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Vážení spoluobčania!
Skončilo sa leto – čas, keď sa najviac stavia, buduje, rekonštruuje. Vidíme to aj v našej obci
– neustále v nej pribúdajú nové domy, obnovujú sa tie staršie. Podobné aktivity prebiehajú aj na
obecnej úrovni a o tých by som vás chcel v stručnosti poinformovať.
Pomerne veľkým projektom, s ktorým sme sa uchádzali o dotáciu z Environmentálneho
fondu, bola „Rekonštrukcia vykurovacieho systému v materskej škole“ s nákladom 110 000,- €.
Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v štátnom rozpočte sme dostali dotáciu len vo výške
55 000,- €, museli sme použiť vlastné zdroje vo výške 2 750.- €. Z týchto finančných prostriedkov
boli vymenené všetky radiátory, nainštalovaný nový kotol na tuhé palivo, nádrž s objemom 2 m3 na
ohrev teplej vody a nový systém expanzných nádrží. Celý projekt obsahuje ešte montáž slnečných
kolektorov a zateplenie strechy MŠ. O získanie prostriedkov na dokončenie týchto prác sa budeme
zasa uchádzať na budúci rok. Niekto sa možno pozastaví nad tým, prečo sme uprednostnili kotol na
tuhé palivo. Vysvetlenie je jednoduché: pri súčasnom trende neustále stúpajúcich cien energií hľadáme alternatívy na úsporu. Pokúšame sa všetko zosúladiť v optimálnej miere. Vo vybavení zberného
dvora sa totiž ráta i so štiepkovačom na drevo.
Medzi projektmi, ktoré sme mali na tento rok naplánované, bola aj prístavba sociálnych
zariadení na štadióne ŠK. Stavba bola zrealizovaná s nákladom cca 20 tisíc €, zároveň boli vymenené všetky okná v priestoroch šatní, spŕch a ostatných miestností budovy.
Ako sme uviedli v minulom vydaní nášho spravodaja, hlavnou úlohou OZ v súčasnej dobe
je vybudovanie zberného dvora. Vzhľadom na neustále sa posúvanie termínu podávania žiadostí
o dotáciu v rámci tohto opatrenia, mali sme možnosť až v týchto dňoch podať opäť žiadosť
o poskytnutie dotácie. Veríme, že už bude posledná a úspešná.
Budeme sa snažiť, aby sa nám do konca roka podarilo zrealizovať ďalšie aktivity, ktoré
máme rozbehnuté. O všetkých budeme informovať na internetovej stránke obce a prostredníctvom
nášho spravodaja.
Miroslav Pochylý, starosta obce

Opäť sa uskutoční predvianočná výstava...

Podobne ako minulý rok plánujú kultúrna a sociálna komisia pri OZ usporiadať predvianočnú výstavu
v kultúrnom dome. Predbežne určený termín konania je 11. decembra 2011.
Podtitul tohtoročnej výstavy znie Vianoce kedysi a dnes. Radi by sme na nej predstavili zachované starodávne ozdoby, dekorácie, obrusy, spôsob výzdoby stromčeka, ale aj napríklad hračky, ktoré deti dostávali, či staršie fotografie s tematikou Vianoc...
Zároveň by sme opäť chceli prezentovať aj moderné vianočné aranžmány, svietniky či adventné vence.
Tieto malé umelecké dielka šikovných rúk pôsobili na minuloročnej výstave veľmi inšpiratívne a budili veľký
záujem návštevníkov.
Obraciame sa na občanov s prosbou o spoluprácu pri príprave tejto výstavy a zapožičanie vhodných predmetov. Prosíme ich, aby exponáty priniesli podľa výzvy v miestnom rozhlase v určenom čase do kultúrneho domu. Od starších občanov môžu usporiadatelia prevziať exponáty v ich rodinnom dome.
Všetkým ochotným občanom vopred ďakujeme.
(Komisia pre kultúru a šport, Komisia sociálna a pre školstvo)
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
30. júna 2011
1. Návrh Zmeny č. 1/2011 VZN č.
3/2008 o výške príspevku v MŠ, výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravného v ŠJ
Z dôvodu neustále rastúcich cien energií i potravín bol predložený návrh na
zmenu príspevkov v MŠ, ŠJ. Výška
príspevku v MŠ bol navrhnutá vo výške
10.- €. Výška stravného pre deti MŠ
s desiatou a olovrantom 1.12 €, cena
obedu u detí ZŠ 0,95 €, zamestnanci
1.12 €., s účinnosťou od 01.09.2011.
Cudzí stravníci budú prehodnotení po
vyúčtovaní energií za rok 2011. Poslanci OZ predložený návrh schválili.
2. Návrh Plánu práce hlavného kontrolóra Ing. Ivana Gronského na II.
polrok 2011
Poslanci OZ návrh plánu schválili.
3. Návrh Plánu práce OZ na II. polrok 2011
Starosta obce predložil návrh plánu
práce Obecného zastupiteľstva na II.
polrok 2011. K predloženému návrhu
neboli podané žiadne pripomienky,
poslanci OZ ho po prerokovaní schválili.
4. Informovanie starostu obce
o pracovnom stretnutí s p. Chňupkom
OZ navrhlo vykúpenie pozemkov
v cene 1,20 € (36,15 Sk) za m2. Na
tejto parcele sa nekoná žiadna výstavba,
je určená na športové aktivity všetkých
občanov. Ak majitelia nebudú súhlasiť
s navrhovanou cenou, obec pristúpi
k vysporiadaniu cestou pozemkových
úprav.
5. Miroslav Jaško Čáčov – žiadosť
o kúpu časti verejného priestranstva
P. Jaško kúpil v našej obci rodinný dom
č. súp. 47, pri vypracovaní geometrického plánu bolo zistené, že užíva i časť
pozemkov vo vlastníctve obce parc. č.
221/1 vo výmere 18 m2 a parc. č. 456/1
vo výmere 5 m2 (pod domom
a v záhrade). Poslanci OZ schválili
odpredaj, cena za m2 vo výške 3.- €
6. Prerokovanie platu starostu obce
v zmysle zákona č. 154/2011 Z.z.
Zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obci a primátorov miest bol novelizovaný zákonom č. 154/2011 s účinnosťou
od 01.06.2011. Na základe tohto zákona
musí OZ znova prerokovať plat starostu

obce. Starostovia sú i naďalej zaradení
do tabuľky podľa počtu obyvateľov.
Násobok pre našu obec je 1,98. Starostovi obce už nemôže OZ schváliť odmenu. Poslanci OZ schválili plat starostovi
obce vo výške 1750.- €. Plat starostu je
možné obecným zastupiteľstvom opätovne raz ročne prerokovať .
7. Odmeny poslancom OZ za I. polrok
2011
V zmysle zásad odmeňovania poslancov
OZ navrhol starosta obce poslancom OZ
odmeny za I. polrok 2011. Podľa účasti
na zasadaní 13,30 €, členovia komisie 3.€ za zasadanie, mimoriadne vo výške 36.
- € za aktívnu spoluprácu počas Záhoráckej Veterán Rallye, zástupcovi starostu
vo výške 200.- €. Poslanci OZ predložený návrh schválili.
Diskusia:
p. Polák upozornil na potrebu spevnenia
terénu k prečerpávacej stanici na Novej
ulici, lebo daždivom počasí pracovníci
BVS značne znečistia miestnu komunikáciu.
14. septembra 2011
1. Plnenie rozpočtu k 31.08.2011
Účtovníčka obecného úradu p. Vépyová
predložila plnenie rozpočtu
k 31.08.2011. Bežné príjmy predstavovali 265 420,64 €, kapitálové príjmy
boli vo výške 269 861,37 €, finančné
operácie príjmové 225 707,33 € , bežné
výdavky boli vo výške 263 476,59 €,
kapitálové
výdavky boli vo výške
247 297,56 €, finančné operácie výdavkové vo výške 229 914,24 €. Podielové
dane nie sú v takej výške, ako sme predpokladali, je nutné obmedzovať výdavky.
Poslanci OZ plnenie rozpočtu schválili.
2. Zmena rozpočtu k 30.09.2011
Vzhľadom na aktuálny stav príjmov
a výdavkov bolo potrebné urobiť zmenu
rozpočtu. Príjmy boli rozpočtované vo
výške 841 200.- €, po úprave sú príjmy
rozpočtované vo výške 1 152 303.79 €,
výdavky boli rozpočtované vo výške
841 200.- €, po úprave sú výdavky vo
výške 1 066.95,24 €. Poslanci OZ zmenu
rozpočtu schválili.
3. Informácia o postupe pri vysporiadavaní parcely č. 1947, Bc. Jozef
Chňupka.

P. Chňupka nesúhlasí s vysporiadaním
uvedenej parcely v rámci pozemkových
úprav. Obecné zastupiteľstvo v Petrovej
Vsi berie na vedomie rozhodnutie p.
Chňupku obrátiť sa na Okresný súd v
Skalici so svojou žiadosťou o vydanie
nehnuteľnosti. Zároveň ho vyzýva, aby
sa do právoplatného rozhodnutia súdu
zdržal akýchkoľvek činností na tomto
p
o
z
e
m
k
u
.
4. Návrh na odstránenie nehnuteľnosti a vzájomné vyrovnanie - Mgr.
František Polesňák a manž. Mgr.
Anna Polesňáková , Petrova Ves 194.
Manželia Polesňákovci sú majiteľmi
nehnuteľnosti hospodárskej budovy v k.
ú. Petrova Ves vo výmere 140 m2 na
parcele č. 500. Stavba je
v nevyhovujúcom technickom stave.
Nachádza sa v lokalite, kde sa buduje
miestna vybavenosť a okolité pozemky
sú vo vlastníctve obce. Majú záujem
nehnuteľnosť darovať obci za odstránenie budovy. Poslanci OZ súhlasili
s predloženým návrhom. Je potrebné
vypracovať darovaciu zmluvu, ktorá
bude predložená na schválenie OZ.
5. Rôzne:
a/ Príprava posedenia s dôchodcami
Tradičné posedenie s dôchodcami organizuje OcÚ v spolupráci s miestnou
organizáciou Jednoty dôchodcov. Bol
schválený návrh, aby sa posedenie konalo 16. októbra 2011 s kultúrnym programom: výstava krojov, vystúpenia detí zo
ZUŠ a ZŠ.
Poslanci
OZ súhlasili s termínom
i navrhovaným programom.
b/ Plánované výstavy v tomto roku
Vzhľadom na
minuloročný záujem
návštevníkov o predvianočnú výstavu,
rozhodli sa poslanci OZ opäť poveriť
sociálnu a kultúrnu komisiu, aby zorganizovali výstavu s podobnou tematikou
aj tento rok v mesiaci december.
6. Interpelácie poslancov – aktuálne
problémy obce
- treba zabezpečiť opravu merača rýchlosti - reaguje, až keď je vozidlo tesne
pred ním
- stav niektorých gaštanov pri cintoríne
je alarmujúci, nedávno sa odlomil jeden
konár a spadol tesne pred prechádzajúcim autom, je potreba stromy ošetriť
orezom
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Obzretie sa za......
...Záhoráckou Veterán Rallye
Záhorácka Veterán Rallye má v našej dedine už dlhoročnú tradíciu. Od
roku 1998 je každoročne súčasťou svätodušných hodov, a tak aj súčasťou kultúrno-spoločenského života v našej obci. Spolu s jarmokom sú to
udalosti, ktoré do našej obce prilákajú v daný deň veľa návštevníkov.
Petrova Ves má vtedy veľkú príležitosť prezentovať sa v tom najkrajšom svetle. V tomto roku sa konal už 23. ročník ZVR. Zúčastnili sa ho
okrem domácich - slovenských účastníkov i účastníci z Moravy a Rakúska. Riaditeľom pretekov bol p. Pavol Flamík, spoluorganizátormi
boli Miroslav Pochylý, Ján Vépy, Stanislav Flamík a Lenka Flamíková.
Autá - veterány sa začali okolo deviatej ráno schádzať pri kultúrnom
dome. Vidieť sa dali autá a motorky rôznych značiek a s rôznymi dátumami výroby. Po povinných jazdách, ktoré absolvoval každý účastník
Veterán rallye, sa vydali na trať, ktorá bola rozdelená do dvoch etáp prvá z Petrovej Vsi cez Unín, Radimov, Holíč, Skalicu a späť, druhá z
Petrovej Vsi smerom na Letničie, Štefanov, Bor. Mikuláš, Šaštín - Stráže, Smolinské, Gbely s cieľom v Petrovej Vsi. Počasie prialo všetkým,
do cieľa prišli všetci.

ZVR v číslach
Príjem: za stánky
sponzorské Klub kult. tradícií
dotácia TTSK

Výdaj:
inzercia

251, 40 €

plagáty

97, 26 €

odmeny usporiadatelia

VÝSLEDKY 23. ROČNÍKA ZÁHORÁCKEJ VETERÁN RALLYE
KATEGÓRIA AUTOMOBILY:

1. Johann Boyer, Rakúsko, Mercedes 200d, r. v. 1968
2. Fratišek Gurský, VAC Brno, Walter 6B , r. v. 1930
3. Miroslav Hrabčík, Hodonín, Aero 500, r. v. 1931

Najelegantnejší automobil :
Leoš Novotný, Vracov Ford T, r. v. 1917
KATEGÓRIA MOTOCYKLE:

1. Ján Jankejech st., Bratislava, Jawa 350, r. v. 1952
2. Bronislav Trusík, Slovácký VCC Uh. Hradište, Ariel MF 350,
r. v. 1931
3. Petra Pochylá, Holíč, 4Z 175, r. v. 1938

Najelegantnejší motocykel:
Lubomír Kuřina, Slovácký VCC Uh. Hradiště, ČR, Rover 500, rok
výroby 1917
Celkom sa zúčastnilo 29 motocyklov, z toho 2 ženy - Petra Pochylá
z Holíča a Hana Pavelková zo Senice, a 29 automobilov, z toho 2 ženy
– Klára Čaňová z Otrokovíc a Mária Sztojková z Limbachu.

490, 00 €
100, 00 €
300, 00 €
––––––––
890, 00 €

370, 00 €

kultúrny program (vystúpenie Slza, ZUŠ
maľovanie na tvár, Spolek el. dam Brno ) 650, 76 €
strava, občerstvenie
(koláčiky, rohlíčky, praclíky),
1 056, 50 €
Iné výdavky
144, 00 €
––––––––––––––––––––––––––––––––—————2 569, 92 €
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Chystáte sa do Bratislavy? Pozor na električky !!!
Od 1. novembra si budú musieť dať chodci v Bratislave pozor na električky na
priechodoch pre chodcov. V tento deň vstupuje do platnosti novela zákona o
cestnej premávke, ktorá ruší povinnosť vodiča električky dať na priechode prednosť chodcom a naopak zavádza pre chodcov povinnosť umožniť električke
plynulý prejazd. Zákon o cestnej premávke sa tým prispôsobuje českým, rakúskym či nemeckým predpisom. Jedným z dôvodov pre tento krok je bezpečnosť premávky. Električka má
oproti autám oveľa dlhšiu brzdnú dráhu a nie je schopná zastaviť „na mieste“, čo si chodci často neuvedomujú a vchádzajú na priechod náhle a tesne pred vozidlom. Riskujú tým dopravnú nehodu s vážnymi následkami. Druhým dôvodom je potreba zatraktívnenia verejnej dopravy tým, že sa odstránia brzdenia pred
priechodmi a zvýši sa tým cestovná rýchlosť. Električka vezúca desiatky či stovky ľudí si zaslúži, aby nemusela zastavovať pred priechodom kvôli jednému či niekoľkým chodcom.
Návrh na zmenu zákona v prospech bezpečnosti a zrýchlenia dopravy, ktorý pripravila občianska iniciatíva Lepšia doprava, sa podarilo presadiť s podporou Dopravného podniku Bratislava, Dopravného podniku
mesta Košice a občianskeho združenia mhd.sk.

Hasičská súťaž O putovný pohár starostu
V nedeľu 4. 9. 2011 sa konala na ihrisku ŠK hasičská súťaž O putovný pohár starostu obce.
Zúčastnilo sa jej 14 mužských družstiev a 10 ženských družstiev. Súťažilo sa na jeden útok. Teplé
slnečné počasie prialo všetkým zúčastneným. Prekvapením súťaže bola účasť dievčat - veteránok z
Petrovej Vsi, ktoré si, i keď netrénovali už dlhší
čas, vybojovali svojím výkonom tretie miesto.
Konečné poradie:
Kategória muži: 1. Brodské 2. Senica 3. Moravský Svätý Ján
Kategória ženy: 1. Kúty 2. Koválov 3. Petrova
Ves veteránky
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„ Záhorácký talent“ na Cibulafeste v Holíči
Dňa 16. 7. 2011 sa uskutočnilo finále súťaže Záhorácký talent, ktoré sa konalo v
rámci festivalu Cibula fest v Holíči na letisku.
Naša obec mala zastúpenie v Zuzke Pochylej, kde spolu z Máriom Fiantokom
spievali duet Tráva a piesne Hero a Španielske dievča. Súťaž síce nevyhrali, ale
najväčšou odmenou pre nich boli slová uznania a chvály od porotcov. Porotu
zastupoval Pavol Nemec Lelin z Gbelov, Franta Uher z rádia JIH a Peter Bathanyi - známy ako postava tety Margit alebo šéf zo seriálu Profesionáli. No a
najväčšou výhrou a odmenou zároveň bola reakcia publika, ktorú obaja aktéri
roztlieskali a ako jediní z finalistov roztancovali.
Týmto sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do SMS hlasovania a
podporili naše talentové nádeje.
Peter Pochylý

Posedenie dôchodcov
V nedeľu, 16. októbra 2011, pripravila kultúrna komisia v spolupráci s Obecným úradom v Petrovej Vsi posedenie pre dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Občania v dôchodkovom veku prišli, aby si posedeli s priateľmi a prežili tak pekné popoludnie. Celé podujatie otvoril
starosta obce M. Pochylý, ktorý všetkých prítomných privítal. Po ňom so svojimi príhovormi vystúpili páter Martin a
riaditeľka základnej školy p. L. Šteflíková. Súčasťou posedenia bol kultúrny program, v rámci ktorého sa občanom
predstavili deti zo Základnej školy v Petrovej Vsi so svojimi básňami, piesňami, tančekmi i hrou na hudobné nástroje.
Vystúpenie detí pohladilo srdce prítomných a nejednej starenke či starečkovi vyhŕkli slzy hrdosti na vnučku či vnuka.
Po vystúpení detí pripravili organizátori jedinečné spestrenie tohtoročného posedenia, ktoré spočívalo v oživení spomienok na petrovoveský kroj. Varianty petrovoveského kroja – ženský, mužský, detský - predviedli manželia Kotvanovci a ich synovia Jožko a Ľubko, Kristínka Baňovičová, Karolínka Veselská, Peťko Chňupka
a Sofinka Fodorová. Celé predvádzanie a popis jednotlivých častí krojov moderovala Michaela Vrbová.
Po tomto predvedení krojov sa prítomným predviedli
panie z našej obce, ktoré aj v dnešnej dobe nosia
tradičný odev so širokými sukňami na spôsob kroja
– Anna Horinková, Bernardína Pochylá, Johana Jurkovičová, Mária Slámová, Terézia Matulová. Aby
bol vidno rozdiel medzi oblečením kedysi a dnes,
predviedla naša mládež i dnešné, moderné oblečenie
– Nikolka Kumpanová, Alžbetka Beňová, Sabínka
Ondrášová, Natálka Jakubáčová, Lucia Albrechtová,
Adelka Hricová. Celú kultúrny program bol podfarbený ľúbivými tónmi p. Igora Kubinu a celý zvyšok
popoludnia spolu s ním spestril i saxofonista Jožko
Kotvan.
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KULTÚRA V NAŠEJ OBCI
HODY 2011 - “sauátové“
11. 6. - 12. 6. 2011, to boli dni tohtoročných petrovoveských
"sauátových hodú". Každoročne ich súčasťou býva Svätodušný
jarmok a Záhorácka Veterán rallye.
Na tieto hody sme čakali veru dlho. Hovorí sa im "májové" hody, ale tento
rok to vyšlo až na jún. Dôvodom bol dlhý fašiang, od ktorého sa odvíja aj
termín Veľkej noci a tiež hodov. Ale dočkali sme sa. Najmä deti sa tešili, čo
privezú "kolotočári". Celé hody začali už v sobotu ráno, keď začínali do obce
prichádzať prví jarmočníci so svojimi stánkami. Postupne sa celá spodná ulica
zapĺňala tovarom od výmyslu sveta - hračkami, topánkami, odevami, obrázkami, voňavkami, prútenými výrobkami...no proste, bolo za čo utrácať. A nielen
stánkami s tovarom sa zapĺňala. Prišlo veľa návštevníkov, ktorí prezerali, kupovali a ...jedli a pili. Pripravené boli i stánky s jedlom a pitím, hlad sa musí
zahnať a pitný režim dodržiavať. To sa dalo pri Jednote i pri hasičskej zbrojnici. Súčasťou hodov bol aj kultúrny program, ktorý sa tento rok konal v kultúrnom dome. Od 14.00 hod. mohli návštevníci obdivovať ladnosť pohybov
Spolku elegantních dam, spevácke majstrovstvo mužského speváckeho zboru
z Lozorna, ktorý vznikol „Enem tak“. So svojím programom vystúpili i žiaci
tanečného odboru zo ZUŠ Gbely a na záver vystúpil i folklórny súbor SLZA
z Borského Mikuláša. Tým popoludňajší kultúrny program skončil, ale kto
mal chuť, mohol pokračovať večer na hodovej zábave so skupinou Popuďané.

HODY 2011— Výstava obrazov
V priestoroch Obecného úradu bola o 10. 30 hod. slávnostne otvorená
výstava obrazov Štefánie a Veroniky Matulových, ktorú si každý mohol
pozrieť v sobotu i v nedeľu do 17.00 hod.
Na otvorení výstavy sa zúčastnil okrem tunajšieho starostu pána Miroslava Pochylého i starosta obce Letničie pán Dvorský, primátor mesta
Holíč Mgr. Zdenko Čambal a zástupca primátora mesta Holíč pán Rastislav Caletka. Na výstave ste mohli obdivovať majstrovstvo pani Štefánie, ktorá kreslí ceruzou už od detstva. Teoretické výtvarné vzdelanie
neabsolvovala, venuje sa hlavne portrétom svojich najbližších, inšpirujú
ju obrazy starých majstrov s náboženskou tematikou. Veronika, vnučka
Štefánie a žiačka 8. ročníka ZŠ s MŠ Gbely, navštevuje ZUŠ - výtvarný
odbor. Inšpiruje ju príroda a zvieratá, obľúbenými technikami sú suchý
pastel a ceruzka. Obdivovať sme mohli aj prvé dielka pani Marcely Matulovej, nevesty p. Štefánie, ktorá začala maľovať len nedávno a priťahuje ju maľovanie temperovými farbami na plátno. Nikto z návštevníkov určite neľutoval, pretože obrazy boli nádherné.
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KULTÚRA V NAŠEJ OBCI
HODY 2011 - “kačací“
Na septembrové hody, resp. na hodovú sobotu boli pripravené dve akcie:
Šenkový turnaj - organizátormi boli nadšenci z radov bývalých alebo amatérskych futbalistov v obci, a
Hodová krojovaná zábava - organizátorom bol Klub kultúrnych tradícií,

Šenkový turnaj
Doteraz sa vždy v pondelok po hodoch
hral zápas starých pánov Petrovej Vsi a
susednej dediny, najčastejšie Letničia.
Tento rok sa to zmenilo, spomedzi futbaluchtivých vyslúžilých domácich futbalistov vyšiel nápad zahrať si futbal už v sobotu, aby sa mohlo v nedeľu odpočívať :).
Klasické futbalové stretnutie dvoch tímov
sa nahradilo účasťou tímov troch, a to šenkových tímov. Hlavní manažéri troch šenkov či pohostinstiev v obci "U Jabuču" Igor Juriga, "Šiša" - Miro Jarábek,
"ŠportBar" - Ondrej Pochylý už tri či štyri

týždne pred dňom "D" zháňali, presvedčovali a lákali potencionálnych
hráčov. Každý manažér mal svoju taktiku, niektoré tímy pred turnajom
"tvrdo" trénovali, iní išli na to taktikou
"rozbor pri stole". Všetci však museli
dodržať podmienky - žiadny hráč nemohol byť aktívnym futbalistom akéhokoľvek futbalového tímu a mal byť
aktívnym návštevníkom danej
"inštitúcie". Vek obmedzený nebol, a
tak sa na ihrisku objavili i mladí behaví
chlapci. Hralo sa systémom každý s
každým podľa rozpisu. Každé družstvo
malo svoje dresy a typické prejavy :).
Každý tím mal materiálne zabezpeče-

nie od svojich "materských" základní - pivo, limo, jedivo, ktoré mohli
hráči využívať a požívať počas celého turnaja i po turnaji. Hralo sa o
poháre za jednotlivé umiestnenie, ale
tiež o Putovný "UŠATÝ" pohár,
ktorý zostane na rok v rukách víťaza.
Konečné výsledky:
1. ŠportBar 2. Šiša

3. Jabuča

Poďakovanie patrí všetkým sponzorom. Šenkový turnaj sa stane tradíciou, tešíme sa na ďalší, II. ročník.

HODOVÁ KROJOVANÁ ZÁBAVA
Hodová krojovaná zábava sa v našej obci konala už druhýkrát a bola
poriadaná Klubom kultúrnych tradícií (KKT) v spolupráci s Obecným
úradom v Petrovej Vsi.

Tento rok sa prišlo zabaviť viac "krojovancov" v krojoch zo širokého okolia. Je vidno, že kroje získavajú
na popularite a ľudia si tak raz za čas radi pripomenú troška minulosti. Na začiatku programu vystúpila
folklórna skupina VALŠA z Holíča, ktorá sa pod vedením svojho primáša prezentovala speváckym i tanečným vystúpením za doprovodu cimbálu a huslí. Ich vystúpenie zanechalo na hosťoch dobrý dojem a bolo
odmenené veľkým potleskom. Po celý večer do tanca hrala dychová hudba MÁJOVANKA pod vedením
kapelníka Petra Solárika. Hostia sa pri dobrej hudbe a dobrom víne
dobre bavili a v prestávkach si aj dobre zaspievali. Po polnoci členovia KKT zablahoželali pánovi starostovi Miroslavovi Pochylému,
ktorý v ten deň oslavoval jubileum 6O rokov. Podarovali mu peknú
kyticu a vecný dar, ktorý mu bude túto chvíľu pripomínať. Ku gratulácii sa pripojili, rukou potriasli a živió zaspievali i páni muzikanti.
Sólo s pánom starostom umocnilo túto krásnu chvíľu. Veselá zábava
pokračovala ďalej i po gratulácii. Vyžrebovala sa tombola, do ktorej
prispeli sponzori.
Táto hodová krojovaná zábava sa vydarila a kto sa jej zúčastnil, určite
nebanoval. Bolo milé vidieť, koľko mladých ľudí nielen z našej, ale i
iných okolitých obcí sa prišlo zabaviť. Starších bolo pomenej, ale dúfame, že nabudúce sa prídu zabaviť
tiež.
( text: Igor Juriga, foto: Andrej Ondráš )
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Čriepky zo života základnej školy...
Prázdniny sú za nami, rozbehli sme nový školský rok...
Nuž je to tak – čas letí rýchlo, minuli sa prázdniny i úvod nového školského roka. Deti sa už v škole aklimatizovali
a nabehli na bežné pracovné tempo. No okrem nadobudnutých vedomostí a zručností sa v ich hlávkach i po rokoch uchovajú
spomienky na výnimočnejšie chvíle strávené v škole. K tým patria rôzne podujatia a aktivity, ktorými sa im snažíme spestriť bežné vyučovanie. Tento rok sme toho ešte veľa nestihli, no v závere minulého školského roka sme mali pestrý program.
V prvý júnový deň sme oslávili Deň detí športovými súťažami a opekačkou. Nechýbali sladkosti, hry a dobrá nálada.
Hneď na druhý deň sme sa zúčastnili na Záverečnom koncerte ZUŠ, kde sme si vypočuli klasické aj moderné skladby v podaní
žiakov ZUŠ pod vedením pani učiteliek Lucie Gálovej a Mgr. Alexandry Balgovej, PhD. Tlieskali sme aj dvom tanečným skupinám, ktoré nám predviedli krásne dynamické tance. Tanečníkov pripravila pani učiteľka Martina Šteflíková.
Dňa 5. júna mali naši tretiaci významný deň - Prvé sväté prijímanie, kedy prvý raz do svojich čistých srdiečok prijali
telo a krv P. Ježiša Krista. Žiakov pripravoval páter Martin
Ku koncu šk. roka 21.6. sme absolvovali veľmi vydarený školský výlet do nášho hlavného mesta. Deťom sa páčila plavba po
Dunaji, užili si prehliadku Devína, no a najväčší úspech mala návšteva ZOO a Dinoparku. V Dinoparku sme navštívili aj 3D
kino, v ktorom predhistorické príšery „útočili“ priamo na naše hlavy, takže si deti v tme aj od ľaku zakričali.
30.6. sme slávnostne ukončili školský rok 2010/2011 odovzdaním vysvedčení a deti aj učitelia sa pobrali na zaslúžené
dvojmesačné prázdniny, aby si od učenia oddýchli a opäť načerpali sily do nového školského roku 2011/2012. Ten sa začal
5. 9. 2011. Slávnostne ho otvorili pani riaditeľka Lena Šteflíková a starosta obce Petrova Ves, pán Miroslav Pochylý, svojimi
príhovormi.
Organizácia školy v školskom roku 2011/2012
1. ročník 11 žiakov Mgr. Anna Martinkovičová
2. ročník 12 žiakov Mgr. Lena Šteflíková
3. a 4. ročník 5 +10 žiakov Mgr. Stanislav Fehér
Náboženská výchova - PaedDr. Jozef Bartoš
Anglický jazyk - pani učiteľka Andrea Malíková
Školský klub detí – Bc. Zdenka Vašiová
Krúžky
Krúžok šikovných rúk - Mgr. Stanislav Fehér
Modelársky krúžok - Mgr. Stanislav Fehér
Anglický jazyk – pani učiteľka Andrea Malíková
PC a internet - Mgr. Lena Šteflíková
V našej škole pôsobí aj Základná umelecká škola Gbely pobočka Petrova Ves.
Hudobný odbor vyučujú pani učiteľka Lucia Gálová a pani
učiteľka Mgr. Alexandra Balgová, PhD., tanečný odbor vyučuje pani učiteľka Martina Šteflíková a výtvarný odbor pani
učiteľka Andrea Malíková.

Bábkové divadlo v Bratislave
S cieľom zabezpečovať našim žiakom aj
kultúrne zážitky, vybrali sme sa 7. októbra 2011 na
muzikálové predstavenie Princezná Kukulienka
v Bratislavskom bábkovom divadle. Okrem dojmu
z pekného predstavenia mali deti aj možnosť zopakovať si zásady spoločenského správania v divadle,
zvýšiť si svoj kultúrny a spoločenský rozhľad.
Veríme, že v tomto školskom roku zažijeme veľa podobných pekných chvíľ, žiaci o krôčik
postúpia vo svojom vzdelaní a prinesú svojimi úspechmi radosť sebe i svojim rodičom.
Mgr. Lena Šteflíková, riaditeľka ZŠ

Vitamínový deň v ZŠ
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... a materskej školy

Máme pred sebou nový príbeh...
5. septembra 2011 zaštrngotali kľúče v bráne
MŠ, aby slávnostne otvorili nový, dúhový príbeh...
Tentokrát sme ho začali choreografiou pod názvom
„Zobuďme Šípkovú Ruženku“. Deťom blízka rozprávková bytosť v podaní Mgr. Janky Vallovej priniesla
povzbudivé slovo, tanec, úsmev, farebné veterníky
a najmä magickú auru detského rozprávkového sveta.
V prvých, nesmelých krokoch nás prišiel podporiť aj p.
starosta Miroslav Pochylý, rodičia, starí rodičia
a súrodenci detí.
Organizácia tried
Deti sú rozdelené do dvoch heterogénnych tried podľa
veku. V triede 3 až 4-ročných detí je zaradených 23
detí, výchovu a vzdelávanie zabezpečuje p. riad. Alena
Kučerová a p. uč. Iveta Čulenová. Predprimárne vzdelávanie v triede 4 až 6-ročných detí v počte 24 vedie p.
uč. Mgr. Jana Vallová a Dominika Ravasová. Uvedené
počty detí v triedach predstavujú maximálny možný
počet detí v uvedenej vekovej kategórii, vrátane uplatnenia výnimky k prekročeniu počtu detí v triedach v
zmysle § 28 odst. 10 a 15 zákona č. 245/2008
o výchove a vzdelávaní.
Bonusová ponuka školy
V koncepčných zámeroch školy akcentujeme na všestranný rozvoj osobnosti detí, ich potencialít
a uplatnenie individuálnych záujmov. Stanovené ciele
chceme napĺňať aj prostredníctvom krúžkovej činnosti.

V škole aj v tomto školskom roku budú fungovať nasledovné krúžky: počítačový „Počítač hrou“, hudobný
„Škola hudby“ a jazykový „Angličtina pre najmenších“.
V rámci edukačného procesu bude realizované aj oboznamovanie sa s nemeckým jazykom každú stredu v týždni,
v rámci projektu „Interkulturárne vzdelávanie pre deti
a dospelých“, pod vedením kvalifikovanej lektorky Mgr.
Zuzany Pukančíkovej.
Deti majú možnosť navštevovať hudobný, tanečný
a výtvarný ZUŠ Gbely, vysunuté pracovisko v Petrovej
Vsi.
Aktuálne dianie
Inšpirovaní týmto farebným ročným obdobím pripravujeme
jesennú vernisáž. Tvorivo využívame plody z jesennej
prírody na tvorbu rôznych jesenných dekorácií, čím rozvíjame u detí fantáziu, tvorivosť, praktickú a umeleckú zručnosť a podnecujeme záujem o pracovnú činnosť.
Dňa 20. 10. 2011 našu školu navštívi hudobník Mgr. Viktor Guľváš s hudobno-zábavným programom „Pesnička je
liekom proti nude, s pesničkou Vám vždy veselo bude“.
V mesiaci október sa tešíme na návštevu kúzelníckeho
vystúpenia v Základnej škole v Petrovej Vsi.
Aktivity nasmerované ku skvalitňovaniu podmienok
školy
Oceňujem úsilie p. starostu Miroslava Pochylého, ktorému
sa vďaka environmentálnemu projektu podarilo zabezpečiť finančné prostriedky na revitalizáciu kúrenia v MŠ.
V súčasnosti je rekonštrukcia kúrenia vo finále. Riešené
bolo aj vlhnutie obvodových múrov na budove školy. Obidva rekonštrukčné zásahy boli riešené bez obmedzenia
prevádzky v MŠ, v pružnom režime a v tejto fáze možno
konštatovať, že aj s pozitívnym výsledkom.
Slovo na záver
Škola je inštitúcia, ktorá kultivuje osobnosť, inštitúcia, kde
začína dobrodružstvo poznania. Želáme si, aby nás v nej
sprevádzala trpezlivosť, spolupráca, vzájomná úcta, dôvera a veľa pozitívnej energie, aby sme v závere školského
roku mohli konštatovať „Prežili sme opäť jeden
pekný príbeh“.
Alena Kučerová, riaditeľka MŠ
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INDIÁNSKY DEŇ 2011
Sobota, 13. 8. 2011, bola už dlho očakávaná deťmi i dospelými. Poľovnícke
združenie v spolupráci s obcou Petrova Ves zorganizovalo ďalší ročník Indiánskeho dňa plného rôznych súťaží a zábavy.
Tento rok sa Indiánsky deň konal na miestnom štadióne. Oficiálny začiatok
bol stanovený na 14. 00 hod., ale návštevníci sa pomaličky začali schádzať o
niečo neskôr. Jedinými nedočkavými boli deti. Tie sa už nevedeli dočkať,
kedy si budú môcť zaskákať na trampolíne, zastrieľať zo vzduchovky, kuše
či inej pušky, ktoré si organizátori pripravili. Deti mali svoje plány, dospelí
zasa svoje. Tých prilákala na štadión vôňa chutného guláša, ktorá sa ťahala
doďaleka. A že vedia poľovníci dobrý variť, o tom nebolo pochýb. Samozrejme, že každý máme iné chúťky, nikdy sa nevyhovie všetkým, ale odozva
bola kladná, a to bolo podstatné. Počasie bolo ako na objednávku, po určitom čase na slniečku sme sa podaktorí museli schovávať do tieňa, ktorý bol
„najchladnejší“ pri Športbare :), v ktorom sme sa mohli tiež občerstviť.
Dobrá kofola, studené pivo, všetko pekne k sebe pasovalo. Príjemnú atmosféru spestrili aj súťaže v preťahovaní lanom, preliezaní tunelom, či zhadzovaní kociek . Neboli to len aktivity pre deti, svoju šikovnosť si mohli vyskúšať aj dospelí. Všetko bolo podfarbené príjemnou hudbou DJ Drobca.
Dobrá akcia sa podarila, škoda len, že tých našich občanov viac neprišlo.

Súťaž vo varení guláša...
1. september 2011, na Slovensku už od roku
1993 štátny sviatok, a teda voľný deň. Klub
kultúrnych tradícií sa podujal zorganizovať
túto akciu na popud p. Slavomíra Jasaňa st. a
pod záštitou Obecného úradu. V našej obci sa
takáto súťaž konala prvýkrát, bol to nultý
ročník, skúšobný. V mnohých okolitých obciach už také podujatie vyskúšali a bolo
úspešné. Miestom súťaže bol park v okolí
kultúrneho domu. Na súťaži sa zúčastnili tri
družstvá. Ako prvé na „miesto činu“ prišlo
družstvo „Mariášový klub“ v zložení S.
Jasaň st., M. Ralbovský st. a V. Fehér. Ich
mottom bolo „Navariť dobrý guláš, aby každému chutil“. Priniesli si všetko sami, od
drevených polienok až po mäsko. Mäsko na
guláš mali hovädzie. Mali netradičný kruh na
kotlík, bol otáčací a prototyp vyrobil strýko
z východu .

Varenie guláša bolo oficiálne odštartované o pol desiatej. Pracovným postupom a použitým ingredienciám sa prizerala i porota
v zložení M. Pochylý (starosta), J.
Janík, A. Kráľovičová a F. Tomša.
Tá potom aj v konečnej fáze ochutnávala navarené guláše a dávala
body - za chuť, vôňu, vzhľad,...
a určila konečné poradie:

1. Poľovné združenie P.Ves
2. Balážovci
Ako druhí prišlo družstvo „Balážovci“ 3. Mariášový klub
v zložení Sokol, Albrechta a Beňa. Ich
mottom bolo „Hlavné je zúčastniť sa
a nech je sranda“. Tiež si všetko priniesli
so sebou a mäsko na guláš mali hovädzie
i bravčové.

Ako tretie prišlo družstvo „Poľovné
združenie Petrova Ves“ v zložení Mičová a Veteška (zo Smolinského). Ich
motto znelo „S chuťou a zúčastniť sa“.
Mäsko si priniesli hovädzie a, ako správni poľovníci, i z kanca.

Samozrejme, nie každý mohol byť
prvý. Chuťové bunky každého z nás
( a platí to i o porote) sú tiež iné.
Jeden má v guláši rád to, iný hento.
Jednému chutil ten, druhému onen.
Vyhrali však všetci, lebo prišli
a varili. Vyskúšali si a do budúceho
ročníka určite „vychytajú muchy“.
Súťažné guláše
mohol ochutnať každý, ktorý prišiel a prizeral
sa kuchárskemu umeniu súťažiacich. Škoda len, že sa neušlo všetkým. Kto prišiel neskôr, mal smolu.
Bol to predsa len nultý ročník, skúšobný a nevedelo sa, aký bude záujem. Dúfajme teda, že nabudúce
ochutnáme všetci. Po celý čas súťaže a i po nej bol k dispozícii bufet
s občerstvením, skákacia trampolína
pre deti a o hudobné pozadie celej
akcie sa staral DJ Drobec.
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Spoločenská kronika
Z našich radov odišli...
Mária Bučková 01.06.2011
Františka Marečková 07.06.2011
Karol Miklos 08.06.2011
Anna Lábska 30.07.2011
Karol Haluza 28.08.2011
Anna Hyžová č.d. 167 05.09.2011
Rudolf Kubinec 06. 10. 2011
Irena Hrubšová 17. 10. 2011

Do stavu manželského vstúpili:
Pavol Varmuža - Lenka Fečová
Milan Pecha - Miriam Nagyová
Dominika Vašíčková – Michal Bábel
Katarína Albrechtová – Martin Juráček

Jubilea sa dožili...

Zlatú svadbu oslávili:
Alžbeta Jakubáčová – Miroslav Langer
Štefánia Kubincová – Štefan Schemmer
Berta Kumpanová – Štefan Lukáč
Ružena Masaryková – Ján Beňa

70 rokov
Mária Júnošová
Vilma Michalicová
František Sztolarik
Mária Šebestová
Kamila Vallová
----------------------75 rokov
Štefan Hrubša č.d. 174
Jozef Klena
Vladimír Kumpan
Ladislav Langer
Mária Reháková
Štefan Schemmer

80 rokov
Vladimír Poláček
-----------------------85 rokov a viac
Štefan Albrechta
Pavlína Čierňavová
Anna Horinková
Rozália Jakubáčová
Jozefa Kotvanová
Kamila Páralová
Bernardína Pochylá

Jožka zase píše...
Vážení a ctení čitatelé!
Úž sem dúho nepísau, ale co sa fčil robí, už mi to nedá pokoj. Co sme to my za divní ludé...
Hned zrána, ked vyjdu ven, myslím najprv, že je hmla. Ale de, to sa už dýmí! Po objedze idu ven, zas sa
dýmí! Navečer, ešče sem nezavreu okno, dymu zas plná dzedzina. Čudujem sa, že sa nekomu chce furt ty špekáčky
opekat. Mne by to už veru nechuciuo... No potom čuchám, čuchám, to asi nebudú špekáčky.
Ludé, šak mejte pochopení. Šak sú medzi nama aj maué dzeci, starečké a starenky, astmatici... Nepovím,
ked nekdo spálí suché halúzí, suchú zelinu, to enem zblkne a nikdo ani neví, že by horauo. Ale dymačit ceué hodziny, nechat to tlít tak, že po mauej prechádzke dondu dom jak zaúdzený, to je veru neco strašné. Také byuo pjekné babí leto a čovjek sa nemoheu venku ani nadechnút.
A čul sem aj z tlampačú, že sa to zakazuje, ale to by sme asi nebyli my, aby sme z radoscú neporušovali,
co sa nemá robit. To sa naozaj nemože počkat, dokad to líscí porádne neuschne, alebo to dat nekde do teho kompostu? To sú šeci tak velice porádní, že neznesú mjet v humne kopku, dokád to lepší neuschne alebo nezhnije? No to
sa mi ani nezdá. Jak tak chodzím na orechy po záhumní, všímam si ty neporádky za humnama alebo aj v humnách.
A ešče lepší aj po ulicách - ty hromádky všelijakého materiálu, dreva na kúrení, de-tu aj vrak auta.
Je mi lúto, že si tak dokážeme znepríjemňovat život jeden druhému. Vám né?

Váš Jožka
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Čo nové v petrovoveskom futbale?
ZMENY NA TRÉNERSKÝCH POSTOCH

Mužstvo dorastu trénuje p. Patrik Weiss.
Asistentom je Vladimír Vépy.
P. Weiss pochádza zo Šaštína. Má 40 rokov. Po futbalových začiatkoch v Šaštíne postupne hrával za
VTJ Senica, Spartak Myjava, Iskru Holíč, Slovan Šaštín, Moravskú Novú Ves, kde si okúsil i trénerstvo.
S trénerstvom pokračoval i po návrate do Spartaku
Stráže, s ktorým ako hrajúci tréner postúpil do 6. ligy. Trénerstvo v Petrovej Vsi berie ako výzvu smerom dopredu, chce pripravovať mladých
futbalistov, ktorí budú prínosom pre „A“ mužstvo. Vie, že ho čaká ešte
veľa tvrdej práce, ale v našich dorastencoch vidí veľký potenciál.
Mužstvo dorastu: Marek Žifčák, Ján Zifceac, Miroslav Procházka, Vladimír Vépy, Róbert Ondráš, Denis Šmida, Matej Janík, Martin Kocák, Peter
Morvay, Damián Masár, Jozef Lánik ml., Marek Oravec, Daniel Škrovan,
Martin Macek, Dominik Cvečka, Lukáš Vymyslický, Dominik Fehér.

Družstvo žiakov trénuje p. Rudolf Buzay.
Asistentom je Peter Malík.
R. Buzay pochádza zo Šaštína, teraz žije v Holíči. Má 50 rokov. Bol
aktívnym hráčom, hrával za Stráže. Po ukončení hráčskej kariéry sa
stal trénerom. Trénerskú činnosť vykonával najmä v Holíči, kde trénoval žiakov, ktorí postupne postúpili z okresnej súťaže až do 3.ligy,
neskôr dorast a potom sa stal asistentom trénera Váňu pri "A" mužstve,
s ktorým postúpili do 5. ligy. V Petrovej Vsi už trénoval pred istým
časom jednu sezónu družstvo žiakov a prípravky. Na začiatku tohto
súťažného ročníka bol znova oslovený vedením ŠK Petrova Ves. Jeho
zámerom je trénovať čo najlepšie, aby pekný futbal napredoval a aby
vychoval kvalitných hráčov pre dorast a "A" mužstvo.
Družstvo žiakov po minulom ročníku postúpilo do vyššej súťaže - do
Majstrovstiev okresu. Z jeho radov odišlo viacero skúsených hráčov,
družstvo doplnili traja hráči a jedna hráčka z prípravky. Družstvo ako
také sa stále „hľadá“, čomu napovedajú aj výsledky.
Družstvo žiakov: Andrej Albrechta, Lucia Albrechtová, Ľubomír Kotvan, Simon Masár, Dominik Juriga, Jozef Otelac, Filip Švrček, Radovan Panták, Michal Duchoslav, Silvester Pochylý, Daniel Rusek, Lukáš Malík, Miroslav Hrubša.

Výsledky jesenných zápasov dorastu
Petrova Ves - Stráže 2:3 (0:0)
Sekule - Petrova Ves 1:6 (1:4)
Petrova Ves - Jablonica 6:0 kont.
Brodské - Petrova Ves 2:1 (2:0)
Petrova Ves - Koválov 2:4 (1:2)
Kopčany - Petrova Ves 8:2 (7:1)
Petrova Ves - Oreské 3:2
Petrova Ves - Bor. Sv. Jur 8:3 (7:1)
Cerová - Petrova Ves 2:0 (1:0)
Petrova Ves - Bor. Mikuláš 4:1 (3:0)
Šajd. Humence - Petrova Ves 3:0
Petrova Ves - Hradište pod Vrátnom 2:2 (0:1)
Unín - Petrova Ves 0:4 (0:1)

Družstvo prípravky trénuje p. Mgr. Ivona Valentovičová.
Prípravka v tomto súťažnom ročníku je výrazne omladená, vekový
priemer je 8 rokov. Deti sa zohrávajú, učia futbalovým technikám,
nechýba im dravosť a napriek prehrám veríme, že o nejaký čas sa nám
bude dariť. Ďakujeme za podporu rodičov a našich priaznivcov.
Družstvo prípravky: Daniel Gašparovič, Lukáš Kumpan, Matúš
Schemmer, Matúš Hyža, Barbora Černá, Marek Tomáš Švrček, Dominik Ralbovský, Michal Ralbovský, Martin Matula, Denis Vanek, Rudolf Lukáč, René Farkašovský, Marián Žifčák, Dominik Kocák, Marián Jakubáč.
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Mužstvo „A“ trénuje p. Bc. Ľubomír Srnec.
Pán tréner nie je petrovoveským fanúšikom neznámy. Pochádza z Holíča, má
46 rokov, sám bol aktívnym futbalistom. Hrával za Holíč, Oreské a potom odišiel na angažmá do Rakúska. Už ako tréner sa venoval mládeži v Holíči, Dubovciach, Petrovej Vsi, Pop. Močidľanoch, Skalici, trénoval dorast v Holíči a
neskôr i "A" mužstvo v Holíči, s ktorým v minulom súťažnom ročníku získal
cenné prvenstvo v 5. lige a následný postup do vyššej súťaže. Keďže sa po
skončení minulého súťažného ročníka stal "voľným" trénerom a pozná dôverne
prostredie nášho futbalového "stánku" a zhruba i futbalistov, vedenie ŠK po
svojom rozhodnutí o zmene trénera oslovilo práve jeho. Aká je vízia nového
trénera do budúcnosti? Získať v jesennej časti čo najviac bodov, zintenzívniť
tréning a cez zimu si spolu s hráčmi a s vedením klubu ujasniť, ako ďalej.
Zostava „A“ mužstva: Jozef Krbica, Jaroslav
Juriga, Jozef Lánik st., Jozef Lánik ml., Filip
Lánik, Peter Pochylý, Peter Morvay, Zdenko
Černý, Ferdinand Buček, Marek Pochylý, Štefan
Vanek, Tomáš Schemmer, Martin Matula st.,
Ivan Serafín, Martin Matula ml., Vladimír Koritár, Dávid Hrubša, Martin Krempa, Peter Vaculka, Patrik Lukáč, Roman Macek, Samuel Köpöncei, Milan Hlúpik, Martin Macek.

TURNAJ PRÍPRAVIEK V PETROVEJ VSI
V sobotu, 6. 8. 2011 sme zorganizovali Turnaj prípraviek, ktorého sa zúčastnili družstvá z Letničia, Štefanova, Holíča a domáca Petrova Ves.
Odohrali sa vzájomné zápasy, z ktorých víťazne vyšlo družstvo z Holíča. Domácemu družstvu
sa vstup do turnaja nepodaril, s družstvom z Letničia prehrali rozdielom triedy. V druhom zápase s Holíčom sa "prebudili", zabojovali, v polčase vyhrávali 2:0, ale zápas nedotiahli do víťazného konca. Minútu pred koncom dostali gól, ktorý znamenal prehru 2:3. Zápas so Štefanovom sa zdal jednoznačný, no výsledok 3:4 napovedá, že to chcelo možno ešte chvíľku a radovali by sa z víťazstva.
Očami trénerky: "Naša prípravka potrebuje trénovať, trénovať, trénovať. Potrebujeme zvyšovať kondíciu, ktorú sme v posledných minútach každého zápasu v turnaji hľadali. Musím vyzdvihnúť bojovnosť, zdravé sebavedomie a túžbu hrať a vyhrať, ktorá sa objavila u niektorých
hráčov. Pre tieto deti je veľmi dôležité, aby sa stretávali so svojimi rovesníkmi vo vzájomných
zápasoch. Nadobúdajú tým nielen skúsenosti, ale aj odvahu nebáť sa vyššieho, staršieho,
"behavejšieho" súpera. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu turnaja a aj
fanúšikom, ktorí prišli a ukázali tým svoj záujem o našu futbalovú mlaď.“
Najlepší strelec: Lukáš Cintula (Štefanov) Najlepší brankár: Jozef Smolka (Petrova Ves)
Najlepší hráč: Slavo Grunner (Holíč)
Súčasťou vyhodnotenia bolo aj symbolické rozlúčenie sa s hráčmi, ktorí odchádzajú z prípravky do kategórie žiakov - s Andrejom Albrechtom, Luciou Albrechtovou, Simonom Masárom a
Ľubomírom Kotvanom. Títo dostali ďakovný list a medailu, ktorá im bude pripomínať futbalovú prípravku.
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Práca v škole

Petrovoveské kroje

Šenkový turnaj

Posedenie dôchodcov

HODY 2011—Jarmok

Súťaž vo varení guláša

Začíname v škôlke...

O pohár starostu obce
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