatky poobede a spev počas piatkových
detských omší. Taktiež sa organizovali rôzne
mini aktivity, ktorých výsledkom bol výlet do
kina, či opekačka, ale hlavnou odmenou boli
letné tábory v Zborove, o ktorých sme písali
v predchádzajúcom vydaní našich novín.
V roku 2005 som na požiadanie Danky vzala zbor ja, Anka Mišková. Spievame
počas Veľkej noci, na jasličkových pobožnostiach, na svadbách, na prvých svätých
prijímaniach a cez piatkové sv. omše, aj keď
sme mali pauzu kvôli oprave kostola a iným
povinnostiam. Sme hlavne dievčenský zbor
s členkami od druhého ročníka základnej
školy po tretí na vysokej škole.
Na záver tejto časti o zbore Boží šramot a jeho histórii by som sa chcela v mene
všetkých ľudí farnosti, v mene všetkých obdivovateľov a fanúšikov poďakovať ThLic.
Jozefovi Repkovi, Mgr. Miroslavovi Jackovi, Mgr. Martine Hof, Mgr. Júlii Jurkovej,
Mgr. Monike Kovaľovej, Zuzane Matysovej,
Agátke Hatokovej, Zuzane Uličnej, Mgr.
Danke Marcinčinovej. Sama viem, koľko
obetovaného času, trpezlivosti, ochoty, ale
hlavne úsilia stojí táto činnosť, preto vám vyslovujem Pán Boh zaplať!
Anka Mišková
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Ako bojovať proti chorobám

Podľa štatistík trpí každý Slovák priemerne
dvakrát ročne nachladnutím, kašľom a nádchou. V dnešnom čísle nášho časopisu sa teda
budeme zaoberať témou, ktorá je najmä na
toto jesenné ročné obdobie veľmi aktuálna.
Veríme, že vás prostredníctvom tejto témy aspoň trochu oboznámime s tým, ako predchádzať a bojovať proti častým chorobám.
Premenlivé počasie nám niekedy poriadne skomplikuje život. Jeden deň je nádherne, teploty dosahujú vysoké hodnoty, no na
druhý deň to môže byť úplne opačne. Tieto
zmeny, ktoré pomerne ťažko znášajú najmä
citlivejší ľudia, sa odzrkadľujú aj na našom
organizme. Ráno sa cítime výborne a večer
máme pocit, akoby nás prešiel parný valec.
Nemusí ísť pritom len o nachladnutie či
chrípku. Zdravotné ťažkosti nami dokážu poriadne zatočiť. O tom, ako rýchlo sa rôznych
ochorení dokážeme zbaviť, rozhoduje náš
imunitný systém.
Čo je imunitný systém?
Ten slúži predovšetkým ako obrana organizmu proti pôvodcom ochorení, ktoré doň
vnikajú zvonku. Práve nedostatočná imunita
vedie u postihnutých k zvýšenej náchylnosti
na rôzne infekcie. Poruchy imunity môžu byť
vrodené, ale aj získané počas života. Imunitný systém ovplyvňujú také faktory, ako

sú výživa, črevná ﬂóra, fyzický a psychický
stav človeka. Ak napríklad vo výžive často
chýbajú určité látky – železo, zinok, alebo
vitamíny, je obranyschopnosť znížená.
Ako predchádzať chrípke
či nachladnutiu?
Spôsoby, ako predchádzať chrípke, či nachladnutiu a rovnako aj oveľa závažnejším
problémom (ateroskleróze, srdcovému infarktu, vysokému tlaku, mozgovej porážke, nadváhe), sú veľmi podobné. Pri prevencii veľkú
úlohu zohráva výživa, dôležitá je najmä pravidelná konzumácia zeleniny a ovocia. Aj rozumné otužovanie a pravidelný pohyb vo forme
prechádzok alebo ľahkého športu posilňujú
náš obranný systém. Rôzne druhy prírodného
liečenia ako hydroterapia (sauna, kúpele) alebo
fytoterapia tiež pôsobia pozitívne. Niektoré výskumy dokázali silný vplyv psychických faktorov na imunitný systém, preto sa treba naučiť
odbúravať stres (napríklad vhodnou športovou
aktivitou). Predchádzať niektorým ochoreniam
možno aj včasným očkovaním.
Musíme konzumovať
viac zeleniny a ovocia !
Výživa je významným faktorom ovplyvňujúcim zdravie človeka. Z hľadiska ochrany
je dôležitý najmä príjem:

Radíme si
♦ Zvyšky mydla a kozmetických prípravkov na umývadle spláchnite čistou vodou a vyutierajte dosucha bavlnenou handričkou. Ak to budete robiť pravidelne, zabránite tvorbe
vodného kameňa.
♦ Slabý nános vodného kameňa môžete odstrániť handričkou namočenou do liehu alebo
do octu. Aby sa všetko pekne lesklo, pomôže čistič na umývačku riadu, ktorý obsahuje
kyselinu citrónovú alebo aj prostriedok na čistenie chrómu.
♦ Hrubá vrstva vodného kameňa sa lepšie odstráni, ak miesto najprv opatrne oškrabete
drevenou paličkou. Na odstránenie nánosu sa najlepšie hodí čistič s obsahom kyseliny
citrónovej. Môžete použiť aj zábal na vašu batériu: handru namočenú v citrónovej šťave
alebo octe obtočte okolo postihnutého miesta a nechajte aspoň 2 hodiny pôsobiť.
♦ Prípravky v spreji na čistenie batérií sa nemajú striekať priamo na batérie, ale na
handričku. Čiastočky sa inak môžu dostať do otvorov alebo škár v batériách a spôsobiť
škody na tesneniach.
♦ Zanesená sprchovacia hlavica, z ktorej voda strieka všetkými smermi v tenkých pramienkoch, sa tiež dá zachrániť. Celú hlavicu ponorte do plytkej nádoby s roztokom
prostriedku na odvápnenie rýchlovarnej kanvice vo výške asi 2 cm. Po dvoch minútach
dôkladne vyčistite čistou vodou.

 vitamínov (ovocie, zelenina) - výborne
pôsobia na tráviace ústrojenstvo,
 vláknin (obilniny, strukoviny, zelenina,
ovocie, zemiaky),
 minerálnych látok,
 antioxidantov (patria sem vitamíny A, E,
C, selén, zinok, meď, mangán),
 ﬂavonoidov (ovocie, čaj, zelenina, víno) –
majú antioxidačné, protizápalové účinky,
znižujú riziko vzniku zhubných nádorov,
 probiotík (živé mikroorganizmy pridávané do potravín) – bránia usádzaniu choroboplodných mikróbov v črevách,
 nenasýtených mastných kyselín (rybí
tuk) – plnia dôležitú funkciu pri znižovaní
cholesterolu, krvného tlaku a pôsobia ako
prevencia proti ateroskleróze.
Väčšina ovocia a zeleniny obsahuje látky, ktoré znižujú pravdepodobnosť vzniku
rôznych ochorení. Medzi potraviny bohaté
na ochranné zložky patria: cibuľa, cesnak,
kapusta, cvikla, sója, paradajky, tekvica, zelený čaj, jogurt. Ide o potraviny jednoduché
a ľahko dostupné po celý rok. Všetky obsahujú množstvo vitamínov, antioxidantov, ﬂavonoidov, ktoré posilňujú imunitný systém
a chránia tak pred mnohými ochoreniami.
Veríme, že vás táto téma zaujala a že sme
vám poskytli aspoň niekoľko užitočných rád,
ako sa v tomto jesennom období vyzbrojiť
proti možným chorobám. Želáme vám teda
veľa zdravia a krásnu a príjemnú jeseň bez
chorôb...

MYŠLIENOČKA
 „Otec, mama a Boh – tri pradená spletené do jedného lana, ktoré bude dieťa
držať po celý čas jeho dospievania.“
 „K najväčším pokladom patria spomienky na vlastné detstvo a mladosť.“
 „V detských snoch sa ukrývajú ich obavy i túžby. Neľutujte čas a vypočujte si
ich...“
 „Múdry je ten rodič, ktorý si pred dieťaťom dokáže občas priznať svoju chybu.“
 „Čas, ktorý strávite so svojím dieťaťom, je ako peniaze uložené v banke:
výška vášho vkladu bude z roka na rok
vzrastať.“
(Juliet Janvrinová)
Rubriku Ženský kútik pripravila
Mgr. Danka Marcinčinová
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Hodnotenie dosiahnutých výsledkov Futbalového klubu TJ Petrovany
v súťažnom ročníku 2006/2007 Oblastných futbalových majstrovstiev
riadených Oblastným futbalovým zväzom.
Po skončení futbalovej sezóny 2006/2007 I.
triedy OFZ v kategórii žiakov, dorastencov a dospelých môžeme hovoriť, že sezóna bola vydarená.
V žiackom kolektíve došlo po jesennej časti
k zmene na trénerskom poste, keď Mareka Olenčina pre pracovnú zaneprázdnenosť vystriedal
Jožko Voľanský. Po kvalitnej zimnej príprave naši
najmenší ukázali, že v nich rastú futbalové nádeje
petrovianskeho futbalu. Otcovský prístup nového
trénera pritiahol do mužstva nových hráčov a po
vybavení potrebných registračných povinností sa
mužstvo žiakov rozrástlo na dvadsaťdvačlenný
káder, čo vedenie telovýchovnej jednoty potešilo.
Svojím prístupom k tréningovým a zápasovým
povinnostiam si chlapci na konci sezóny vyslúžili celodenný zájazd na bobovú dráhu a do ZOO
v neďalekých Kavečanoch. Veríme, že aj týmto
spôsobom pritiahneme ďalšie futbalové nádeje do
nášho žiackeho futbalového oddielu..
Pripomenieme ešte, že sme do kádra zaregistrovali po Dominike Fiľovej ďalšie dievča, Dominiku Mihokovú, ktorá už po prvých majstrovských
zápasoch upútala pozornosť trénerov dievčenského futbalového klubu DFK Prešov, kde sme jej aj
umožnili prestúpiť.
V súťažnom ročníku 2006/2007 I. triedy oblastných futbalových majstrovstiev skončilo družstvo žiakov na deviatom mieste.

V družstve dorastencov sme tiež zaznamenali zmeny,
respektíve doplnenie vedenia dorastencov. Novými tvárami sú asistenti trénera Petra Vargu, Jozef Valent a Peter
Malinovský, ktorým aj prostredníctvom týchto novín ďakujem, pretože je to veľká obeta, a to nielen ﬁnančná, ale
hlavne časová. Veď málokto sa vie obetovať skoro každú
nedeľu počas celého roka a stráviť niekoľko hodín na futbalovom ihrisku.

Hráči dorasteneckého družstva podávali počas celej sezóny vyrovnané výkony, čo potvrdzuje aj ich umiestnenie na konci súťaže, a to na
5. mieste. Do družstva sa začlenili aj žiaci, ktorí
mali povolený striedavý štart za žiakov aj dorastencov a v súčasnosti sú plnohodnotnými hráčmi
dorasteneckých mužstiev. Šlo o Mareka Kostraba
a Dávida Petrušku. Zámerne som uviedol množné
číslo dorasteneckých mužstiev, pretože druhý menovaný Dávid Petruška sa v letnom prestupovom
„kolotoči“ rozhodol okúsiť futbalový „chlebíček“
v treťoligovom družstve Ľubotíc. Momentálne je
tam na hosťovaní do 30. 6. 2008.
Z tohto hodnotenia mládežníckych družstiev je
zrejmé, že práca s mládežou je na dobrej úrovni.
Futbalové „A“ mužstvo dospelých TJ Petrovany už od začiatku sezóny 2006/2007 I. triedy
oblastného futbalového zväzu postihovala jedna
pohroma za druhou. Počnúc zranením hrajúceho
trénera Jožka Taláška, ktorého zranenie v prípravnom zápase bolo tak vážne, že mu museli dať nohu
do sádry, pokračujúc odchodom niektorých hráčov
do zahraničia, hlavne na poste brankára, končiac

zháňaním trénera s licenciou „C“, ktorá v tom čase
bola povinná u trénerov v I. triede a zabudnúť nemôžeme ani na veľmi nevýhodné vyžrebovanie,
keď z piatich zápasov sme štyri hrali na ihriskách
súperov. Výsledkom týchto udalostí bolo, že po piatom kole sme mali na konte 0 bodov a skóre 3:2.
Až v šiestom kole vtedajší starosta Mgr. Miroslav
Sopko oprášil trénerský preukaz a to, čo sa vedeniu TJ zdalo nemožné, premenil na realitu a už po
skončení jesennej časti sme obsadili 10. miesto
spomedzi 16 účastníkov I. triedy. V jarnej časti sa
na nás usmiala šťastena, keď sa nám uzdravil hrajúci tréner Jožko Talášek aj s licenciou trénera „C“
a vrátila sa nám brankárska jednotka Stano Jacko.
Po týchto pozitívnych udalostiach nám už nič nebránilo udržať si vyrovnané výkony v jarnej časti
súťaže a účasť aj v ďalšom ročníku 2007/2008
I. triedy Oblastného futbalového zväzu. Najlepším
strelcom nášho mužstva bol „špílmacher“, ako ho
nazvali v Prešovských novinách, Róbert Olejár so
16 zásahmi do súperovej siete.
V jarnej časti sa veľmi dobre uviedla posila
z piatoligových Kendíc Marek Kočiško, ktorý má
u nás hosťovanie do 31. 12. 2007.
Do letnej prípravy sa už nezapojil Štefan Ledvák,
ktorý prestúpil do mužstva Župčian a hosťovanie sa
skončilo Michalovi Sakáčovi. V čase uzávierky sme
po trinástom kole ročníka 2007/2008 obsadzovali
1. miesto s počtom bodov 29 a skóre 25 : 12.

Športová komisia po prázdninách opäť rozbehla
svoje aktivity a v spolupráci s Mgr. Mariánom Bačom a Agátkou Hatokovou sme pripravili grant na
športovú akciu, ktorá sa koná po celej Európe, a to
Futbalom proti rasizmu, ktorej cieľom je zdôrazniť
myšlienku fair – play v športe, upozorniť na problém rasizmu a netolerancie na štadiónoch a poukázať na multikultúrnosť a rovnosť medzi jednotlivými etnickými skupinami. Táto akcia sa v októbri
uskutočnila a podrobnejšie informácie o nej Vám
prinesieme v budúcom čísle našich novín.
Ďalšou aktivitou športovej komisie bude vianočný stolnotenisový turnaj konaný v mesiaci december. Prípadné iné nápady a postrehy je možné
adresovať buď na Obecný úrad v Petrovanoch,
alebo priamo predsedovi športovej komisie Slavomírovi Zuskovi, prípadne jej členom (p. Varga
Peter, Mihok Miroslav, Olenčin Marek, Valent Jozef), ktorí tieto nápady prehodnotia.
V minulom čísle sme omylom uviedli nesprávny názov nášho sponzora p. Jozefa Leška. Týmto
sa mu ospravedlňujeme a uvádzame správny názov fy. Data, Jozef Leško.
Tento zanietenec motorkárskeho športu nezanevrel na šport v obci ani teraz a našim najmenším
žiakom TJ poskytol ﬁnancie na zakúpenie nových
dresov. Týmto mu patrí naša veľká vďaka a veríme v ďalšiu spoluprácu nielen s ním, ale aj s inými, hlavne podnikateľskými subjektmi.
V prípade predohrávky jarnej časti oblastných
futbalových majstrovstiev budú termíny a časy
zápasov vyhlásené prostredníctvom obecného
rozhlasu.
Slavomír Zusko

HUMOR
„Vieš, čo majú spoločné slivovica a žena?“
„Netuším.“
„Pre obe platí: Čím je staršia, tým je väčšia opica.“

„Pamätáš, ako si mi sľuboval, že ma budeš nosiť
na rukách?“ hovorí vyčítavo žena mužovi.
„A ty si pamätáš, aká si bola vtedy štíhla?“

„Chápem, naštvala vás manželka,“ hovorí sudca
obžalovanému, „ale prečo ste na ňu museli vystreliť
sedemkrát?“ „Sedmička je moje šťastné číslo.“

„Bol som pekný idiot, keď som si ťa bral,“ kričí
muž na ženu. „Súhlasím!
Idiot si bol, ale pekný nikdy!“
Na hodine náboženstva Maťko stále vyrušuje. Pán
farár povie: „S tebou sa, Maťko, v nebi asi nestretnem.“
„Naozaj? To ste potom museli poriadne vyvádzať,
pán farár!“

„Pán hlavný, je ešte na jedálnom lístku polievka?“
„Nie prosím, už som ju utrel.“

„Sú tieto hodinky vodotesné?“
„Absolútne! Ak sa raz do nich dostane voda, už tam
navždy zostane!“

„Prečo iba sedíš a zívaš, kým sa s tebou rozprávam?“
„Ja nezívam. Len sa ti, žena moja, pokúšam niečo
povedať!“

„Vila je naozaj veľmi pekná,“ hovorí kupujúci na
Sicílii.
„A je to aspoň tichá štvrť?“
„Mimoriadne tichá!“
„Za posledný mesiac tu vylúpili tri banky a zabili
desať ľudí, ale nikto nič nepočul.“

„To je strašné,“ sťažuje sa starý mládenec na svoj
osud. „Nebyť tých alimentov, mohol som mať nové
auto. No na druhej strane nebyť auta, nemuseli by
byť alimenty.“
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