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Mám milú povinnosť prihovoriť sa Vám v tohtoročnom prľ
vom čísle obecných novín.

Tento rok je prvým rokom činnosti novej obecnej samospráľ
vyĽ ktorú sme si zvolili v komunálnych vo bách v decembri miľ

Foto.:Nikola Kumpanová

nulého roku. VerímeĽ že zvolení poslanci a nový starosta nesklamú. Obecné zastupite stvo si
zvolilo i členov komisiíĽ menovite sú spomenutí v zápisniciach zo zasadnutí OZ.
Aké sú predstavy nového starostuĽ si môžete prečítať na str. 6. Zástupcovia obecných orgaľ
nizácií sa stretli v úvode tohto rokuĽ aby sa vyhli tomuĽ čo bolo terčom kritiky v minulých roľ
kochĽ a to prelínanie sa viacerých akcií v jednom dni. Treba si uvedomiťĽ že všetky akcie v
našej dedine sú určené pre všetkých občanovĽ nielen pre jednu časť. A tak už viemeĽ čo a kedy
nás čaká v nasledujúcich mesiacoch - stavanie májaĽ májové hody - jarmokĽ Veterán RallyeĽ

kultúrne vystúpeniaĽ hodová zábavaĽ Indiánsky deňĽ Pohárová súťaž DHZĽ Súťaž vo varení
guláša a popri nich futbalové zápasyĽ či už majstrovské alebo priate ské. Pripravujú sa aj spoľ
mienkové podujatia pri príležitosti 70. výročia konca 2. svet. vojny. O všetkých akciách budete
informovaní v Petrovoveskom spravodajiĽ na obecnej webstránke petrovaves.sk i prostrednícľ
tvom rozhlasu. Informovanosť nás všetkých by mala byť dôležitá vo všetkých smeroch.
V tomto čísle sme sa obzreli i za vianočným časomĽ ktorý bol plný krásnych akcií. Svoje
správy o aktivitách a akciách podáva i naše školstvoĽ resp. ich pani riadite ky. Potešujúca spráľ
va jeĽ že budúci prváci budú mať napriek ich nízkemu počtu triedu sami pre seba. Z h adiska
profesijného i súkromného môžem povedaťĽ že je to dobrý základ pre každého prváčika.
OdpadĽ téma večnáĽ nekonečná... po me sa už uvedomiť a trie me si hoĽ neplytvajme
obecnými finančnými prostriedkami na toĽ čomu môžeme pomôcť sami. Ak nevieteĽ čo patrí
do akého odpaduĽ čítajte na str. 8 - 9.
Jar je tu a s ňou nová nádej prežitia krásnych dní. Prajem Vám všetkým v mene redakčnej
rady úsmev na tvári a ve a tvorivých síl.
Mgr. Ivona Valentovičová

KALENDÁR AKCIÍ V MESIACOCH APRÍL - SEPTEMBER 2015
1.5. o 14.00 - Stavanie mája
1.5. o 14.30 a 17.00 odložené futbalové zápasy dorastu a „A“ mužstva
23.5. - Svätodušný jarmok, Veterán Rallye, kultúrne vystúpenie, hodová zábava
27.6. o 14.00 na ihrisku ŠK - Indiánsky deň (Poľovnícke združenie)
15.8. o 13.00 - Pohárová súťaž DHZ
12.9. o 10.00 - Súťaž vo varení guláša (KKT)
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SPRÁVY Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA ...

Ustanovujúce zasadnutie sa konalo 12. decemľ
bra 2014 v Kultúrnom dome v Petrovej Vsi
(účas verejnosti: približne 60 občanov)
1. Oznámenie výsledku volieb do orgánov samoľ
správy obce
Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Mária
Janíková oznámila výsledky volieb do orgánov saľ
mosprávy obceĽ ktoré sa konali 15.11.2014.
2. Odovzdanie osvedčení o zvolení
Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Mária
Janíková odovzdala zvolenému starostovi obce Šteľ
fanovi Beňovi osvedčenie o zvolení za starostu.
Všetkým zvoleným poslancom OZ odovzdala
osvedčenie o zvolení za poslanca.
3. Zloženie s ubu novozvoleného starostu obce
4. Zloženie s ubu poslancov novozvoleného obecľ
ného zastupite stva
5. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
Starosta obce p. Štefan Beňa vo svojom príhovore
po akoval všetkýmĽ ktorí mu dali dôveru komuľ
nálnych vo báchĽ ale i všetkým ostatnýmĽ ktorí priľ
šli k vo bámĽ čo svedčí o tomĽ že im budúcnosť naľ
šej obce nie je ahostajná. Povzbudil poslancov OZĽ
aby podnety od občanov i vlastné návrhy pružne
predkladali starostovi a obecnému zastupite stvuĽ
aby sa problémy operatívne riešili.
6. Určenie overovate ov zápisnice
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadaľ
nia
8. Vo ba mandátovejĽ volebnej a návrhovej koľ
misie
Starosta obce predložil návrh na zlúčenie volebnej
a mandátovej komisie do jednej. Poslanci OZ
schválili
vytvorenie
spoločnej
mandátovej
a volebnej komisie. Predseda - Ing. Stanislav Lasiľ
caĽ členovia - Ján Polák a Vladimír Ondráš.
9. Poverenie poslanca obecného zastupite stvaĽ
ktorý bude oprávnený zvoláva a vies zasadaľ
nia obecného zastupite stva
Starosta obce Štefan Beňa navrhol p. Mgr. Miriam
HricovúĽ aby bola poverená zvolávaním a vedením
zasadaní OZ v prípadochĽ ak starosta nezvolá rokoľ
vanie OZ v minimálnom intervale 1 x za 3 mesiaľ
ce. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne
viesť rokovanieĽ vedie rokovanie tenĽ kto ho zvolal;
ak starosta nezvolá zasadnutie na žiadosť najmenej
tretiny poslancov do 15 dníĽ termín rokovania je 15.
pracovný deň od doručenia žiadosti. Poslanci OZ
poverili Mgr. Miriam Hricovú zvolávať zasadania
OZ v uvedených prípadoch.
10. Návrh na zriadenie komisiíĽ určenie ich náplľ
ní práce a vo ba ich predsedov
Starosta obce predložil návrh na zriadenie komisií

pri obecnom zastupite stve. Jednotlivé komisie boli
navrhnuté na základe doterajšej práce a potrieb obecľ
ného zastupite stva. Poslanci schválili zriadenie jedľ
notlivých komisiíĽ určili náplň ich práce a zvolili ich
predsedov:
- Komisia pre nakladanie s majetkom obceĽ finanľ
cie a rozpočet - predseda Ján Polák
- Komisia pre výstavbuĽ energetiku a dopravu Ing. Stanislav Lasica
- Komisia pre sociálne veciĽ školstvoĽ kultúru
a šport – predsedníčka Mgr. Miriam Hricová
- Komisia na ochranu verejného poriadku - predľ
seda Mgr. Miroslav Jakubáč
- Komisia pre životné prostredieĽ obchod a služby
- predseda Ing. Marcel Polesňák
11. Určenie platu starostu obce
Starostovi patrí platĽ ktorý je súčinom priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárľ
stve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu
SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľ
a § 4 ods. 1. Starostovia sa na účely posudzovania
platu zara ujú do platových skupín pod a počtu obyľ
vate ov obce. Naša obec mala k 31.12.2013 1103
obyvate ovĽ koeficient pre tento počet obyvate ov je
1.98 násobok.
Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v
hospodárstve v uplynulom roku dosiahla 824 eur x
koeficient 1Ľ98 = 1631Ľ52 zaokrúhlene na 1632.- € (v
hrubom).
Poslanci OZ schválili plat starostu v tejto výške.
12. Diskusia
V diskusii vystúpili:
Ing. Stanislav Lasica - infor movalĽ že z dôvodu
ukončenia pozemkových úprav a ich zápisu bude od
9. februára 2014 na Okresnom úrade v Skalici katasľ
trálny odbor zastavený zápis do katastra nehnute ľ
ností na dobu 90 dní v katastrálnom území našej obľ
ce a Primoravské lúky. Kto má záujem predávať neľ
hnute nosť alebo nakupovaťĽ je potrebnéĽ aby tak
urobil do tohto termínu. Potom to bude možné až po
9. máji 2015.
alej navrholĽ aby sa poslancom zasielali emailovou poštou zápisnice zo zasadaní obecného
zastupite stva po podpísaní overovate mi.
Starosta obce – zdôraznilĽ že obecné zastupite stvo
si musí v čo najkratšom čase určiť priorityĽ harmonoľ
gram prácĽ akciíĽ ktoré sa budú realizovať v roku
2015
13. Záver
Pred záverom rokovania starosta obce Štefan Beňa
po akoval bývalému starostovi Miroslavovi Pochyľ
lému za jeho doterajšiu prácu v prospech obyvate ov
našej obce.
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18. decembra 2014
1. Kontrola uznesení
2. Návrh Zmeny rozpočtu k 31.12.2014
Návrh Zmeny rozpočtu predložila účtovníčka OcÚ p.
Gabriela VépyováĽ nako ko prišlo ku zmenám
v príjmovej a výdavkovej časti schváleného rozpočtu.
Poslanci obdržali návrh zmeny č. 4/2014 v písomnej
forme a po podrobnom prediskutovaní ju schválili.
3. Návrh Plánu kontrol hlavného kontrolóra na I.
polrok 2015
Obecný kontrolór p. Ing. Ivan Gronský predložil plán
kontrolĽ ktoré vykoná v období január – jún 2015 na
obecnom úrade v našej obci. Poslanci jeho návrh
schválili bez pripomienok.
4. Návrh Plánu práce Obecného zastupite stva
v Petrovej Vsi na I. polrok 2015
Starosta obce p. Štefan Beňa predložil návrh plánu
práce Obecného zastupite stva v Petrovej Vsi na I.
polrok 2015. Plán práce bol poslancami OZ schválený
bez pripomienok.
5. Prerokovanie nájomnej zmluvy s RD Petrova
Ves
Nájomnú zmluvu prerokovávalo predchádzajúce
obecné zastupite stvoĽ ale nebola schválená. V tomto
návrhu Nájomnej zmluvy prišlo k úpravámĽ zmluva je
na 5 rokov a je v nej klauzulaĽ že RD môže prenajať
pozemky tretej osobe len so súhlasom vlastníka. Posľ
lanci OZ schválili Nájomnú zmluvu s Ro níckym
družstvo Petrova Ves na prenájom ornej pôdy vo
vlastníctve obce vo výmere 55 678 m2Ľ za 198Ľ70 €
ročne na 5 rokov.
6. Určenie sobášiacich
Funkcia sobášiaceho vyplýva zo zákona starostovi
obceĽ v prípade jeho neprítomnosti sa určuje poslanecĽ
ktorý vykonáva túto funkciu. Poslanci OZ schválili
návrhĽ aby túto funkciu vykonával poslanec Miroslav
Pochylý.
7. Žiados p. Jána JakubáčaĽ Petrova Ves 274
o odkúpenie alebo výmenu pozemkov
P. Jakubáč predložil žiadosť o odkúpenieĽ prípadne
zámenu pozemkov v k. ú. Petrova Ves. Je vlastníkom
nehnute nosti parc. č. 802/55 v areáli RD a z dôvodu
zabezpečenia prístupu z miestnej komunikácie na
svoju nehnute nosť má záujem o odkúpenie časti z
parc. č. 800 vo výmere 51 m2 a vo výmere 170 m2Ľ
alebo zámenu parc. č. 606 a parc. č. 609/1 vo výmere
218 m2.
Poslanci OZ s výmenou pozemkov nesúhlasili. Posľ
lanci OZ schválili odpredaj predmetného pozemku
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania
s majetkom obce. V zmysle územného plánu je táto
lokalita určená na po nohospodársku činnosť. Pri preľ
rokovávaní žiadosti sa poslanci zaujímaliĽ na aký účel
bude p. Jakubáč využívať pozemok v areáli družstvaĽ
aký má podnikate ský zámerĽ tiež či predaj nebude

mať negatívny vplyv na susedu p. Kyse ovú.
Poslanci OZ uložili predsedom komisií prerokoľ
vať tieto skutočnosti priamo so žiadate om a na
budúcom zasadaní informovať poslancov OZ.
8. D i s k u s i a
Mgr. Miriam Hricová – upozornilaĽ že vzh ad
obce značne kazia skládky stavebného materiálu
a dreva na kúrenieĽ v mnohých prípadoch neúľ
merne dlhý čas. Obec má prijaté VZN
o prenájme verejných priestranstievĽ treba ho zaľ
čať uplatňovať.
Znečisťovaním verejných priestranstiev sa bude
zaoberať komisia pre životné prostredieĽ poslanci
sa zhodli aj na tomĽ že prv ako sa pristúpi
k sankciámĽ je treba využiť možnosť osobného
pohovoru.
10. februára 2015
1. Kontrola uznesení
Uznesenie č. 11/2014 - schválený predaj časti
verejného priestranstva parc. č. 800/2 vo výmere
51 m2 a parc. č. 800/3 vo výmere 170 m2. Starosľ
ta obce navrhol odpredať tieto parcely obchodľ
nou verejnou súťažouĽ poslanci tento návrh
schválili. Zároveň schválili i podmienky obchodľ
nej verejnej súťaže. Minimálnu kúpnu cenu určili
5.- € za m2.
Nako ko odpredaj bol schválený obchodnou veľ
rejnou súťažouĽ bolo potrebné vymenovať komiľ
siu na otváranie doručených obálok. Starosta obľ
ce navrhol J. PolákaĽ Mgr. M. Jakubáča a Ing. M.
Polesňáka. Poslanci súhlasili s ich vymenovaním.
2. Informácia o zastupovaní starostu obce
Starosta obce informoval poslancov OZĽ že zaľ
stupovaním starostu obce poveril Mgr. Miriam
Hricovú na funkčné obdobie 2014-2018 pod a §
13 b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
3. Žiadosti o poskytnutie dotácií obecným orľ
ganizáciám:
Žiadosti s potrebnými prílohami boli podané
v zmysle VZN obce Petrova Ves č.
1/2014Ľktorým sa určuje spôsob a metodika poľ
skytovania dotácií z rozpočtu Obce Petrova Ves.
Dotácie musia byť vyúčtované do 30.12.2015.
Jednota dôchodcov Petrova Ves – poslanci OZ
schválili dotáciu vo výške 400.- € na rok 2015.
Športový klub Petrova Ves – poslanci OZ
schválili dotáciu vo výške 6000.- € na rok 2015.
Dobrovo ný požiarny zbor Petrova Ves - posľ
lanci OZ schválili dotáciu vo výške 1350.- € na
rok 2015.
4. Doplnenie členov komisií
Predsedovia jednotlivých komisií predložili
obecnému zastupite stvu návrh členov komisiíĽ
ktorí boli následne poslancami OZ zvolení:
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Komisia pre nakladanie s majetkom obceĽ finanľ
cie a rozpočet:
predseda – Ján PolákĽ členovia: Mgr. Miroslav Jaľ
kubáčĽ Miroslav PochylýĽ Gabriela VépyováĽ Šteľ
fan Matula
Komisia pre sociálne veciĽ školstvoĽ kultúru
a šport:
predsedníčka – Mgr. Miriam HricováĽ členovia:
Peter ChňupkaĽ Lenka ČechováĽ Igor KubinaĽ Marľ
ta KubinováĽ Ing. Katarína KotvanováĽ Hana Kumľ
panováĽ Mgr. Ivona ValentovičováĽ Vladimír Vépy
Komisia na ochranu verejného poriadku:
predseda - Mgr. Miroslav JakubáčĽ členovia: Mgr.
Vladimír OndrášĽ Ján GučekĽ Mgr. Beáta Kubinoľ
váĽ Vladimír Vépy
Komisia pre životné prostredieĽ obchod
a služby:
predseda – Ing. Marcel PolesňákĽ členovia Mgr.
Vladimír OndrášĽ Peter ChňupkaĽ Róbert LasicaĽ
Ing. Katarína Kotvanová
Predseda komisie pre výstavbuĽ energetiku
a dopravu Ing. Lasica svojich členov navr hne na
budúcom zasadaníĽ nako ko bol vycestovaný
v zahraničí.
5. Vytvorenie komisie na ochranu verejného záľ
ujmu
V zmysle príslušného zákona je potrebné vytvoriť
komisiu na ochranu verejného záujmu. Tvoria ju
členovia politických stránĽ ktoré majú zastúpenie
v obecnom zastupite stve. Poslanci OZ na návrh
starostu obce zvolili za členov p. Vladimíra Vépyľ
ho za KDHĽ p. Mgr. Miroslava Jakubáča za SMER
– SDĽ Ing. Marcela Polesňáka za SDKÚ.
6. Ponuka na spracovanie Zmien a doplnkov
Územného plánu obce
Spoločnosť CITYPLANĽ Bratislava zaslala ponuľ
ku na spracovanie Zmien a doplnkov Územného
plánu obce. Spoločnosť Cityplan spracovala Územľ
ný plán našej obce v roku 2010. Pod a predsedu
Predstavenstva Pozemkových úprav Ing. Stanislava
Lasicu pozemkové úpravy prišli do záverečného
štádiaĽ avšak nie je spracovaný relevantný mapový
podklad. Spracovanie zmien a doplnkov je tak
predčasné.
7. Centrálny krízový fond regionálnej a miestnej
samosprávy
Predseda Trnavského samosprávneho kraja Ing.
Tibor Mikuš svojím listom informoval poslancov
OZ o vytvorení Centrálneho krízového fondu regiľ
onálnej a miestnej samosprávy. Jeho účelom je súsľ
tre ovať finančné prostriedky a poskytovať ich pri
likvidácii následkov živelných pohrômĽ havárií
a mimoriadnych udalostí. Poslanci OZ uprednosľ
tňujú cielené poskytovanie finančných prostriedľ
kov konkrétnej postihnutej obciĽ ako sa to už
v minulosti viac ráz realizovalo.
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8. Návrh na zrušenie záujmového združenia buľ
dovania skládky TKO Cunín
Mesto Holíč požiadalo našu obec o súhlas na zrušeľ
nie záujmového združenia „Združenie obcí – budoľ
vanie regionálnej skládky TKO Cunín“ z dôvodu
jeho neaktuálnej činnosti. Obec v roku 2000 vstúpiľ
la do záujmového združenia „Združenie obcí – buľ
dovanie regionálnej skládky TKO Cunín“. Predmeľ
tom činnosti združenia bolo vybudovanieĽ rozšíreľ
nie regionálnej skládky TKO Cunín. Naša obec túto
regionálnu skládku nevyužíva. Vzh adom na skuľ
točnosťĽ že poslanci OZ v súčasnosti nemajú dostaľ
tok informáciíĽ aby mohli kompetentne rozhodnúťĽ
rozhodli sa odložiť stanovisko k tejto žiadosti na
neskorší termín. Obecné zastupite stvo odporučilo
starostovi obce do budúceho zasadnutia získať releľ
vantné informácie potrebné k objektívnemu rozhodľ
nutiu.
9. Návrh na odkúpenie časti pozemku parc. č.
468/1Ľ parc. č. 467/1Ľ zámenná zmluva – vyspoľ
riadanie pozemku pod protipovodňovým rigoľ
lom na hone Boltizárka
Na základe GP č. 38/2014 sú tieto stavby umiesľ
tnené na pozemkoch vo vlastníctve Jozefa Ondráša
a manž. ZdenkyĽ Petrova Ves parc. č. 467/1
a Štefánie Lábskej Petrova VesĽ Samuela LábskehoĽ
Holíč a Jany Kolínkovej Ľ Petrova Ves parc. č.
468/1 a 468/2. Jozef Ondráš a manž. Zdenka užíva
časť verejného priestranstva vo vlastníctve obce vo
výmere 115 m2 z parc. č. 467/2. Časť rigolu vo výľ
mere 105 m2 je umiestnený na pozemku Jozefa Onľ
dráša a manž. Zdenky. Starosta obce navrhol vyľ
sporiadať túto výmeru vzájomnou zámenouĽ
s doplatkom Jozefa Ondráša za rozdiel 10 m2. Od
vlastníkov parc. č. 468/1 a 468/2 starosta obce naľ
vrhol odkúpiť časti pozemkov vo výmere 132 m2
do vlastníctva obce. Navrhol výkupnú cenu 2.- € za
m2. Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili.
10. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok
2014
Poslanci OZ zobrali správu na vedomie
11. Žiados ZŠ Petrova Ves o povolenie samoľ
statnej triedy v 1. ročníku
Riadite ka ZŠ Mgr. Lena Šteflíková požiadala
o súhlas k povoleniu samostatnej triedy v 1. ročníku
v školskom roku 2015/2016Ľ nako ko na zápise do
1. ročníka sa zúčastnilo 8 detí. Tiež predložila záľ
pisnicu zo zasadania školskej radyĽ ktorá odporúča
riadite ke ZŠ požiadať o súhlas k zriadeniu samoľ
statnej triedy v 1. ročníku. Poslanci prediskutovali
túto žiadosť a súhlasia so stanoviskom ZŠĽ že výučľ
ba v samostatných triedach poskytuje lepšie podľ
mienky pre kvalitné a efektívne vyučovanie žiakov.
Poslanci OZ schválili výnimku na zriadenie samoľ
statnej triedy v 1. ročníku s menším počtom detí.
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12. Investičné akcie v roku 2015
Starosta obce navrhol poslancom vytvoriť plán inľ
vestičných zámerov v roku 2015Ľ ktoré sa budú priľ
oritne budovať. Bolo požiadané o zriadenie prechoľ
du pre chodcov pred č. domu 181 na spodnej ulici.
Prechádzajú tadia deti zo školského autobusu
z LetničiaĽ ale i ve a domácich. Na vytvorenie preľ
chodu je potrebné zriadiť tunelové osvetlenie
a vstup z dlaždíc. Z dôvodu bezpečnosti chodcov je
potrebné vybudovať chodník od bytových domov
cez križovatku.
Pretrvávajúcim problémom je sociálne zariadenie
v KD. Požiadal Ing. Lasicu o vytvorenie projektu
na rekonštrukciu WC v KD.
13. Diskusia
Poslanec Mgr. Miroslav Jakubáč – tlmočil otázku
od občanovĽ prečo sa v obci nevyváža častejšie odľ
pad z popolníc.
Odpovedal mu starosta obceĽ že ak obyvatelia sepaľ
rujú odpadĽ pri 4-člennej domácnosti súčasná frekľ
vencia vývozov postačujeĽ je tiež možné doplatiť si
za 7.- € na rok ešte jednu popolnicu. Častejším výľ
vozom stúpnu náklady a tým sa zvýši i poplatok za
odpadĽ občania tiež nebudú motivovaní odpad trieľ

diť.
Starosta obce zároveň informoval o zámere dodať
k bytovým domom kontajnery na triedený odpad.
Poslanec Ing. Marcel Polesňák pripomenulĽ že je
opäť potrebné informovať občanov o povinnosti
a pravidlách separácie odpadu v našej obci.
Poslanec Peter Chňupka navrhol zrušiť bránku na
cintoríneĽ ktorá vedie na záhumnie. udia tam vynáľ
šajú odpadĽ znečisťujú tieto priestoryĽ ničia náhrobné
kamene pri chodníku k bránkeĽ pracovníci pohrebnej
služby vyvážajú zeminu. Tiež je potrebné cestou
miestneho rozhlasu upozorniť občanovĽ že do kontajľ
nerov pri cintoríne patrí len odpad z cintorína.
Poslankyňa Mgr. Miriam Hricová reagovalaĽ že za
múrom za cintorínom by sa mohlo vybudovať parkoľ
viskoĽ parkovacích miest je pri cintoríne ve mi málo.
Poslanci v diskusii prejavili súhlasné stanovisko - po
spevnení povrchuĽ prípadne osadení panelov by to
bol vhodný priestor na parkovanie..
Starosta obce informoval poslancovĽ že v bytovom
dome č. súp. 350 sa budú v troch bytoch vymieňať
sklá v oknách. Finančné prostriedky sa použijú
z fondu opráv.
Mária Pochylá

Stretnutie obecných organizácií
Na svojom prvom povolebnom zasadnutí dňa 18. februára 2015 komisia pre sociálne veciĽ školstvoĽ
kultúru a šport riešila hlavne sprievodný kultúrny program a iné organizačné záležitosti týkajúce sa 27. ročľ
níka Záhoráckej Veterán Rallye.
Za účasti starostu obceĽ Š. BeňuĽ sa pri tejto príležitosti zišli aj zástupcovia miestnych spoločenských
a športových organizácií: Športový klubĽ Únia žien SlovenskaĽ Jednota dôchodcovĽ Dobrovo ný požiarny
zborĽ Klub kultúrnych tradíciíĽ Po ovnícke združenie. Predstavili svoje zámery na tento kalendárny rokĽ
prediskutovali vhodné termíny a načrtli spôsob organizačného zabezpečenia kultúrnychĽ spoločenských
a športových podujatí v našej obci. Navzájom sa tiež informovali o spôsobe využitia finančnej dotácie
z rozpočtu obce. Toto užitočné a podnetné stretnutie pomohlo zosúladiť ich aktivity a prispelo k prehĺbeniu
ich spolupráce.
Mgr. M. Hricová

ADVENTNÝ KONCERT
Predvianočný čas spríjemnil občanom našej obce Adventný koncert
dychovej hudby BúrankaĽ ktorý zorganizovala ZO Jednoty dôchodcov v
Petrovej Vsi. Uskutočnil sa v sobotu 13.12.2014 v kultúrnom dome.
Predsedníčka ZO JD p. Kubinová privítala všetkých prítomnýchĽ
osobitne najvyšších predstavite ov obce - dovtedajšieho starostu p. PochyléhoĽ ktorému po akovala za dlľ
horočnú spoluprácuĽ a novozvoleného starostu p. BeňuĽ v rozhovore s
ktorým vyjadrila prianie obojstrannej spokojnej budúcej spolupráce.
ObecenstvoĽ ktoré zaplnilo takmer celú sáluĽ si vypočulo príjemné
melódie a piesne. Tieto navodili tú správnu atmosféru a dobrú náladu.
akujeme organizátorom za alšiu kultúrnu akciuĽ ktorá potešila.
Mgr. I. Valentovičová
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Rozhovor so Štefanom Beňom:
„Ako starosta riešim nielen ČO urobi Ľ ale hlavne AK O a za ČO...“
Štefan Beňa sa stal novým starostom obce približne pred tromi mesiacmi. Nie je to dlhá doba, no stačí
na to, aby sa v tejto funkcii zorientoval a mohol svoje doterajšie pôsobenie po prvýkrát zhodnotiť
v rozhovore pre naše obecné noviny.
V predvolebnej kampani to už síce bolo povedanéĽ no skús stručne zhrnú ešte razĽ aké sú tvoje
zásadné priority v rozvoji a spravovaní našej obce.
MyslímĽ že väčšina našich občanov bude súhlasiť s názoromĽ že najdôležitejšia pre nás všetkých je naša bezpečnosť. Preto
hne v jarných mesiacoch vybudujeme prechod pre chodcov pred domom č. 181 (pri škole)Ľ s čím budú súvisieť alšie práce osvetlenie a prístup. Taktiež nechám spracovať projektovú dokumentáciu na chodník od bytových domov po schodisko na cinľ
torín. Ke že do bezpečnosti v obci patrí i ochrana pred povodňamiĽ v tomto roku plánujem zrealizovať práce na odvodňovacom
rigole z honu BoltizárkaĽ aby sme sa vyhli škodám na zdraví či majetku našich občanov pri náhlych výdatných daž ochĽ ako sa
to stávalo v minulosti.
alšou prioritou je pokračovanie vo výstavbe obce. Po zapísaní pozemkových úprav do katastra nehnute ností pristúpime
k projektom na vytvorenie infraštruktúry na IBV Peklo II. Tiež budeme smerovať svoje úsilie k rekonštrukcii sociálnych zariaľ
dení v KDĽ pričom sa budeme uchádzať o dotáciu z Ministerstva financií SR. A potrebnou záležitosťou je aj vybudovanie parľ
kovacích miest pri cintoríne.
Zvýšené úsilie venujeme aj úseku zamestnanosti v našej obci a od začiatku tohto roku sa nám podarilo vytvoriť 4 pracovné
miesta obsadené našimi občanmiĽ ktorých mzdy budú na 85 % hradené z projektu ÚPSVaR. Ešte máme rozpracované vytvoreľ
nie dvoch pracovných miestĽ ktoré budú z projektu ÚPSVaR hradené na 95 %. Vytvorením týchto pracovných miest chcem
zapojiť väčší počet zamestnancov do skráš ovania verejných priestranstiev obce a vykonávania obslužných prác.
Skúsiš predpoveda Ľ ktoré z týchto cie ov budú naplnené v časovom horizonte jedného rokať
Pod a mňa je reálne zrealizovať ešte v tomto roku odvodnenie honu BoltizárkaĽ prechod pre chodcov pri škole
a rekonštrukciu sociálnych zariadení v KD. Tiež by som chcel v tomto roku riešiť vybudovanie rozvodu elektrinyĽ vody
a splaškovej kanalizácie na IBV Peklo II.
Od tvojho zvolenia uplynul len krátky časĽ no určite si už musel rieši viacero záležitostíĽ máš rozpracované niektoré
projektyĽ úlohyĽ aktivity. Čomu sa práve venuješĽ resp. si sa doteraz venoval okrem každodenných aktuálnych
problémovť
Každá obec žije svojím životom. Zmena starostu obce život v obci nespomalí ani nezastavíĽ a preto bolo nutné najprv doľ
tiahnuť do úspešného záveru záležitostiĽ ktoré boli rozbehnuté predchádzajúcim vedením obce. Išlo o doplnenie predložených
žiadostí o dotáciu na zberný dvor odpadovĽ na protipovodňové úpravy na hone Boltizárka a riešenie vysporiadania pozemkov
k týmto úpravám. alej to bolo pripomienkovanie a navrhovanie zmlúv o prenájmoch po nohospodárskej pôdyĽ hydromelioračľ
ného zariadeniaĽ zariadenia BVS a iné. Taktiež sa vykonávali kroky smerujúce k vytvoreniu zastavovacej štúdie na IBV Peklo
IIĽ ako aj štúdia rekonštrukcie sociálnych zariadení v KD. Okrem týchto tém som sa venoval i bežným veciamĽ ktoré prináša
všedný život v našej obci.
Bol si už poslancom v obecnom zastupite stveĽ takže si mal isté predstavy o fungovaní samosprávy. Môžeš menova
niečoĽ čo a výrazne prekvapilo po tvojom nástupe na post starostu obceť
Z pozície poslanca obecného zastupite stva som sa viacej zaujímal o toĽ čo pre obec treba urobiť. Nebol som nútený sám
riešiťĽ ako sa to urobiť dá. Teraz sa pri svojej práci najviac zaoberám týmĽ „ako“ a „za čo“ život v našej obci skvalitníme.
Čo ma najviac prekvapilo? Obec vo svojej činnosti na viacerých úsekoch plní úlohy prenesených kompetencií zo štátu
(školstvoĽ životné prostredieĽ civilná ochrana a iné)Ľ ktoré vyžadujú obsiahlu administratívnu činnosť zamestnancov obecného
úradu (účtovníctvoĽ štatistikyĽ korešpondencia..). Mňa najviac prekvapilo toĽ že dve administratívne pracovníčky obecného úraľ
du dokážu túto činnosť zvládnuť popri svojich činnostiach spojených s originálnymi kompetenciami obceĽ i ke to robia často a
mnohokrát po pracovnom čase doma v súkromí bez nároku na preplatenie nadčasov alebo odmenu. Patrí im za to moje uznanie.
Ko ko času a energie venuješ v súčasnosti svojej práciť
Pracovný čas na funkcii starostu obce je pod a údaju na výplatnej páske priemerne 160 hodín mesačne. Ešte predtýmĽ než
som sa začal uchádzať o tento postĽ mi bolo jasnéĽ že v praxi je to ove a viac. Prvé pracovné mesiace mi ukázaliĽ že práca staľ
rostu obce sa člení do viacerých oblastí. Tou základnou je organizácia práce obecného úradu a vykonáva sa počas pracovných
hodín. Po 16-tej hodine sa začínajú riešiť veciĽ ktoré tzv. neznesú odklad. Cez víkendy prichádza na rad spolupráca so záujmoľ
vými organizáciami. Medzitým treba nájsť čas na rôzne školenia a doplnenia vedomostí v súvislosti s novou legislatívou súviľ
siacou so správou a riadením obce. Nesťažujem saĽ že práca mi zaberá prive a z môjho časuĽ no zisťujemĽ že mi čoraz menej
času ostáva na veci ostatné.

ŠtefanĽ z tvojich slov cíti odhodlanie a chu venova sa naplno svojej práciĽ aj ke nič neprikráš uješ a hodnotíš ju
reálne. Nech ti tá chu a odhodlanie vydržia čo najdlhšieĽ aby si nadviazal na to dobréĽ čo sa v našej obci doteraz realizoľ
valoĽ a neustále ju posúval alej.
akujem za rozhovor.
M. Hricová
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Čaro Vianoc v našej obci
Vianoce sú už síce za namiĽ no ich magická atmosféra v nás ešte stále doznievaĽ možľ
no aj v aka tak túžobne očakávanej snehovej náľ
dielke.
Vianočnú náladu nám tento rok pomohol naľ
vodiť aj nový ma ovaný betlehem umiestnený pred kostolom. Tento
nápad pátra Martina zrealizovali šikovné ruky Adriany FodorovejĽ
Andrey Malíkovej a Pavla Pochylého. Pre väčšinu našich občanov
bol tajomstvom a prekvapenie bolo odhalené až tesne pred Viaľ
nocami. Po polnočnej sv. omši bol aj posvätený a potom všetkých
veriacich rozchádzajúcich sa do svojich domov vyprevádzala meľ
lódia Tichej nociĽ ktorú z najvyššieho okna farskej budovy zahraľ
li Tomáško KumpanĽ Peťo Chňupka a Jožko Kotvan.
Na sviatok sv. Štefana sme opäť boli pozvaní na tradičnú jasľ
ličkovú pobožnosť v miestnom kostole. Všetkých prítomných
privítal a na záver slávnostne požehnal páter Martin. Deti z našej
materskej školyĽ základnej školy a základnej umeleckej školy si
pod vedením svojich učite ov pripravili pestré pásmo scénokĽ
pesničiekĽ kolied. Nechýbal hraný príbeh o narodení JežiškaĽ vianočná symbolikaĽ posolstvo o pravom
zmysle Vianoc. Spojené s detskou úprimnosťou a spontánnosťou
vyčarili dojaté úsmevy na tvárach všetkých prítomných rodičovĽ
starých rodičov a ostatných divákov. Vystúpenie malých účinkujúľ
cich si mohli v plnej miere vychutnať aj v aka videoprojekcii preľ
mietajúcej záznam z vystúpenia na plátno.

akujeme všetkýmĽ ktorí sa podie ali na príprave tejto miľ
lej slávnosti a spríjemnili nám tak sviatočné chvíle.
Mgr. M. Hricová

... aj Mikuláš prišiel ...
A veruže prišiel, lebo sľúbil :). Stalo sa tak v nedeľu 7.12.2014 pred
kultúrnym domom. Prišiel Mikuláš, anjel i čertiská. Tento rok čerti
zasa vymýšľali, Mikulášovi darčeky vziať chceli. Pripravili mu čarovný spavý nápoj, ktorý aj anjelovi dali. Ten aj zaspal, ale Mikuláš sa
nachytať nedal, lebo deti zradili, čo čertiská urobiť chceli. A tak
pripravené darčeky deťom rozdal, keď mu čo-to zaspievali, predniesli či zatancovali. Všetci sa radovali a smiali, predvianočná nálada
sa na každého prenášala.
A aby nik pri tom čakaní nezmrzol a hladom i smädom nepošiel, bolo pripravené aj vianočné pečivo pre občerstvenie i predaj, takisto bižutéria a sviečky z vosku pre okrášlenie našich sviatočných domácností i med a
medovina pre príjemné chvíle počas Vianoc. Deťom i rodičom sa páčilo, Mikuláš zasa nesklamal :).
Mgr. I. Valentovičová
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Počuli sme už viackrát túto výhradu od viacerých obyvateľov našej obce. Možno ich nasledujúce
riadky neuspokoja tak, ako si predstavujú, no iné riešenie nie je.
Tým občanom, čo si uvedomujú dôsledky neustáleho hromadenia komunálneho odpadu
a zodpovedne odpad separujú, súčasná frekvencia vývozu postačuje v dostatočnej miere. Predstavitelia obce neuvažujú o jej zvýšení, museli by sme načrieť prihlboko do obecného rozpočtu. A navyše by
to mohlo pôsobiť demotivujúco pre tých, čo odpad separujú. Ruku na srdce - keby bola popolnica poloprázdna, kto z nás by tam občas alebo aj často nehodil plastovú fľašu či staré noviny?
Znovu treba zdôrazniť, že triedením odpadu pomôžeme nielen v budúcnosti životnému prostrediu,
ale v konečnom dôsledku hlavne teraz sebe. Dôvody zdravotné (znečistenie prostredia) či sociálne
(vyššia zamestnanosť) si možno hneď neuvedomíme, no stránku ekonomickú vnímame okamžite. Za
zneškodňovanie netriedených odpadkov musí naša obec vynakladať nemalé finančné prostriedky, no
za vytriedený odpad platiť nemusí, takže ušetríme všetci!
Buďme zodpovední, snažme sa triedením čo najviac zmenšiť objem komunálneho odpadu. Je to naozaj to najjednoduchšie, čo môžeme pre seba i ostatných urobiť.

(OcÚ)

VEDELI STEĽ ŽE ...
KOMPOSTOVAŤ SA DAJÚ BURINY, ORECHOVÉ LÍSTIE AJ ZVYŠKY Z CITRUSOV?
Všetky buriny sa dajú kompostova . Bez akýchko vek pr oblémov môžeme kompostovať mladé buľ
riny. BurinyĽ ktoré majú vyzreté semená alebo ktoré sa rozmnožujú vegetatívneĽ musíme pred kompostoľ
vaním upraviť – nasekať a nechať skvasiť v nádobe s daž ovou vodou. Takto upravený materiál potom
môžeme skompostovať bez rizika rozšírenia buriny na záhradu po použití kompostu.
Orechové lístie sa dá kompostova . J e potr ebné ho r ozdr viť na čo najmenšie kúsky a zmiešať s duľ
síkatými materiálmi (napr. tráva). Z celkovej hmotnosti kompostovaných materiálov môže orechové lístie
tvoriť až 30 % podiel. Pri dodržaní základných pravidiel kompostovania sa dá už po 6 mesiacoch kompost
z orechového lístia bezpečne použiť v záhrade.
Zvyšky z citrusov sa dajú kompostova . J e potr ebné ich nakr ájať na čo najmenšie kúsky a zmiešať
ich s uhlíkatými materiálmi (napr. slamaĽ drevná štiepka). Pri dodržaní základných pravidiel kompostovaľ
nia sa dá už po 3 až 6 mesiacoch kompost z citrusov bezpečne použiť v záhrade.
Viac si pozrite na www.priateliazeme.sk/spz www.kompost.sk .

(OcÚ)

SPRÁVA ADMINA OBECNEJ WEBSTRÁNKY
Návštevnosť obecných webstránok sa za posledných 12 mesiacov ustálila na priemere 65 návštevníkov
denne. Zvýšila sa sledovanosť cez smartfónyĽ mobilné telefóny a tablety o40 %. Stránky navštívili návľ
števníci zo 58 štátovĽ najviac: SlovenskoĽ ČeskoĽ ÍrskoĽ BrazíliaĽ USAĽ NemeckoĽ AnglickoĽ RakúskoĽ Hoľ
landskoĽ Ukrajina.
Najviac sledovaná je fotogalériaĽ videá a šport. Stránky navštívilo 32% žien a 68 % mužov vo veku najľ
viac 30 - 50 rokov. Najviac používaným mobilným zariadením pri prezeraní našich webstránok je Apple
iPhoneĽ HTC Desire 500Ľ Acer B1-A71 Iconia B1-A71Ľ Apple iPad.
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SKLO
Do kontajnerov patrí:
biele a farebné nevratné skloĽ zaváraninové poháreĽ sklené črepyĽ tabu ové sklo bez drôtenej vložky
Do kontajnerov nepatrí:
plexiskloĽ zrkadláĽ keramikaĽ porcelánĽ autoskloĽ TV obrazovkyĽ sklá s kovovou výplňou
PAPIER A LEPENKA

Do zberu patrí:
novinyĽ časopisyĽ kancelársky papierĽ zošityĽ staré knihyĽ lepenkaĽ papierové vrecká
Do zberu nepatrí:
viacvrstvové obaly – tetrapakyĽ povoskovaný papierĽ plienkyĽ znečistený papier
PLASTY
Do zberu patrí:
PET f aše (f aše od nealko nápojovĽ sirupovĽ vína a pod. )
PE-HD f aše (f aše od čistiacich prostriedkovĽ šampónovĽ avivážeĽ destilovanej vodyĽ tekutých mydielĽ
bandasky neznečistené olejom a pod.)
PP f aše (f aše od citrónových štiav a ostatné f aše s označením PPĽ tégliky od jogurtovĽ rôzne plastové
nádoby a hračky)
LD-PE fólie (igelitové taškyĽ fólie z pracích práškovĽ fólie zo stavebnín )
LLD-PE (tzv. strečfólia)
Do zberu nepatrí:
znečistené plastyĽ viacvrstvové obaly - tetrapakyĽ linoleumĽ gumaĽ kabelkyĽ molitanĽ plastové obaly znečisľ
tené olejovými a ropnými látkamiĽ plastikové nádoby
Všetky plasty musia by čisté a bez prítomnosti cudzorodých látok!
TETRAPAKY
Do zberu patrí:
viacvrstvové obaly od mliekaĽ smotany a iných mliečnych výrobkovĽ džúsovĽ vína
Do zberu nepatrí:
viacvrstvové obaly od kávyĽ vreckových polievokĽ pudingovĽ korenínĽ práškovéľ
ho cukru a pod.
NOVÉ!!! - TETRAPAKY sa môžu pridáva k PLASTOM.
BIOODPAD
je potrebné spracovať vo vlastných záhradách (kompostovanie)Ľ termín drvenia
a odvozu konárov je oznámený v miestnom rozhlase a v prípade väčšieho množľ
stva bioodpadu je možné kontaktovať pracovníkov OcÚ a konzultovať s nimi postup pri odvoze.
ELEKTROODPAD
Na zbernom mieste za budovou obecného úradu je tiež možné odovzdať pneumatiky z osobných automoľ
bilov a elektroodpad – elektrické a elektronické prístroje a zariadenia (TVĽ rádiáĽ počítačováĽ kancelárľ
skaĽ telekomunikačná technikaĽ spotrebičeĽ batérieĽ akumulátoryĽ žiarivky...)

Dovezenie tohto druhu odpadu je potrebné oznámi pracovníkom obecného úradu!
Spoločnos VEPOS odoberá aj AUTOSKLO.

VÝVOZ POPOLNÍC V MESIACOCH APRÍL - DECEMBER 2015

(OcÚ)

22.04. - 20.05. - 17.06. - 15.07. - 12.08. - 09.09. - 07.10. - 04.11. - 02.12. - 30.12.
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Prvý polrok je už za namiĽ školáci sa tešia na jar...
Ešte len nedávno sa školou ozývalo čarovné cinkanie vianočných zvončekov a už nám marcové slniečľ
ko hlási nástup jari. No tak to má byťĽ a tak naši žiaci neustále prijímajú nové podnetyĽ ktoré im kolobeh
života prináša.
Aby sme si predvianočné čakanie troška skrátiliĽ vianočnú besiedku sme uskutočnili v našej škole už o
čosi skôr - 16.12.2014. Deti na nej najprv vystúpili s divadielkom Vianočná rozprávkaĽ ktoré s nimi nacviľ
čila pani učite ka Mgr. Andrea Malíková. Potom sa predstavili dramatizáciou najkrajšieho príbehu všetľ
kých čias - Narodenie malého Ježiška. Na jeho nácviku sa podie ali žiaci všetkých tried pod vedením svoľ
jich triednych učite ov. S týmito dvomi čarokrásnymi príbehmi vystúpili deti aj na Jasličkovej pobožnostiĽ
ktorá sa konala v miestnom kostole na Druhý sviatok vianočný. Potešila nás bohatá účasť divákovĽ dúfaľ
meĽ že aj my sme ich potešili a spríjemnili im sviatočný program.
V januári sme sa oddýchnutí vrátili ku školským povinnostiam. Konala sa schôdza RZ a na nej bola
zvolená alšia členka Rady školy – Mgr. Zuzana MorávkováĽ ktorá nahradila doterajšieho členaĽ p. Štefaľ
na Beňu. Rada školy má päť členov: predseda - Bc. Zdenka VašiováĽ členovia - Mgr. Miriam HricováĽ
Mgr. Zuzana MorávkováĽ p. Mária Spáčilová a p. Adriana Fodorová.
V čase vrcholiacej klasifikácie za 1. polrok sa uskutočnil aj zápis budúcich prváčikov našej školy. Dňa
22.1. sme zapísali osem detíĽ ktoré prišli v sprievode pani riadite ky MŠ Alenky Kučerovej a svojich rodiľ
čov. Budúcich prváčikov zatia bude len 8Ľ z toho 5 dievčat a 3 chlapciĽ jedno dieťa má odklad. Potešujúľ
cou správou jeĽ že sa budú vyučovať v samostatnej triedeĽ ročníky sa spájať nebudúĽ čo prispieva
k optimálnym podmienkam pre vyučovací proces.
A už tu bol čas fašiangov a plesov. Dňa 8. 2. sa kultúrny dom premenil na nepoznanieĽ pretože sa
v ňom objavili rozprávkové bytosti a iné nezvyčajné postavičky. Maškarný ples detí otvorili dvomi tancaľ
mi naše žiačkyĽ ktoré navštevujú tanečný odbor ZUŠ. Nestačili sme sa čudovaťĽ s akou profesionalitou
predviedli svoje vystúpenie. Napínavé bolo aj žrebovanie hodnotnej tombolyĽ na ktorú prispeli aj rodičia
našich žiakov. VerímĽ že všetci mali krásnu nede u a karneval si užili.
No február mal aj negatívne stránkyĽ jednou z nich bola vysoká chorobnosť žiakov. Od utorka 17.2. do
konca týždňa sme museli vyhlásiť chrípkové prázdninyĽ aby sa chrípkové ochorenia medzi žiakmi pozastaľ
vili.
V marci sme sa už v plnom zdraví pustili do školských súťaží:
Dňa 17.3. nás reprezentovali na matematickej súťaži „ Pytagoriáda“ v Holíči víťazi školského kola:
Adamko MatulaĽ Kamilka Polesňáková a Laurinka Morávková - 3. ročník a Emka Matejová - 4. ročník.
Dňa 25. 2. sa uskutočnilo školské kolo Hurbanovho pamätníka. Tu sú jeho víťazi:
Poézia:
1. miesto: Adelka HricováĽ 4. roč. a Laurinka MorávkováĽ 3. roč.
2. miesto: Sárka SlezákováĽ 2. roč.
3. miesto: Marek VépyĽ 3. roč.
Próza:
1. miesto: Miška MichalkováĽ 4. roč.
2. miesto: Christiánko ChňupkaĽ 4.roč.
3. miesto: Maťko RampáčekĽ 2.roč.
SúťažiaciĽ ktorí sa umiestnili na 1. miesteĽ postúpili do obvodného
kolaĽ ktoré sa konalo 24. marca v Skalici v koncertnej sále Františkánľ
skeho kláštora. Sme úprimne radiĽ že sa môžeme pochváliť krásnym úspechomĽ získali sme až dve prvé
miesta! Laura Morávková (I. kategória - poézia) a Adela Hricová (II. kategória - poézia) nás budú v apríli
reprezentovať aj v okresnom kole tejto súťaže.
VerímeĽ že našim súťažiacim sa bude dariť i alších súťažiachĽ ktoré nás ešte v tomto šk. roku čakajú.
Držíme im palce a všetkým ostatným želám ve a úspešnej sebarealizácie v školských i osobných aktiviľ
tách.
Mgr. Lena Šteflíková, riaditeľka ZŠ Petrova Ves
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Školský rok nám beží neuveriteľnou rýchlosťou. V našej palete udalostí nám pribudli nové zážitky, skúsenosti,
pokroky, získali sme nové vedomosti a zručnosti. Menší sa popasovali s novým prostredím, režimom, starší zas nadobudli väčšiu istotu v tom, čo vedia. Už dávno vieme, že cesta za poznaním nie je vôbec ľahká, avšak nebojíme sa
prekonávať prekážky, vieme sa vyrovnať s počiatočným neúspechom a ideme si za svojimi vytýčenými cieľmi.
A to, čo nám v kolobeh času priniesol do dúhovej palety udalostí, je obsahom nasledujúcich riadkov.

Podujatia zamerané na rozvoj kultúrneho povedomia detí...
Dňa 20.11.2014 sme prijali pozvanie riadite ky Základnej školy v Petrovej Vsi na návštevu divadelného predľ
stavenia „LOMIDREVO“ popretkávaného veselými pesničkami a hudbouĽ ktoré pre nás pripravilo „Divadlo na
hojdačke“. Divadelné predstavenie bolo na motívy rozprávky Pavla Dobšinského s cie om šíriť slovenskú tvorbu.
Príjemnú vianočnú atmosféru so všetkýmĽ čo k tomuto obdobiu patrí - pokojĽ nádejĽ láskuĽ ale aj humorĽ veľ
selosťĽ štipku tajomstva a kúzielĽ do našej MŠ prinieslo dňa 15.12.2014 Teatro Pimprlo s programom „ČarovačkyĽ
povedačkyĽ vinšovačky“. Na chví ku sme sa preniesli do čiasĽ „ke sa ešte v peci drevom kúriloĽ ke sa vianočné
stromčeky papierovými retiazkami zdobili a ke udia mali k sebe akosi bližšie...“ V decembri bol časĽ kedy našu
MŠ navštívil Mikuláš. Deti mu zaspievaliĽ zarecitovaliĽ zatancovali a privítali možnosť porozprávať sa s ním. Kažľ
dé dieťa sa dočkalo očakávanej mikulášskej nádielky a zdravej ovocnej hostinky.
Pravú sviatočnú atmosféru deti precítili aj na vianočnej besiedke pod názvom „Sadnime si spolu
k štedrovečernému stolu“Ľ čo bol zároveň aj názov scénického pásmaĽ s ktorým deti vystúpili dňa 26.12.2014 v
miestnom kostole na Jasličkovej pobožnosti.
Ve kým zážitkom pre deti bol tradičný detský karnevalĽ ktorý sa konal dňa 8.2.2015 v Kultúrnom dome
v Petrovej Vsi. Deti sa naň celé týždne nesmierne tešiliĽ úporne rozmýš aliĽ akú masku si zvoliaĽ aby sa na chví u
mohli stať týmĽ o čom snívajú... Úsmev na tvári a jas v očiach detí nám bol najkrajšou bodkou za vydareným poduľ
jatím.
Z palety ostatných aktivít...
22.január bol významný deň pre našich predškolákov.
Niesol sa v znamení očakávania a trošky napätiaĽ ve
z našich predškolákov sa majú stať prváci. Bola to
chví aĽ na ktorú sme sa cielene a zodpovedne pripravoľ
vali. V základnej škole nás čakalo milé privítanie
a pekný tematický program súčasných prvákov pod veľ
dením p. učite a Stanislava Fehera.
Pani riadite ka Mgr. Lenka Šteflíková si rôznymi
úlohami orientačne zmonitorovala úroveň zrelosti
a spôsobilosti detí na školu. Rodičom poskytla základné
informácieĽ čo má dieťa pred vstupom do ZŠ vedieťĽ čo
budú prváčikovia od septembra potrebovať a tiež sa
vyjadrila k základným organizačným pokynom. Výsledľ
kom zápisu je prijatie siedmich detíĽ ktoré v septembri
zasadnú do školských lavíc.
25.2.2015 sa konal zápis detí do materskej školyĽ
o prijatie požiadalo desať zákonných zástupcov detíĽ ktoľ
ré spĺňajú stanovené kritériá a bude im vydané súhlasné stanovisko k prijatiu do MŠ.
Aktuálne žijeme prípravami ve konočných sviatkovĽ deti spoločne s učite kami tvoria pôsobivé jarné dekoráľ
cieĽ sadímeĽ lepímeĽ vystrihujemeĽ kreslímeĽ ma ujemeĽ zdobíme...
Začali sme s prípravami na okresné prehliadky prednesuĽ spevu a matematických schopnostíĽ kde budú našu
MŠ zastupovať detiĽ ktoré vynikajú v uvedených kompetenciách.
V závere adresujem VE KÉ AKUJEM všetkýmĽ ktorí organizačneĽ materiálne či finančne podporujú aktivity
pre detiĽ a tak skvalitňujú podmienky pre osobnostný rozvoj detí.
Do ďalších jarných dní Vám v mene celého kolektívu želám veľa zdravia, šťastia, radosti, slniečka a pekných chvíľ.
Alena KučerováĽ riadite ka MŠ
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POĝAKOĽANIE
Pri príležitosti odchodu do dôchodku srdečne Ğaď
kujeme p. BLAŽENKE ONDRÁŠOĽEJ
za dlhoročnú obetavúĎ zodpovednú a kvalitnú práď
cu vykonanú v prospech Materskej školy v Petrovej
Vsi.
V novej etape života jej želáme pevné zdravieĎ
šťastieĎ láskuĎ spokojnosťĎ radostné okamžiky a
nech ju stále prevádza pozitívna energiaĎ elánĎ chuť
do práce a života ♥
Kolektív MŠ

BLAHOŽELANIE
Dňa 16.03.2015 sa dožil významného životného jubilea 60 rokov

p. Jozef Janík, veliteľ DHZ v našej obci.

Členom DPO SR je od roku 1970. Od roku 1976 pracoval ako požiarnik
z povolania v Senici. V DHZ Petrova Ves pracoval v rôznych funkciách: vodič strojníkĎ preventivárĎ tajomníkĎ od roku 2000 pracuje vo funkcii veliteňa DHZ
Petrova Ľes. Je členom výcvikového štábu OĽ DPO Skalica. Absolvoval kurzy
preventivára a veliteňa v Martine. Aktívne sa zúčastňuje pohárovýchĎ okresných Ď
krajských a republikových súťaží ako rozhodca DPO SR.
Za jeho aktívnu činnosť bol ocenený ĝakovným listom prezidenta SR.
Je držiteňom vyznamenaní: Stužkou za vernosť 40 rokovĎ Za príkladnú prácuĎ Za zásluhyĎ Za mimoď
riadne zásluhy a medaily Miloslava Schmidta Za výcvik.
Do jeho aktívnej práce mu želajú veňa zdraviaĎ šťastiaĎ rodinnej pohody členovia DHZ a OcÚ Petď
rova Ves.

Spoločenská kronika
Narodili sa...
Dominik Černý 16.10.2014
Matyas Hoferka 19.01.2015

Kamila Gučková 07.01.2015
František Božek 28.01.2015
Marek Steingruber 30.01.2015
Štefánia Pochylá 31.01.2015
Vladimír Kumpan 17.02.2015

Jubilea sa dožili...

Vernosť si sľúbili....

Petra Morávková - Jakub Hasák
04.10.2014
Martina Bolebruchová – Peter Lábsky 06.12.2014
Zlatá svadba – 50 rokov
Mária Krá ová – Miroslav Havič

Z našich radov odišli....

14.02.1965

Smaragdová svadba – 55 rokov
Rozália Vaculková – Štefan Buček 16.01.1960

70-roční

75-roční

Jozef Smolinský
Božena Albrechtová
Anna Škuligová

Mária Baňovičová
Ružena Beňová
Rozália Hrubšová
Terézia Krátka

85-roční a viac
Jozefa Júnošová
Anna Malíková

80-roční

Alojz Beňa
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VO BA OBECNÉHO KONTROLÓRA
Dňa 18. septembra 2014 vyhlásilo OZ v Petrovej Vsi výberové konanie na pozíciu obecného kontroľ
lóra. Oznámenie o výberovom konaní bolo vyvesené na úradnej tabuli a na webovej stránke obce od 19. 9.
do 16. 10. 2014. Do uzávierky prihlášok 15. 10. 2014 prišla len jedna žiadosťĽ ktorú podal súčasný kontroľ
lór Ing. Ivan Gronský. Funkciu hlavného kontrolóra vykonáva od roku 2006Ľ obecné zastupite stvo vyjadľ
rilo spokojnosť s výsledkami jeho práce.
Nová vo ba prebehla 30. 10. 2014 verejným spôsobom a Ing. Ivan Gronský bol opäť zvolený za obecľ
ného kontrolóra našej obce.
ROZPOČET OBCE
NA ROK 2015
Na zasadnutí obecného zastupite ľ
stva 30. októbra 2015 poslanci OZ
prerokovali a schválili rozpočet obce
na rok 2015. Detailné spracovanie
rozpočtu obce (jednotlivé kapitoly
a podkapitoly) predložili poslancom
starosta
obce
M.
Pochylý
a účtovníčka obce p. Vépyová.
Celkový rozpočet je zostavený ako
vyrovnanýĽ tu je jeho stručný preľ
h ad:

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Príjmy spolu :

Rozpočet na rok 2015
437 185.- €
3 150.- €
3 694.- €
444 029.- €

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2015
386 847.- €
27 732.- €
29 450.- €

Výdavky spolu:

444 029.- €

Výsledky referenda
v obci Petrova Ves 7. 2. 2015
- počet oprávnených občanov zapísaných
v okrsku : 859
- počet oprávnených občanovĽ ktorým sa vydali
hlasovacie lístky: 227
- počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 226
- počet platných hlasovacích lístkov: 224
- počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístľ
kov : 2

Odpovede na otázky:
Počet hlasov ÁNO na otázku č. 1 : 210
Počet hlasov NIE na otázku č. 1 : 14
Počet hlasov ÁNO na otázku č. 2 : 203
Počet hlasov NIE na otázku č. 2 : 17

Počet hlasov ÁNO na otázku č. 3: 203
Počet hlasov NIE na otázku č. 3: 17

Mariášnici zasa hrali ...
Sobota 7.3.2015 patrila v našej obci mariášnikom. V kultúrnom dome sa konal alší z turnajov Záhoráckej
amatérskej mariášovej ligy. Zúčastnilo sa ho 33 hráčov – domácich i zo širokého okolia.
Po sčítaní získaných bodov vzniklo konečné poradie:
1. Burcel Jaroslav (Brodské)
2. Kovárik Ladislav (Bor. Mikuláš)
3. Šajdík Jaroslav (Šajd. Humence)
Z domácich hráčov sa turnaja zúčastnili Fišera Pavol (8.)Ľ Beňa
Miroslav (16.)Ľ Pochyba Peter (30.) a Matula Štefan (33.).
Organizáciu turnaja mal pod palcom p. Jasaň st. a celý turnaj sa
niesol v duchu spomienky na p. Milana RalbovskéhoĽ dlhoročnéľ
ho hráča i organizátora mariášových turnajov v našej obci.
Mgr. I. Valentovičová
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Z činnosti športového klubu
Sú ažný ročník 2014/2015
Zmeny v "A" mužstve počas zimnej prestávky:
odišli - David Gál (Brodské)Ľ Jakub ŠedivýĽ René PolákĽ Eduard Palkovič (ukončenie hosťovania/Gbely)Ľ
Ivan Serafín (Tvrdonice/CZE)Ľ Jakub Chudý (práca/NL)Ľ Zdenko Černý (hosťovanie/Letničie)
prišli - Ferdinand Buček (ukončenie hosťovania/Letničie)Ľ Vladimír Huťťa (hosťovanie/Dubovce)Ľ Jiří
Káčer (Mutěnice/CZE)Ľ Radoslav Juríček (predĺženie hosťovania/Dubovce)Ľ Daniel Zajden (predĺženie
hosťovania/Vrádište)Ľ Tomáš Očkaj (hosťovanie/Holíč)
Prípravné zápasy počas zimnej prípravy:
08.2. 2015 Petrova Ves - Štefanov

6:1 (4:1) góly: F. Božek 3Ľ T. ProcházkaĽ ChudýĽ Káčer

15.2. 2015 Petrova Ves - Smolinské 2:1 (1:1) góly: F. BožekĽ Juríček (11m)
22.2. 2015 Dubovce - Petrova Ves

9:1 (5:1) gól: Zajden

07.3. 2015 Petrova Ves - Unín 3:4 (1:1)

góly: PantákĽ HuťťaĽ Zajden

Zimná príprava dorastencov
21.2.2015 - dorastenecký turnaj v telocvični
Strednej zdravotnej školy v Skalici
Výsledky:
Vrádište - Petrova Ves 1:5Ľ góly: Otelac 2Ľ Panľ
tákĽ R.ŠmidaĽ P.Pochylý
Popudinské Močid any - Petrova Ves 3:5Ľ góly:
Panták 2Ľ OtelacĽ David ŠmidaĽ P.Pochylý
Smrdáky - Petrova Ves 4:2Ľ góly: Panták 2
Konečná tabu ka:
1. Petrova Ves

2. Vrádište

3. Smrdáky

4. Pop. Močid any

Najlepší brankár: Peter Pochylý (Petrova Ves)
Najlepší strelec: Radovan Panták (Petrova Ves)
8.3. 2015 Vrádište - Petrova Ves 1:0 (0:0)
CHCETE PODPORI ČINNOS ŠKť
Venujte ŠK 2% z dane. Požiadajte svojho zamestľ
návate a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov
na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplateľ
ní dane. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane.
Uve te vaše menoĽ rodné čísloĽ bydlisko a sumu zodľ
povedajúcu 2% zaplatenej dane. Najneskôr do 30.
apríla 2015 pošlite/doručte formuláre daňovému úraľ
du v mieste vášho bydliska.

Výsledky odohratých zápasov jarnej sú aže:
„A“ mužstvo:
Pop. Močid any - Petrova Ves 2:1 (1:1)
Petrova Ves - Šajd Humence 0:2 (0:1)
Prvý zápas bol odloženýĽ odohrá sa 1.5. o 17.00 na
domácom ihrisku.
Dorast:
Petrova Ves - Prietrž 0:3 (0:2)
Dva zápasy dorastu boli odloženéĽ odohrajú sa 1.4. o
16.30 v Pop. Močid anoch a 1.5. o 14.30 na domáľ
com ihrisku.
Formulár pre venovanie dane nájdete na stiahnutie na
www.petrovaves.sk
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Vraj „Keď je krátky fašiang, vydajú sa aj škaredé dievčatá“ (ale také u nás nemáme...).
Tohtoročné fašiangové obdobie bolo dosť krátke, takže sa v našej obci konal iba jeden
ples pre dospelých, maškarný ples pre deti a už sme pochovávali basu... čím sa obdobie zábav
definitívne pre túto zimu ukončilo.
V poradí IX. Ples Športového klubu Petrova Ves sa konal v KD 17. januára. Do tanca hrali
známi hudobníci DUO JAMAHA, nechýbala bohatá tombola,
nuž nečudo, že mal hojnú účasť. Rovnako sa veľkému záujmu detí i ich rodičov tešil detský maškarný karneval
v nedeľu 8. 2., ktorý tento rok zorganizovala materská škola. Po všetkých stránkach vydarene – hudba, tanečný program, videoprojekcia, množstvo tombolových výhier...
Slnečné, no ostré predjarné počasie v sobotu 14. 2. poriadne vyštípalo líca účastníkov fašiangového sprievodu po
obci. Premenení na rozprávkové bytosti na čele
s neprehliadnuteľnou Snehulienkou rozdávali fašiangovú náladu všetkým (vlastne tým, ktorí
mali záujem).
A keďže pochovávanie basy sa konalo práve na sviatok sv. Valentína, aj program sa niesol
v tomto duchu - rozprávkovo-romanticky. Okrem nežnej Popolušky, fešného princa
a impozantnej Droběny aj ostatní členovia pohrebného zboru na chvíľu zabudli na smútok zo
skonu basy a veselo si zatancovali ako na pravom kráľovskom bále. No na „base“ sa nielen
spieva, tancuje či plače, tam sa aj bilancuje a glosuje obecný život v minulom roku. A tak
sme sa poriadne zasmiali na niečích trapasoch či prehreškoch, ktoré sme si vtipnou formou
pripomenuli.
Ešte treba spomenúť, že podujatie zorganizoval Klub kultúrnych tradícií a do tanca hrala
skupina TOP DIAMOND, ktorá výberom chytľavých melódií potešila všetkých tancachtivých
návštevníkov.
Mgr. M. Hricová

POĎAKOVANIE
Chcem sa zo srdca po akovať iniciátorom zbierky pre našu rodinu a všetkým štedrým darcom z radov
našich spoluobčanovĽ zamestnancov Ro níckeho družstva a Základnej školy Petrova Ves.
Myslím na Vás s ve kou v akou a dojatímĽ ste dôkazom tohoĽ že dobro a vzájomná súdržnosť majú
svoje miesto v spoločnosti aj v dnešnejĽ často ne útostnej dobe.
Ešte raz – V AKA.
Mária Kottnerová
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