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Vianočný čas blíži sa k nám...
Milí spoluobčania!
Aj na stránkach nášho spravodaja môžeme pozorovať, akou rýchlosťou sa míňajú dni a mesiace. Pootočte noviny na zadnú stranu a uvidíte ešte zábery z letných udalostí, ďalšie už s jesennou tematikou a naraz sa ocitáme v adventnom čase. Chystáme pre deti Mikuláša, tešíme sa na vianočné sviatky,
už len o mesiac si začneme zvykať na trinástku v letopočte.
Dnešný svet je naozaj hektický a uponáhľaný. Hádam aspoň blížiace sa vianočné sviatky budú
pre nás príležitosťou zastaviť sa, pozabudnúť na problémy a potešiť sa prítomnosťou najbližších. Veď
prinášajú okrem svojho posolstva lásky, radosti a štedrosti aj veľký dar pokoja a ľudského porozumenia.
Aj ja sa chcem na tomto mieste poďakovať tým, ktorí tento dar prinášajú ostatným spoluobčanom počas celého roka, nielen v čase sviatočnom. Tým, ktorí neodmietnu pomoc ostatným v núdzi, majú
vzťah k svojej obci a nezištne pomáhajú pri organizácii obecných podujatí. Život v našej obci by bol
bez nich oveľa chudobnejší a prázdnejší. Zároveň ďakujem všetkým občanom za ich prácu, podporu a
trpezlivosť, s akou znášajú problémy bežných dní. Chcem ich ubezpečiť o svojej snahe a odhodlaní
riešiť ich, pokiaľ bude aspoň najmenšia dostupná možnosť.
Na záver by som chcel všetkým spoluobyvateľom popriať pokojný advent, požehnané vianočné sviatky a úspešný vstup do nového kalendárneho roku.
Miroslav Pochylý, starosta obce

Milí občania – tí najmenší, no aj skôr narodení!
V nedeľu 9. decembra o 14.00 našu obec opäť navštívi
štedrý svätý Mikuláš
na svojom starodávnom autíčku, ktoré ho tentoraz privezie ku kultúrnemu domu.
Tam bude pre deti nachystaný teplý čaj, pre dospelých voňavý punč a pre všetkých drobné občerstvenie. Koho nezahrejú teplé nápoje, môže sa zohriať tancom pri hudbe. Mikuláš tam bude rozdávať balíčky všetkým deťom do 14 rokov, odvážne deti mu môžu aj zarecitovať alebo zaspievať. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie bude konať v kultúrnom dome.
Srdečne všetkých pozývame!

KALENDÁR AKCIÍ V MESIACOCH DECEMBER 2012 - FEBRUÁR 2013
09. 12. Mikulášske popoludnie od 14.00 hod. ( pri kultúrnom dome)
15. 12. IV. Obecná zabíjačka
( pri kultúrnom dome)
31. 12. Silvestrovská zábava
( kultúrny dom)
06. 01. Mariášový turnaj MEMORIÁL M. RALBOVSKÉHO (KD)
19. 01. VII. ples Športového klubu (kultúrny dom)
09. 02. Fašiangový sprievod dedinou
09. 02. Pochovávanie basy
( kultúrny dom)
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ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
3. septembra 2012

14. novembra 2012

l. Kontrola uznesení
(boli vyvesené na úradnej tabuli
obce i na internetovej stránke našej obce)
Doplňujúca informácia:
veliteľ DHZ zabezpečil vodiča, ktorý
má odbornú spôsobilosť, aby bol
k dispozícii v prípade požiaru
v obci. Je to dôchodca p. Štefan
Matula, ktorý predtým vykonával
funkciu veliteľa DHZ.
2. Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby –
podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou.
Obec má vypracovaný vlastný
Povodňový
plán záchranných
prác, jeho súčasťou musia byť
i uvedené povodňové plány, vypracovanie ktorých je podmienené
prijatím VZN. Jeho prijatie bolo
poslancami OZ odhlasované.
3. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce k 31.07.2012
Spracované plnenie rozpočtu
predložila účtovníčka OcÚ p.
Vépyová. Bežné príjmy boli zvýšené o výdavok DPH, ktorý sme
dostali vrátený z Min. financií za
chodníky a cestu IBV Peklo. Inak
je plnenie rozpočtu rovnomerné
v príjmovej i výdavkovej časti. Po
prediskutovaní bolo plnenie rozpočtu schválené podľa predloženého návrhu.
4. Návrh Zmeny rozpočtu obce
Petrova Ves k 30. 09. 2012
Vzhľadom na aktuálne zmeny v
príjmovej a výdavkovej časti
schváleného rozpočtu pripravila
účtovníčka OcÚ p. Vépyová návrh zmeny č. 1 rozpočtu obce na
rok 2012, ktorý poslanci OZ následne schválili.
5. Príprava Posedenia dôchodcov
Prerokovanie termínu konania,
programu a organizačného zabezpečenia posedenia.
6. Diskusia
- aktuálne problémy v obci

l. Kontrola uznesení
Doplňujúca informácia: Min. dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR rozhodlo o zákaze tranzitnej dopravy cez našu obec, čaká
sa na technické doriešenie jeho
uvedenia do praxe (dopravné značenie).
2. Návrh dodatku k VZN 2/2009
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka MŠ
a školských zariadení. Obec dostáva finančné prostriedky na prevádzku a mzdy žiakov základnej
umeleckej školy, materskej školy
a školských zariadení na území
obce v rámci podielových daní.
Z tohto balíka obec musí vyčleniť
pre tieto zariadenia finančné prostriedky cestou VZN, koeficienty
sa každoročne menia. Na rok
2012 je dotácia na žiaka MŠ vo
výške 1642,36 €, na žiaka ŠKD
318,84, a stravníka ŠJ 108,28 €.
Poslanci dodatok VZN schválili.
3.
Návrh
VZN
o dani
z nehnuteľnosti
V návrhu VZN boli len minimálne
zmeny týkajúce sa jednotnej sadzby za ornú pôdu a TTP. Zásadné
zmeny príslušného zákona pripravuje
Ministerstvo
financií
v budúcom roku. Poslanci OZ návrh schválili.
4. Vytvorenie inventarizačných
komisií na vykonanie inventarizácie k 31.12.2012
5. Návrh na vyradenie poškodených a nefunkčných zariadení
z MŠ, ŠJ, ŠKD, DHZ, KD a OcÚ.
Po podrobnom oboznámení sa
s návrhom ho poslanci OZ schválili.
6. Odmeny poslancom OZ
Vzhľadom na potrebu šetrenia rozpočtu obce sa poslanci OZ
i zástupca starostu obce vzdali odmeny nad rámec určený zákonom
za jednotlivé zasadania.
7. Návrh zriaďovacích listín materskej a základnej školy.
Existujúce zriaďovacie listiny bolo
treba doplniť o niektoré informácie
a následne poslanci OZ schválili
Zriaďovaciu listinu - úplné znenie

pre Základnú školu v Petrovej Vsi
90, 908 44 Petrova Ves a Zriaďovaciu listinu - úplné znenie pre
Materskú školu v Petrovej Vsi
293, 908 44 Petrova Ves
8. Príprava a zabezpečenie kultúrnych podujatí, ktoré boli navrhnuté kultúrnou a sociálnou
komisiou pri OZ
Výstava krížikových výšiviek
v KD 1. a 2. 12. 2012.
Mikuláš pre deti – poslanci OZ
schválili návrh, aby tento rok prišiel Mikuláš na veteráne ku kultúrnemu domu a rozdávanie darčekov
bolo spestrené hudbou a občerstvením pre deti i dospelých.
9. Diskusia
V diskusii sa poslanci vyjadrovali
k jednotlivým bodom programu
zasadania OZ. Ing. Lasica upozornil na potrebu spracovať zastavovaciu štúdiu v lokalite IBV - pokračovanie výstavby rodinných
domov. Zastavovacia štúdia je
potrebná aj z dôvodu správneho
umiestnenia komunikácií, ktoré sa
navrhujú v rámci pozemkových
úprav. OZ schválilo vypracovanie
zastavovacej štúdie a poverilo ním
Ing. Lasicu.
Mária Pochylá

Upozornenie na zákaz
voľného pohybu psov
Vzhľadom na množiace
sa útoky psov na ľudí i iné zvieratá
Obecný úrad v Petrovej Vsi vyzýva všetkých občanov – majiteľov psov, aby si svojich psov
riadne zabezpečili a zamedzili
ich voľnému pohybu po obci.
Pri prechádzkach musí byť pes na
vôdzke. Nejde len o veľké
a nebezpečné plemená, táto povinnosť platí pre každého. Malému
dieťaťu môže ublížiť i neškodne
vyzerajúci
psík, ktorý
je nechaný
bez dozoru
svojho majiteľa.
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Hasičská súťaž o Pohár starostu obce 2012
V nedeľu, 29.7. 2012, sa v našej obci konala hasičská
súťaž O pohár starostu obce. Zúčastnilo sa jej 21 hasičských družstiev zo
širokého okolia.
Hosťami boli člen snemu DPO SR a predseda okresného výboru okresu
Skalica p. Michal Lukáč, člen okresného výboru Skalica a veliteľ DHZ
Kopčany p. Radovan Malík, veliteľ mestského hasičského zboru Gbely p.
Vojtech Papánek, technik DHZ Kúty p. Ľubomír Pavelka.
Okresný výbor Skalica udelil medailu za príkladnú prácu členom DHZ
Petrova Ves p. Petrovi Húškovi a Richardovi Janíkovi.
Konečné poradie v kategórii muži: 1. Kúty, 2. Cerová, 3. Petrova Ves
ženy: 1. Kúty, 2. Štefanov, 3. Petrova Ves.
Foto: DHZ Petrova Ves

Jozef Janík

POZVÁNKA DO MARIÁŠOVÉHO NEBÍČKA
Veľmi ťažké je pre nás
nechať Ťa len tak spať,
keď máme chuť z celého srdca
si s Tebou „mariáš“ zahrať.
Hovoríme Ti celkom isto,
aj po smrti máš medzi nami miesto
Foto: jigit.eu
a 6. január bude hrou pre Teba
do „mariášového neba“.
Pozývame všetkých mariášových hráčov v Petrovej Vsi na MEMORIÁL MILANA RALBOVSKÉHO.
Turnaj sa uskutoční 6. januára 2013 v kultúrnom dome od 11.00 hod. Prezentácia hráčov začne o 10.30 hod. Hra bude do
100 červené drahšie, turnaj sa bude hrať klasickým spôsobom na štyri kolá. Štartovné bude 5 eur, na stole v každej hre
bude 7 eur.
Záujemcovia o účasť na turnaji nahláste sa záväzne do 31.12. 2012 u p. S. Jasaňa č. 97 alebo na tel. čísle
0917 532 711.
Slavomír Jasaň

Posedenie dôchodcov
Ako len ten čas letí, povzdychne si iste každý z nás, keď
otáča ďalší list v kalendári. Ten čas letí, to je motto každoročného posedenia našich starších spoluobčanov pri príležitosti mesiaca úcty k starším v našej obci.
Kultúrna komisia pri OZ Petrova Ves i tento rok pripraviFoto: jigit.eu
la pre spoluobčanov v dôchodkovom veku príjemné posedenie. O
toto posedenie bol veľký záujem, čo dokázal vysoký počet prítomných. Všetky miestočka v kultúrnom dome boli zaplnené, starenky, starčekovia, babky i dedkovia sa
navzájom privítali a boli v očakávaní dobrej nálady a príjemného posedenia. Všetkých prítomných, už
tradične, privítal starosta obce p. M. Pochylý milým príhovorom. Dobrú náladu privodili deti zo základnej školy, ktoré zarecitovali krátke pásmo básní venovaných starým rodičom, a deti zo základnej
umeleckej školy predviedli pekné tanečné kreácie.
Po vystúpení detí pán starosta predstavil trio hudobníkov - Veselá trojka, ktoré hralo na počúvanie i do tanca. Nechýbalo ani občerstvenie v podobe chutného jedla a dobrého vínka, pri ktorom sa
všetci prítomní bavili dlhé hodiny.
Mgr. Ivona Valentovičová
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Ako prebiehal 1. štvrťrok v základnej škole
Naozaj je to tak. Ešte sme len slávnostne otvárali 3. septembra nový školský rok, už tu máme
štvrťročné písomné práce, hodnotenie prospechu a správania žiakov za 1. štvrťrok a aj čiastkové hodnotenie doterajšej výchovno-vzdelávacej činnosti našej školy. S niektorými závermi by som vás rada
oboznámila.
Najprv k organizácii tohto šk. roka:
1. ročník navštevuje 18 žiakov, tr. uč. Mgr. Mária Karasová, 2. ročník - 11 žiakov, Mgr. Stanislav Fehér, 3. a 4. ročník - 11+ 4 žiakov,
Mgr. Lena Šteflíková, ŠKD - 33 žiakov, Bc. Zdenka Vašiová.
O čistotu tried a zabezpečenie budovy školy sa stará pani školníčka
Adriana Fodorová.
Na rozvíjanie ďalších vedomostí a zručností žiakov škola ponúka
bohatú krúžkovú činnosť: Práca s PC a internetom – vedie Mgr. Mária Karasová, Krúžok šikovných rúk - Mgr. Stanislav Fehér, ModeFoto: Z.Vašiová lársky krúžok - Mgr. Stanislav Fehér, Nemčina hrou - Mgr. Lena
Šteflíková.
Na motiváciu, obohatenie a spestrenie učebného procesu sa venujeme mnohým aktivitám. V tomto
školskom roku sme už absolvovali viacero podnetných a zaujímavých akcií:
Dňa 13. 9. sme mali naplánované didaktické hry v prírode. Nakoľko počasie bolo nepriaznivé, venovali sme sa
v telocvični praktickým témam civilnej ochrany primeraným veku našich žiakov (napr. ukážkam poplašných
zvukových signálov).
Dňa 1. 10. navštívila našu školu pani inšpektorka Mgr. Štefánia Gašparíková s cieľom vykonať tematickú inšpekciu. Jej výsledkom bola pozitívna hodnotiaca správa, nakoľko p. inšpektorka nemala k našej práci žiadne
negatívne pripomienky.
V októbri sme sa tiež zapojili do projektu Rodina bez cigariet. Dňa 4.10. deti absolvovali odbornú prednášku
a zároveň sa zapojili do výtvarnej súťaže na túto tému. Máme veľkú radosť, že cenu poroty udelili našej žiačke
3. ročníka Tatianke Vávrovej.
V nedeľu 14.10. sme s láskou a úctou vystúpili s kultúrnym programom na posedení dôchodcov. Patrí už
k našej tradícii vštepovať deťom v rámci mesiaca úcty k starším rešpekt k veku a dôstojnosti našich starých
rodičov. Pred Sviatkom Všetkých svätých dňa 26.10. deti z ŠKD pod vedením pani vychovávateľky Bc. Zdenky Vašiovej položili veniec k Pomníku padlým vojakom a na hrob neznámeho vojaka. Považujeme za dôležité
deťom vysvetľovať významy jednotlivých sviatkov, prakticky k nim uskutočňovať rôzne aktivity a aj takouto
formou pôsobiť na ich prosociálne formovanie.
Veľkému záujmu detí sa tešilo aj ďalšie podujatie – Blší trh, ktorý sme usporiadali 8. novembra. Deti
nakupovali, zaujímali sa o cenu vybraného tovaru, následne počítali centy... Ani si neuvedomili, že absolvovali
hodinu matematiky so zameraním na finančnú gramotnosť. Ďakujeme zároveň všetkým rodičom, ktorí na
„blšák“ prispeli drobnosťami zo svojich domácností.
Tesne pred jesennými prázdninami mali deti ešte jedno rozptýlenie - dňa 29. 10. navštívil našu školu kúzelník
Waldini. Spolu s deťmi z MŠ sme si užili chvíle zábavného kúzlenia – nechýbali ani králiky z klobúka či vyčarované holubice.
Dňa 9.11. o 11.00 hod. sme sa spolu s členkami miestnej organizácie Únie žien zúčastnili na pietnej spomienke
na vojakov, ktorí padli v 1. a 2. svetovej vojne. Symbolom tohto spomienkového dňa sú papierové červené maky, ktoré sme položili k Pomníku padlým. Vyrobili ich deti v ŠKD pod vedením p. vychovávateľky Bc. Zdenky Vašiovej. Súčasťou spomienky bolo zapálenie sviečok a spoločná modlitba.
Onedlho začneme prežívať pokojnejší adventný čas. My sme s predvianočným upratovaním začali trocha skôr a touto cestou chcem poďakovať p. Ľubke Páralovej za sponzorské vyčistenie všetkých kobercov
v našej škole.
A čo nás čaká v najbližšej budúcnosti? Plánujeme navštíviť divadelné predstavenie v Bratislave spojené
s návštevou vianočných trhov a začneme tiež s prípravami na tradičné vianočné podujatia. Verím, že deti zažijú
v našej škole veľa príjemných chvíľ, na ktoré budú rady dlho spomínať.
Mgr. Lena Šteflíková, riaditeľka ZŠ
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Aktuality z detského dúhového kráľovstva
Parky a záhrady sú plné zlatého, červeného a hnedého lístia, ktoré
príjemne šuchoce pod nohami a ponúka množstvo nápadov na dobrú zábavu. Podchvíľou spoza rohu vyletí studený severák a snaží sa nám dostať pod
kožu. Vo vzduchu cítiť prvý sneh a prvé príznaky Vianoc. Približuje sa čas,
kedy sa budeme venovať ich príprave...
V súčasnosti máme za sebou dva mesiace nového školského roka a čo nám priniesli do
nášho dúhového kráľovstva, to ponúkam v stručnom prehľade.

Šmolkovia na návšteve v MŠ
Deti žijú rozprávkami a inak tomu nebolo ani 3. septembra 2012 v našej MŠ, kedy sme slávnostne vykročili do nového
školského roku. V záujme uľahčiť deťom vstup do MŠ a uvoľniť
napätie z nového prostredia sme pripravili prvý deň za účasti rodičov v rozprávkovom duchu. O nápaditú zábavu sa postarali Šmolka a Šmolko fešák, ktorým sa podarilo vyčariť úsmev na slzami
zaliatych tvárach detí. Priniesli kamarátstvo, radosť, tanec, zábavu
a šmolkovú sladkosť. Isto deti poteší, keď ich títo rozprávkoví
hrdinovia budú sprevádzať aj na iných aktivitách.

Adaptačný proces
Prvý mesiac bol v znamení sĺz, neistoty a stresu z odlúčenia od rodinného prostredia. V súčasnosti môžem konštatovať, že u väčšiny detí sa nám podarilo dosiahnuť stav psychickej rovnováhy. Vstupom detí do MŠ
sa mení ich doterajší spôsob života a obohacuje sa o nové zmyslovo-pohybové, poznávacie a citové podnety,
ako aj sociálne kontakty s rovesníkmi a dospelými osobami. Deti nadobúdajú nové príležitosti na sebazdokonaľovanie v rôznych, doposiaľ neznámych oblastiach.
Organizácia tried a benefity
V tomto školskom roku je do MŠ zapísaných 45 detí, z toho 5 detí nastúpia až po dovŕšení 3 rokov veku. Vytvorené sú dve heterogénne triedy. V triede 3 - 4 ročných detí výchovu a vzdelávanie zabezpečujú p.
riad. Alena Kučerová a p. uč. Iveta Čulenová. Edukačný proces v triede 4 – 6 ročných detí vedie p. uč. Mgr.
Jana Vallová a Dominika Ravasová.
Počas edukačného procesu bude realizované hravé oboznamovanie sa s nemeckým jazykom
v rámci projektu „Interkulturárne vzdelávanie pre deti, žiakov a pedagógov“. Bohužiaľ, tento projekt bude
realizovaný už bez finančnej podpory. Rozvoj jazykových kompetencií detí bude praktizovaný pod vedením
kmeňovej učiteľky Dominiky Ravasovej a inovácia modulu spočíva v prepojení výučby MŠ a ZŠ, kde má výučba nemeckého jazyka pokračovanie. Ciele a aktivity nového
projektu vychádzajú z evalvovaných skúseností z projektu
„Interkulturárne vzdelávanie pre deti a dospelých “, ktorý sme
realizovali v období február 2009 – jún 2012.
V škole aj v tomto školskom roku fungujú tieto krúžky: počítačový „Počítač hrou“, hudobný „Škola hudby“ a jazykový „Angličtina pre najmenších“. Ďalej deti majú možnosť navštevovať hudobný, tanečný a výtvarný odbor ZUŠ
Gbely, vysunuté pracovisko v Petrovej Vsi.
Krúžkovou činnosťou chceme u detí rozvíjať špecifické kompetencie, na ktoré majú predpoklady. Je na rodičoch, aby zvážili, či ich dieťa má nadanie a spontánny záujem
o spoznávanie nového.
Alena Kučerová, riaditeľka MŠ
Foto: A.Kučerová
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Súťaž vo varení guláša
Tradícia súťaže vo varení guláša sa tak, ako v okolitých obciach, i v tej našej začína postupne udomácňovať. Majstri umenia kuchárskeho - gulášového súperia o to, kto z nich navarí najchutnejší guláš. Uvarené guláše zhodnotí
svojimi zmyslovými bunkami porota zložená z domácich občanov.

Foto: jigit.eu

Posledné varenie guláša v našej obci bolo 21. júla 2012. Už o desiatej hodine predpoludním sa súťažné družstvá zoskupili v parku v okolí
kultúrneho domu, kde si našli svoj "plácek", aby si mohli rozložiť svoje
"nádobíčko".
Súťažili štyri družstvá: dve známe z minulého roka - Balážovci a Mariášnici a dve nové - NafaRo a Meterit.
Varilo sa, varilo, ochutnávalo, povzbudzovalo, dobrá nálada pri varení i
sledovaní kuchárskeho umenia sa hojne zapíjala dostupným pitivom. Aby
nezostali "okukávači" hladní, k jedlu bol nachystaný i hotový guláš. Detičky sa zabavili na skákacej trampolíne a dospelí si posedeli pri dobrom jedle

i pive.
Guláše navarené súťažnými tímami hodnotila trojčlenná
porota, ktorá po dôkladnom ochutnaní určila konečné poradie gulášov, resp. družstiev, ktoré bolo takéto:
1. Balážovci 2. Meterit 3. Mariášnici 4. NafaRo
Každá akcia v našej obci prináša určité pozitívum z hľadiska zaujímavosti, avšak často býva i terčom kritiky. A ako zhodnotil úroveň tejto akcie Igor Juriga, jeden z organizátorov? "Úroveň
akcie bola výborná. Sme radi, že prišli i ďalšie družstvá, už teraz
sme odhodlaní na budúci rok postaviť súťažný tím aj za KKT. Poďakovanie patrí členom KKT, ktorí navarili guláš pre návštevníkov,
a špeciálne poďakovanie p. Olejníkovi a p. Slezákovi, ktorí sa súťaže tiež zúčastnili (NafaRo). Všetky súťažiace tímy prisľúbili účasť i na budúci
rok a my sa už dnes na nich tešíme.“

Foto: jigit.eu

Mgr. Ivona Valentovičová

INDIÁNSKY DEŇ 2012

Foto: jigit.eu

V sobotu, 4.8.2012, sa na miestnom štadióne uskutočnil
Indiánsky deň. Zorganizovalo ho Poľovnícke združenie Petrova Ves.
Pre deti bolo pripravené strieľanie z kuše, zo vzduchovky, zhadzovanie
plechoviek, ukážky streľby zo samopalu. Na dokonalé vyšantenie detí
slúžila skákacia trampolína. Dospelí si mohli pochutiť na pravom srnčom guláši. Pekný slnečný deň spestril DJ Drobec svojimi melódiami.
Návštevníci si akciu pochvaľovali, bola to dobrá príležitosť, ako
prežiť pekný deň so svojimi rodinami v peknom prostredí nášho futbalového štadióna, avšak zároveň by aj prijali nejaké ozvláštnenie, niečo
nové. To by mohol byť podnet pre organizátorov na ďalší rok prísť s

niečím zaujímavým :-).

Termíny vydania Petrovoveského spravodaja
v roku 2013

marec 2013 (uzávierka 15.3.2013)

jún 2013 (uzávierka 15.6.2013)

september 2013 (uzávierka 15. 9. 2013)

november 2013 (uzávierka 15.11. 2013)
Svoje príspevky posielajte na e-mailovú adresu:
spravodaj@petrovaves.sk

Mgr. Ivona Valentovičová

ÚNIA ŽIEN
pozýva v nedeľu 9. 12. 2012 do kultúrneho
domu v Gbeloch, kde sa jej členky zúčastnia výstavy
zákuskov, a tak ukážu svoje sladké majstrovstvo.
Príďte pozrieť a ochutnať!
Blažena Ondrášová

NOVINY OBYVATEĽOV PETROVEJ VSI
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Spoločenská kronika
Z našich radov odišla...
Mária Ondrášová 31.10.2012

Narodili sa...
Matúš Greško 31.08.2012
Martin Juráček 23.09.2012

Jubilea sa dožili...

Vernosť si sľúbili....
Katarína Cvečková – Michal Janovic
Lucia Baňovičová – Tomáš Kubina

75-roční

80-roční

Emília Kocáková

Anna Kubincová Pavlína Čierňavová
Stanislav Tomša Anna Horinková
Rozália Hrubšová
Rozália Jakubáčová
Jozefa Kotvanová
Kamila Páralová
Bernardína Pochylá
Eva Pochylá
Terézia Reháková
Kamila Ružičková

85-roční a viac

SPRÁVA Z WEBOVEJ STRÁNKY OBCE PETROVAVES.SK
Webová stránka obce je stále aktualizovaná. Čokoľvek sa v našej obci deje, z každej akcie je vyhotovený záznam - foto i video. Predpokladáme, že Vy, občania Petrovej Vsi, pravidelne
sledujete našu webstránku a stále platí, že každý z Vás sa môže stať spolutvorcom, ak pošlete
správu, fotografie, podnet... na e-mailovú adresu admin@petrovaves.sk.
Webová stránka reprezentuje našu obec všade vo svete. Návštevnosť našich stránok sa oproti
roku 2011 zvýšila o 10,74%, pribudli noví návštevníci (7,16%), stránky číta priemerne 64 ľudí
denne. Zvýšila sa sledovanosť našich stránok cez mobilné zariadenia ako sú mobilné telefóny či
tablety. Celkom naše stránky navštívili ľudia z 56 štátov, poradie najvyššej sledovanosti je:
Slovensko, Česko, Kanada, Nemecko, Rakúsko, Anglicko, Poľsko, Holandsko a Chorvátsko.

admin@petrovaves.sk

A posledná aktualita pred uzávierkou...
... členovia nášho DHZ sa zúčastnili 24. 11. 2012 turnaja v minifutbale dobrovoľných hasičov v telocvični ZUŠ
Gbely pod názvom „O gbelskú borošku“. Turnaj sa konal pod záštitou JUDr. Viery Kučerovej, poslankyne NR
SR. Hrali medzi sebou družstvá Gbiel, Petrovej Vsi, Kopčian, Unína, Brodského a SMERu. Po vzájomných
zápasoch postúpili do finále družstvá Petrova Ves a Unín, zo súboja ktorých vzišla víťazne Petrova Ves.
Petrovu Ves reprezentovali: Pavol Roman, Peter Roman, Marcel Čierňava, Jaroslav Rampáček, Marek Žifčák a
Tomáš Procházka.
GRATULUJEME!
Jozef Janík
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80. výročie založenia futbalu v našej obci
1932 - 2012
V tomto roku si Športový klub a spolu s ním všetci futbaloví priaznivci v našej obci pripomenuli už 80
rokov od založenia futbalu. V tomto duchu sa spomínalo na tých našich občanov, ktorí sa zaslúžili o to, aby tu
vyrástol stánok futbalu, aby bolo kde hrať, a ocenili sa funkcionári, ktorí sa v posledných rokoch najviac zaslúžili o plynulý chod tohto klubu. Zorganizovali sa atraktívne futbalové zápasy: medzinárodné - medzi FK Senica a brazílskym klubom Cruzeiro Esporte Clube, medzi FK Senica a českým klubom 1. SC Znojmo, ale tiež
jeden medzi mužstvami z blízkeho okolia: FK Senica - MFK Skalica. Bol to nádherný zážitok, čo iste musel
uznať každý správny futbalový fanúšik. Pre bývalých futbalistov spomienka na ich futbalové roky, pre malých
a mladých futbalistov názorná ukážka, ako sa dá ten futbal dobre a pekne hrať. Za to patrí vďaka všetkým, ktorí
sa zaslúžili o zorganizovanie týchto akcií.
Ale... v poslednej dobe je futbal v našej obci skloňovaný zo všetkých strán. Preto sa natíska otázka:

QUO VADIS, FUTBAL V PETROVEJ VSI?
Futbal bol, je a asi aj bude v našej obci športom číslo jeden. Dôvod je jednoduchý: je to šport nenáročný na podmienky, do lopty sa dá v podstate kopať hocikde. Voľakedy sme ako deti hrávali v každej voľnej
chvíľke, na každom „plácku“, kde sa dalo. Nevadil nám vietor, nevadil nám dážď, hlavne, keď sme sa zišli v
dostatočnom počte a takí, ktorí chceli hrať. A hrať v drese Petrovej Vsi? To bolo niečo, na čo bol každý hrdý.
Dnes to vyzerá inak: podmienky na trénovanie sú oveľa lepšie, ale decká musíme priam naháňať, aby prišli na
tréning, aby prišli hrať. Dôvod? Nechce sa mi, nemám čas, mám zakázané, zaspal som... tisíce výhovoriek a
vykrúcaní sa. Česť výnimkám, ktorí chcú a idú. Vzorom v prístupe k povinnostiam a celkovému správaniu sa
na ihrisku by mali byť hráči vo vyššej kategórii. Či sú, alebo nie sú, to môže posúdiť každý, kto chodí na futbalové stretnutia.
Veľmi osožné sú turnaje, a to nielen aktívnych hráčov, ale i tie, ktoré sa hrajú pre potešenie. Takým bol i tzv.
Šenkový turnaj, ktorého tradícia bola založená minulý rok. Hral sa na septembrové hody a zostavené tímy za
petrovoveské šenky sa snažili zo všetkých síl ukázať, že futbal hrať vedia. Tento rok sa turnaj neuskutočnil. Je
to veľká škoda, že sme nemali možnosť prežiť ďalší krásny športový deň.
Nezahadzujme takéto možnosti, lebo ich je málo, a ak ten futbal má naozaj niekam viesť, tak len vtedy,
ak sa pred ním nezatvárajú žiadne dvierka - ani pre starších, ani pre mladších, ani pre bývalých, ani pre
„šenkových“ futbalistov.
Mgr. Ivona Valentovičová
TURNAJ PRÍPRAVIEK
Tento turnaj sa konal 21. 7. 2012. Už od pol deviatej ráno sa na miestnom ihrisku schádzali
najmenší futbalisti - z našej obce, z Holíča, z Kútov a z Letničia. Spolu s nimi ich tréneri, rodičia a fanúšikovia. Pre malých prípravkárov miestny ŠK zorganizoval turnaj už druhýkrát. Cieľom bolo sprestriť letnú prípravu na ďalší súťažný ročník vzájomným pomerením síl s hráčmi zo susedných obcí. Hralo sa systémom každý s
každým, konečné poradie vzišlo po sčítaní bodov (výhra = 3 body, remíza = 1 bod).
Po skončení vzájomných zápasov sa určilo konečné poradie:
1. Kúty
9 bodov
2. Holíč
6 bodov
3. Petrova Ves 3 body (porazilo Letničie 4:2, pozn. red.)
4. Letničie
0 bodov
Každé družstvo získalo diplom a pekný pohár.
Vyhodnotení boli aj : najlepší strelec - Peter Čekal (Holíč)
najlepší brankár - Lukáš Čelústka (Letničie)
najlepší hráč - Tomáš Smolinský (Kúty)

Foto jigit.eu

Súčasťou vyhodnotenia turnaja bolo aj poďakovanie trom hráčom domácej prípravky - Dankovi Gašparovičovi, Lukášovi Kumpanovi a Dominikovi Ralbovskému, ktorí končia v prípravke a v ďalšom súťažnom
ročníku budú už hráčmi žiackeho družstva.
ŠK ďakuje všetkým, ktorí sa zaslúžili o výborný priebeh turnaja, i fanúšikom, ktorí prišli povzbudiť naše futbalové nádeje.
Mgr. Ivona Valentovičová

NOVINY OBYVATEĽOV PETROVEJ VSI

Strana 9

Z činnosti športového klubu
Tabuľky po jesennej časti súťažného ročníka 2012/2013

„A“ MUŽSTVO

DORAST

ŽIACI

1. Modranka
2. Trebatice
3. Solčany
4. Hlohovec
5. Jacovce
6. Veľké Kostoľany
7. Bor. Mikuláš
8. Šaštín
9. Gbely
10. Horné Orešany
11. Mor. Sv. Ján
12. Petrova Ves
13. Kúty
14. Radošovce
15. Radošina
16. Krakovany

1. Rohov
2. Kopčany
3. Cerová
4. Borský Mikuláš
5. Radošovce
6. Brodské
7. Šajdíkove Humence
8. Stráže
9. Jablonica
10. Petrova Ves
11. Hradište pod Vrátnom
12. Sekule
13. Dojč
14. Koválov

1.Rybky
2. Jablonica
3. Stráže
4. Šaštín
5. Čáry
6. Brodské
7. Radimov
8. Radošovce
9. Šajd. Humence
10. Petrova Ves
11. Kopčany
12. Smrdáky

PRÍPRAVKA
1. Holíč
2. Gbely
3. Kopčany
4. Kúty
5. Moravský Sv. Ján
6. Šaštín
7. Letničie
8. Borský Mikuláš
9. Trnovec
10. Senica
11. Oreské
12. Petrova Ves
13. Dubovce

Jesenná časť súťažného ročníka 2012/2013 skončila, futbalistov čaká zimná príprava. Uskutočňovať sa bude formou tréningov v telocvičniach, príp. na umelých trávnikoch a prípravnými zápasmi
či účasťou na turnajoch. Prípravka bude trénovať v sobotu v telocvični ZŠ s MŠ Gbely, žiaci v telocvični ZŠ Petrova Ves, príp. na multifunkčnom ihrisku. Obe družstvá odohrajú v rámci zimnej prípravy prípravné zápasy s družstvami z okolitých obcí.
Mužstvo dorastu odohrá: 05. 01. 2013 turnaj v Brodskom a prípravné zápasy:
16. 2. 2013 v Strážnici a 23. 2. 2013 v Skalici
„A“ mužstvo má plánované tieto prípravné zápasy:
03.2.2013 (NE) Petrova Ves - Mokrý Háj o 14.00 hod. (Strážnice)
10.2.2013 (NE) Petrova Ves - Oreské o 14.00 hod. (Strážnice)
16.2.2013 (SO) Petrova Ves - Strážnice o 14.00 hod. (Strážnice)
24.2.2013 (NE) Petrova Ves - Šajdíkove Humence o 14.00 hod. (Strážnice)
Všetky aktuálne oznamy o turnajoch, výsledkoch či pripravovaných akciách môžete sledovať na webovej stránke obce petrovaves.sk.
ŠK Petrova Ves
MINIFUTBALOVÝ TURNAJ 2012

Foto jigit.eu
Balážovci

ŠK Petrova Ves a Športbar zorganizovali dňa 17.11. 2012
tradičný minifutbalový turnaj, do ktorého sa prihlásilo šesť mužstiev: Červení diabli, FC Motor, Balážovci, ZaBar, AŠK Šuška na
ježka, FC Vyhaslé Hviezdy. Tieto boli rozdelené do dvoch skupín, v
rámci ktorých odohrali vzájomné zápasy. Z každej skupiny postúpili
dve mužstvá do semifinále a víťazi semifinálových zápasov sa stretli
vo finále.
Celkovým víťazom turnaja sa stalo mužstvo AŠK Šuška
na ježka (dorastenci zo Skalice).
Roman Guček
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´Jesenná výzdoba

Blší trh

Foto: Z.Vašiová

Tancovanie so Šmolkom

Foto: A.Kučerová

Foto: Z.Vašiová

Foto: jigit.eu

Posedenie dôchodcov

Turnaj prípraviek

Súťaž vo varení guláša
Posedenie dôchodcov

Foto: jigit.eu

Foto: jigit.eu

Foto: jigit.eu

Foto: DHZ Petrova Ves

Hasičská súťaž
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