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Vianoce sú krásny čas, prišli zasa medzi nás...

 Zo zasadnutí
OZ
 Súťaž DHZ
 Posedenie dôchodcov
 Uhrovec 2015
 Protipovodňový vozík
 Správa admina
 Zo života MŠ
 Zo života ZŠ
 Gastroparty
2015
 Spoločenská
kronika
 Z činnosti ŠK
 Horné Záhorie
 Z činnosti ZO
JD
 Mikulášske popoludnie
 Kalendár akcií

Milí spoluobčania!
V čase, kedy okolo nás blikajú plamienky na adventných vencoch, keď príroda zaspáva zimným spánkom, keď deti netrpezlivo očakávajú Vianoce a my všetci sa tešíme
na narodenie Ježiša Krista, rád by som sa Vám prostredníctvom našich novín prihovoril a pozdravil Vás.
Koniec kalendárneho roka každý z nás prežíva iným, osobitým spôsobom. Mnohí
z nás finišujú s napĺňaním svojich úloh a predsavzatí, ktoré sme si stanovili v prvých
okamihoch tohto roku. Niektorí sa už zamýšľajú a plánujú úlohy, ktoré na nich čakajú
v ďalšom roku. Sú medzi nami i takí, ktorým sa stanovené ciele nepodarilo úplne splniť a preto analyzujú príčiny a dôvody neúspechu, aby v budúcnosti mohli byť i oni
spokojní s naplnením svojich zámerov. Jednoducho, všetci v závere roka tak trocha
bilancujme.
Jeden rok, 12 mesiacov, 53 týždňov, 365 dní, 8 760 hodín, 525 600 minút,
31 536 000 sekúnd. Je to veľa alebo málo? U každého tento časový údaj znamená niečo iné. Každý tento úsek svojho života naplnil niečím iným. Z pozície starostu našej
obce, ktorého funkciu zastávam práve jeden rok, sa chcem s Vami podeliť o niekoľko
postrehov.
Tak, ako žiaden športovec sa na prvých pretekoch nestal majstrom sveta, tak i ja som
sa postupne, deň po dni predieral cez problémy, ktoré pre našu obec pripravil život
sám. Nespočetnekrát som sa utvrdil v presvedčení, že vôbec nie je prehnaný výrok
„Nič nie je také jednoduché, ako sa zdá.“ Veľa vecí je zbytočne komplikovaných pre
súčasnú legislatívu a prehnanú administratívu. A, bohužiaľ, množstvo vecí si zbytočne
komplikujeme sami.
Svoju spokojnosť však môžem vyjadriť s prácou pracovníčok OcÚ, s ich pracovným nasadením, odbornosťou i ústretovosťou. Tiež som spokojný s prácou zamestnancov obce pri udržiavaní verejných priestranstiev a všetkých obslužných prácach v obci.
Rovnako chcem vyzdvihnúť prácu všetkých pracovníkov našich školských zariadení,
teda základnej školy, školského klubu detí, materskej školy a školskej jedálne, ktorých
činnosť je na vysokej profesionálnej úrovni. Potešili ma i mnohí naši spoluobčania,
ktorí samostatne a akosi automaticky upravujú verejné priestranstvá v blízkosti svojich
príbytkov. Škoda, že nie všetci k svojmu okoliu takto pristupujú. Mnohí sa spoliehajú
na iných, svet za hranicami plotov akoby sa ich netýkal.
(pokračovanie na str. 2)

KALENDÁR AKCIÍ V MESIACOCH JANUÁR - MAREC 2016
20.12.2015 - Výstava „Predvianočná kuchyňa našich starých materí“
09.01.2016 o 17.00 hod. - Divadelné predstavenie v KD - „Keď chcú ženy vládnuť“
14.01.2015 - Zasadnutie OZ v KD - stretnutie s občanmi
16.01.2016 - X. jubilejný ples Športového klubu
24.01.2016 - Výročná schôdza ZO Jednoty dôchodcov pri príležitosti 20. výročia založenia organizácie
30.01.2016 - Memoriál Milana Ralbovského (Záhorácka amatérska mariášová liga)
06.02.2016 - Fašiangový sprievod dedinou, Pochovávanie basy
13.03.2016 o 14.30 jarná časť futbalovej súťaže - 1.zápas „A“ mužstva Petrova Ves - Radošovce
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(pokračovanie zo str. 1)

Tiež by som rád ocenil poslancov obecného zastupiteľstva za ich zodpovedný a aktívny prístup k svojmu
poslaniu, za ich všímanie si potrieb našich občanov, hľadanie riešení a tiež predkladanie rôznych námetov pre
rozvoj a prosperitu obce. A nemôžem zabudnúť ani na
prácu obecných organizácií, klubov a dobrovoľníkov,
ktorí ochotne a nezištne pomáhajú s organizáciou kultúrnych, spoločenských a iných podujatí.
Čo sa týka naplnenia mojich plánov na už končiaci
sa rok, nie som úplne spokojný, nakoľko naša obec nenapredovala do takej miery, ako som si to predstavoval.
Moje smelé plány na vytvorenie zastavovacej štúdie novej IBV neboli splnené, nakoľko pozemkové úpravy
v našej obci, ktoré mali byť dokončené v mesiaci máj,
nie sú zapísané do katastra ani do súčasnej doby. Tento
stav však naša obec nedokázala nijako ovplyvniť. Doposiaľ tiež nezačali plánované práce na rekonštrukcii kultúrneho domu, toto spomalenie bolo zapríčinené nepružnosťou Slovenskej pošty a neustále sa vlečúcimi rokovaniami s touto inštitúciou. Taktiež som vcelku sklamaný
zo systému predkladania žiadostí o dotáciu na rôzne pro-

jekty, schvaľovací proces a samotné čerpanie financií,
ktoré sú zahalené do nekončiacej sa administratívy, byrokracie a puntičkárstva.
Ale aby som nebol iba negatívny vo svojich postrehoch, musím tiež konštatovať, že sa v našej obci za uplynulý rok mnohé veci zrealizovať podarilo. Nechcel by
som však, aby sa tento príhovor zvrtol iba na suché vymenovanie splnených a nesplnených bodov. Podrobnejšej analýze by som sa chcel venovať na verejnom stretnutí s občanmi, ktoré plánujeme spolu s poslancami OZ
zrealizovať v januári 2016. Všetkých naň aj touto formou srdečne pozývam.
Rád by som len dodal, že nás čaká ešte veľa spoločnej práce, a že ja, pracovníci obce, ako aj poslanci OZ
budeme vyvíjať maximálne úsilie na vytvorenie čo najlepších podmienok pre život v našej obci.
A keďže sa blíži koniec roka a s tým aj zaslúžený oddych po vykonanej práci, chcel by som Vám zaželať požehnané, šťastné a radostiplné prežitie vianočných sviatkov a pevné zdravie, elán a nevyčerpateľnú energiu do
nového roka 2016.
Štefan Beňa, starosta obce

ČO SA DIALO NA ZASADNUTIACH OZ ...
Podrobné informácie o zasadnutiach OZ (zápisnice ) ná- Hlasovanie
jdete na internetovej stránke obce: www.petrovaves.sk Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0
3. Prerokovanie pripomienok k zverejnenému zámeru
v sekcii Zasadnutia OZ.
predaja nehnuteľného majetku
U z n e s e n i e č. 72/2015
Zasadnutie OZ 17. septembra 2015
Prítomní: Štefan Beňa – starosta obce, poslanci OZ: Mgr. Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. A. s c h v a ľ u j e odpredaj časti verejného priestranstva
2
Stanislav Lasica, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Vladimír par. registra „C“ č. 327/9 vo výmere 179 m Karolovi
2
Vépy; Ing. Ivan Gronský – obecný kontrolór, Gabriela Vépyo- a Anne Škuligovým Petrova Ves 53 za cenu 3,50 € za m
B. p o v e r u j e starostu obce podpísaním kúpnej zmluvy
vá - účtovníčka OcÚ
Ospravedlnení: Mir oslav Pochylý, Mgr . Vladimír Ondr áš C. u k l a d á obecnému úradu Zaslať výpis z uznesenia
manželom Škuligovým
Účasť občanov na zasadnutí OZ: 3
Hlasovanie
Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0
1. Zmena rozpočtu k 30.09. 2015
4. Pavol Okasa, Petrova Ves 102: Návrh na výmenu poU z n e s e n i e č. 70/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi s ch v a ľ u j e 4. zme- zemkov
nu rozpočtu k 30.09.2015 rozpočtovým opatrením č. 4/2015 U z n e s e n i e č. 73/2015
v zmysle ustanovenia § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi n e s ch v a ľ u j e
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene zámenu pozemkov parc. č. 194 za časť parc. č. 189.
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0
a doplnkov podľa predloženého návrhu.
5. Rôzne: Príprava posedenie s dôchodcami
Hlasovanie:
U z n e s e n i e č. 74/2015
Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi s ú h l a s í
2. Plnenie rozpočtu k 30.06.2015
Príjmy boli rozpočtované v celkovej výške 661 556,72 € s konaním Posedenia pre dôchodcov 18.10.2015 o 14.00
z toho bežné 593 996,27, kapitálové 24 367,30 € a finančné hod. v Kultúrnom dome v Petrovej Vsi.
operácie príjmové 43 193,15 €. Plnenie k 30.06.2015 bolo Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0
nasledovné, bežné príjmy 300 041,61, kapitálové príjmy
5. D i s k u s i a
376,50 € a finančné operácie príjmové 18 316,11 €.
Výdavky boli schválené v celkovej výške 618 507,70 €, z toho V diskusii vystúpil Ing. Marcel Polesňák - pripravil písomnú
bežné výdavky 538 454,66 €, kapitálové výdavky 50 766.- € charakteristiku cvičenia Street Workout s návrhmi cvičeba finančné operácie výdavkové 29 287,04 €. Plnenie bolo na- ných zariadení a ich rozmiestnenia. Náklady na realizáciu
sledovné: bežné výdavky vo výške 246 849,38 €, kapitálové ihriska sú vyčíslené na cca 1000.- €. Tieto železné konštrukcie by však nemali certifikát a v prípade úrazu je zodpovedná
výdavky 720.- €, finančné operácie výdavkové 8 595,69 €.
obec. Poslanci OZ tieto materiály prevzali na preskúmanie a
zváženie.
U z n e s e n i e č. 71/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi s ch v a ľ u j e Plnenie Ďalšie diskusné príspevky sa týkali aktuálnych problémov
rozpočtu obce Petrova Ves za obdobie od 01.01. 2015 do obce - poslanci pripomienkovali a upozorňovali na problematické záležitosti obce vyžadujúce technické a organizačné
30.06.2015.
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riešenia.
Časť diskusie sa týkala realizácie stavby protipovodňového
kanála a jeho vyústenia pri KD.
Po diskusných príspevkoch poslancov OZ udelil starosta
obce slovo občanom obce, ktorí boli prítomní na zasadnutí:
p. Pavel Okasa (vyjadril sa k svojej žiadosti o zámenu pozemku a obrátil sa na starostu obce s niektorými otázkami),
p. Jarmila Straková (otázky zamerané napr. na protipovodňové úpravy, pamätník Jozefíne Marečkovej)
Zasadnutie OZ 9. novembra 2015
Prítomní: Štefan Beňa – starosta obce, poslanci OZ: Mgr.
Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč,
Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír Ondráš, Miroslav
Pochylý, Ján Polák, Vladimír Vépy; Mária Pochylá – zapisovateľka, Gabriela Vépyová - účtovníčka OcÚ
Ospravedlnený: Ing. Mar cel Polesňák
Účasť občanov na zasadnutí OZ: 2
1. Zmena účelu použitia finančných prostriedkov rezervného fondu
Uznesenie č. 75/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi s c h v a ľ u j e
zmenu účelu použitia rezervného fondu na dofinancovanie projektu Protipovodňové úpravy na hone Boltizárka vo výške 7500.- €.
Hlasovanie:
Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0
2. Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi (aktualizácia doterajšieho RP)
Rokovací poriadok upravuje prípravu, pravidlá rokovania,
obsah, prípravu materiálov, a podkladov, spôsob prijímania
všeobecne záväzných nariadení, vedenie zasadaní.
U z n e s e n i e č. 76/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi s ch v a ľ u j e
predložený návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi.
Hlasovanie:
Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

U z n e s e n i e č. 78/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi s ch v a ľ u j e vytvor enie inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2015.
Hlasovanie:
Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0
5. Návrh na vyradenie z inventáru OcÚ, KD, ZŠ, MŠ, DHZ
Vedúci jednotlivých organizačných zložiek predložili svoje návrhy na vyradenie materiálu nefunkčného alebo nevyhovujúceho
súčasným potrebám.
U z n e s e n i e č. 79/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi s ch v a ľ u j e
návrh na vyradenie z inventáru DHZ v celkovej hodnote
760,05 €, návrh na vyradenie z inventáru OcÚ v celkovej hodnote 1473,47 €, návrh na vyradenie z inventáru KD v celkovej
hodnote 37,30 €, návrh na vyradenie z inventáru ZŠ v celkovej
hodnote 2583,37 €, návrh na vyradenie z inventáru MŠ
v celkovej hodnote 973,72 €
Hlasovanie:
Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

6. Rôzne:
Príprava Mikuláša pre deti
U z n e s e n i e č. 80/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi s ch v a ľ u j e konanie
vianočnej minitržnice s Mikulášom pre deti, hodnota balíčka 2,50
€ pre deti od narodenia do 14 rokov veku.
Hlasovanie:
Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Vybudovanie spomaľovacích pásov na ulici v lokalite IBV
Náklady na ich vybudovanie by predstavovali cca 1000 €. Na
miestnych komunikáciách, ktoré sú vo vlastníctve obce sa tieto
spomaľovacie pásy môžu realizovať. Obec môže požiadať TTSK
o vybudovanie spomaľovacieho ostrovčeka pri vjazde do našej
obce v smere od Šaštína.
U z n e s e n i e č. 81/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
1. u k l a d á Obecnému úradu požiadať Zastupiteľstvo TTSK
o možnosť vybudovania spomaľovacieho ostrovčeka pri vjazde do našej obce v smere od Šaštína.
3. Žiadosť o vydanie stanoviska BTT Bratislava spol. Hlasovanie:
Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0
s r. o.
Spoločnosť BTT Bratislava zamýšľa v areáli RD Petrova
Ves zriadiť prevádzku na zhodnocovanie odpadov - zemina 7. D i s k u s i a
a kamenivo, výkopová zemina, kaly z čistenia komunálnych
vôd, kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových Témy diskusných príspevkov:
vôd, kaly z čírenia vody, množstvo cca 4800 t za rok. - osvetlenie cintorína, vytvorenie parkoviska pri cintoríne (projekt,
V zmysle § 74 ods. 4 zákona o odpadoch požiadala obecné možnosti dotácie)
- predvianočná výstava – 20. 12. 2015
zastupiteľstvo vydanie stanoviska.
- rekonštrukcia sociálnych zariadení v KD (posunutie začiatku
realizácie – zdĺhavé rokovania so Slov. poštou)
U z n e s e n i e č. 77/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi n e u v a ž u j e so V závere diskusie udelil starosta obce slovo občanom, ktorí sa
zriadením zariadenia na zhodnocovanie odpadov zúčastnili za zasadnutí:
p. Jarmila Straková (návrh na nahrávanie zasadnutí OZ, výhrada
v katastrálnom území našej obce.
k formuláciám v zápisnici)
Hlasovanie:
p. Pavel Okasa (upozornenie na skládky stav. materiálu v obci)
Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0
4. Vytvorenie inventarizačných komisií na vykonanie
inventarizácie k 31.12.2015
Inventarizácia sa vykonáva vo všetkých organizačných
zložkách obce. Zároveň sa vytvára ústredná inventarizačná
komisia – za jej predsedu bol navrhnutý Ján Polák, vyraďovacia komisia – za jej predsedu bol navrhnutý Vladimír
Vépy, likvidačná komisia – za jej predsedu bol navrhnutý
Mgr. Miroslav Jakubáč.

U z n e s e n i e č. 82/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi u k l a d á Obecnému
úradu vypracovať Dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi, v ktorom bude zakotvená
úprava predkladania otázok diskutujúcich obyvateľov.
Hlasovanie:
Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0
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Zasadnutie OZ 14. decembra 2015 sa uskutočnilo v čase Hlasovanie: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0
uzávierky tohto vydania spravodaja, v stručnosti prehľad Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie štátnej cesty
uznesení:
III/5003 smer Letničie
Uznesenie č. 95/2015
Prítomní: Štefan Beňa – starosta obce, poslanci OZ: Mgr. Hlasovanie: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Plán práce OZ na I. polrok 2015.
Stanislav Lasica, Mgr. Vladimír Ondráš, Ján Polák, Ing. Mar- Uznesenie č. 96/2015
cel Polesňák, Vladimír Vépy; Mária Pochylá – zapisovateľ- Hlasovanie: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0
ka, Gabriela Vépyová - účtovníčka OcÚ
Plán kontrol obecného kontrolóra na I. polrok 2015.
Ospravedlnený: Mir oslav Pochylý
Uznesenie č. 97/2015
Účasť občanov na zasadnutí OZ: 0
Hlasovanie: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi Udelenie mimoriadnych odmien poslancom OZ vo výške
40.-, €, zástupkyni starostu obce vo výške 200.- €.
(s dodatkom – úprava predkladania otázok občanov obce).
Uznesenie č. 98/2015
Uznesenie č. 83/2015
Hlasovanie: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Hlasovanie: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Zmenu rozpočtu k 31.12.2015 podľa predloženej tabuľky.
Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedUznesenie č. 84/2015
kami obce Petrova Ves.
Hlasovanie: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 99/2015
Rozpočet obce Petrova Ves na rok 2016
Hlasovanie: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 86/2015
Hlasovanie: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce Petrova Ves bez pro- Nájomníka do uvoľneného 3- izbového bytu - Miroslava
gramovej štruktúry počnúc rozpočtom na rok 2016.
Medlena a Silviu Chmeliarovú
Uznesenie č. 88/2015
Nájomníka do uvoľneného 2- izbového bytu - Sylviu SlezáHlasovanie: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0
kovú
VZN - nariadenie o dani z nehnuteľnosti na rok 2016, kde sa Uznesenie č. 100/2015
menia sadzby dane z pozemkov – orná pôda z 0,36 % na 0,38 Hlasovanie: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0
%, sadzby dane zo stavieb na bývanie z 0,08 € na 0,09 €
a sadzby u ostatných stavieb z 0,20 € na 0,23 €.
Odpredaj časti verejného priestranstva parc. reg. „C“ č.
Uznesenie č. 89/2015
502/11 vo výmere 133 m2 podľa § 9a odst. 8 písm. e.
Hlasovanie: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Cena za m2 - 3,50 € .
Dodatok č. 2 k VZN nariadeniu o niektorých poplatkoch – Zámer bude zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej
cintorínske poplatky.
stránke obce.
Uznesenie č. 90/2015
Uznesenie č. 102/2015
Hlasovanie:
Hlasovanie: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Dodatok č. l k VZN nariadeniu o nakladaní s komunálnym Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
odpadom a drobným stavebným odpadom, v ktorom sa dopĺňa Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na
definícia, čo je drobný stavebný odpad.
roky 2016 - 2018
Uznesenie č. 91/2015
Uznesenie č. 85/2015
Hlasovanie: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Hlasovanie: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Dodatok č. l k VZN nariadeniu o miestnom poplatku Návrh rozpočtu obce Petrova Ves na roky 2017 a 2018
za komunálne a drobné stavebné odpady - nemenia sa sadzby Uznesenie č. 87/2015
poplatku, nakoľko množstvový zber zahŕňa aj poplatok za Hlasovanie: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0
drobný stavebný odpad.
Stanovisko Slovenskej pošty k rekonštrukcii sociálnych zaUznesenie č. 92/2015
riadení v KD
Hlasovanie: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 93/2015
Vystúpenie obce Petrova Ves zo Združenia obcí – Budovanie Hlasovanie: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0
regionálnej skládky TKO – Cunín.
M. Pochylá
Uznesenie č. 94/2015

Obecný úrad upozorňuje na povinnosť
uhrádzať cintorínske poplatky

- 10 € za jedno hrobové miesto na 10 kalendárnych
rokov,

- 20 € za dvojhrob na 10 kalendárnych rokov,
Vážení občania,
z dôvodu zvyšujúcich sa nárokov na údržbu a služby - 10,- € za každé ďalšie miesto,
spojené so správou cintorína, obecné zastupiteľstvo upra- - detské hroby sú od poplatku oslobodené
vilo výšku cintorínskych poplatkov.
Zároveň upozorňujeme na povinnosť uhrádzať tieto poDodatkom č. 2/2015 k Všeobecne záväznému naria- platky. Oznámenia o uplynutí doby nájmu hrobového
deniu obce Petrova Ves o niektorých poplatkoch zo dňa miesta vám budú doručené.
Poplatok sa platí
19. 4. 2001 sa od 1. 1. 2016 upravuje výška cintorín- v hotovosti v eurách do pokladnice obce pri vytváraní
skych poplatkov (nájom za hrobové miesto) takto:
nového miesta i pri obnovení po desiatich rokoch.
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HASIČSKÁ SÚŤAŽ
O POHÁR STAROSTU
V sobotu 15.8.2015 sa
v našej obci konala
hasičská súťaž O pohár starostu obce.
Zúčastnilo sa jej 14
hasičských družstiev,
muži i ženy.
Súťaži prialo i teplé
letné počasie, v ktorom bolo veľmi dobré
osviežiť sa striekajúcou vodou. Súťažilo sa na dva útoky, z
ktorých lepší čas sa započítaval do konečného poradia. Prvé štyri útoky boli pre divákov miernym sklamaním, keď
všetky boli rozhodcom hodnotené ako nesplnené. Potom sa
však podarilo dokončiť útok domácim hasičkám a odvtedy
sme videli i perfektné splnenie všetkých hasičských úkonov, ktoré boli potrebné pre splnenie súťažnej disciplíny.
Videli sme veľmi dobré výkony hasičov z Prieval, Gbiel,
Brodského, Letničia, zahanbiť sa nedali ani domáce družstvá.
O víťazoch jednotlivých kategórií rozhodovali sekundy, v
mužskej kategórii dokonca desatiny sekundy.
Konečné poradie:
MUŽI:
1. PRIEVALY
2. BRODSKÉ
3. LETNIČIE
ŽENY:
1. MORAVSKÝ SV. JÁN 2. PETROVA VES 3. CHROPOV

POSEDENIE DȎCHODCOV
Október - mesiac úcty k starším prišiel po roku
opäť k nám a, ako každý rok, obec Petrova Ves
pripravila pre našich spoluobčanov príjemné posedenie ako poďakovanie za všetko, čo urobili a
mnohí ešte robia pre našu obec.
Tentokrát si mohli posedieť pri neobyčajnom kultúrnom programe - dramatizácii rozprávky "S
čerty nejsou žerty" v podaní divadelného súboru z
Duboviec, pri sledovaní ktorého sa mohli preniesť
na chvíľu do rozprávkového sveta, v ktorom je zlo
potrestané a dobro víťazí. Nechýbalo ani chutné
občerstvenie, ktorým mohli "zajesť a zapiť" kultúrny zážitok.
Slávnostné stretnutie našich skôr narodených
spoluobčanov uviedol starosta obce p. Beňa a milým slovom sa im prihovorila aj p. poslankyňa Kučerová.

Domáci hasiči sa umiestnili na 6. mieste.

Boli sme v Uhrovci ...
Rok 2015 bol vyhlásený za rok Ľudovíta Štúra. Dôvod je prozaický, oslavovalo sa 200.výročie jeho narodenia. Pri tejto príležitosti zorganizovala pani poslankyňa
Kučerová ako sponzor v spolupráci s Maticou slovenskou, Úniou žien a Jednotou dôchodcov zájazd na oslavy
výročia narodenia Ľ. Štúra do jeho rodného Uhrovca.
Kto sa troška zaujíma o slovenských národovcov a o dejiny Slovenska, vie, že Ľudovít Štúr uzákonil spolu s
Hurbanom a Hodžom v r. 1843 spisovnú slovenčinu v
neďalekom Hlbokom, ktorá s malými obmenami platí
dodnes.
A tak sme išli... vyšli sme zavčas ráno a obloha sľubovala pekný deň. V autobuse boli aj iní ľudia z blízkeho okolia. Uhrovec je dedinka na strednom Slovensku a
je známa aj tým, že sa v nej narodil i Alexander Dubček,
a to práve v tom istom domčeku ako Štúr. Cesta ubiehala
vcelku príjemne, tiché debaty spolucestujúcich dotvárali
celkovú atmosféru. O necelé dve hodinky sme dorazili
do cieľa. Uhrovec nás privítal slávnostnou atmosférou.
Na pódiu na námestí už prebiehal kultúrny program a
všetko smerovalo k hlavnému programu nevšedného dňa
- k prejavom našich štátnych predstaviteľov, historickému sprievodu a zinscenovaniu obhajoby slovenskej reči

Ľ. Štúra na uhorskom sneme. V rodnom dome
sme si pozreli novú expozíciu, ktorá bola venovaná Štúrovým životným etapám, takisto historickým dokumentom či ukážke vtedajšej dedinskej školy. Súčasťou tohto domu bola aj izba
venovaná A. Dubčekovi, významnému slovenskému štátnikovi. Uhrovské múzeum len dotvorilo obraz vtedajšieho života tejto obce.
Krásny deň, krásny zážitok, oplatilo sa ísť.
Vďaka patrí p. Kubinovej, ktorá nám umožnila
sa tejto akcie zúčastniť.
-IV-
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Zo života základnej školy
Tak ako sa krátia dni, skracuje sa aj obdobie adventu a blížia sa deťmi túžobne očakávané vianočné sviatky a s nimi
aj čas oddychu – vianočné prázdniny. Veď si ich žiaci zaslúžia, od leta už prešlo mnoho dní intenzívnej práce - učíme
sa, cvičíme, tvoríme, skrátka pracujeme svedomito ako včeličky. Ak máte záujem, prečítajte si o dianí v našej škole
od začiatku tohto školského roka. Poďme pekne poporiadku:
Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa konalo 2. septembr a 2015 o 8.00 hodine. Brány školy sa otvorili 58 žiakom, z toho 8 prváčikom. Na všetkých žiakov čakala sladká motivácia. Privítali sme aj nášho pána starostu
Štefana Beňu, ktorý sa všetkým prítomným prihovoril. Riaditeľka školy, Mgr. Lena Šteflíková, oboznámila žiakov
a rodičov s organizačnými pokynmi na nový školský rok a s obsadením tried:
1. ročník – 8 žiakov, tr. uč. Mgr. Ľubica Kocáková
2. ročník – 15 žiakov, tr. uč. Stanislav Fehér
3. ročník - 17 žiakov, tr. uč. Ľubica Rozborilová
4. ročník -18 žiakov, tr. uč. Lena Šteflíková
Školský klub detí (ŠKD) má dve oddelenia, navštevuje ho 48 detí:
1. oddelenie: 23 žiakov – 1. a 3. ročník, Mgr. Andrea Malíková
2. oddelenie: 25 žiakov - 2. a 4. ročník, Bc. Zdenka Vašiová
PaedDr. Jozef Bartoš, Thlic. vyučuje vo všetkých ročníkoch náboženskú výchovu. Anglický jazyk vyučuje vo všetkých ročníkoch Mgr. Andrea Malíková, pričom jedenkrát do mesiaca rozvíja ich komunikačné zručnosti aj anglický
lektor. Platby za tieto hodiny sú uhrádzané obecným úradom.
Vo štvrtom ročníku vyučuje výtvarnú výchovu a hudobnú výchovu Mgr. Ľubica Kocáková, informatickú výchovu,
pracovné vyučovanie a sloh Mgr. Ľubica Rozborilová a telesnú výchovu Mgr. Stanislav Fehér.
Z aktivít našej školy môžeme spomenúť:
Výchovný koncert - Pr e deti nižšieho veku je nesmier ne dôležité pr imer ané r ozvíjanie ich osobnosti zo všetkých aspektov. Na rozvoj hudobného cítenia bol zameraný výchovný koncert dňa 6. októbra, keď do našej školy zavítali PhDr. Igor Berger a sólistka brnianskej opery pani Dagmar Žaludková. Zahrali a zaspievali deťom úžasné pesničky a niektoré z nich si dokonca zatancovali.
Pamiatka zosnulých - Po kr átkom oddychu počas jesenných pr ázdnin si deti z ŠKD a ich pani vychovávateľky
dňa 2.11. uctili pamiatku zosnulých vojakov položením venca a zapálením sviečky pri Pomníku padlým.
Deň vojnových veteránov - Už sa stalo tr adíciou, že 11. novembr a spolu s Jednotou dôchodcov v Petr ovej Vsi
venujeme spomienku na padlých vojakov z našej obce. Aj tento rok sme sa stretli o jedenástej hodine pred Pomníkom padlým, chvíľou ticha a modlitbou sme si uctili ich vyhasnuté životy, ktoré obetovali za svoju krajinu. Vysvetlili sme deťom aj symbol – červené maky. Deň vojnových veteránov si svet pripomína 11. novembra, v deň výročia
ukončenia I. sv. vojny. Práve 11. 11. 1918 o jedenástej hodine a jedenástej minúte zaznela posledná salva v Campiégne vo Francúzsku a ukončila tak hrôzy I. svetovej vojny. V niektorých krajinách nazývajú tento deň aj Deň červených makov. Je to symbol spomienky na vojnové hrôzy, ktoré si nevieme ani predstaviť. Obzvlášť dnes je potrebné hovoriť o tom, akú hlbokú a veľkú hodnotu má sloboda a mier.
Rodina bez cigariet - Dňa 19. novembr a sa v obchodnom dome MAX Skalica konala vernisáž ocenených výtvarných prác detí na tému Rodina bez cigariet. Do tejto súťaže sme zaslali aj práce našich žiakov a sme hrdí na naše
žiačky, ktoré boli ocenené. Sofinka Fodorová zo 4. ročníka získala 2. miesto spojené s vecnou odmenou – mobilným
telefónom. Aj Mariannka Jurkovičová a Ninka Nemcová získali cenu poroty a tiež hodnotné darčeky.
Návšteva Mikuláša - V pondelok 7. decembra navštívil našu školu svätý Mikuláš, aby potešil detské srdiečka
(i brušká) sladkým darčekom. Oživením týchto melancholických tmavých dní bola aj nasledujúca pyžamová párty.
Čo nás ešte čaká do konca kalendárneho roka?
Dňa 14.12. sa tešíme na návštevu predškolákov, ktorí si prídu obzrieť miesto, kam povedú ich každodenné kroky od
septembra 2016.
Od 22. decembra sa načas so školou rozlúčime, aby sme nabrali nových síl počas vianočných prázdnin. Počas Vianoc
26. 12. sa však zídeme v miestnom kostole na Jasličkovej pobožnosti, na ktorú všetkých srdečne pozývame. Nástup
do školy po vianočných prázdninách je v pondelok 11.1. 2016.
Prajem všetkým milostiplné a požehnané Vianoce. Nech sú
sviatkami plnými lásky, pokoja, radosti a oddychu. Nech je
vaše srdce obklopené láskou všetkých blízkych a žiari šťastím
jasne ako Betlehemská hviezda. Nech pod stromčekom nájdete
veľa darčekov, ktoré vás pri srdiečku zohrejú a zažijete chvíle,
na ktoré budete vždy s úsmevom spomínať.
Na Vianoce, keď svet stíchne, nech vám Božie dieťa vdýchne
pokoj, radosť, dobrú vôľu a nielen v túto svätú chvíľu, ale každučký deň v novom roku…
Mgr. Lena Šteflíková, riaditeľka ZŠ
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Čo priniesol rozbehnutý školský rok v MŠ
Deti si postupne zvykli na nové prostredie, nový režim, nových kamarátov a už len občas sa nejaké to
očko zaleskne. U väčšiny detí bolo adaptačné obdobie bezproblémové, z času na čas je ťažšie ranné lúčenie, či plačlivá chvíľka, ale môžem konštatovať dnes už sú z väčšiny detí udomácnení „škôlkari“. Cielenou realizáciou širokej škály činností smerujeme ku komplexnému rozvoju osobnostného potenciálu detí.
A čím sme sa popri každodenných hrách a činnostiach ešte pobavili...
Dňa 30.9.2015 nás navštívilo profesionálne divadielko „ Slniečko“ s divadelným predstavením zameraným na správne postoje. Predstavenie bolo veľmi podnetné, plné pekných pesničiek k danej tematike. Deti
sa s radosťou zapájali a dúfame, že všetky pekné myšlienky nájdu v detských srdiečkach svoje miesto.
Jeseň nám ponúkla mnoho materiálov a inšpirácií. Aj tento rok sme využili bohatú nádielku listov, tekvíc,
šišiek, semiačok, šúpolia, bukvíc, šípok, žaluďov, z ktorých šikovné ruky detí, učiteliek a rodičov vyčarovali strašidielka, panáčikov, tekvicové hlavy, venčeky, ježkov, slimákov a mnoho iných okulahodiacich
výtvorov. V jesennom čarovaní sme sa znova presvedčili o fantázii a šikovnosti detí, učiteliek a rodičov.
S deťmi sme popri tvorení a pozorovaní krás prírody preberali témy týkajúcich sa života okolo nás, čím
sme rozvíjali ich vedomostnú úroveň.
Dňa 20.11. 2015 sme mali v našej MŠ „Medové raňajky“. Pripravil nám ich včelár pán Alojz Cvečka,
ktorý deťom priblížil život včiel dôležitosť včelárstva a jeho produktov. Deti si vyskúšali včelársky klobúk, preskúmali včelárske potreby a pochutnali si na zdravom domácom mede.
Vo vzduchu voňajú Vianoce. Áno, cítiť ich azda na každom kr oku... Ich neodmysliteľnou súčasťou
je typická vianočná výzdoba, ktorá dotvára čaro Vianoc,
a inak tomu nie je ani v našej škole. Na jej tvorbe sa aktívne podieľali deti, čím si zároveň skvalitnili perceptuálno-motorické zručnosti, a tak sa u nás rozhostila sviatočná
atmosféra plná kúzelných ozdôb, halúzok, dekorácií
a svetielok.
Dňa 4.12. 2015 sme v nej privítali Mikuláša, ktorému deti
pod vedením učiteliek predviedli tematický program. Deti
boli aktívne, smelé, odpovedali Mikulášovi na otázky.
Nebol by to Mikuláš, keby so sebou nepriniesol darčeky,
ktoré rozdal deťom za ich odvahu, šikovnosť a pekné vystupovanie. Deťom žiarili očká a určite budú na tento okamžik dlho spomínať.
V súčasnosti sa venujeme prípravám na vianočnú besiedku. Keďže veľkým hitom medzi deťmi je obľúbená rozprávka Ľadové kráľovstvo, využili sme ju ako námet na spracovanie pôsobivého muzikálu, v ktorom budú účinkovať naši šikovní „škôlkari“.
V závere by som chcela srdečne poďakovať za podporu, ústretovosť a korektné jednanie Obecnému úradu
v Petrovej Vsi pod vedením Štefana Beňu. Za finančnú podporu ďakujem spoločnosti Vaillant Group Slovakia s.r.o. Skalica, Ing. Jánovi Vaškovi, Mgr. Ivane Vaškovej, predajni Even - Kvety a umenie Katke
Lasicovej.
A keďže sú pred nami Vianoce, darujme si zdravie a pokoj, darujme svoj čas deťom, darujme si ľudskosť,
úsmev a priateľstvo, darujme si ocenenie, významné hodnoty ducha, aby sme naplnili poslanie Vianoc.
Alena Kučerová, riaditeľka MŠ

Informácia:
Počas vianočných prázdnin od 23.12.2015 do 08.01.2016 vrátane bude v materskej škole prerušená
prevádzka.

Strana 8

NOVINY OBYVATEĽOV PETROVEJ VSI

Z činnosti športového klubu
Tabuľky po jesennej časti súťažného ročníka 2015/2016
„A“ MUŽSTVO
1. Radimov
2. Bor.Sv.Jur
3. Kopčany
4. Rybky
5. Brodské
6. Kúty
7. Cerová
8. Jablonica
9. Rohov
10. Šajd. Humence
11. Bor. Mikuláš
12. Koválov
13. Radošovce
14. Hlboké
15. Petrova Ves
16. Pop. Močidľany

DORAST
1. Bor. Sv. Jur
2. Kopčany
3. Radošovce
4. Bor. Mikuláš
5. Rybky
6. Vrádište
7. Šajd. Humence
8. Smrdáky
9. Unín
10. Štefanov
11. Petrova Ves
12. Pop. Močidľany
13. Rovensko
14. Šaštín - Stráže
15. Br odské odstúpilo

PRÍPRAVKA sk. B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gbely
Holíč
Petrova Ves
Kopčany
Dubovce
Letničie
Radošovce - odstúpili
Oreské

Jubilea sa dožili...
70-roční

Spoločenská kronika

75-roční

Mária Havičová
Alžbeta Langerová
Ján Mikula
Štefánia Kumpanová
Alojz Matula
Ferdinand Tomša
Marta Kubinová
Zdenka Chňupková
85-roční a viac

80-roční

Anna Hyžová
Anna Horinková
Rozália Hrubšová
Pavlína Čierňanová
Kamila Ružičková
Janka Janíková

Správa admina

Vernosť si sľúbili....

Petra Čechová – Mário Strapák 08.08.2015
Lenka Nemcová – Jozef Lánik 14.11.2015
Margita Filušová – Peter Pochyba 03.12.2015

Z našich radov odišli....
Bernardína Pochylá 08.08.2015
Pius Vrba 08.08.2015
Miroslav Jarábek 28.09.2015
Václav Köttner 09.11.2015
Jozefa Júnošová 10.11.2015
Dušan Glogovský 17.11.2015

Návštevnosť obecných webstránok sa v roku 2015 ustálila na priemere 64 návštevníkov denne. Sledovanosť cez pc je 63%,
smartfóny, mobilné telefóny a tablety o 37 %. Stránky navštívili návštevníci zo 58 štátov, najviac: Slovensko, Česko, USA, Írsko, Nemecko, Rakúsko, Brazília, Anglicko, Holandsko, Kanada. Najviac sledovaná je fotogaléria (2125000 prehliadnutých
fotografií), šport a videá (14900-krát prehliadnutých videí). Stránky navštívilo 36,40% žien a 63,60 % mužov vo veku najviac
30 - 55 rokov. Najviac používaným mobilným zariadením pri prezeraní našich webstránok je Apple iPhone, Apple iPad, Acer
B1-A71 Iconia B1-A71,Acer Iconia Tab A1-810,HTC Desire 500.
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V sobotu 29.8.2015 sa uskutočnil 2. ročník body každému gulášu podľa svojej chuti a uváženia.
súťaže vo varení guláša GASTROPÁRTY 2015. Po sčítaní bodov boli vyhlásení víťazi - prvé tri miesZúčastnilo sa jej deväť tímov: viac-menej domáce tímy - Mariášnici, S team, Balážovci, Šiša team, Červený
tím, Bosorky, ktoré sa súťaže zúčastnili aj minulý rok,
a cezpoľné tímy: Buggy tím zo Smolinského, Kyseláči
zo Závodu, Mirapa z Jakubova. Každý z tímov si vybral
vhodné miestočko v okolí Družstevnej reštaurácie,
niektorí v tieni, niektorí na priamom slnku, ale pod slnečníkmi... Na uvarenie guláša mali 4 hodiny a varili z
rôznych druhov mias: hovädzie, bravčové i divina. Po
skončení súťažného času odovzdali tímy vzorky svojich gulášov a porota, zložená zo zástupcov súťažných
tímov a predsedníčky poroty p. Janky Pochylej, dala

ta:
1.Balážovci
2. Buggy tím
3. Mirapa
Balážovci tak obhájili svoje minuloročné víťazstvo a
získali na ďalší rok Putovnú varechu.

Tímy, ktoré sa
neumiestnili na
prvých
troch
miestach, dostali
cenu útechy kvalitné víno od
starostu obce p.
Beňu a diplom za
účasť v súťaži.
Uvarené guláše
boli veľmi chutné, čo dokazovali aj prázdne kotly v závere súťaže.
Bol dosiahnutý cieľ - zorganizovanie spoločenskej akcie v našej obci, pri ktorej sa zídu priatelia, posedia a
pokecajú, guláše ochutnajú a príjemný deň prežijú.
Poďakovanie patrí organizátorovi akcie Mariášovému
klubu v Petrovej Vsi a ďalším nadšencom, ktorí pomáhali pri organizovaní.
Ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník.

-IV-

PROTIPOVODŇOVÝ VOZÍK
Aj naša obec získala protipovodňový vozík prvej pomoci.
Je to príves s vybavením, ktorého súčasťou sú čerpadlá, generátor elektrickej energie, prenosné osvetlenie,
povodňové bariéry a set náradia.
Vozíky odovzdal zástupcom obcí a hasičských zborov
okresu Skalica a Senica 1.10.2015 podpredseda vlády a
minister vnútra Róbert Kaliňák na futbalovom ihrisku v
Radošovciach.

Stretnutie s OZ Partnerstvo pre Horné Záhorie
Občianske združenie Partnerstvo pre Horné Záhorie iniciovalo a zorganizovalo dňa 4. novembra 2015 v kultúrnom
dome verejné stretnutie s občanmi našej obce.
So záujemcami najmä z radov poslancov OZ sa stretla pani Kvaltínová, projektová manažérka pre obce nášho okresu. Účastníci
stretnutia sa zhodli na našich obecných prioritách – rekonštrukcia
KD, zberný dvor, parkovisko pri cintoríne, ďalej podpora cestovného ruchu a športu – cyklotrasy, bezpečnosť v obci – cestné retardéry, podpora drobných podnikateľov.
Podnety a návrhy budú využité pre spracovanie stratégie rozvoja
územia Horného Záhoria a pre uchádzanie sa o nenávratné finančné prostriedky pre rozvoj regiónu v programe CLLD na roky
2014 - 2020.
- MH -
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Z činnosti ZO Jednoty dôchodcov
SLADKÁ NEDZELA NA ZÁHORÍ
Uskutočnila sa poslednú novembrovú nedeľu v KD Gbely. Organizátorom bola Okresná organizácia Únie žien
Skalica v spolupráci so ZO Gbely. Zúčastnili sa jej členky z 18 organizácií nášho okresu, napečených bolo 4000
ks rôznych druhov zákuskov. Za našu organizáciu - ZO
Únia žien a ZO JD Petrova Ves - piekli p. Marta Kotvanová, Mária Janíková a Blažena Ondrášová.
Bola to pekná akcia. Nepredané zákusky boli venované
Domu pokojnej staroby v Gbeloch.

ŽUPNÁ OLYMPIÁDA SENIOROV
Členky Jednoty dôchodcov z celého Skalického okresu, a to aj z
našej ZO, sa zúčastnili Župnej olympiády Trnavského kraja, ktorá
sa tentokrát uskutočnila v Jaslovských Bohuniciach. V olympiáde
sa im darilo, priniesli si domov zlaté i strieborné medaily. Našu
obec reprezentovala p. Kubinová, ktorá v hode do basketbalového
koša získala 2. miesto.
Týmto jej blahoželáme a tešíme sa zo zviditeľňovania našej obce aj
týmto spôsobom. Je to dôkaz, že naši dôchodci nielen pečú alebo
cestujú, ale aj športujú.

POZVÁNKA

NÁVŠTEVA PARLAMENTU
Členky ZO Jednoty dôchodcov a Únie žien v rámci predvianočných aktivít navštívili v novembri Národnú radu
SR v Bratislave. Pozreli si priestory rokovacej sály a na
chvíľu si vyskúšali atmosféru rokovania poslancov. Po
náučnej časti výletu si dopriali aj potešenie v podobe návštevy bratislavských vianočných trhov, kde ochutnali také
špecialitky ako vianočný punč, varené vínko, pečené dobrotky a spolu s tým si vychutnávali lahodné vianočné melódie nesúce sa po celom námestí.

ZO Jednota dôchodcov pozýva všetkých svojich členov
na výročnú schôdzu, ktorá sa bude konať
24.1.2016 od 14.00 v kultúrnom dome.
V tomto roku si organizácia pripomína už 20. výročie
založenia, a preto je účasť všetkých členov veľmi vítaná a žiadaná.
Tešíme sa na Vás!

MIKULÁŠSKE POPOLUDNIE

Kde sa vzal, tu sa vzal, pred kultúrnym domom zasa stál.
Čiapku červenú, bradu dlhú, darčekov batoh plný,
veruže sa deti tešili na zázrak Vianoc prvý.

Štedrý Mikuláš obdarúval deti aj v kostole...

Marta Kubinová,
predsedníčka ZO JD Petrova Ves

A neprišiel sám, anjela i čertov so sebou vzal. Čertiská
sa bavili, čertoviny vymýšľali, nakoniec sa potvrdilo, čo
sa stále hovorí: dobré bude odmenené a na zlé sa vždy
príde.
Zasa prišiel ten čas, keď sa pred naším kultúrnym domom zišli malí i veľkí, aby sa spolu s Mikulášom a čertiskami pobavili, spolu vianočné dobroty vo vianočnej
tržnici ochutnali a prežili tak peknú chvíľku s priateľmi
v predvianočnom čase.
Poďakovanie patrí organizátorom - Obecnému úradu,
Kultúrnej komisii pri OZ a všetkým, ktorí prispeli k
peknému popoludniu v našej obci.
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