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Nový školský rok v našej materskej škole.
N

ový školský rok 2016/2017 znamenal pre Materskú školu v Petrovanoch výraznú zmenu. Už v apríli 2016
pri zápise detí na nový školský rok bolo zrejmé, že za pôvodných podmienok nebude možné uspokojiť
záujem rodičov o umiestnenie detí v našej materskej škole. Po dôkladnom zvážení spolu s vedením obce
a konzultáciou s odbornými inštitúciami bola v priebehu letných prázdnin uvedená do prevádzky tretia
trieda na prvom podlaží školy spolu so sociálnym zariadením, školská jedáleň, zborovňa a miestnosť pre
prevádzkových zamestnancov. Výstavba novej školskej kuchyne s náležitými skladmi sa práve ukončuje. Toto
priestorové vybavenie umožnilo prijať do materskej školy všetky prihlásené deti. V súčasnosti navštevuje
materskú školu 60 detí vo veku od 2 do 6 rokov.
Aj týmto krokom pri rekonštrukcií budovy školy, ktorý nasledoval po ukončení výmeny okien a vstupných
dverí za plastové, po komplexnom uteplení celého objektu ( zvislom aj vodorovnom ), zrealizovaníí fasády ,
odvodnení objektu, oprave strechy a bleskozvodov, prestrešení vstupného schodiska, rekonštrukcii nádvoria,
výmeny vstupnej brány a výstavbe školského parkoviska sa budovateľské úsilie ešte neskončilo. Plány sú
veľké a ich realizácia závisí od úspešnosti získania refinancovania nákladov.
Musím poznamenať, že za spokojnosťou rodičov a detí navštevujúcich
našu školu je potrebné hľadať tvrdohlavé zanietenie, húževnatosť,
nadšenie a ochotu predovšetkým starostu obce p.Ing.Jána
Lenka v spolupráci s vedením materskej školy a zainteresovaných
zamestnancov školy i obce. Prvý školský deň predchádzali dni , kedy iba
precízna spolupráca všetkých , nepočítajúc čas ani námahu, zabezpečila
úspešný začiatok školského roka a jeho bezproblémový priebeh. Myslím
, že je na mieste aj touto cestou všetkým poďakovať.

Folklórna skupina Jožka Príhodu
– tradicný
ˇ nositelˇtradícií v našej obci.

F

olklórna skupina Jožka Príhodu
má už 42 – ročnú históriu
a v súčasnosti má 32 členov
v ženskej i mužskej zložke.
Aj v tomto roku sme aktívne
spolupracovali s vedením
Obecného úradu v Petrovanoch pri
rôznych kultúrnych podujatiach
( Stavanie mája, Slávnosti
Jožka Príhodu, Farebná jeseň,
Jasličková pobožnosť, vítanie
hostí v obci a pod.) .Hlavným
folklórnym podujatím v našej

obci sú však Slávnosti Jožka
Príhodu, na príprave i realizácií
sme sa my – kolektív Folklórnej
skupiny Jožka Príhodu aktívne
zapájali stavaním slamených
bábok – maskotov slávností
a symbolov folklórnej tradícií v obci,
účasťou vo folklórnom sprievode,
upratovaním priestorov, výzdobou
, obsluhou hosťujúcich súborov,
z ktorých väčšia časť recipročne
hosťuje ( navzájom vystupujeme
bez nároku honoráru v svojich

obciach). Novotou pri tohoročných
slávnostiach bolo vlastné
pódium, ktoré zabezpečilo OcÚ
v Petrovanoch a poskytuje väčší
komfort pri príprave a realizácii
akcie.
Dlhoročná aktivita našej folklórnej
skupiny stavia na princípoch úcty
k tradíciám, ľudovým piesňam
a zvykom, priateľstvách , súdržnosti,
družnosti, pomoci, teamovej práce.
Dobré vzťahy prekračujú rámec
folklórnej skupiny . Dôkazom
sú spoločné výlety rodín našich
členov, návšteva kúpalísk, divadla,
či opekačky, spoločné oslavy
rodinných udalostí ( krstiny, svadby,

jubileá a pod.). Pohoda a dobré
vzťahy lákajú nielen zrelších členov,
ale aj našu mládež, ktorým úcta
k veku nie je cudzia a skúsenosti
sú prínosom pri ich štarte do života.
Prestíž v súťažiach poteší, no
v dôležitosti ju zatieňujú pravidelné
stretnutia, jasná koncepcia
a program i úspešne zvládnuté
akcie ( svadby, rodinné a firemné
oslavy, obecné či mestské slávnosti
). Ďakujeme za podporu našim
priaznivcom , tiež zriaďovateľovi –
Obci Petrovany a zároveň v mene
členov Folklórnej skupiny Jožka
Príhodu prajem príjemné prežitie
vianočných sviatkov!
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Majster Guláš 2016
A

ko je dobrým zvykom,
aj tento rok sa
v mesiaci august konal
už 4. ročník kuchárskej
súťaže o navarenie toho
najlepšieho guláša.
Najlepších kuchárov čakal
víťazný pohár na rok 2016
a titul ,,Majster guľáš“.
Tento rok súťaž organizovala
trampská osada Biely Topoľ
v spolupráci s OÚ Petrovany.
Konala sa na staro-novom mieste
na doline. Prvé dva ročníky sa
konali na ihrisku. Medzičasom
tam však vyrástli nové rodinné
domy sa súťažiť sa tam nedalo.
Preto sa súťaženie presunulo
o kúsok ďalej na súkromné
pozemky. Aj touto cestou sa chcú
organizátori majiteľom týchto
pozemkov za to, že to umožnili,
veľmi pekne poďakovať.
Oproti minulým ročníkom
bolo v súťaži niekoľko zmien.
Zasadla úplne nová porota,
ktorú sme vymenili, samozrejme
okrem nášho pána starostu.
Zmenilo sa aj vyhodnocovanie
súťaže. Organizátori dali
šancu rozhodovať o víťaznom
guláši jednotlivým tímom. Do
súťaženia sa zapojilo deväť tímov.
Zástupcovia z každého tímu
hodnotili vzorky gulášov. Ten
guláš, ktorý získal najviac hlasov
od tímov, získal bonusové 3 body,
ktoré sa pripočítali k bodom od
hlavnej poroty. Zaujímavosťou

bolo, že na víťaznom guláši pre
rok 2016 sa zhodla porota aj
súťažné tímy.
Počas dňa boli pre deti
prichystané tri koníky, na ktorých
sa mohli bezplatne voziť až kým
neboleli nohy ich ošetrovateľov.
Po dobrej jazde sa mohli deti
vyblázniť na skákacom hrade,
mohli si dať pomaľovať tvár či
pochutnať si na cukrovej vate.
Organizátori však nezabudli ani
na ich rodičov, ktorí sa mohli
občerstviť podľa svojho želania.
Variť sa začalo o 13.30 hod.
Podľa pravidiel súťaže sa potom
varilo 4 hodiny. Možno sa to zdá
niekomu pridlho, ale tí, ktorí si to
vyskúšali na vlastnej koži vedia,
že to je tak akurát. Často sú
radi, keď to napokon stihnú. Po
odovzdaní vzoriek mala porota
nesmierne ťažkú úlohu, ktorú
jej nikto nezávidel. Za posledné
tri ročníky sa kvalita gulášov tak
zlepšila, že vybrať ten najlepší
nie je vôbec jednoduché. Asi
po hodine porota ukončila
hodnotenie. Majstrom pre rok
2016 sa stalo družstvo ,,Vyšmiate“
zo Šarišských Bohdanoviec.
Druhé miesto si odnieslo domáce
družstvo ,,Chleba sa maslom“
a tretí bol ,,Energy tím“ z Prešova.
Tohtoročný víťaz mal tú česť
reprezentovať našu obec aj
v Prešove na Festivale dobrej chuti
a vína. Po odovzdaní pohárov
víťazom a diplomov zúčastneným

tímom vystúpili na novom
petrovianskom pódiu country
skupiny Biely Topoľ a Krýgeľ
z Košíc. Do skorých ranných
hodín roztancovali a rozospievali
všetkých prítomných. V rámci
večerného programu sa konali
aj súťaže pre dospelých. V pílení
dreva zvíťazili suverénne bratia
Peter a Lukáš Kmecoví a v pití piva
na čas, čo bola súťaž pre naše
nežnejšie polovičky, zvíťazila tiež

suverénne Simona z Prešova.
Za usporiadateľov chcem
poďakovať všetkým, ktorí pomohli
pre realizácii tejto akcie.
Pevne verím, že táto akcia bude
pokračovať aj v ďalších rokoch,
keďže dokáže spojiť známych,
rodiny, deti aj priateľov a jej
dobré meno sa nesie aj do
okolitých obcí a miest.
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Prebudená jesen
D

ňa 2. októbra 2016 sa
v našej obci uskutočnila
regionálna prehliadka činnosti
klubov dôchodcov. Táto pekná
spoločenská akcia sa každý rok
koná v inej obci.
Už od poludňajších hodín sa začali
schádzať v našom kultúrnom
dome rôzne spevácke skupiny
zo širokého okolia a napAokon
v programe vystúpilo 13 súborov.
Na pódiu sa striedali rôzne
hudobné a divadelné žánre.
Z celkovej atmosféry bolo cítiť,
že všetkých spájala radosť zo
spoločného stretnutia.
Za našu obec vystúpil v programe
FS Jožka Príhodu a svojim
vystúpením hneď na úvod
roztlieskal celú sálu. Ani naše
komunitné centrum sa nedalo
zahanbiť a ukázali svoje výtvory,
ktoré si za symbolické ceny mohli
všetci prítomní kúpiť. Mnohí si
tak odniesli pekný darček ako
spomienku na túto akciu.
Po vystúpení posledného
účinkujúceho nasledovalo

pohostenie. Ako dobrí hostitelia
sme všetkých zúčastnených
pozvali na dobrý guláš a kávu.
V dobrej nálade sa aj naďalej

diskutovalo, spievalo i hralo, tak
ako to má byť, keď sa stretnú
ľudia, ktorí majú radi muziku
a dobrú zábavu.

V závere môžem skonštatovať, že
,,Jeseň bola určite prebudená“

Ján Kolenič

J

Šarkaniáda – nultý rocník

eseň je v plnom prúde a tak sme sa rozhodli
zaviesť novú tradíciu v Petrovanoch, ktorú
sme nazvali „Šarkaniáda“, kde v nedeľu
13.11.2016 o 14. 00 hod., na futbalovom ihrisku,
sme otvorili jej nultý ročník. Predchádzajúce
počasie nasvedčovalo tomu, že sa skôr
zorganizuje sánkovačka, ako púšťanie
šarkanov, avšak po rozhodnutí organizačného
výboru, že ideme do toho, sme boli milo
udivení účasťou. Deti si so sebou doniesli

okrem šarkanov aj rodičov, ktorí sa na naše
prekvapenie so šarkanmi vyhrali viac než
ich ratolesti. Vzhľadom k tomu, že bolo dosť
chladno, organizačný výbor sa snažil malé deti
zahrať čajom a „veľké deti“ zahriať trochu inak.
Všetky deti boli odmenené sladkosťami, kde
navyše tie deti, ktoré premietli svoju fantáziu
a zručnosť do vlastne vyrobených šarkanov,
boli starostom vecne odmenené.
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník, ktorý

pravdepodobne presunieme do skoršieho
mesiaca. Veríme, že účasť bude ešte väčšia,
veď čo je pre nás všetkých väčšou odmenou,
ako radosť, úsmev na tvárach a červené líca
malých aj „veľkých“ detí.
Tešíme sa na Vašu ďalšiu účasť na akciách
pripravovaných OcÚ Petrovany v mesiaci
december.
Emil Kičura
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FSk Petrovjancan
-Co nám robí radost
„Ktokoľvek zatúži po radosti, musí sa o ňu deliť, lebo
šťastie sa zrodilo ako dvojča.“
(George Gordon Byron)
O radosť, ktorú máme my, keď
sa môžeme stretnúť a spoločne
si zaspievať ľudové piesne, sa
delíme už siedmy rok. Počas
našej existencie sa u nás
vystriedalo viacero dievčat a žien,
ale v súčasnosti je nás osem
(Bernadeta Krivá – sólistka,
Denisa Krivá, Mária Krivá, Zuzana
Žarnayová, Adela Graca, Petronela
Macejová, Dagmara Hudáková
a Monika Polorecká) a našu
skupinu dotvára akordeónový
hudobný sprievod Slavomíra
Sirotňáka a Filipa Luterána, ale
zahral si s nami už aj Dominik Tkáč.
Ako folklórna skupina fungujeme
od roku 2009. Ak by sme život
nášho súboru prirovnali k životu
človeka, tak by z nás bol celkom
slušný školák. A hoci sme
v porovnaní s inými folklórnymi
skupinami ešte len na začiatku
„folklórneho života“, teší nás, že
sa naše vystúpenia ľuďom páčia
a že sú odmenené potleskom
a úsmevom.
Ak sa k týmto prejavom uznania
navyše pridá aj ocenenie
v súťažiach, potom je radosť
dvojnásobná. A my v Petrovjančane
sme úspech zažili hneď na
začiatku.
Už v októbri 2009 sme o sebe dali
vedieť v Sabinove na súťažnej
prehliadke folklórnych skupín
s názvom Krása životu. Tu sme

novomanželia v deň ich svadby.
Čepenie nevesty je nielen pekná
tradícia, ale aj chvíľa emotívne
naladená. Sme rady, že sa mladí
ľudia pri plánovaní svadby vracajú
k týmto zvykom.

keď sme minulú jeseň mohli byť
súčasťou benefičného koncertu
Dúha v srdci v Novom Meste
nad Váhom, počas ktorého sme
spoločne so známymi slovenskými
interpretmi podporili osoby

Ani tým sa však naša činnosť
nekončí. Totiž, vyskúšali sme si už
aj to, čo všetko prináša príprava
plesu. A to máme na konte hneď
dva. Prvý z nich sa konal na
Silvestra v roku 2011 a ten druhý
začiatkom minulého roka. Musíme
povedať, že námaha, ktorú treba
vložiť do plánovania takéhoto
podujatia, bola v oboch prípadoch
premenená na príjemný pocit
z vydarenej práce.

s mentálnym a zdravotným
znevýhodnením. Skvelá atmosféra
a milí ľudia podporili naše príjemné
dojmy z tohto podujatia. Zároveň
sme mali dobrý pocit, že sme naším
spevom mohli rozveseliť ľudí, ktorí
sa stretávajú skôr s trápením než
s radosťou.

sa umiestnili v zlatom pásme,
v ktorom sme sa ocitli spoločne so
súbormi s dlhoročnou tradíciou.
Aj dnes rady spomíname na túto
našu vydarenú prvotinu.
Súťaže v Sabinove sa
zúčastňujeme pravidelne a teší
nás, že uchu náročnej poroty náš
spev doposiaľ vždy lahodil a aj
tento rok ho ocenila pomyselným
zlatom.
V auguste tohto roka sme si
vyspievali striebro na súťaži
v krásnom prostredí obce Lúčka
pri Lipanoch. V regióne Hornej
Torysy sme uspeli v konkurencii
dvadsiatich štyroch speváckych
skupín, a preto má pre nás toto
ocenenie mimoriadny význam.
Všetky úspechy nás tešia a sú
silnou motiváciou do ďalšej práce.
A keď hovoríme o práci v našej
folklórnej skupine, nemáme na
mysli len nácvik piesní na rôzne
vystúpenia, ale aj iné aktivity.
Každoročne sa v našej obci konajú
folklórne slávnosti, na ktorých
organizácii sa ako domáca
folklórna skupina podieľame. Sme
radi, že Dni Jožka Príhodu, folklórny
festival Petrovancom dobre známy,
má v našej obci peknú tradíciu a že
sa môžeme zapájať do plánovania
a realizácie tohto podujatia.
Tešíme sa aj vtedy, keď môžeme
našou prítomnosťou a spevom
znásobiť šťastie, ktoré prežívajú

Nuž, a ak sme sa v tomto článku
rozhodli motivovať sa úvodným
citátom a opísať to, čo našu
folklórnu skupinu teší, tak ani v
nasledujúcich riadkoch to nebude
inak. Veľkú radosť sme mali,

A najväčší úspech, na ktorý
sme veľmi hrdí, už, veríme,
spríjemňuje atmosféru v mnohých
domácnostiach. Samozrejme, pod
týmto úspechom máme na mysli
naše CD s názvom Ňeveľo nas idze,
ktoré sme nahrali v spolupráci s ĽH
Šarišanci a pokrstili počas nášho
folklórneho plesu vlani. Myšlienka
nahrávať v štúdiu sa zrodila pred
dvoma rokmi a teší nás, že sa nám
ju za pomerne krátky čas podarilo
zrealizovať.
Aj v budúcnosti by sme si chceli
splniť jedno z našich želaní. Zatiaľ
ho nezverejníme, ale veríme, že ak
sa splní, budeme môcť našu radosť
sprostredkovať aj Vám. Tak nám
držte palce!

Zuzana Žarnayová
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Podme správne robit správnu vec.
P

richádza jar a s ňou veľa odpadu zo záhrad a domácnosti. Máte veľa konárov z orezávania ovocných stromov? Čo
s tým? My vám prinášame efektívne riešenie – začnite kompostovať v domácom kompostéri a konáre jednoducho
podrvte v drviči záhradného odpadu.

Separácia a spracovanie bioodpadu
Každý obyvateľ v priemere ročne vyprodukuje 331kg komunálneho
odpadu. Z tohto množstva až 45 % (v každej obci sa škála pohybuje
rôzne – v rozmedzí od 40 % do 70 %) tvorí bioodpad. Skladá sa
z pokosenej trávy zo záhrad, lístia, konárikov stromov, ovocných
a zeleninových odpadov, drevenných pilín, kôry či trusu hospodárskych
zvierat. Všetko toto pravidelne vyvážame alebo spaľujeme, prípadne
vytvárame čierne skládky niekde v priestoroch, ktoré priamo neohrozujú
naše súkromie. Prečo? Ak nepotrebné suroviny správne zužitkujeme,
premeníme na hnojivá, ušetríme životné prostredie aj svoje peniaze za
nákup umelých hnojív.
Jednou z najstarších a najrozšírenejších človekom riadených recyklácií
je kompostovanie, ktoré zintenzívňuje a optimalizuje bežné pôdne
mikrobiologické procesy. Pomocou kompostovania je možné z rozličných
bioodpadov získať kvalitné organické hnojivo - kompost.

B
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V čom kompostovať
Kompostér – ideálny pomocník pri kompostovaní. Je vyrobený z recyklovaného plastu, nádoba kompostéra
nemá dno (z dôvodu voľného styku s pôdou a prístupu mikroorganizmom, červom a dážďovkám). Prikrýva ho
veko s otočným ventilom na reguláciu prístupu vzduchu. Bočné dvierka slúžia na vyberanie kompostu a viaceré
otvory na prevzdušňovanie hmoty. Pre majiteľov záhrad do 300 m2 je vhodný kompostér s objemom 400 litrov
(napr. kompostér JRK PROFI 400 na stránkach www.kompostery.sk) a pre väčšie záhrady nad 300 m2 je vhodný
kompostér s objemom 700 (napr. kompostér JRK PROFI 700 na stránkach www.kompostery.sk). Kompostovacie
silo - určené do stredne veľkých záhrad. Cenovo dostupná estetická alternatíva na kompostovanie vo voľnej
hromade. Oproti dreveným ohradám jeho prednosťou je stálosť materiálu (drevo časom prirodzene zahníva).
Pri kúpe kompostéra, nech ide o akúkoľvek výrobnú značku, odporúčame zvážiť tri základné kritériá: kvalita
materiálu, z ktorého je vyrobený (ideálne vysokohustotný polyetylén) – podporuje hlavne stabilitu a životnosť
kompostéra; hmotnosť – z koľkých kilogramov plastu je vyrobený (kompostéry JRK sú z poctivých 15 – 20
kg plastu), čo je podmienkou dobrej stability a prevenciou pred prasknutím spôsobeným tlakom vo vnútri
kompostéra; počet prevzdušňovacích otvorov – od ktorých závisí správnosť procesu kompostovania a jeho
rýchlosť. Neustály vývoj a zlepšovanie technológií prinášajú kvalitný proces kompostovania s dobrým výsledkom.

Ako správne kompostovať
Pri kompostovaní je dôležité odpadový materiál zmenšovať a drviť. Pokiaľ odkladáte rozdrvený záhradný
odpad do kompostéra, premení sa oveľa rýchlejšie v hodnotný kompost bohatý na živiny. Rozdrvený odpad zo
záhradného drviča môžete tiež použiť na mulčovanie pod stromy a kríky, ktoré tak chránite pred vysychaním,
obmedzíte rast buriny a zlepšíte kvalitu pôdy. Nezanedbateľným dôvodom pri spracovaní odpadu záhradnými
drvičmi je aj skutočnosť, že na Slovensku je spaľovanie odpadu zo záhrad, akým sú odrezané konáre, tráva a
pod. už niekoľko rokov zákonom zakázané. K ďalším zásadám patrí správna skladba materiálu, dostatočný
prístup vzduchu a dostatočná vlhkosť.

Výsledok
Kompost je kvalitné organické hnojivo, ktorým sa do pôdy vracajú všetky cenné živiny. Zrelý kompost možno použiť na rôzne účely. Napríklad na jar
pridávame kompost k zelenine a ku kvetinám, čo podporuje úrodnosť pôdy a rastliny sú zásobované potrebnými živinami. Väčšie množstvo kompostu nahrnieme k ovocným či okrasným stromom. Vrstva kompostu priaznivo ovplyvňuje príjem dažďovej vody a kyprosť pôdy. Môžeme ho použiť tiež
pri zakladaní nových záhrad alebo trávnikov.
Kompostovanie v kompostéroch má množstvo výhod. Urýchlenie procesu kompostovania až o polovicu doby nutnej pri kompostovaní na hromadách.
Regulácia teploty, vlhkosti, prístupu vzduchu a svetla. Úspora miesta na záhrade (kompostér nahradí nevzhľadnú hromadu). Estetika. Odstránenie
nepríjemného zápachu, ktorý vábi hmyz a drobné zvieratá. Finančná úspora na odvoze domových odpadov – kompostovaním je možné spracovať až
30% kuchynských odpadov. Zužitkovanie odpadov zo záhrady a získanie kompostu - vynikajúceho zdroja živín a organických látok.
Orezávate ovocné stromy a neviete čo s konármi? Podrvte ich v drviči záhradného odpadu. Poradia Vám na stránkach www.zahradne-drvice.sk alebo
na www.kompostery.sk v sekcii Poradňa alebo telefonicky.
Veľa šťastia s kompostovaním praje Ing. Nina Ročiaková, JRK Waste Management s.r.o.
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Majstrovstvá sveta v mažoretkovom
športe 22-25. septembra 2016
- Porec Chorvátsko

en, kto sa zaujíma o mažoretkový
šport, určite vie, že v dňoch 22.
– 25. septembra 2016 sa zúčastnilo
viac ako 6000 mažoretiek z 13 krajín
sveta ( Južná Afrika, Rusko, Ukrajina,
Taliansko, Bulharsko, Maďarsko,
Slovensko, Česko, Slovinsko,
Bielorusko, Bosna a Hercegovina,
Kazachstan, Srbsko ) majstrovstiev sveta v mažoretkovom športe
v Poreči ( Chorvátsko ).
Účasť na majstrovstvách sveta si vybojovali súbory, ktoré sa umiestnili
do štvrtého miesta na tohtoročných
majstrovstvách Európy v Púchove
( formácia Baton junior - MAJSTER
EURÓPY ( ... Andrea Frišová, Kristína
Kičurová, Eva Oršuľaková, Karolína
Sepešiová, Kristína Sládeková,... ).
V Poreči sa súťažilo tradične v troch
vekových kategóriách ( kadetky
do 12 rokov, juniorky do 15 rokov,
seniorky nad 15 rokov ). Súťažilo sa
v sólových vystúpeniach, malých
formáciách, avšak najväčšiu popularitu majú veľké zoskupenia a to
od 9 do 25 mažoretiek. Súťažným
náčiním boli buď palice, alebo pompom, teda strapce. Na majstrovstvách sa zúčastnili aj naše dievčatá
z Petrovian, ktoré navštevujú
mažoretkový klub MK FLOWERS
Prešov, kde tento mal zastúpenie v
každej vekovej kategórii. Doménou klubu sú palice, ale klub má
aj pom-pom sólistku v hlavnej
vekovej kategórii. Spolu predviedli 13
súťažných choreografií v najťažších
a najpočetnejších disciplínach s
najväčšou konkurenciou.
A tu sú úspechy MK FLOWERS na
Majstrovstvách sveta v Poreči:
1. Mini formácie - súťažilo sa vo
štvrtok:
*Kadet sólo - Ľudmila Žedenyová,

*Kadet trio - Veronika Kassay, Diana
Čačková, Alexandra Krištanová – 4.
miesto ( medaila im ušla o chlp),
*Kadet baton - Alexandra Krištanová, Ľudmila Žedenyová, Adela
Petrušová, Natália Pavúková, Soňa
Mojžišová, Michaela Megelová,
Mimóza Vaiti – 1.VICEMAJSTER SVTETA.
2. Mini formácie - súťažilo sa
v piatok:
*Junior sólo - Sofia Tarasovičová,
*Trio baton junior - Babora
Majerníková, Klaudia Imrichová,
Tatiana Husárová - MAJSTER SVETA,
*Baton junior - Sofia Tarasovičová,
Barbora Majerníková, Tatiana
Husárová, Klaudia Imrichová, Soňa
Blichová, Natália Smreková, Vanessa Ředinová - 1.VICEMAJSTER SVTETA.

súborov a najväčšia konkurencia),
kde sa súťaží v pochodovom defilé
a pódiových choreografiách, pričom
body sa zrátajú dokopy za obe
disciplíny a vyhodnotí sa víťaz súťažilo sa v sobotu ( defilé ) a v
nedeľu ( pódiové choreografie ):
*Baton kadet - MAJSTER SVETA vyhrali o 4 celé body, čo je v tejto
disciplíne, kde sa spočítavajú body
a vyhráva sa o stotiny, obrovský
úspech,
*Baton junior - 1.VICEMAJSTER SVETA
- len chybička dievčatá delila od
najvyššej priečky.
A čo nato trénerky?
Mirka Kozelová:
“V Poreči sme strávili 5 krásnych a
nezabudnuteľných dní, užili sme

pomáhali, ale aj ostatným, ktorí
nám z domu držali palce. Taktiež
všetkým, ktorí prispeli k rozkvetu
a fungovaniu rodiny s menom
FLOWERS“.

Zuzana Pončáková:
“Som veľmi šťastná za zisk všetkých
cenných kovov. No najkrajšie na
celom súťažení, je ten pocit radosti
a spokojnosti za skvelo odtancovane choreografie. Myslím, že
na týchto majstrovstvách sme
mali zimomriavky tak často, že
to bola až neuveriteľné. Ďakujem
za to dievčatám, pretože bez ich
odhodlania, snahy a psychickej
koncentrácie, by naše vystúpenia
nemali tak silné emócie. Teším sa
na novú sezónu, kde sa pokúsime
opäť spracovať čo najzaujímavejšie
témy a vytrénovať flowersky k dych
berúcim výkonom.”
Majstrovstvá sveta sa konajú
každý druhý rok, kde o dva roky
sa budú konať v Južnej Afrike (
Kapské mesto ). Všetkým dievčatám
a rodičom držíme palce, aby sa tam
dostali.
Flowersky na súťaž pripravili:
*Mgr. Miroslava Kozelová - vedúca
klubu, choreografka a trénerka (
pripravila veľké formácie )

3. Hlavná veková kategória senior súťažilo sa v sobotu:
*Sólo 2 baton - Kristína Klovaničová
- 1.VICEMAJSTER SVTETA,
*Sólo pom pom ( strapce ) – 6.
miesto,
*Duo senior - Andrea Šoltésová,
Leonóra Vaiti.
4. Veľké formácie baton najprestížnejšia disciplína ( najviac
si spoločné chvíle s našou FLOWES
family, okúpali v mori, rozlúčili sa
s letom a súťažnou sezónou ako
sa patrí. Som hrdá na každé jedno
súťažné vystúpenie, na každú jednu našu bojovníčku, ktorá do toho
dala všetko. Moja obrovská vďaka
patrí aj rodičom, ktorí nám v Poreči

*Mgr. Zuzana Pomčáková choreografka a trénerka ( pripravila
sólo formácie )
*Beáta Fottová - trénerka

Emil Kičura
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O dianí v našej škole
Š

tosti Medzinárodného dňa školských knižníc (24. 10.) sa naša škola podľa
odporúčania Ministerstva školstva SR zapojila do celoslovenského čítania
rozprávok, ktoré podľa MŠ SR vedie k rozvoju čitateľskej gramotnosti. Najmä
na hodinách slovenského jazyka žiaci v tento deň čítali vybrané rozprávky,
po prečítaní ktorých si vyučujúci pre nich pripravili rôzne aktivity.

Mesiac október bol nimi priam nabitý. Už na jeho začiatku sa žiaci prvého
stupňa tešili z exkurzie, počas ktorej si v prešovskom kine Scala pozreli krátke filmy vyrobené v minulom roku. Medzinárodný festival animovaných filmov s názvom Bienále animácií Bratislava našim mladším žiakom ponúkol
nielen filmové umenie, ale aj možnosť hlasovať za najlepšiu snímku.
Aj žiaci druhého stupňa si v októbri „zakorzovali“, a to kvôli Obchodu na
korze. Deviataci a ôsmaci totiž navštívili „oscarové mestečko“ Sabinov,
v ktorom sa slávny film Ladislava Grossmana natáčal. Po jeho zhliadnutí
si žiaci pozreli expozíciu k filmu a okrem toho sa v priestoroch stredovekej
bašty veľa dozvedeli aj o histórii Sabinova.

Záver mesiaca októbra sa páčil žiakom najviac. Nielen kvôli jesenným
prázdninám, ale aj preto, lebo sa posledný deň pred voľnom mohli v škole
zabaviť. Deň škriatkov, ako ho pomenovali deviataci, ktorí toto podujatie
organizačne zabezpečili, sa niesol v znamení škriatkovských masiek, súťaží
a hier. Takouto krásnou bodkou sme uzavreli mesiac október.

kolský rok 2016/2017 sa začal pred necelými troma
mesiacmi, ale naši žiaci aj učitelia už absolvovali
viacero podujatí, o ktorých Vás chceme v nasledujúcich
riadkoch informovať.

Piataci a šiestaci síce v októbri neabsolvovali exkurziu, pretože ju museli
kvôli nevyhovujúcemu počasiu odložiť, ale v dňoch 17. – 21. 10. sa zúčastnili
základného plaveckého výcviku v Aquaparku Delňa.
A čo zaujímavé sa dialo v mesiaci októbri za múrmi našej školy? Tak ako
vlani, aj tento rok sa mohli tí najlepší žiaci ôsmeho a deviateho ročníka
zúčastniť školského kola Olympiády zo SJL. Najviac vedomostí a rečníckych
schopností preukázala Sofia Vašková (8. roč.), ktorá sa tešila z 1. miesta.
Veríme, že sa jej bude dariť aj v okresnom kole olympiády v Prešove, ktorá
sa bude konať 15. 11. 2016. Druhé miesto si z minulého roka obhájil Gabriel
Svat (9. roč.) a bronzová pozícia patrila Adamovi Magdoškovi (8. roč.).
Okrem súťaženia sme sa v októbri venovali aj iným aktivitám. Pri príleži-

A čo nás ešte len čaká? November prinesie žiakom okrem zážitkov aj
náročné skúšky, ktoré budú musieť zdolať predovšetkým naši piataci
a deviataci. Tých totiž čaká testovanie zo slovenského jazyka a matematiky.
Kým piatačikovia musia zvládnuť test bez generálky 23. 11. 2016 v rámci
celoslovenského overovania vedomostí žiakov piateho ročníka známeho ako
Testovanie 5, ich starší spolužiaci, deviataci, si podmienky monitoru zatiaľ
iba vyskúšajú. Absolvujú totiž Komparo 9, a to 16. 11. 2016 ako predprípravu
na Testovanie 9, ktoré ich neminie v apríli budúceho roka.
Nuž, a po tomto vyčerpávajúcom mesiaci prichádza na rad december
a s ním tradične aj očakávaná Vianočná akadémia, ktorá sa uskutoční
v sále KD v Petrovanoch 14. 12. 2016 o 16:00 a na ktorú Vás, milí Petrovanci,
srdečne pozývame.
Čo nám prinesie január a ďalšie mesiace budúceho kalendárneho roka, to
nevieme, ale v nasledujúcom čísle novín Vás o dianí v našej škole budeme
iste informovať.
Zuzana Žarnayová

Petrovanské jubileá
V tomto roku oslavujú v našej obci krásne okrúhle životné jubileá títo spoluobčania

80 rokov:
František Vargovčík
Anna Frištiková
Mária Nemcová
Anna Galdunová

85 rokov:
Helena Hatoková
Matilda
Tomečková
Helena Matisová
Irena Vargovčíková

95 rokov:

Helena Sabolová
Anna Sabolová
Ján Mikolaj
Anna Sopková

Zástupcovia našej obce sa 4. 11. 2016 vybrali k týmto našim spoluobčanom s malým darčekom popriať im ešte veľa
zdravia, síl a veľa krásnych dní medzi svojimi najbližšími.

Irena Spišáková
Verona Nemcová
Helena Mišková

Ján Kolenič
predseda kultúrnej komisie

Ľahko je súdiť, avšak ťažšie pomôcť a preto, ak niekto z Vás má
pocit ľudskej spolupatričnosti, môže tento stav zhmotniť do
finančnej podpory mladej rodine Sepešiovej na účet
SK 70 0200 0000 0037 4249 2554.
Všetkým vopred ďakujeme.

e
š
a
n Petrovany
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Zbor mladých z Petrovian - o nás

V

prvom rade je dobré spomenúť, kto sme. Otázka je jasná, odpovedí na ňu však
môžeme dať viac. Kdesi v pozadí by som spomenula zbor Boží šramot, ktorý v
Petrovanoch dlho fungoval a pôsobil. V súčasnosti sa však stretávame ako partia
mladých ľudí, ktorá miluje spev, hudbu a Boha a snaží sa to dať najavo. Spolu je nás
desať – sedem spevákov (Bernadeta Krivá, Anna Mišková, Zuzana Žarnayová, Patrícia
Papežová, Lucia Matysová, Alžbeta Frištiková a Anton Semančík) a traja hudobníci
(Peter Vaščák – gitara, Zuzana Sabolová – husle, Michal Frištik – cajon). Už vyše roka
sa stretávame v priestoroch, ktoré nám veľmi ochotne, srdečne a nezištne poskytli
rehoľné sestry.
Kde nás môžete vidieť a počuť? To je ďalšia celkom prirodzená otázka. Spomeniem
najmä sobášne omše, na ktorých zvykneme dotvárať atmosféru tajomna a veľkej
hĺbky, ktorá sa deje pri uzatváraní tejto sviatosti. Čo si spomínam, tak sme boli
spievať na rôznych miestach tu na východe. V Podhradíku, v Nižnej Šebastovej,
v Chminianskej Novej Vsi, v prešovskej konkatedrále, ale aj na Sídlisku III., na Sekčove,
v Šarišských Michaľanoch, v Kendiciach, Bartošovciach či v Košiciach. Otázka by
mohla znieť, ako sme sa na tieto miesta dostali? Buď to boli sobáše našich známych
alebo rodinných známych alebo nás ľudia jednoducho už niekde počuli a považovali
hudbu, ktorú sa snažíme hrať, za vhodnú a peknú.
Ale aj tu v Petrovanoch sa sem-tam objavíme na sobášnej omši, Prvom sv. prijímaní
detí alebo spievame na Veľkú noc.
Počas Vianoc sme už tri roky za sebou boli u františkánov s pásmom vianočných

O

Šport

päť sa Vám prihováram prostredníctvom našich obecných novín
so športovým dianím v našej obci. Tak ako som ukončil článok v
predchádzajúcom vydaní obecných novín a to či sa podarilo v minulej
sezóne zachrániť najvyššiu okresnú súťaž, tak aj vzhľadom nato, že sa
v podstate šport točí okolo futbalu začneme práve tým, že sa naším
futbalistom podarilo uchovať najvyššiu súťaž. Aj keď to bolo s odretými
ušami, ale to čo sme si predsavzali sa stalo skutočnosťou.
Počas krátkej letnej prestávky došlo k zmenám v “A” mužstve. Do
susedných piatoligových Kendíc odišiel brankár Vlado Sasák,v priebehu
sezóny mužstvo opustil pre pracovné povinnosti Peter Hudák a taktiež
brankárska dvojka Dominik Peržeľ sa vrátil späť do Gregoroviec.. Ďalším,
pre telovýchovnú jednotu nepríjemným konštatovaním a zároveň aj tvrdou
realitou, bol odchod našich mladých futbalistov, ktorí vyrastali v našom
klube od žiakov až po kategóriu dospelých, do Župčan kde reprezentujú
tamojší dorast / Martin Štiebora, Marcel Kováč, Dominik Havrila, Daniel
Pončák /. Bohužiaľ prestupové pravidlá sú neúprosne a nie je možné
zamedziť”migrácii” hráčov z klubu do klubu. Opäť bolo potrebné doplniť
káder, ktorý už jarnú časť ako tak dohrával. Do bránky k nám prišiel z Košíc
rodák z Petrovan Jakub Jánošík, Ďalej mužstvo doplnili Dušan Cina a v
priebehu sezóny Richard Lukáč, Jaroslav Očvar a Roman Konečný. Nákup
hráčov v priebehu sezóny je bežná vec, ale pre nás to bola nevyhnutnosť.
Ako sa hovorí chudobnému aj z hrnca vykypí. Okrem toho, že nás opustila
naša “mlaď”, od zápasu v Širokom sa nám so zraneniami roztrhol mech.
V zápase v Širokom,kde sme mohli uhrať aj lepší výsledok/2:2/ sa nám
nepríjemne zranil stopér Miro Želinský, ktorý opustil ihrisko so zlomenou
nohou.Ďalšie nepríjemné zranenie postihlo tvorcu nášho futbalu Ľuboša
Vargečka v zápase v Pečovskej Novej Vs /2:2/, ktoré ho vyradilo minimálne
na celú jesennú časť. No a kalich horkosti sme si vypili do dna v zápase s
Nemcovcami, keď došlo k zraneniu brankára Jakuba Jánošíka.V zápase v
Drienove sme museli obetovať obrancu Maja Jabcuna, ktorý sa postavil
do brány. Treba však povedať, že si počínal vynikajúco, ale po dvoch
zápasoch si zranil chrbát a ostalo len torzo mužstva a otázka, kto nastúp

piesní a vianočným programom. Je to čas pokoja a radosti. Táto veta môže vyznievať
ako klišé, píšem to však preto, lebo aj vďaka takýmto stretnutiam to viac môžeme
vnútorne prežívať a viac si to uvedomiť. Túto atmosféru dotvára i priestor kostola
sv. Jozefa v Prešove, ktorý je v období Vianoc viac vyzdobený, keďže františkánska
spiritualita je veľmi hlboko zameraná na radostné a „honosné“ prežívanie Vianoc.
Napokon, stavanie betlehemov tiež predsa pochádza od Františka z Assisi.
Spomeniem ešte Galambu – pútnické miesto zasvätené Sedembolestnej Panne
Márii, nachádzajúce sa neďaleko Fiľakova na juhu stredného Slovenska, kde sme
sa viackrát zúčastnili rôznych pobožností, odpustu, požehnávania áut. Ale to už asi
zachádzam ďaleko... Nie je predsa až také podstatné kde, ale v tomto prostredí ticha
a veľkého pokoja to bolo o to krajšie.
Nakoniec ešte spomeniem obec Soľ. Miesto, kde už druhý rok pôsobí náš rodák,
kamarát, kňaz Matúš. Práve v tomto čase medzi októbrom a Vianocami sme sa
rozhodli Matúša navštíviť. Stretnutie sa začalo omšou, ktorú sme vyplnili spevom
a hudbou, a potom to pokračovalo priateľským obedom. Ďakujeme aj Matúšovej
rodine za veľkú pohostinnosť a prijatie.
Týmto sa chcem poďakovať aj obci Petrovany, že nám sčasti pomohla sponzorským
príspevkom na ozvučenie, ktoré sme veľmi potrebovali. Súlad medzi hlasmi
a nástrojmi sa v plnej miere môže ukázať až teraz, keď sa v rôznych podmienkach
môžeme bez problémov napojiť a hrať.
Ďakujeme aj Bohu, že nás spája, že nás pobáda a vedie. Že nám žehná a stará sa. To
je aj veta, ktorou rada zakončím tento príspevok. Boh sa stále stará...

Anna Mišková

v najbližšom zápase vo Vyšnej Šebastovej. Veľmi toho nebolo na výber a
preto sa do brány obetoval vedúci mužstva Erik Marcinko, ktorý si počínal
veľmi dobre a držal nervy domácich fanúšikov v napätí až do konca
zápasu. Konečný výsledok 1:1, keď gól za naše mužstvo dal vynikajúco
hrajúci Paťo Krivý a pred koncom zápasu sme zahodili vyloženú šancu, je
síce veľkým prekvapením pre každého, ale pre chlapcov a vedenie klubu
veľkým povzbudením, lebo ak sa chlapci uzdravia a budú mať snahu
“zamakať” v zimnej príprave veríme, že sa bude dať sezóna ešte zachrániť.
Veď ako uviedol po zápase vo Vyšnej Šebastovej prezident klubu Jožko
Valent, že futbal niekedy nemá logiku, tak budeme sa spoliehať aj nato,
že sa k nám prikloní aj to povestné futbalové šťastie. Veľká vec sa podarila
prezidentovi klubu Jožkovi Valentovi, ktorý oslovil nielen oblastný futbalový
zväz, ale aj Slovenský futbalový zväz a po doložení súpisky maródiek nám
boli predohrávky z jarnej časti odpustené a tieto odohráme v náhradnom
termíne v roku 2017. Samozrejme treba poďakovať okrem vedenia klubu aj
trénerovi Marcelovi Žilkovy, ktorý to nemal ľahké počas celého roku 2016.
S pravidelnosťou si musel trápiť hlavu so súpiskou a aj napriek tomu, že
sa nedarí vidno, že je to veľký bojovník a fanúšik futbalu. Veríme, že mu
vytvoríme lepšie podmienky čo sa týka hráčov a síce slovo opäť sa znova
opakuje, tak opäť sa pokúsime zachrániť najvyššiu okresnú súťaž.
Výsledky jesenná časť ročníka
2016/2017:
Petrovany - Chmiňany 1 :1
Petrovany - Záborské 1 : 1
Vyšná Šebastová - Petrovany 1 : 1
Kamenica - Petrovany 4 : 1
Dubovica - Petrovany 7 : 0
Chmiňany - Petrovany odložený
zápas
Petrovany - Torysa 1 : 3
Petrovany - Nemcovce 1 : 3

Petrovany - Kamenica odložený
zápas
Široké - Petrovany 2 :2
Drienov - Petrovany 5 : 2
Petrovany - Š. Dravce 3 : 0
Petrovany - Hermanovce 1 : 4
Pečovská N.V. - Petrovany 2 : 2
Petrovany - Rožkovany 1 : 6
Slavomír Zusko
člen výboru TJ a poslanec OZ

