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Realizácia projektov, dosahovanie cieľov a vízií
Prvý polrok r. 2015 je za nami. Čo sa už podarilo, na čom sa ešte pracuje a čo je v
štádiu riešenia, o tom Vás poinformuje starosta obce, Štefan Beňa.

Milí spoluobčania!
Držíte v rukách ďalšie vydanie našich obecných novín. Už len zbežné prelistovanie Vám pripomenie, čo všetko sa u nás v jarných mesiacoch a začiatkom tohto leta udialo. Niektoré podujatia síce ovplyvnila
nepriazeň počasia, iné sa plne vydarili ku spokojnosti organizátorov
i návštevníkov. Bez zveličenia možno konštatovať, že vďaka iniciatíve
obecných organizácií a hlavne mnohých ochotných ľudí sa u nás každú
chvíľu niečo deje a organizuje. Som im za to veľmi vďačný a zo srdca ďakujem aj všetkým
ostatným, ktorí svoju podporu vyjadria účasťou, prípadne pripomienkami a návrhmi na zlepšenie.
Kultúrne, spoločenské a iné podujatia sa síce konajú pomerne často, horšie je to s miestom
ich konania. Problém stavu kultúrneho domu je skutočne akútny, to si všetci uvedomujeme.
Preto sa na prvom mieste vyjadrím k jeho riešeniu. V súčasnosti sa vyberá najvhodnejší variant návrhu na rekonštrukciu prízemia KD. Chceme, aby spĺňal čo najviac našich nárokov –
užitočnosť aj estetickosť, zároveň však aby jeho finančné vykrytie neprevýšilo možnosti obecného rozpočtu. Obecný úrad a poslanci OZ sa tejto otázke venujú na každom svojom zasadnutí, nechceme urobiť unáhlené rozhodnutie, ale také, aby poskytlo možnosti etapovitej rekonštrukcie, rozloženej do viacerých rokov.
Ďalším problémom, na riešení ktorého teraz pracujeme, sú chodníky v našej obci. Ako viacerí z nás vedia, niektoré priľahlé pozemky pri cestách nie sú v súčasnosti majetkom obce.
Z tohto dôvodu sme pristúpili k rokovaniu so Slovenskou správou ciest o delimitácii takýchto
pozemkov. Po vzájomnej dohode obec pristúpila k vypracovaniu geometrického plánu časti
obce – cesta pri cintoríne, cesta smerom na Gbely, pri hlavnej križovatke a cesta smerom
ku schodom k cintorínu. Zo strany SSC bol GP schválený a v súčasnosti je zaslaný na overenie
na Okresný úrad Skalica - katastrálny odbor.
(dokončenie na str. 2)

KALENDÁR AKCIÍ V MESIACOCH AUGUST - OKTÓBER 2015
08.08.
15.08.
23.08.
29.08.
29.08.
12.09.

1.majstrovský futb. zápas dorastu Petrova Ves - Bor. Mikuláš
Pohárová súťaž DHZ
Majstrovský futb.zápas „A“ mužstva Petrova Ves - Brodské
1.majstrovský futb.zápas prípravky Petrova Ves - Radošovce
GASTROPÁRTY 2015 - 2. ročník
Zábava pri varení guláša - varia aj zástupcovia obecných organizácií :-)
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Realizácia projektov, dosahovanie cieľov a vízií
(dokončenie z prvej strany)
Ďalšie kroky obce budú smerovať k tomu, aby
sme tieto pozemky nadobudli do svojho vlastníctva,
aby mohol byť spracovaný projekt na chodník
v tejto časti obce smerujúci k bytovým domom.
V tomto čase pracovníci obce rekonštruujú už jestvujúci chodník od MŠ v smere k rod. domu Juračkov.
Už sme avizovali, že vedenie obce má zámer vybudovať parkovisko pri cintoríne. Nakoľko chceme,
aby miesta na parkovanie vozidiel príliš nenarúšali
kolorit zelene v blízkosti cintorína, snažíme sa
o prijatie optimálneho riešenia a spracovanie reálneho projektu.
V jarných mesiacoch sa práce v obci sústredili na
očistu verejných priestranstiev, parkov, cintorína,
ciest a priľahlých priekop, ako aj na likvidáciu divokých skládok. Bol vykonaný ozdravný rez stromov
a kríkov na voľných priestranstvách a v parkoch.
V tomto období sme dotiahli do finálnej fázy prípravy na realizáciu projektu Protipovodňové úpravy
na hone Boltizárka. Projekt, na ktorý sme dostali
dotáciu vo výške 22194,- €, je financovaný
z Operačného programu Životné prostredie.
V tomto mesiaci sa na ňom začnú stavebné práce.
Taktiež vrcholia prípravy na realizáciu projektu
Výmena okien a dverí na obecnom úrade. Na financovanie tohto projektu sme sa uchádzali o dotáciu
z rezervy Úradu vlády SR a bola nám poskytnutá vo
výške 20 000,-€.
V súvislosti s účinnosťou zákona č. 305/2013 Z.
z. o e-Governmente, podľa ktorého sú obce povinné
komunikovať s občanmi elektronicky, prijímať

a zasielať elektronické podania, obec vstúpila do
projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM). Informačný systém DCOM umožňuje elektronickú
komunikáciu s občanmi a k tomu bezodplatne dodá
programové, počítačové a technické vybavenie.
Ministerstvo hospodárstva SR nedávno vyhlásilo
výzvu na rekonštrukciu verejného osvetlenia, a tak
sme s viacerými odborne spôsobilými firmami preskúmali možnosť uchádzať sa o dotáciu na tento
účel. Keďže sieť verejného osvetlenia v našej obci
je po predchádzajúcej rekonštrukcii vo vyhovujúcom stave s primeranou spotrebou elektriny, úspora
energie by nebola na takej úrovni, aby i naša obec
spadala medzi oprávnených žiadateľov na realizáciu
rekonštrukcie verejného osvetlenia.
V súčasnosti na základe výzvy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
pripravujeme materiál k žiadosti o dotáciu na projekt zateplenia materskej školy. Zároveň sa uchádzame o finančnú podporu z nadácie SPPoločne na
vybudovanie nového komplexu detského ihriska
v lokalite IBV Peklo I, projekt Radosť a hra pre našich najmenších.
Milí moji spoluobčania,
týmito riadkami som Vás chcel stručne oboznámiť
s prácou vedenia a zamestnancov našej obce,
s projektmi, cieľmi a víziami, ktoré sa snažíme
a budeme sa snažiť v čo najväčšej možnej miere
zrealizovať. Nebude to však možné bez finančnej
pomoci štátu, fondov či nadácií, preto veríme, že
budú i naďalej prispievať do nášho rozpočtu a
umožnia naplnenie našich zámerov k spokojnosti
Vás všetkých.
Štefan Beňa, starosta obce

SPRÁVY Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA ...

26. marca 2015
1. Kontrola uznesení
Uznesenie č. 29/2015: Obecné zastupiteľstvo v Petrovej
Vsi prijíma súťažný návrh zmluvy účastníka verejnej
obchodnej súťaže na odpredaj časti na časť verejného
priestranstva parc. č. 800/2 Jána Jakubáča Petrova Ves,
274.
2. Schválenie návrhu Dodatku č. 4 k VZN o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ
a školskom zariadení so sídlom na území obce Petrova Ves. VZN sa upravuje každoročne podľa daného koeficientu a výšky podielových daní.
3. Stanovisko hlavného kontrolóra Ing. Ivana Gronského k plneniu rozpočtu obce Petrova Ves
k 31.12.2014. Navr huje, aby poslanci OZ schválili
plnenie a čerpanie rozpočtu bez výhrad, ako bolo predložené ekonómkou obce. Poslanci OZ zobrali stanovisko
na vedomie.
4. Plnenie rozpočtu k 31.12.2014
Účtovníčka OcÚ p. Gabriela Vépyová predložila správu

o plnení rozpočtu k 31.12.2014. Rozpočet k 1.1.2014 bol
schválený vyrovnaný, po aktuálnych zmenách boli príjmy celkom vo výške 554 888,01 € a výdavky vo výške
511 694,86 €. Poslanci plnenie rozpočtu schválili.
5. Návrh Zmeny rozpočtu k 31.03.2015
Návrh Zmeny rozpočtu k 31.03.2015 bol poslanom OZ
zaslaný vopred, účtovníčka OcÚ p. Gabriela Vépyová
sa vyjadrila k zmenám v príjmovej a výdavkovej časti
schváleného rozpočtu. Predložený návrh bol schválený.
6. Žiadosť Poľovníckeho združenia o poskytnutie
dotácie
Poľovnícke združenie vlastníkov pôdy Petrova Ves požiadalo OZ o poskytnutie dotácie na zabezpečenie zveri
v revíri, zakúpenie krmiva a pod. Žiadosť obsahovala
všetky potrebné prílohy. Poslanci OZ ju prerokovali
a pripomienkovali – organizácia by sa pre získanie dotácie mala angažovať vo verejnoprospešných aktivitách.
Dotácia bola schválená vo výške 350.- € na rok 2015.
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7. Ponuky na stavebný úrad
Pripravuje sa novela stavebného zákona, v ktorej boli
navrhnuté pre okres Skalica spoločné stavebné úrady
v meste Skalica, Holíč a Gbely. Mestá Holíč a Gbely
oslovili poslancov OZ s ponukou, aby sa naša obec začlenila do spoločného stavebného úradu v ich meste. Poslanci OZ prerokovali jednotlivé ponuky. Poslanci OZ
schválili začlenenie našej obce do spoločného stavebného úradu v meste Holíč.
8.Schválenie návrhu Zásad odmeňovania poslancov
OZ
Za účasť na zasadnutí OZ poslancovi odmena vo výške
15.- €, za účasť na zasadnutí komisie predsedovi komisie 10.- € , členom komisií odmena vo výške 7.- €.
9. Ponuky na spracovanie Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce
V zmysle príslušného zákona je obec povinná spracovať
program hospodárskeho a sociálneho rozvoja v novej
obsahovej štruktúre a každoročne do 31.05. zaslať príslušnému VÚC správu o plnení svojho PHSR. Naša
obec dostala tieto ponuky na spracovanie PHSR: RRA
Skalica - ponuková cena 891 €, G&G Union Holíč –
ponuková cena 850.- €, Gemini Group Bratislava – ponuková cena 950.- €. Poslanci OZ vybrali spoločnosť
G&G Union Holíč.
10. Žiadosť o odpredaj časti verejného priestranstva
- Anton Dvoran a manž. Zuzana, bytom
Bratislava
Manželia Dvoranovci kúpili v roku 2012 v našej obci
rodinný dom č. súp. 196. V zmysle GP užívajú časť
parc. č. 502/7 vo výmere 29 m2 vo vlastníctve obce Petrova Ves. Nakoľko ide o právne usporiadanie jestvujúceho stavu, pozemok je odnepamäti súčasťou oplotenej
záhrady bývalých vlastníkov, obec odpredáva pozemok
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
11. Žiadosť o stanovisko k zámennej zmluve - Ing.
Lenka Slezáková, Petrova Ves 246, Emil Sokol
a manž. Anna, Petrova Ves 245
Uvedení žiadatelia požiadali OZ o stanovisko
k zámennej zmluve. Na základe GP č. 6/2015 bolo zistené, že obec Petrova Ves užíva časť parc. 801/12 vo
výmere 28 m2, ktorá nie je v jej vlastníctve. Emil Sokol
a manž. Anna majú záujem o zámenu časti verejného
priestranstva parc. č. 801/18 vo výmere 50 m2. Medzi
sebou majú výmenu vo výmere 52 m2. Navrhovali zámenu týchto pozemkov. Poslanci OZ prerokovali túto
žiadosť a navrhujú odkúpenie parc. č. 801/12 od Ing.
Lenky Slezákovej do vlastníctva obce. Ak majú manželia Emil a Anna Sokolová záujem o parc. č. 801/18 vo
výmere 50 m2, musia požiadať OZ o odkúpenie do svojho vlastníctva.
12.Návrh na pokračovanie vo vyplácaní jubilejnej
odmeny dôchodcom pri dožití 70, 75, 80, 85 a viac
rokov.
Poslanci OZ s návrhom súhlasili.
13. Návrh na vyplatenie jubilejného finančného príspevku pri životnom jubileu veliteľovi DHZ - p. Jozefovi Janíkovi.
Poslanci OZ predložený návrh schválili.

14. Oznámenie o schválení nenávratného finančného
príspevku z OP Životné prostredie
Starosta obce informoval poslancov, že obec dostala
Rozhodnutie o schválení Žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na projekt „Petrova Ves - protipovodňové
opatrenia na hone Boltizárka“ vo výške 21 217,30 €.
Zmluva zatiaľ ešte nebola podpísaná, po podpísaní zmluvy sa môže začať s úpravou terénu. Práce bude realizovať spoločnosť G- STAV PLUS Holíč, p. Jozef Valúch.
15. Oznámenie o neschválení dotácie na vybudovanie
Zberného dvora odpadov
Starosta obce informoval poslancov OZ, že obec nedostala dotáciu z Environmentálneho fondu na výstavbu
Zberného dvora v našej obci. Budeme sa znova uchádzať
o poskytnutie dotácie, lebo obec z vlastných zdrojov nie
je schopná túto stavbu realizovať.
16. Doplnenie členov komisie pre výstavbu, energetiku a dopravu
Predseda komisie pre výstavbu, energetiku a dopravu
Ing. Stanislav Lasica predložil návrh na doplnenie členov komisie – p. Jána Poláka a p. Mariána Jakubáča.
17. Návrh p. Pöštényiho na zmenu druhu stavby
P. Emil Pöštényi požiadal obecné zastupiteľstvo Petrova
Ves o vyjadrenie sa k zmene druhu stavby na svojej garáži. Má syna, ktorý má záujem o zriadenie pneuservisu.
Pri prevádzke tohto druhu je potreba zabezpečiť parkovacie miesta. Poslanci odporučili žiadosť p. Pöštényiho
postúpiť na Stavebný úrad Petrova Ves.
18. Diskusia
Poslanec Mgr. Miroslav Jakubáč – upozornil na neustále
prejazdy kamiónov cez našu obec i napriek zákazu. Starosta obce odpovedal, že sa obrátime na Dopravný inšpektorát - krajské riaditeľstvo; na náš predchádzajúci
podnet zaslaný na okresné riaditeľstvo sme dostali odpoveď, že vykonávajú kontroly týchto vozidiel. Kamióny
prechádzajú najmä v noci a cez víkendy.
Ing. Marcel Polesňák – zaujímal sa o prípadných záujemcov o kúpu bývalej MŠ a o budovanie chodníkov pri
ceste.
Mgr. Vladimír Ondráš – navrhol, aby sa nové chodníky
v obci budovali ploché, bez priehlbín a boli tak pohodlnejšie pre chodcov.
Poslanec Ing. Stanislav Lasica - hovoril, že je potrebné
odviezť kameň od rodinného domu č. súp. 115, tam, kde
sa vymieňal nový mostík.
Poslanec Mgr. Vladimír Ondráš – pýtal sa na možnosti
získať peniaze z fondov na vybudovanie cyklistického
chodníka do Gbiel. Starosta obce odpovedal, že podľa
jeho informácií je úspešné získavanie dotácií len
v prípade, ak cyklotrasa spája priemyselnú zónu
s obytnou.
Starosta obce – hovoril o potrebe spracovania zastavovacej štúdie v lokalite IBV Peklo II pokračovanie; ďalej
informoval, že je možnosť získať finančné prostriedky
na zateplenie bytových domov, ale je potrebné najprv
spracovať projekt.
(pokračovanie na ďalšej strane)
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4. mája 2015
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu obce Petrova Ves za rok 2014
Ing. Ivan Gronský predložil poslancom OZ svoje stanovisko k záverečnému účtu našej obce za rok 2014,
v ktorom ho odporúča schváliť bez výhrad.
2. Záverečný účet obce Petrova Ves za rok 2014
Záverečný účet obce Petrova Ves za rok 2014 predložila poslancom OZ účtovníčka OcÚ p. Gabriela Vépyová a odpovedala na otázky poslancov k jednotlivým
položkám. Prebytok hospodárenia vo výške 36 277,04
€ navrhla preradiť do rezervného fondu a následne použiť na kapitálové výdavky – rekonštrukcia sociálnych
zariadení v KD 12 000.- €, spracovanie PHSR 850.- €.
Zároveň starosta obce navrhol použitie 11 000.- €
z rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu
majetku obce - oprava traktora Valtra. Poslanci OZ
schválili záverečný účet bez výhrad.
3. Schválenie zmeny rozpočtu k 31.05.2015
Účtovníčka OcÚ predložila návrh na zmenu rozpočtu
č.2 . Bežné výdavky boli navýšené o sumu 11 000.- €
na opravu traktora Valtra.
4.Správa audítora o vykonaní účtovnej závierky za
rok 2014
Ing. Terézia Urbanová vykonala v mesiacoch marec apríl 2015 audit účtovania obce – hospodárenie podľa
rozpočtu, podľa stavu a vývoja dlhu obce, tiež dodržiavanie príslušných ustanovení zákonov. Poslanci zobrali
správu nezávislého audítora na vedomie.
5. Prerokovanie platu starostu obce v zmysle zákona
č. 154/2011 Z.z.
V zmysle zákona o platových pomeroch starostov obcí
je OZ povinné 1x ročne prerokovať plat starostu obce
do 30.06.2015. Plat sa upravuje podľa priemernej mzdy
v NH za predchádzajúci rok. V roku 2014 bola priemerná mzda vo výške 858.- € x koeficient 1,98 =
1698,84 zaokrúhlene na celé eurá 1699.- €.
6. Vyhodnotenie pripomienok k zámeru predaja
časti verejného priestranstva pre manželov Antona
a Zuzanu Dvoranovcov
V stanovenej lehote neboli podané žiadne námietky
alebo pripomienky k predaju. Zároveň bola určená kúpna cena vo výške 3,50 € za m2.
7. Stratégia prestavby kultúrneho domu
Ing. S. Lasica predložil návrhy rekonštrukcie vstupnej
časti a sociálnych zariadení vo viacerých variantoch.
V návrhoch sú aj ďalšie spôsoby funkčného využitia
prízemia. Poslanec M. Pochylý navrhol, že by sa z
mužského WC v suteréne mohlo urobiť verejné WC so
vstupom z ulice.
OZ prerokovalo koncepciu postupnosti rekonštrukcie
kultúrneho domu, a rozhodlo, že do ďalšieho zasadania
OZ budú predložené pripomienky k spracovaným variantom sociálnych zariadení.
8. Program XXVII. ročníka ZVR
Zástupkyňa starostu obce Mgr. Miriam Hricová oboznámila poslancov OZ so sprievodným kultúrnym programom XXVII. ročníka ZVR.
9. Možnosti získania finančných prostriedkov na
cyklotrasy

Ing. Lasica oboznámil poslancov OZ, že v rámci cezhraničnej spolupráce medzi SR a ČR sa otvára možnosť
získať finančné prostriedky na budovanie cyklotrás
a cyklistických chodníkov. Je potrebné nájsť partnera na
českej strane, zistiť všetky pravidlá a možnosti na získanie finančného príspevku.
10. Žiadosť o zámenu pozemkov - p. Pavel Okasa,
Petrova Ves 102
P. Pavel Okasa požiadal OZ o zámenu parc. č. 194 vo
výmere 72 m2 v jeho vlastníctve za časť parc. č. 189 verejné priestranstvo pred svojím rodinným domom vo
vlastníctve obce vo výmere 100 m2. Rozdielnu časť
z výmery má záujem odkúpiť. Nakoľko toto priestranstvo slúži ako prechod pre okolitých obyvateľov, OZ
nesúhlasí so zámenou.
11. D i s k u s i a
Mgr. Miroslav Jakubáč - pýtal sa, či sa nedá urobiť zmena dopravného značenia na miestnej komunikácii pri
rod. dome p. Jozefa Lánika, dať tam značku križovatka
alebo smerovými značkami toto miesto sprehľadniť.
Odpovedal mu starosta obce, že nemôžeme svojvoľne
meniť
dopravné
značenie
na
miestnych
komunikáciách, požiadame OR DI Senica, aby posúdili
a navrhli riešenie.
Ing. Marcel Polesňák – zaujímal sa, kedy sa začne budovať protipovodňový rigol na hone Boltizárka. Odpovedal starosta obce, že Zmluva o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku ešte nebola zverejnená ministerstvom životného prostredia.
Ján Polák – upozornil na potrebu čistenia priehrady,
lebo jej koryto je vyššie ako koryto pritekajúceho potoka, tým sa potok značne zanáša.
Starosta obce - na tému protipovodňových opatrení podotkol, že v okolí obce majú pôdu v užívaní majitelia
z Rakúska, tieto polia sú obsiate kukuricou, čo pri náhlych prívaloch dažďa veľmi ohrozí celú našu obec.
Ing. Stanislav Lasica - reagoval, že bolo by vhodné získať kontakt na nových majiteľov a zintenzívniť s nimi
komunikáciu
Ing. Marcel Polesňák – zaujímal sa o pokračovanie
v budovaní IBV
Ing. Stanislav Lasica – odpovedal, že v rámci pozemkových úprav urobil štúdiu, prvý krok bol urobený
v predstihu a takúto príležitosť by sme nemali premárniť.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu a ukončení diskusných príspevkov poslancov udelil starosta obce možnosť vystúpenia v diskusii občanom prítomným za zasadaní OZ.
Jozef Janík - informoval poslancov o činnosti Poľovníckeho združenia vlastníkov pôdy Petrova Ves a podal
vyčíslenie výdavkov združenia.
Emil Pöštényi – vystúpil s otázkou, ako je to
s dodržiavaním územného plánu v obci a poukázal na
začínajúcu prestavbu budovy bývalej kovovýroby
v centre obce, ktorú nedávno získal kúpou nový majiteľ.
Reagoval na situáciu, že on chce pre svojho syna pri
svojom rodinnom dome z jestvujúcej garáže vytvoriť
pneuservis, ale nezískal súhlasné stanovisko stavebného
úradu, nakoľko tento zámer nie je v súlade s územným
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plánom obce.
Reagoval Ing. Lasica, že je potrebné vykonať na tejto
stavbe štátny stavebný dohľad, nakoľko prišlo k zmene
vzhľadu budovy. Následne p. Pöštényimu ukázal
v územnom pláne našej obce možnosti budovania priemyselnej zóny.
25. júna 2015
1. Interpelácie poslancov
Ing. Stanislav Lasica – rôzne prístrešky (vstupy) pri rodinných domoch nie sú vždy sú na pozemku vo vlastníctve
občana, stavebný úrad by mal vydať usmernenie v obecnom spravodaji, aké doklady sú potrebné k realizácii každej stavby.
Ing. Marcel Polesňák - nevhodné parkovanie vozidiel pri
cestách, napr. pri križovatke pred rodinným domom p.
Nemcovej zaparkované autá bránia výhľadu na hlavnú cestu pri jazde z Gbiel. Starosta obce odpovedal, že v prípade
štátnych ciest I. a II. triedy rozhoduje VÚC.
Ing. Marcel Polesňák – skupina mladých ľudí z našej obce
sa venuje cvičeniu posilňovaním vlastnou váhou (street
workout) na verejných priestranstvách – lavičky, zábradlia.
Bolo by vhodné, keby mali priestor na cvičenie
s potrebnými konštrukciami. Treba zistiť technické
a priestorové možnosti.
2. Zmena rozpočtu k 30.06.2015
Účtovníčka OcÚ Vsi p. Gabriela Vépyová predložila poslancom OZ návrh Zmeny rozpočtu č. 3 k 30.06.2015, ktorá
sa týka zapracovania dotácie z Úradu vlády, príspevky na
pracovníkov z Úradu práce a sociálnych vecí. Príjmy boli
navýšené na 661556,72 €, výdavky boli navýšené na
618 507, 70 €. Poslanci OZ Zmenu rozpočtu č. 3 schválili.
3. Schválenie návrhu Plánu práce OZ na II. polrok
2015
Starosta obce predložil návrh plánu práce Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na II. polrok 2015. Zasadnutia sa
budú konať každý mesiac po období dovoleniek, prípadne
aj častejšie.
4. Schválenie návrh Plánu kontrol obecného kontrolóra
na II. polrok 2015
5. Žiadosť p. Emila Sokola Petrova a manž. Anny, P.
Ves 245 o odpredaj časti verejného priestranstva
Ide o odpredaj časti verejného priestranstva parc. reg. „C“
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č. 800/18 vo výmere 50 m2. Poslanci schválili odpredaj obchodnou verejnou súťažou, min. kúpna cena vo
výške 5.- €. Zároveň schválili stálu komisiu na otváranie obálok k verejnej obchodnej súťaži na predaj majetku i na verejné obstarávanie tovaru a služieb do
konca roka 2015 v zložení Mgr. Miroslav Jakubáč,
Ing. Marcel Polesňák a Ján Polák.
6. Stratégia prestavby kultúrneho domu
Z predložených variantov vypracovaných Ing. S. Lasicom bol vybraný variant B. Je ešte potrebné doriešiť
vstup zvonka na poschodie do lekárskej ambulancie,
resp. čakárne. V tomto riešení sa predpokladá aj samostatný vstup pre poštový úrad. Je potrebné zvolať stretnutie so zástupcami Slovenskej pošty ohľadom vybudovania nového vstupu. Následne budú vyčíslené finančné náklady.
7.Schválenie návrhu Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce
Starosta obce predložil spracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej obce na roky 2014 2020. Program bol zverejnený na webovej stránke obce, poslanci jeho návrh dostali na pripomienkovanie.
8.Informácia o získaní finančného príspevku
z rezervy vlády SR
Starosta obce informoval poslancov o poskytnutí dotácie z rezervy Úradu vlády SR vo výške 20 000.- € na
výmenu okien na obecnom úrade.
9. Žiadosť Karola Škuligu a manž. Anny, Petrova
Ves 54 o odpredaj časti verejného priestranstva
Ide o parc. č. 327/9 vo výmere 179 m2. Pozemok žiadatelia užívajú odnepamäti a oplotenie bolo vybudované podľa pôvodného stavu. V zmysle Územného plánu
obce sa v tejto lokalite nepočíta s bytovou výstavbou.
Starosta obce navrhol odpredaj v zmysle § 9 a odst. 8
písm. e z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Poslanci OZ návrh schválili. Na minulom zasadaní OZ bola
schválená predajná cena verejných priestranstiev vo
výške 3,50 €.
10. Diskusia
starosta obce informoval o aktuálnych záležitostiach
obce – protipovodňový rigol; parkovisko pri cintoríne
(bližšie v jeho príspevku)
Mária Pochylá, OcÚ

ZO Jednota dôchodcov Petrova Ves Vás srdečne pozýva
na podujatie „SLADKÁ NEDZELA NA ZÁHORÍ“,
ktorá sa bude konať 29. novembra 2015 od 14.00 hod. v KD Gbely.
Chceme na tejto výstave zákuskov reprezentovať našu obec Petrova Ves a ukázať,
aké šikovné sú naše ženy.
Príďte ich pozdraviť, podporiť v ich umení a oceniť, čo dokážu mimo svojej práce .

Poďakovanie
Vážené členky Únie žien, členky Jednoty dôchodcov i petrovoveská mládež,
srdečne Vám ďakujem za účasť na Medzinárodnom folklórnom festivale 13.6.2015 v Radimove.
Otvorili ste truhlice svojich predkov a pripomenuli všetkým krásu petrovoveských krojov. Ukázali ste,
ako chodili odeté naše staré matere a naši starí otcovia v našej obci Petrova Ves.
Kubinová Marta
OOUŽ okr. Skalica, predsedníčka ZO JD Petrova Ves
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Staviame, staviate, stavajú...pristavujú... a majú na to povolenie?
Stalo sa i Vám, že idúc hore či dole dedinou sa nestačíte čudovať, čo zasa pribudlo týmto i
hentým susedom, a premýšľate, či aj Vy by ste si mohli čo-to pristaviť, veď tam miesto
máte i materiál nejaký zostal odminula ...
Ono, plány môžu byť smelé, ale čo sa stane, ak už bude postavené a naraz príde papier o nezákonnej stavbe? Čítajme, čítajte... čo-to sa dozviete... a ak neviete, spýtajte sa na príslušnom mieste.
Pani A. Javorková, referentka Stavebného úradu Pet- drobné stavby sa považujú aj a) stavby organizácií na
rova Ves, vyberá:
lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a
poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2
„Niečo zo stavebného zákona“
a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo
hnojiva, b) oplotenie, c) prípojky stavieb a pozemkov
Stavebný zákon účinný od 1.októbra 1976 od začiatku na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb
obsahuje sankcie za stavebné nezákonnosti.
a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov
na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby, d) náPostupom času rástla výška pokút za priestupky obča- stupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, prienov - fyzických osôb a za delikty právnických osôb a chody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a
iných podnikajúcich osôb. Napriek tomu, že osoby, ktoré pod.
porušili zákon, sú povinne postihnuteľné, vzrástol v poktorých zaslednom období počet nezákonností do nezávideniahod- Jednoduché stavby sú : a) bytové budovy,
2
stavaná
plocha
nepresahuje
300
m
,
majú
jedno nadných rozmerov. Bol najvyšší čas skúmať dôvody protizemné
podlažie,
môžu
mať
aj
jedno
podzemné
podlažie
právneho stavu a zastaviť nárast negácie stavebného poa
podkrovie,
b)
stavby
na
individuálnu
rekreáciu,
c) príriadku.
zemné
stavby
a
stavby
zariadenia
staveniska,
ak
ich
Pri stavbách bez povolenia alebo v rozpore s ním sú dô2
zastavaná
plocha
nepresahuje
300
m
a
výšku
15
m,
d)
vody konania stavebníkov viaceré:
oporné
múry,
e)
podzemné
stavby,
ak
ich
zastavaná
plo- vedomie stavebníka, že nie je možné dostať stavebné cha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m. Stavby uvedené v
povolenie a spoliehanie sa na miernejší postup k čiernej odseku 1 písm. c) a e) sa považujú za jednoduché stavstavbe, keď už stavba stojí,
by iba vtedy, ak z hľadiska požiarnej bezpečnosti je pre
- neexistencia efektívnej obrany stavebníka voči účastní- ich užívanie počet osôb určený podľa technickej normy,
kovi konania, ktorého cieľom je naťahovanie času najviac však 30 osôb.
(nespočetné možnosti obštrukcií),
- rozhodovanie stavebných úradov na základe subjektív- Stavebný zákon ustanovuje skutkové podstaty
nych príkazov, napríklad pri strete záujmov so záujmami priestupkov (105 §) a správnych deliktov (§106) ako aj
obce, zvlášť vtedy, ak je možnosť nakloniť správnu úva- horné hranice rozpätia pre uloženie pokuty za porušenie
hu v konaní.
stavebného zákona. Skutkové podstaty priestupkov,
Stavebné úrady majú po zistení a nespornom preuká- resp. správnych deliktov a na ne naviazané horné hranizaní nepovolenej stavby alebo zmeny stavby povin- ce pokút sú v stavebnom zákone odstupňované podľa
nosť z úr adu a bez zbytočného odkladu, r ozumie sa závažnosti porušenia stavebného zákona do jednotlitiež bez čakania na priebeh a výsledok konania o prie- vých odsekov – od najmenej závažných v odseku 1, až
stupku alebo správnom delikte, začať konanie o dodatoč- po najzávažnejšie v odseku 3.
nom povolení stavby ( § 88 a stavebného zákona).
Samotné konanie o dodatočnom povolení stavby (stavbou A na záver: pripravuje sa nový stavebný zákon,
jeho schválení budeme o ňom informovať v
tu nazývame aj zmenu stavby) má vo svojom závere ná- po
niektorom z budúcich čísel nášho spravodaja.
sledky,
A to buď:
 sa stavba povolí,
SPRÁVA ADMINA OBECNÝCH STRÁNOK
 nariadi sa odstrániť,
 mimoriadne stavbu odstráni sám stavebník - vlastNávštevnosť obecných stránok za poslednú dobu je v
ník pred skončením konania, čoho dôsledkom je zapriemere 67 návštev denne. Zvyšuje sa podiel sledovanosti
stavenie konania.
Drobné stavby sú stavby, ktor é majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre
stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a
skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré
nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to a)
prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25
m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby
na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov
a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení, b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy. Za

cez smartfóny, mobilné telefóny a hlavne cez tablety.
Naše webové stránky si prezerajú ľudia z 52 krajín, z toho
najviac Slovensko (88,5%), Česko (2,4%), Írsko (0,58%),
ďalej USA, Brazília, Nemecko, Anglicko, Rakúsko, Kanada,
Dánsko. Najviac sledované sú videá a fotogalérie. Najviac
používaným mobilným zariadením pri prezentácii stránok je
Apple iPhone, Acer B1-A71, Iconia B1-A71, Apple iPad,
HTC Desire 500.
VÝVOZ POPOLNÍC V MESIACOCH
AUGUST - DECEMBER 2015
12.08. - 09.09. - 07.10. - 04.11. - 02.12. - 30.12.
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Rok 1945. Koniec 2. svetovej vojny, koniec utrpenia. Svitla nádej pre nový život, pre radosť, pre
šťastie, pre úsmev.
Rok 2015. Uplynulo 70 rokov. Ľudia pomaly zabúdajú, tí mladší pomaly ani nevedia. Pripomenúť si
útrapy vojny a žiaľ, ktorý vojna prináša, niesť to do
ďalších rokov ako výstrahu a memento, že už nikdy
viac...
Aj v našej obci sme si pripomenuli, ako ľudia v
nej prežívali vojnu a ako plynuli jej posledné dni.
Žijú tu ešte pamätníci, aj keď ich je málo. Častokrát
boli ešte len deťmi a vojnový čas vnímali svojím
detským rozumom. Napriek tomu nezabudli a ani
nezabudnú.
Najprv sa v noci z 10. na 11. apríla spomínalo
v škole. Tr adičné nocovanie spojené s čítaním
bolo tento rok trocha iné. Nečítalo sa, ale sa počúvalo. Zážitky z vojny prišli deťom porozprávať pani
Vlasta Kumpanová a pani Marta Rúsková. Odľahčenou, deťom prijateľnou formou rozprávali o dramatických situáciách, nebezpečných zážitkoch i niektorých veselších momentoch z tejto doby. Za nevšedný zážitok sa im deti, učitelia i ďalší hostia odmenili dlhým potleskom a kytičkou kvetov.

Foto: MH
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Podvečer 7. mája 2015 bol spomienkovým pre
všetkých občanov Petrovej Vsi.
Pripravili ho členovia Komisie pre kultúru, školstvo, sociálne veci a šport v spolupráci s obcou Petrova Ves. Zaspomínať prišli panie Kamila Ružičková, Vlasta Kumpanová, Marta Rúsková, ktorým ani
čas nevymazal spomienky z pamäti. Spolu s nimi
prišiel i pán Ľubomír Blatnický, ktorý síce vojnové
roky neprežil, ale aktívne sa zaujíma o vojnové fakty. Družné rozprávanie bolo podnetom i pre ďalších
prítomných - starších, ktorí sa zapojili svojimi spomienkami, a mladších, ktorí sa zvedavo pýtali. V
druhej časti spomienkového večera bola pre prítomných pripravená projekcia spomienkového dokumentu pani Heleny Weinwurmovej, ktorá prežila
koncentračný tábor v Osvienčime. Rozhovor s ňou
uskutočnili a spracovali pán Peter Chňupka spolu
so synom Peťom a Dušan Veselský ml.
Podvečer sa prehupol do večera, spomienky na
desivé vojnové dni ešte aj dnes vyvolávajú zimomriavky. Ďakujeme za ne, lebo len tak nezabudneme
na hrôzu, ktorá sa stala a ktorá je hrozivým
mementom pre celé ľudstvo a zdvihnutým prstom,
že už nikdy viac ...
- MH, IV -

SVIATOSŤ BIRMOVANIA
Po svedomitej duchovnej príprave pátra Martina prijala sviatosť birmovania vyše päťdesiatka birmovancov z našej farnosti, teda z Petrovej Vsi a Letničia. Spolu
s nimi sme sa tešili zo vzácnej návštevy otca arcibiskupa Stanislava Zvolenského, ktorý svojou prítomnosťou, slovami a modlitbami
pomáhal vyprosiť dary Ducha Svätého pre týchto mladých ľudí na
prahu ich kresťanskej dospelosti.
Krásna a dôstojná slávnosť sa uskutočnila v našom kostole
v nedeľu 17. mája 2015 za účasti pátrov z Holíča a ďalších kňazov
z nášho okolia.
- MH -
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Iba pred krátkym časom sme vstúpili do rozprávky s názvom školský rok a už sme sa ocitli v jej
poslednej kapitole symbolizujúcej koniec. Desať
mesiacov mesiacov cielenej a systematickej práce
sa pozitívne prejavilo na osobnostnom rozvoji detí
a v ich napredovaní v oblasti perceptuálnomotorickej, sociálno-emocionálnej a kognitívnej.
Prelistovala som stránky našej dúhovej rozprávky a vybrala som Vám z nej k nahliadnutiu kapitoly, ktoré sa odlišovali od bežných dní a boli zrealizované v posledných mesiacoch školského roka...
Dňa 15.4.2015 sa konal v priestoroch koncertnej
siene Františkánskeho kláštora 12. ročník okresnej prehliadky výrazného prednesu poézie a prózy. Našu materskú školu roztomilým prednesom básne „Veľký hlad“
reprezentovala Anetka Vašková.
Detské hlásky sa rozozvučali dňa 28.4.2015
v Kultúrnom dome v Skalici na okresnej prehliadke
v ľudovom speve detí materských škôl s názvom
„Blahova notečka“. Talent a hudobné nadanie za našu
MŠ preukázala Dominika Pišojová piesňou „Šijeme
vrecia, šijem..“
Byť mamou je azda najkrajšie poslanie v živote každej ženy. Je krásne a náročné zároveň. Deti z MŠ svojim starostlivým matkám a starým matkám vyjadrili
lásku a vďaku.na obecnej oslave Dňa matiek druhú májovú
nedeľu
prostredníctvom
choreografie
s výpovedným názvom „Mami, ľúbim Ťa“, ktorú tvorili tematické veršíky a populárne skladby, ako sú:
„Mama“, „Mandolína“, „Úsmev“, „Si kočka“ a „Kým
tu si“, ktoré odtancovali naši šikovní škôlkári.
Dňa 20.5.2015 deti mali možnosť kultúrne sa vyžiť
v miestnej ZŠ na divadelnom predstavení „Zbojnícka
kráľovná“, ktoré pripravilo divadlo Portál z Prešova.
Deti zaujalo poučným dejom, humorom a melodickými
piesňami.
V mesiaci máj sa naša materská škola zapojila do
výtvarnej súťaže „Ako Európa pomáha vo svete“,
ktorú vyhlásilo Informačné centrum EUROPE DIRECT
Senica pri príležitosti Európskeho roka rozvoja 2015.
V kategórii materských škôl bola ocenená zaujímavá
výtvarná práca Dominiky Pišojovej,
MDD sme oslávili „Týždňom detských radostí“ a
bol poskladaný z nasledovných aktivít: „Detská párty“,
„Detský svet“, „Rozprávkový deň“, „Športové hry “,
„Deň hračiek“. Sviatočná skladba činností priniesla deťom veľa radosti a pozitívneho prežívania.
Očakávaný bol pre deti dátum 12.06.2015, kedy sme
si naplánovali výlet do Plaveckého Štvrtku do First
Farms, kde sa konal „Deň otvorených dverí“. Program
na farme bol veľmi zaujímavý a príťažlivý. Deti sa
oboznámili s tým, z čoho sa vyrábajú jednotlivé potraviny, mali možnosť vidieť najmodernejšiu poľnohospodársku techniku, automatizovanú živočíšnu výrobu, od-

skúšali si moderný traktor, kombajn, potešili sa jazdou
na koni a užili si rôzne pripravené atrakcie. Nechýbalo
občerstvenie a balíček s prekvapením na cestu.
Dňa 17. 6. 2015 sa uskutočnilo športové dopoludnie
detí materských škôl okresu Skalica v Zlatníckej doline
pod názvom INDIÁNSKY DEŇ. Cieľom podujatia bolo
rozvíjať pohybovú výkonnosť a telesnú zdatnosť detí,
utvárať pozitívny vzťah k prírode pri športových aktivitách. Desaťčlenné družstvo 5 – 6 ročných detí, ktoré dosiahli najlepšie výsledky v športových aktivitách v MŠ,
absolvovalo indiánsku cestu odvahy, s ostatnými deťmi
sme zrealizovali vychádzku na salaš a do blízkeho okolia.
Ďakujeme Obecnému úradu v Petrovej Vsi za bezplatné
poskytovanie autobusu, vďaka čomu majú deti príležitosť získavať nové zážitky, skúsenosti a poznatky.
Našu tohtoročnú dúhovú rozprávku sme ukončili
slávnostnou rozlúčkovou párty, ktor á sa konala dňa
25. júna 2015. Zúčastnil sa jej p. starosta Štefan Beňa,
rodičia, starí rodičia a všetci zamestnanci MŠ.
Predškoláci vystúpili s pôsobivým tematickým programom „Už sa nám čas v škôlke kráti, rozlúčme sa kamaráti“, následne im boli odovzdané „Osvedčenia
o absolvovaní predprimárneho vzdelávania“ spolu
s rozprávkovou knihou s venovaním a sladkou pochúťkou. Impozantnou bodkou bola nádherná torta
s motívom rozprávkových postavičiek Minnie Mouse
a Miki Maus, ktorí boli maskotmi tohto školského roka,
venovaná od rodičov detí a ovocná párty hostinka, ktorú
nám pripravila školská jedáleň.
V súčasnom období z dôvodu letných prázdnin
prerušujeme v MŠ prevádzku.
Brány MŠ sa znovu otvoria 2.9.2015 o 6.30 hod. Slávnostná otváracia choreografia „Poď sa s nami hrať,
s Červenou Čiapočkou sa zabávať...“ sa začína o 9.00
hod. a pozývame na ňu aj rodičov detí.
Do nového začiatku máme prihlásených 48 detí, ktoré
budú rozdelené do dvoch heterogénnych tried. V triede
s vekovým rozpätím 2,5-4 roky bude zaradených 22 detí
a v triede 3-6 rokov je zapísaných 26 detí.
Želám všetkým krásne leto plné zážitkov a relax venovaný načerpaniu nových síl.
Alena Kučerová, riaditeľka MŠ

Foto: MŠ
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Je leto – čas prázdnin, voľna, leňošenia. Aj v mojom
pracovnom kalendári sa uvoľnilo miesto, len kde-tu je
nejaká poznámka. Ak však prehrniem pár stránok dozadu,
tie husto popísané listy mi pripomínajú, koľko aktivít naša
škola absolvovala v posledných mesiacoch uplynulého
školského roka.
Minulý príspevok do nášho spravodaja som končila
avizovaním blížiaceho sa okresného kola recitačnej súťaže Hurbanov pamätník 17. 4. 2015. Naše recitátorky Laura Morávková a Adela Hricová sa umiestnili na stupňoch
víťazov aj v tomto kole – Laurinka získala 3. miesto
a Adelka dokonca postúpila do krajského kola v Trnave.
Teší nás jej úspech, ktorý sa zatiaľ nikomu z našich recitátorov nepodaril, a treba aj povedať, že vo svojej kategórii bola jednou z najmladších súťažiacich.
Naše tradičné čitateľské nocovanie v škole sme tento
rok troška zmenili na spomienkovú besedu, lebo práve
v tomto období si takmer celý svet pripomínal 70. výročie
konca 2. svet. vojny. Večer 10. apríla telocvičňa našej
školy patrila rozprávaniu dvoch pamätníčok, pani Vlasty
Kumpanovej a pani Marty Rúskovej. Pani Kumpanová
deťom ešte pred začiatkom besedy ukázala pivnicu sklep pri dome rod. Polesňákovej, kde sa ich rodina pred
70 rokmi ukrývala pred strelami i vojakmi. Potom sme sa
mohli započúvať do rozprávania spomienok oboch pamätníčok a zostal priestor aj na zvedavé detské otázky.
Vo výtvarnej súťaži Farebná paleta získali 16.4. 2015
čestné uznanie šikulky Ninka Nemcová, 2. roč. a Natálka
Hrubošová, 4. ročník.
Dňa 20.4. 2015 sa naša škola zúčastnila na turnaji vo
futbale neplnoorganizovaných škôl okresov Skalica a Senica SENICA CUP 2015. Sme hrdí, že náš tím v zložení
Christián Chňupka, Adam Ravas, Tomáš Ravas, Aleš Daniel, Damián Polák, Michal Ralbovský a Denis Vanek
prešiel turnajom bez zaváhania a naši chlapci sa stali víťazmi. Navyše sme získali ocenenia pre najlepšieho brankára turnaja - Christián Chňupka a najlepšieho strelca
turnaja - Adam Ravas.
V závere apríla sa pani vychovávateľky v ŠKD rozhodli vyzdobiť náš školský dvor originálnymi výrobkami
z pneumatík. Pomáhal im aj pán starosta Štefan Beňa.
Dňa 14.5. sme všetci prišli do školy troška viac upravení, vyobliekaní. Pani fotografka Martina Fehérová nás
totiž prišla zvečniť na pamiatku na tento školský rok.
Krásny jarný sviatok Dňa matiek sme si opäť pripomenuli v miestnom kultúrnom dome. Ako darček sme
všetkým mamičkám a babičkám venovali pásmo básní,
piesní a divadelných scénok spolu s malou pozornosťou.
Školáci i škôlkari si dňa 20.5.2015 spoločne pozreli
divadelný príbeh Zbojnícka kráľovná o začínajúcom
zbojníkovi v podaní Divadla Portál z Prešova.
Záver mája sme duchovne prežívali s našimi tretiakmi,
ktorí sa pripravovali na I. sväté prijímanie. Ich očakávanie tejto sviatosti bolo naplnené dôstojnou slávnosťou
v našom kostole dňa 31. mája.
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A už tu bol 1. jún a s ním obľúbený sviatok všetkých detí. Ako vždy sme tento deň str ávili zábavnou
formou, vrátane opekačky, hier a športových súťaží.
Dňa 5.6. sme sa vybrali na Smolinské, kde sa konala súťaž KALOKAGATIA medzi žiakmi neplnoorganizovaných škôl okresu Senica a Skalica. Našu školu
reprezentovali Christián Chňupka, Tomáš Ravas a Denis Vanek. Naše družstvo sa v konkurencii 15 škôl
umiestnilo na krásnom 2. mieste hneď za tímom ZŠ
Smolinské.
Žili sme nielen športom, ale aj kultúrou. Žiaci zo
základnej umeleckej školy si pre nás pripravili krásny
koncert, ktor ý sme si vychutnali 8.6. 2015.
A na čo sa vždy dlho spomína? No predsa na koncoročné školské výlety. Dňa 17.6. sme sa vybrali do
Brna a naším cieľom bol zábavný vedecký park VIDA!
Deti sa v ňom výborne bavili, objavovali a hrou sa aj
trocha učili. Výlet bol - ako inak - zakončený maškrtením v McDonald´s.
O tom, aké sú včeličky nesmierne dôležité pre naše
životné prostredie, o ich živote, vytváraní medu
a mnohých ďalších veciach sme sa dozvedeli na besede
s pánom Alojzom Cvečkom, ktor ý sa včelár stvu venuje od roku 1977. Deti mali možnosť preskúmať pomôcky včelára a na záver si pomaškrtili na agátovom
mede, ktorý nám pán Cvečka priniesol ochutnať.
Dňa 25.6. sa v školskom areáli v Gbeloch konala
súťaž v ľahkej atletike Miniolympiáda hviezdičiek.
Naše deti súťažili s gbelskými a priniesli si aj viacero
ocenení:
Natálka Hrubošová - 1. miesto v hode kriketovou loptičkou a 2. miesto v behu na 60 m, Klaudia Hrubošová
- 3. miesto v behu na 200 m, Mirka Pokorná - 3. miesto
v hode kriketovou loptičkou a Vikinka Strapáková - 3.
miesto v skoku do diaľky.
Ako to vyzerá na družstve?
To sme sa dozvedeli 26.6. na exkurzii do RD Petrova Ves. Deti sa
o všetko živo zaujímali, hoci najväčší úspech mali ako
vždy kravičky a malé teliatka.
Propagáciou a prípravou športových aktivít sme sa zúčastnili na vydarenej akcii Popoludnie pre deti na ihrisku ŠK v sobotu 27.6.
A už nás čakalo len slávnostné zakončenie školského roka – 30. 6. 2015. Školskému roku sme ešte
stihli zamávať vysvedčeniami, diplomami, pamätnými
listami a úspešní žiaci aj knihami, ktoré dostali za odmenu, a už sa všetci rozpŕchli za zaslúženým oddychom.
A mne už nezostáva nič iné, len im všetkých zo srdca želať príjemný zvyšok prázdnin, všetkým rodičom
poďakovať za spoluprácu,
pomoc a podporu
v uplynulom školskom roku, rovnako ako aj školskej
rade, p. riaditeľke MŠ, p. starostovi a všetkým zamestnancom OcÚ a tiež poslancom OZ.
Mgr. Lena Šteflíková, riaditeľka ZŠ

NOVINY OBYVATEĽOV PETROVEJ VSI
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FOTOOBJEKTÍVOM ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

FOTOOBJEKTÍVOM ZO ŽIVOTA MATERSKEJ ŠKOLY
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BESEDA - SKLEP PRI DOME P. POLESŇÁKOVEJ

Spoločenská kronika
Narodili sa...
Maxim Čierňava 24.04.2015
Alica Pochylá 18.06.2015

Vernosť si sľúbili....
Darina Stefania Otelac - Vladimír Uhrinec 04.07.2015
Patrícia Matulová - Branislav Jančík
18.07.2015

Zlatá svadba - 50 rokov
Vilma Matulová - Václav Köttner 01.05.1965
Anna Palkovičová - Jozef Kotvan 12.06.1965
Štefánia Jarošíková - Štefan Májek 07.08.1965

Z našich radov odišli....
Ferdinand Balga
Miroslav Júnoš
Viliam Čagánek
Jozef Kubinec

07.04.2015
23.05.2015
31.05.2015
06.07.2015

Jubilea sa dožili...
70-roční

75-roční

Božena Krbicová
Anna Romanová
Vladimír Vépy
Miroslav Krajíček

Václav Köttner
Jozefa Vrbová
Anna Kocáková
Anna Olšová

85-roční a viac

80-roční

Štefan Albrechta
Emerencia Zámečníková
Helena Mokrohajská
Rozália Jakubáčová

Viktória Vaculková
Eduard Pochylý
Pius Vrba
Vilma Beňová
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Tohtoročné hody sa niesli v znamení nepredvídateľného počasia. Všetci sme si
priali teplúčko a pohodičku pri pozeraní veteránov, prezeraní jarmočného tovaru, počúvaní veselých rytmov pod viechou ... žiaľ, všetko bolo troška inak. Obloha zatiahnutá už od rána neveštila nič dobré, ale nikto si
nepripúšťal, žeby nehodoval. Čo sme teda videli a počuli?
ZÁHORÁCKA VETERÁN RALLYE - 27. ročník

JARMOK A JARMOČNÉ ATRAKCIE

Je súčasťou májových hodov už 27. rok. Aj teraz prišli veterány zo
širokého okolia, tuzemskí i zahraniční. Počet zúčastnených bol síce
nižší ako po minulé roky (30), ale to ovplyvnilo už spomínané počasie.
Súťažiť prišlo 22 automobilov a 8 motocyklov.
Zopár NAJ: najelegantnejší automobil Bentley 3,1/ 4 mal Lukáš
Potreský, najelegantnejší motocykel Nimbus 750 OHC Leoš Novotný,
najúspešnejšou ženou bola Klára Čaňová a zvláštnu cenu dostal Štefan Beňa, starosta obce :).
Najvzdialenejším účastníkom bol Karl Dieter Wieland z Nemecka, najstarším účastníkom bol Vladimír Pekar (82 r.) a najmladšou účastníčkou Klára Čaňová (25 r.).
Výsledky súťaže:
Automobily - 1. Klára Čaňová, Aero 662, rok výroby 1934
2. Petr Eliáš, DKWF5, rok výroby 1935
3. Vladimír Obdržálek, Tatra75 Cabrio, rok výroby 1934
Motocykle - 1. Martin Haba, JAWA 500 OHC, rok výroby 1952
2. Tomáš Haba, JAWA Perak, rok výroby 1953
3. Tomáš Glajšek, M 72, rok výroby 1952

Tradičná trampolína pre deti nesmela chýbať, i keď počasie nebolo od rána na skákanie :). Okrem trampolíny sa deti, a nielen
ony, potešili tvarovaniu balónikov. Všelijaké tvary balónikov vyčarili úsmev nejednému z návštevníkov. :-)
A v rytme country vyhrávala skupina DANCE RANCH.

VÝSTAVA OBRAZOV ANDREY MALÍKOVEJ
A
ADRIANY FODOROVEJ
VYSTÚPENIE TANEČNEJ SKUPINY ARTUŠ írske tance
Táto tanečná skupina prekvapila všetkých, ktorí prišli pozrieť na vystúpenie. V rytme melódií a poklepkávania topánok tanečníkov sme sa preniesli do ďalekého Írska, ktoré
viacerí z nás poznáme len z rozprávania. Celým vystúpením
nás príjemným komentovaním sprevádzala vedúca skupiny,
ktorá nám, divákom, vysvetľovala, čo budú tancovať, čo sa
ako tancuje, kedy budú topánočky klepkať a kedy nie a
prečo to tak je... No, kopa nových informácií pre nás. Kto
prišiel, neobanoval, zabavil sa, a to aj pri niektorých známych melódiách či piesňach, ktoré tiež dokázali tanečníci
„vytancovať“.

Výstava malieb Adriany Fodorovej a Andrey Malíkovej, rodáčok Petrovej Vsi, zaujali všetkých návštevníkov. Sú to autorky maľovaného betlehemu,
ktorý bol nainštalovaný počas uplynulého vianočného obdobia pred naším kostolom.
Od p. Fodorovej sme mohli vidieť nielen maľby
maľované akrylovými farbami, ale aj zreštaurované
starodávne predmety z domácností.
Andrea Malíková vystavovala najmä svoje práce
vytvorené nie príliš známou technikou - enkaustika, čo je dávna antická technika maľovania horúcim voskom kovovými paličkami, resp. špeciálnou
žehličkou v súčasnosti.

Foto a text: IV, MH
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Z činnosti športového klubu
Obzretie sa za súťažným ročníkom 2014/2015
Konečné tabuľky našich mužstiev
„A“ MUŽSTVO
1. Radimov
2. Bor.Sv.Jur
3. Brodské
4. Rybky
5. Cerová
6. Radošovce
7. Šajd. Humence
8. Jablonica
9. Hlboké
10. Kopčany
11. Kúty A
12. Koválov
13. Pop. Močidľany
14. Sekule
15. Petrova Ves
16. Vrádište

DORAST
1. Kopčany
2. Bor. Sv. Jur
3. Brodské
4. Radošovce
5. Prietrž
6. Bor. Mikuláš
7. Smrdáky
8. Rybky
9. Rovensko
10. Pop. Močidľany
11. Petrova Ves
12. Hradište pod Vrátnom
13. Smolinské
14. Vrádište
15. Šaštín-Stráže odstúpené
16. Šajd. Humence odstúpené

PRÍPRAVKA
základná časť
o konečné umiestnenie
1. Holíč
1. Holíč
10. Radošovce
2. Letničie
2. Kúty
11. Gbely
3. Radimov
3. Šaštín - Stráže
12. Bor. Mikuláš
4. Petrova Ves
4. Letničie
13. Dubovce
5. Radošovce
5. Senica
14. Lakš. Nová Ves
6. Gbely
6. Radimov
15. Hlboké
7. Dubovce
7. Petrova Ves
16. Oreské
8. Oreské
8. Mor. Sv. Ján
9. Skalica B odstúpené
9. Cerová

pribehne pomôcť. Je to veľký talent a dúfam, že to, čo
som povedal, bude platiť aj v ďalšej sezóne.
V závere by som chcel poďakovať za podporu všetkým, ktorí sú pre naše mužstvo a zároveň pre futbal
v našej obci veľkou oporou. V prvom rade je to predseda
klubu a môj dobrý kamarát Vlado Vépy, starosta obce
Ako hodnotia uplynulý súťažný ročník tréneri?
Štefan Beňa, ktorý nám ochotne pomáha napríklad
s dopravou do Unína (tam sme strávili užitočnú zimnú
Róbert Slezák, tréner prípravky:
prípravu), tajomník klubu Roman Guček, ktorý našu činMužstvo prípravky –
nosť pozorne a so záujmom sleduje, hospodár Marián
- budúcnosť petrovoveského futbalu Ondráš, ktorému vďačíme za vstup na kvalitné ihrisko
Možno si poviete, že je ten nadpis trocha trúfalý. No a pomoc s prípravou vecí, a náš sponzor Ondrej Pona základe mojich doterajších trénerských skúseností chylý, ktorý zabezpečil hráčom pohostenie na konci súa práce s našimi mladými hráčmi som presvedčený, že ťaže a vecné odmeny.
sa to onedlho potvrdí.
Veľké poďakovanie za podporu patrí rodičom detí
Keď som bol oslovený do funkcie trénera, mal som a všetkým našim fanúšikom, ktorí radšej fandia a radia,
predstavu, čo táto práca obnáša, lebo už v minulosti som ako kritizujú.
družstvo žiakov trénoval. Vedel som, že deti musím presvedčiť, že ich niečo naučím. Problémom je, že ich je
dosť málo a navyše ich veková škála je od 6 do 11 rokov,
čo nie je ľahké zosúladiť. Už od prvého tréningu som kládol dôraz na disciplínu a môžem povedať, že v tomto
ohľade sa situácia podstatne zlepšila. Dnes urobíme na
tréningoch aj o 80% cvikov viac ako na začiatku. Chalanom mením tréningové cviky za pochodu a som prekvapený, akí sú flexibilní.
K prvej polovici sezóny sa už nechcem vyjadrovať, ale
šesť zápasov pred jej koncom sa dostavil výsledok.
Chlapci pochopili, čo to ten futbal je, že na tréningoch
nemôžu len hrať, že prvoradá je disciplína, drina, spoluFoto: IV
práca v kolektíve. Robí mi veľkú radosť, aký pokrok urobili a na akú úroveň sa im podarilo prepracovať.
Verím, že o šikovných a talentovaných chlapcoch, ako Rudolf Buzay, tréner dorastu:
Krátko pred súťažou ma oslovil výbor ŠK Petrova
sú Miško Ralbovský, Christián Chňupka, Marek Vépy,
Samko Balga, budeme ešte veľa počuť. Oceňujem aj ich Ves, aby som zaujal pozíciu trénera dorastu. V tom čase
zodpovednosť, že nevynechali snáď ani jeden tréning. mužstvo dorastu nebolo dostatočne pripravené, preto
S rovnakou zodpovednosťou k tréningom pristupujú aj boli výsledky na jeseň slabšie
najmladší hráči Maťko Rampáček a Riško Krbica, nemô- Od pätnásteho januára sme začali so zimnou prípravou,
žem nespomenúť ani ostatných - Tomáško Kumpan, To- venovali sme sa predovšetkým kondícii, behu a silovej
máško Kurc, Marek Tomáš Švrček a chalani z Radimova časti, postupne sme prechádzali na technickú časť, kde
– Gabo Biskupič, Adam Bugala. Mali sme aj ďalších čle- bol tréning zameraný na nácviky s loptou. Poznať to bonov, no niektorí nemali toľko vytrvalosti alebo majú ďalšie lo v jarnej časti sezóny, kedy sa dostavili lepšie výsledky
záujmy, ktorým sa chcú viac venovať. Vyzdvihnúť chcem (jesenná časť 5 bodov, jarná 13 bodov).
ešte nášho hráča Denisa Vaňka, ktorý momentálne tréMyslím, že práca s týmto mužstvom nebola márna,
nuje v Senici, no keď má voľno (prípadne aj nemá), vždy nakoľko sme dosiahli uspokojivé výsledky.
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Jozef Krbica, tréner „A“ mužstva:

Skôr než pristúpim k hodnoteniu sezóny 2014/2015 A
mužstva, chcel by som pozdraviť všetkých fanúšikov petrovoveského futbalu.
Uplynulú sezónu považujem z pozície trénera za nie
veľmi vydarenú. Mužstvo začalo jesennú časť po odhlásení sa z krajskej súťaže v okresnej súťaži výrazne obmenené, a teda nezohraté, čo bolo vidieť v úvodných kolách
sezóny.
Očakával som, že mužstvo uhrá na jeseň 20 bodov, k
čomu malo aj našliapnuté. Posledné štyri kolá v jesennej
časti sme však prehrali, a tak sme získali len 14 bodov.
Prispel k tomu aj fakt, že medzi hráčmi bola slabá konkurencia o miesto v základnej zostave. Mužstvo nastupovalo
na zápas veľakrát s jedenástimi či dvanástimi hráčmi, čo
malo negatívny vplyv na ich úsilie.
Jarnú časť sezóny sme začali opäť s dosť veľkou obmenou kádra. So zimnou prípravou na jarnú časť som bol
spokojný, mužstvo sa zdalo byť dobre pripravené. Sezóna
nám však výsledkovo vôbec nevyšla, a preto jarnú časť
hodnotím ako katastrofálnu. Uhrali sme v nej len 9 bodov.
Na zápasy sa hráči schádzali už vo väčšom počte ako v
jesennej časti, no na tréningoch ich bolo oveľa menej ako
na jeseň, čo považujem za hlavný atribút neúspechu. Polovica mužstva prakticky vôbec netrénovala, čo sa odzrkadlilo na predvedenej hre aj výsledkoch.
Dúfam, že nasledujúca sezóna bude lepšia ako tá
predchádzajúca. Na záver prajem fanúšikom, aby im A
mužstvo prinieslo pútavejšiu hru a aby mali radosť z dosiahnutých výsledkov.
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NAJLEPŠÍ STRELCI SEZÓNY
V súťažnom ročníku 2014/2015 sa nimi stali:
za prípravku Miško Ralbovský
a za „A“ mužstvo David Gál.
Blahoželáme a prajeme veľa ďalších športových
úspechov!

AHOJ, PRÍPRAVKA!

Stalo sa už pomaly tradíciou, že
Foto: IV
sme sa s hráčmi, končiacimi v prípravke, rozlúčili poďakovaním a odovzdaním pamätných medailí. Ceremoniál odovzdávania býval v minulých rokoch súčasťou
turnaja prípraviek, tento rok bolo rozlúčenie súčasťou prípravného futbalového zápasu FK
Senica - FC Baník Ostrava.
Svoje pôsobenie v prípravke končia: Marek Tomáš Švrček, Christián Chňupka, Gabriel
Biskupič, Adam Bugala.
Ďakujeme im za snahu a vytrvalosť a prajeme im ďalšie futbalové úspechy.
Spolu s nimi chcem ešte poďakovať aj Barborke Černej a Klárke Danielovej, ktoré tiež
hrávali za prípravku (a teraz by končili), a hoci nehrali poslednú sezónu, boli vždy oporou
pre svoje družstvo.
-IV-

Vyžrebovanie futbalových súťaží v súťažnom ročníku 2015/2016 - jesenná časť
„A“ MUŽSTVO

09.08. 17.00 Radošovce - Petrova Ves
15.08. 17.00 Rybky - Petrova Ves
23.08. 17.00 Petrova Ves - Brodské
30.08. 17.00
Šajd. Humence - Petrova Ves
06.09. 16.30
Petrova Ves - Pop. Močidľany (HODY)
13.09. 16.30 Jablonica - Petrova Ves
20.09. 16.00 Petrova Ves - Hlboké
27.09. 16.00 Bor. Mikuláš - Petrova Ves
04.10. 15.00 Petrova Ves - Bor. Sv. Jur
11.10. 15.00 Radimov - Petrova Ves
18.10. 14.30 Petrova Ves - Rohov
25.10. 14.30 Kopčany - Petrova Ves
01.11. 13.30 Petrova Ves - Kúty
08.11. 13.30 Cerová - Petrova Ves
15.11. 13.30 Petrova Ves - Koválov

PRÍPRAVKA - skupina B
29.08. 12.00
Petrova Ves - Radošovce
05.09. 10.00 Holíč - Petrova Ves
12.09. 12.00 Petrova Ves - Dubovce
19.09. 12.00 Gbely - Petrova Ves
26.09. 12.00 Petrova Ves - Kopčany
03.10. 12.00 Petrova Ves - Letničie
10.10. 14.00 Oreské - Petrova Ves

DORAST

08.08. 13.00 Petrova Ves - Bor. Mikuláš
16.08. 14.00 Borský Sv. Jur - Petrova Ves
22.08. 14.30 Petrova Ves - Rybky
29.08. 14.30 Petrova Ves - Stráže
05.09. 16.30 Kopčany - Petrova Ves
19.09. 16.00
Pop. Močidľany - Petrova Ves
26.09. 14.30 Petrova Ves - Vrádište
04.10. 12.30 Radošovce - Petrova Ves
10.10. 14.30 Petrova Ves - Rovensko
17.10. 14.30 Brodské - Petrova Ves
24.10. 14.30 Petrova Ves - Šajd. Humence
01.11. 10.30 Štefanov - Petrova Ves
07.11. 14.30 Petrova Ves - Unín
14.11. 13.30 Smrdáky - Petrova Ves
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V sobotu, 4.7.2015, sa na štadióne ŠK uskutočnil prípravný zápas dvoch ligových futbalových mužstiev FK Senica - FC
Baník Ostrava. Zápas sa hral v príjemnom letnom počasí a takmer 400 divákov videlo vcelku kvalitný futbal. Šance boli na
oboch stranách, avšak svoj šťastný deň mala Senica, keď do bránky súpera strelila 5 gólov. Hráčov na ihrisko vyviedli naši a
gbelskí prípravkári.
Obe mužstvá tento zápas komentovali i na svojich webstránkach. Zaujímavé boli správy na oficiálnej stránke Baníka i na
stránkach jeho fanklubu. Čítajte, čo napísali:
„ V úmorné vlně veder si odskočil Baník ze
soustředění za
hranici do slovenské Petrovy Vsi, aby tam na krásném stadionku s velice kvalitní hrací plochou absolvoval přípravný
proti týmu Dušana Vrťa. Utkání posloužilo jako test pro
řadu hráčů a mělo ukázat, zda se Baník
může v současné formě postavit třetímu
týmu slovenské ligy. Senica měla v základní sestavě řadu mládežnických reprezentantů – brankář Junas, Pilár či Čunta jsou
opravdovými nadějemi senického fotbalu.“

FAKTY O ZÁPASE:

FK SENICA - FC BANÍK OSTRAVA 5:0 (2:0)

Foto: IV

Góly: Hlohovský 2, Dolný 2, Kalabiška
Rozhodovali: Španka - Patka, Otrubčák
Žlté karty: Komara, Kontár, Čunta - Foltyn
Zostavy:
FK Senica: Junas - Kontár (46. Vavřík), Pavlík,
Pillár, Čunta - Dolný, Hlohovský (71.Widson),
Mráz, Komara (71. Walter), Kalabiška ( 72.
Ventura) - Kosorín (46. Ševčík)

„... Petrova Ves je takovým přátelským klubem Senice, která tam
každoročně umísťuje jeden ze svých přípravných zápasů – v minulosti tam hráli třeba dvojzápas s Trenčínem anebo například v roce 2013 tu hrál Slovan Bratislava s brazilským týmem Cruzeiro
Esporte Clube. Hřiště je opravdu super, o kvalitní trávník se místní
lidé starají pečlivě. Zajímavostí je, že se na hřišti kdysi hrálo i
mezinárodní utkání žen ČSSR – SSSR v pozemním hokeji :-)

FC Baník Ostrava: Caković (46. Budinský) Vengřinek (60. De Azevedo), Frydrych, Kaša,
Holzer (46. Helešic) - Šichor, Foltyn (46. Matěj)
- Mondek, Kukec, Liener (71. Pyclík) - Narh

Vidno, že naša dedinka v údolí nie je celkom neznáma :-). Vždy poteší,
keď sa o nej môžeme dočítať aj na inej webstránke. Ak by ste chceli o
zápase čítať viac, pozrite si na banicek.com, fcb.cz, fksenica.eu.

„...do Petrovy Vsi letí obrovské poděkování za milou pohostinnost místních pořadatelů.
Byli jste neskuteční, rádi bychom vám to vrátili!“

KLUB KULTÚRNYCH TRADÍCIÍ NEZAHÁĽAL ...

Klub kultúrnych tradícií

Hneď začiatkom roka 2015 sme začali odvíjať niť našich aktivít fašiangovým sprievodom po obci
a pochovaním basy. Veľká účasť a zábava ľudí boli dôkazom, že táto akcia má niečo do seba. Na zachovávanie tejto dlhoročnej tradície našich predkov sa prichádzajú pozrieť starší, mladí aj tí najmenší. Sú nielen z našej obce, ale i z okolitých obcí, ba aj zo vzdialenejších miest, kde sa nič takéto
nedeje. To nás veľmi teší a tešíme sa ďalší ročník tejto super tradície, na ktorý sa už pripravujeme.
Ďalšou akciou z našej dielne, ktorú majú všetci radi, bolo STAVANIE MÁJE. Okamihy plné napätia, keď naši silní muži dvíhajú ten prekrásny štíhly strom nádherne vyzdobený našimi ratolesťami.
Po úspešnom postavení mája nasledovala zábava, o ktorú sa postaral DJ Drobec. Ani dážď
a chladnejšie počasie nikoho neodradilo nechať si tento zážitok ujsť.
V júni sme sa zapojili do akcie s názvom POPOLUDNIE PRE DETI, ktorý organizoval Poľovnícky
zväz Petrova Ves v spolupráci s OcÚ Petrova Ves. Pomoc pri hrách s deťmi bola pre nás samozrejmosťou a hlavne potešením. Vyčariť úsmevy v detských tváričkách, počuť detský piskot radosti
a vidieť šťastie v ich očiach bolo naším poslaním.
V najbližšej dobe plánujeme ďalšiu akciu, a to ZÁBAVU PRI VARENÍ GULÁŠA. Náročky ju nenazývame súťažou, ale zábavou, lebo nám ide hlavne o to, aby sa ľudia zabavili, navzájom sa spoznali
a prežili spolu pekný deň. Zároveň si môžu vymieňať skúsenosti súvisiace s varením guláša a ochutnať
i guláše iných. Veríme, že táto zábava bude pre všetkých novou inšpiráciou. Variť budú rôzne organizácie Petrovej Vsi, ale pozývame i občanov z Petrovej Vsi a z okolia. Tešíme sa na rôzne druhy guláša, na zábavu a na všetkých, ktorí prídu za nami odreagovať sa od všedných dní života.
ĎAKUJEME. Členovia Klubu kultúrnych tradícií, Petrova Ves

NOVINY OBYVATEĽOV PETROVEJ VSI
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Poď darovať krv, poď zachrániť život...
... raz ho možno niekto zachráni tebe. Aj tak by sa dalo pokračovať, pretože naozaj nikto nikdy nevie, kedy bude potrebovať krv.
Darcovstvo krvi má hlboké korene a dobrý pocit pre obyčajné slovo ďakujem. Pre tiché slzy v očiach a úprimný
stisk rúk, pre to všetko sa oplatí rozdávať. Možno práve Tvoja krv privedie k životu matku, čo práve dala nový život, či mladého človeka, ktorému sa otvára brána života, otca rodiny či dieťa, ktoré ešte nestačilo poriadne vykročiť
do života...
Kvapka krvi je ako čiastočka vody, čo hľadá cestu k životu, je ako slza z očí, ktorá, ak vybočí, vysychá.

Vzácna kvapka, ak pre iných kvapká,
azda cíti lásku bratstva,
kvapka krvi ja nad zlato a nad všetko bohatstvo.
Touto cestou chceme pozvať všetkých mladých, ktorí chcú a môžu pomôcť, darovať krv.
Ďakujeme.
Informácie môžete získať u p. Vrbovej, predsedníčky ZO SČK Petrova Ves.
Prečo darovať krv?
Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch.
Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok. Interval darovania je pre mužov každé 3 mesiace a
pre ženy každé 4 mesiace. Celý proces darovania krvi trvá, od registrácie až po odchod domov, približne hodinu a
samotný odber len 5 - 15 minút, počas ktorých daruje darca 450 ml krvi. Krv je ďalej spracovaná (rozdeľovaná) na
jednotlivé zložky, ktoré môžu pomôcť zachrániť ľudské životy. Červené krvinky, prenášače kyslíka, zachraňujú životy pacientov počas operácií a po úrazoch. Plazma, tekutá zložka krvi, je určená pre pacientov trpiacich poruchami
zrážania krvi. Tretia zložka, krvné doštičky, zastavuje krvácanie pri rezných poraneniach a pri otvorených krvácaniach. Často sa podávajú pacientom liečiacich sa na nádorové ochorenia a aj pacientom po transplantácii.
Ako darovať krv? Ako sa pripraviť?
24 hodín pred odberom vypite dostatok tekutín, minimálne 2 litre (vodu, minerálku, čaje, ovocné šťavy). Ráno pred
odberom vypite 500 ml tekutín. Nehladujte! Na odber krvi nechoďte nalačno! Večer pred odberom a taktiež tesne
pred odberom nejedzte tučné jedlá (syry, maslo, smotanu, mäsové jedlá a výrobky, údeniny...). Vhodné je jesť ľahké
sacharidové jedlá: ovocie, zeleninu, sucháre, netukové pečivo, džem, med ...
Pred odberom krvi nefajčite (minimálne 6 hodín), nepite alkohol (aspoň 12 - 14 hodín) a 24 hodín pred odberom sa
nevystavujte priveľkej psychickej a telesnej námahe, vynechajte tréningy a návštevu posilňovne.
Zdroj: http://www.ntssr.sk/o-darovani-krvi/preco-darovat-krv

POPOLUDNIE PRE DETI
Popoludnie v sobotu 27. júna 2015 bolo v našej obci vyhradené deťom. Poľovnícke združenie v spolupráci s Klubom kultúrnych tradícií, základnou školou a obecným úradom pre ne pripravili na záver školského roka peknú
rozlúčku s obdobím plným povinností v podobe zábavného popoludnia. Školáci i škôlkari, ich rodičia a ostatní dospeláci sa bavili pri ukážkach hasičského zásahu na horiacom aute, policajnej protiteroristickej akcie, predvádzaní vycvičených psov či výstave poľovníckych zbraní a trofejí. K tomu si mohli pochutiť na výbornom guláši z diviny i pečenom prasiatku. Deti si zašantili na trampolíne, svoju šikovnosť si vyskúšali na jednotlivých stanovištiach,
kde ich čakala vždy iná úloha. A tak strieľali, skákali, plazili sa, preliezali, podliezali, hádzali, hádali i skladali
skúšku odvahy, keď museli loviť rôzne predmety v nádobe s bahnom. Za každú splnenú úlohu dostali žetónik a
po splnení všetkých úloh si žetóniky zamieňali za sladkú odmenu. Počasie bolo také i onaké, aj slniečko zasvietilo, aj dáždik nás polial, nič však nebránilo užiť si zábavy dosýta až do večera.

Foto: JG
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STAVANIE MÁJA

FK SENICA - FC BANÍK OSTRAVA

FOLK. FESTIVAL - RADIMOV

PÚŤ K BOŽS. SRDCU, HOLÍČ

TÁBORÁK - 1.MÁJ

SVIATOSŤ BIRMOVANIA - 17.6. 2015
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