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Vážení občania!
Konečne sme sa po dlhej zime dočkali jari - obdobia sviežej zelene, prebúdzania života, nových začiatkov. Získavame z teplých lúčov
slnka stratenú energiu, môžeme sa venovať údržbe svojich príbytkov,
záhrad či športovým aktivitám. Rovnako sa aj ja teším z teplých dní, no
dovoľte, aby som sa tiež poohliadol za uplynulým zimným obdobím.
V závere minulého roka a počas prvých tohoročných mesiacov
sme sa venovali najmä zabezpečovaniu bezproblémového chodu obce,
riešeniu aktuálnych problémov, udržiavaniu ciest a chodníkov. Dlhotrvajúca zima siahla poriadne do nášho obecného rozpočtu – náklady na zimnú údržbu siahajú do výšky približne 3 000 €.
Chcel by som však aj vyzdvihnúť pozitíva tohto obdobia – množstvo spoločenských
a kultúrnych podujatí, o ktorých si dovolím tvrdiť, že boli úspešné a vydarené. Mám na mysli
predvianočné a vianočné podujatia, posedenia, obecné zabíjačky, fašiangy, plesy – jednoducho
podujatia, na ktorých sme sa mohli stretnúť so svojimi priateľmi a známymi, pobaviť sa, relaxovať. Rád by som však zdôraznil, že za všetkými podobnými aktivitami stoja obetaví organizátori, ktorí venujú svoju energiu a voľný čas pre zábavu a pohodu ostatných, za čo im patrí vďaka
a ocenenie.
Onedlho nás máj pozve osláviť Deň matiek, vzápätí hody spojené s jarmokom, veteránistami a rôznymi atrakciami, potom sa priblížia vytúžené prázdniny pre našich malých
a mladých spoluobčanov. V tomto období by sme sa chceli v našej obci zamerať na najurgentnejšie opravy na budove kultúrneho domu, tiež aj na budovanie chodníkov v obci na miestach,
kde sú najviac potrebné. No investície si môžeme dovoliť len do výšky reálnej pre rozpočet takej malej obce ako je naša, preto treba počítať s tým, že pôjde len o čiastočné splnenie našich
potrieb. Správa obce pohltí veľkú časť obecného rozpočtu, takže väčšie investície si jednoducho bez dotácií nemôžeme dovoliť. Týmto by som chcel znova apelovať na našich občanov, aby
prispeli k šetreniu obecných prostriedkov aspoň dôsledným triedením odpadu, pretože za vytriedený odpad neplatíme, no za vyvážanie popolníc míňame nemalé čiastky. Bohužiaľ, na jednotlivcov, ktorí do odpadových nádob dávajú aj papier či plasty, doplácajú všetci.
Záverom vám všetkým prajem krásne prežitie jarných mesiacov a spoločne si želajme,
aby vyšli všetky naše plány a túžby v osobnom živote aj v tom spoločnom – obecnom.
Miroslav Pochylý, starosta obce

KALENDÁR AKCIÍ V MESIACOCH MÁJ - JÚL
12. 5. Deň matiek v kultúrnom dome
18. 5. HODY - od 7. 30 hod. Svätodušný jarmok
od 9. 00 hod. XXV. ročník Záhorácka Veterán Rallye
10. 00 - 17. 00 Sprievodné akcie
20. 00 Hodová zábava so skupinou Popuďané (organizátor ŠK Petrova Ves)
15. 6. od 10. 30 hod. Okresné previerky pripravenosti DHZ - ihrisko ŠK Petrova Ves
27. 7. od 13. 00 hod. Pohárová súťaž DHZ - O pohár starostu obce
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ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
13. decembra 2012
1. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení vykonal starosta obce Miroslav Pochylý. Uznesenie č. 25/2012 OZ prerokovalo žiadosť p. Lukáša Valúcha
na odkúpenie časti parc. č. 496/3. Bol spracovaný geometrický plán na oddelenie tohto pozemku a vytvorené nové parc. č.
496/84 vo výmere 392 m2. OZ schválilo odpredaj pozemku za cenu 3,50 € za m2.
2. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka v MŠ
a školských zariadeniach na rok 2013
Obec dostáva finančné prostriedky na prevádzku a mzdy žiakov základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení na území obce v rámci podielových daní. Z tohto balíka obec musí vyčleniť pre tieto zariadenia finančné prostriedky cestou VZN, koeficienty sa každoročne menia. Na rok 2013 je výška dotácie na žiaka MŠ 1618,89 €, na žiaka ŠKD 94,88 €,
a stravníka ŠJ 106,74 €. Poslanci dodatok VZN schválili.
3. Návrh Zmeny rozpočtu obce Petrova Ves k 31.12.2012
Vzhľadom na zmeny v príjmovej a výdavkovej časti schváleného rozpočtu pripravila účtovníčka OcÚ p. Vépyová návrh zmeny
č. 2 rozpočtu obce na rok 2012, ktorý bol poslancom OZ vopred zaslaný v pís. podobe, následne nimi podrobne prerokovaný
a schválený.
4. Návrh Rozpočtu Obce Petrova Ves na rok 2013
Poslanci OZ po prerokovaní jednotlivých kapitol, položiek, programov a podprogramov rozpočet na rok 2013 schválili. Plánované príjmy/výdavky boli vyčíslené v sume 437 605 €.
5. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov na roky 2014 – 2015
6. Návrh Plánu práce Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na I. polrok 2013
Návrh plánu práce, ktorý poslanom predložil poslancom starosta obce, bol jednohlasne schválený. Program jednotlivých zasadnutí bude dopĺňaný podľa aktuálnych potrieb.
7. Návrh Plánu kontrol obecného kontrolóra na I. polrok 2013
Obecný kontrolór Ing. Ivan Gronský predložil návrh Plánu kontrol na I. polrok 2013, poslanci OZ ho schválili
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach
V novele zákona o miestnych daniach prichádza k zmene v rozhodnutiach o vyrubení miestnych daní. Miestne dane sa vyrubujú na jednom rozhodnutí. Obec prijalo VZN o miestnych daniach v roku 2004, následne bolo prijatých niekoľko zmien
a dodatkov, z dôvodu prehľadnosti bol predložený návrh úplného znenia Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach
s účinnosťou od 1. 1. 2013.Tento návrh bol poslancami OZ schválený.
9. Rôzne:
a) Výber nájomníka do uvoľneného bytu
Nájomca bytu č. 2 v bytovom dome č. súp. 350 p. Ing. Jaroslav Hyža oznámil, že k 31.1. 2013 uvoľní 3-izbový byt. Po prerokovaní evidencie žiadateľov o byty v nájomných domoch, poslanci OZ schválili nájomcu do tohto bytu p. Petra Gučka s rodinou.
Jeho uvoľnený dvojizbový byt č. 7 poslanci OZ rozhodli prideliť p. Jakubovi Kuthanovi a Slavomíre Hrubšovej, príp. ďalším
žiadateľom podľa stanoveného poradia.
b) Žiadosť o úpravu cesty
Obyvatelia bývajúci pri štátnej ceste č. III/5003 smerom od Letničia od č. súp. 176 po č. súp. 194 požiadali obecné zastupiteľstvo o pomoc pri úprave cesty. Komunikácia je poškodená, prepadnutá, pri rýchlejšej jazde sa zem silno otriasa, na rodinných
domoch vznikajú trhliny a praskliny. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie túto žiadosť. Vzhľadom na skutočnosť, že štátna
cesta je vo vlastníctve vyššieho územného celku – TTSK, môže obec odporučiť žiadosť na Obvodný úrad pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie v Senici a správcu komunikácií Správa a údržba ciest TTSK v Senici. (Reakcia Obv. úradu pre CD
a PK: v súčasnosti nie je v pláne súvislá oprava tejto cesty. V jarných mesiacoch bude zvolané konanie na možnosť čiastočnej
opravy cesty alebo zníženia rýchlosti).
c) Návrh na vysporiadanie pozemkov parc. č.1948 a1938 – Ing. Ivan Janík, Bratislava
Ing. Janík predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na vysporiadanie vlastníckych vzťahov k časti parc. č. 1948, ktorá sa nachádza pod ihriskom a časti parc. č. 1938, ktorá sa nachádza pod trénigovým ihriskom. Vzhľadom na štádium spracovania pozemkových úprav nemá v súčasnosti OZ dostatok informácií, aby mohlo rozhodnúť.
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10. D i s k u s i a
V diskusii sa poslanci OZ vyjadrovali k jednotlivým bodom programu zasadania OZ.
Starosta obce vystúpil so stanoviskom, že je potrebná úprava nájomného v bytových domoch. Jeho výška musí vychádzať
z obstarávacej ceny bytového domu.
20. februára 2013
1. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Petrova Ves za rok 2012
Hlavný kontrolór obce Ing. Ivan Gronský podal obecnému zastupiteľstvu správu o svojej činnosti za uplynulý rok. Kontroly
boli zamerané v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Z každej kontroly sú vyhotovené písomné správy. V priebehu roka 2012 OcÚ nedostal žiadne podania, ktorých obsah by bolo možné považovať za sťažnosť
podľa zákona NR SR č. 9/2010 § 3. Poslanci OZ vzali správu na vedomie.
2. Plnenie rozpočtu za rok 2012
Účtovníčka OcÚ p. Vépyová predložila plnenie rozpočtu k 31.12.2012.Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi toto plnenie rozpočtu schválilo bez výhrad tak, ako to navrhol vo svojom stanovisku obecný kontrolór Ing. Ivan Gronský.
Príjmy

Rozpočet po úprave k 31.12.2012

Plnenie
k 31.12.201
2

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné
operácie
príjmové
Spolu

497 562,06
3 000.30 702,83

492 192,79
757,90
26 702,83

531 264,89

519 653,52

Výdavky

Rozpočet po
Úprave
k 31.12.2012

Plnenie
K 31.12.2012

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

415 126,80
17 692,58

378 936,59
16 470,01

Finančné
výdavkové
Spolu

98 416,56

98 196,25

531 235,64

493 602,85

operácie

3. Žiadosť Poľovníckeho združenia vlastníkov pôdy Petrova Ves o odpustenie nájomného na rok 2013
Obecné zastupiteľstvo s odpustením nájomného na rok 2013 súhlasilo.
4. Návrh VZN obce Petrova Ves č. 1/2013 o riešení krízových situácií v zásobovaní pitnou vodou na území obce Petrova
Ves
Starostom obce predložený návrh VZN rieši zásobovanie pitnou vodou v mimoriadnych situáciách, napr. počas poklesu výdatnosti vodného zdroja, poruche na verejnom vodovode, pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vôd. Sú v ňom určené priestranstvá náhradného zásobovania. Poslanci OZ predložený návrh schválili.
5. Žiadosť o odpredaj časti verejného priestranstva – p. Miroslav Gál, Petrova Ves 13
Miroslav Gál s manž. Drahomírou požiadali o odpredaj časti verejného priestranstva parc.č . 456/1 vo výmere 8 m2, ktoré užívajú. OZ odpredaj nehnuteľnosti schválilo.
6. Rôzne:
a) Návrh na vstup do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie Smrdáky
Vzhľadom na to, že naša obec je členom Partnerstva pre Horné Záhorie, ktoré sa stalo členom Oblastnej organizácie cestového
ruchu Smrdáky, poslanci OZ iba zobrali na vedomie vznik tejto oblastnej organizácie.
b) Úprava nájomného v bytových domoch
Starosta obce predložil návrh na zvýšenie nájomného v obecných bytových domoch. Fond opráv sa musí tvoriť min. vo výške
0,5 % z obstarávacej ceny bytového domu. Nájomné sa zvýši od marca 2013 o 2,905 % u bytového domu č. súp. 350, čo predstavuje zvýšenie o 8 – 14 €, podľa veľkosti bytu. V bytovom dome č. súp. 351 o 3,05 %, čo predstavuje zvýšenie cca o 5 – 9
€.
c) Výsledok inventarizácie k 31.12.2012
Predseda ústrednej inventarizačnej komisie p. Roman Guček predložil výsledok inventarizácie k 31.12. 2012. Správa obsahuje
inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2012. Obec vlastní dlhodobý hmotný majetok vo výške 2 562 890,53 €, dlhodobý nehmotný majetok v hodnote 7053,57 €. Finančný majetok pokladnica 213,07 €, bankové účty
celkom vo výške 45 699,62 €, dlhodobé záväzky ŠFRB 462 711,12 € a úver Dexia komunál vo výške 103 707,10 €.
7. D i s k u s i a
Ing. Lasica inicioval diskusiu, kedy sa bude realizovať rozhodnutie Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Senici, týkajúce sa osadenia dopravného značenia na zákaz kamiónovej prepravy cez našu obec. Starosta obce podstúpi
túto pripomienku kompetentným orgánom.
Starosta obce informoval poslancov OZ, že Bc. Jozef Chňupka podal na Obec Petrova Ves žalobu na súd vo veci zaplatenia
nájomného za časť ihriska, ktorá je v jeho vlastníctve. Navrhol, aby obec zastupoval JUDr. Ivan Siráň, ktorý je s prípadom
oboznámený. V hlasovaní poslanci OZ vyjadrili súhlas.
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OBZRETIE SA ZA AKCIAMI V ZIMNOM OBDOBÍ...
Výstava výšiviek

Prišiel Mikuláš ...

Kultúrna a sociálna komisia pri OZ
Petrova Ves zorganizovala v dňoch 1.12. 2.12.2012 v KD výstavu krížikových výšiviek. Majsterky tohto umenia v našej obci
vystavovali rôzne vyšívané obrusy i zaujímavé obrazy z výšiviek. Návštevníci sa mohli
kochať krásnymi výtvormi, ktoré dokazovali
zručnosť ich autoriek.
Celkovú atmosféru práve začínajúceho adventu navodili aj výrobky žiakov zo
školského klubu a materskej školy či maľby
žiakov Základnej umeleckej školy.

Mikulášsky deň v našej obci bol tentokrát netradičný. Mikuláš nechodil za deťmi, ale deti prišli za ním
pred kultúrny dom, kde mal už pripravené darčeky pre
dobré deti. Spolu s ním na deti čakali i zlatovlasý anjel a
tri nezbedné čertiská. Boli až také nezbedné, že najprv
schovali Mikulášovi čiapku, aby nemohol prísť medzi
deti. Deti to však zbadali a čertiská zradili. Za tú zlú vec
čertiskám anjel metlou kožuchy vyprášil. A keď mal Mikuláš svoju čiapku, mohol sa deťom venovať. Pozýval k
sebe najprv deti najmenšie, potom väčšie, až prišli i deti
navštevujúce druhý stupeň základnej školy. Každá skupinka buď niečo zaspievala, alebo zarecitovala, až si nakoniec všetci spolu zatancovali.
Nielen deti sa radovali z mikulášskych balíčkov,
ale aj dospelí si prišli na svoje. Pri kultúrnom dome boli
pripravené i vianočné stánky, v ktorých si bolo možné
vybrať z ponuky vianočného pečiva, vianočných svietnikov, každý sa mohol občerstviť teplým čajíkom alebo
voňavým vianočným punčom. Sprievodné hudobné dotvorenie príjemnej atmosféry mal v rukách p. Igor Kubina. Stretnutie s priateľmi v príjemnom prostredí bolo iste
pekným spestrením nedeľňajšieho popoludnia.

IV. obecná zabíjačka
Klub kultúrnych tradícií v spolupráci s
OcÚ Petrova Ves zorganizovali 15.12.2012
IV. obecnú zabíjačku. Avizovaná hodina začiatku tejto akcie 10.00 hod. sa niesla už v
znamení rozbehnutého predaja mäsa a mäsových výrobkov. Ľudia už naučení, že sa dá
zakúpiť všetko čerstvé za dobrú cenu, prichádzali pred desiatou.
Plné debny čerstvých klobás, jaterníc,
tlačeniek i mäsa priam vyzývali ku kúpe.
Chuťové bunky dráždila vôňa pečeného mäska, ktoré bolo možné zakúpiť si a priamo na
mieste vo vestibule KD ho aj zjesť. K pečenému mäsku na zapitie, prípadne potrebné zahriatie ponúkali varené vínko či studené pivko. K tomu družná debata s priateľmi prispela
k zdarnej akcii v predvianočnom čase.

Jasličková pobožnosť
Na druhý sviatok vianočný sa v našom kostole konala
Jasličková pobožnosť. Účinkovali deti z MŠ, ZŠ a ZUŠ – tanečný odbor. Deti z MŠ vystupovali ako roztomilí anjelici,
žiaci zo základnej školy zasa spevom, tancom a recitáciou
stvárňovali biblický príbeh o Ježiškovom narodení.
Bola to milá slávnosť, ktorá sa tešila pozornosti veľkého množstva divákov.
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OBZRETIE SA ZA AKCIAMI V ZIMNOM OBDOBÍ...
Detský maškarný ples

Zlatici Vaculkovej, Márii Spáčilovej, Márii Kumpanovej,
Petre Hyžovej, Eve Pišojovej, Marcele Zifčákovej a rodičom, ktorí poskytli finančný príspevok na zakúpenie tzv.
škôlkársko - rodičovskej tomboly.

Fašiangy 2013
Tohtoročné fašiangy sa v našej obci oslavovali v sobotu, 9. 3. 2013.

Dňa 27.1. 2013 sa Kultúrny dom
v Petrovej Vsi rozjasnil farebnými girlandami,
serpentínami, balónikmi, ožil veselou hudbou
a naplnil sa krásnymi maskami. Dôvodom bol
tradičný detský karneval, ktorý odštartovali pôsobivým tanečným vystúpením žiaci zo Základnej
umeleckej školy v Gbeloch, pobočka Petrova
Ves pod vedením p. učiteľky Bc. Martiny Šteflíkovej. Ovzduším KD sa niesla uvoľnená a radostná atmosféra, na parkete sa zvŕtali princezničky, králi, čarodejníci, policajti, muchotrávky,
lienky, víly, batmani a rôzne zvieratká. Šmolkovia vyzývali masky na pestrofarebnú karnevalovú
promenádu, zabávali ich, povzbudzovali,
častovali naozajstným šmolkovým cukríkmi a za
odvahu odmeňovali sladkou dobrôtkou. O veselú
a zmysluplnú zábavu sa dokonale postarali dídžejky Dominika a Patrícia.
Malí aj veľkí sa zabávali, tancovali, všetci
boli odmenení škôlkársko – rodičovskou tombolou,
nikto nemusel byť smutný. Srdečnú vďaku adresujeme Obecnému úradu v Petrovej Vsi pod vedením p.
starostu Miroslava Pochylého, p. riaditeľke ZŠ Mgr.
Lene Šteflíkovej s kolektívom zamestnancov, kolektívu zamestnancov MŠ Mgr. Jane Vallovej, Ivete Čulenovej, Dominike Ravasovej, Blažene Ondrášovej,
Andrei Ondrášovej, Jane Hatalovej, Márii Jančíkovej,
Stavebninám MW-Trade v Holíči, Autodielni Vladimíra Vépyho, Únii žien Petrova Ves, predajni Even v
Skalici Kataríny Lasicovej, predajni p. Ondrušku v
Gbeloch, SD Jednota COOP Senica Ing. I. Bzdúškovi, Kovovýrobe ZAMA p. Lánikovi, Ateliéru
PHFOTOGRAPHY Martine Fehérovej, Mgr. Miroslave Hricovej, Ľubici Kumpanovej, Miriam Nemcovej, Helene Carabulovej, Dáši Olšovej,

Už o deviatej ráno vyšiel spred kultúrneho
domu sprievod najrozličnejších maškár, aby sa spolu
s ďalšími občanmi naposledy zabavili, popili, pojedli
a zatancovali pred očakávaným obdobím pôstu. V
sprievode sme mohli vidieť ženícha v čiernom a nevestu v bielom, čipernú starkú, drzého gorilieho opičiaka, Ivana, ruského molodca, grófa Draculu, zeleného mužíčka so svojou panenkou, pána doktora
Jandla, ktorý prvú pomoc podával, vyšetroval, tlak
meral a alkomerom hladinu veselosti zisťoval. A kto
ešte ľudí zabával? ... Ferda mravec s lienkou sedembodkovou, Batman navždy, dve kravičky s vemienkami, Zajko-bojko s mrkvičkou, cigánočka, šašo,
piráti, Šmolkovia i krojovaný mládenec, ktorý ozembuch v ruke mal a do tanca spolu s muzikantmi veselo búchal.
Po celodennom putovaní všetci v kultúrnom
dome sa stretli, s basou sa rozlúčili a nechali ju šesť
týždňov oddychovať, aby po pôste mohla zasa veselo hrať.
Poďakovanie patrí kultúrnemu klubu a všetkým, ktorí sa do sprievodu i pochovávania basy zapojili.
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Z diania v našej základnej škole
V čase písania tohto príspevku je síce podľa kalendára jar, no počasie sa správa ako uprostred zimy. Táto
skutočnosť pôsobí inšpiratívne pri spomínaní, ako sme v našej škole prešli zimným obdobím, až sme sa ocitli v čase
bilancovania tretieho štvrťroka.
Posledné vydanie spravodaja bolo pred Vianocami, tak začnem týmto termínom. Neboli síce tak romanticky zasnežené ako tohtoročná Veľká noc, no aj tak sme si tieto krásne sviatky užili najprv v radostnom očakávaní
v škole na vianočnej besiedke 18. decembra a potom v krásnom závere sviatkov na Jasličkovej pobožnosti v kostole
Ducha Svätého 26.12.
V januári sme mali menej radostné obdobie, veľa detí bolo chorých, pre vysokú chorobnosť sme dokonca
museli vyhlásiť chrípkové prázdniny, ktoré deťom predĺžili prázdniny polročné.
Na 13. február bude určite spomínať 16 detí ako na významný medzník svojho života. Osem chlapcov a osem dievčat
bolo zapísaných do prvého ročníka ZŠ, nikto z rodičov nepožiadal
o odklad školskej dochádzky, takže sa v septembri tešíme na budúcich prváčikov.
Aby sme si zimu spríjemnili aj kultúrou, usporiadali sme
divadelné predstavenie Prasiatko Kvik, kde účinkovali Maja Velšicová a Miro Fančovič. Našim žiakom aj deťom z MŠ sa podľa
nadšených reakcií predstavenie veľmi páčilo.
Mesiac knihy – marec sme si pripomenuli, ako inak,
v obecnej knižnici, kde sa žiakom venovala dlhoročná propagátorka knižnej kultúry pani Marta Rúsková.
Okrem literatúry sa v marci konajú aj viaceré súťaže. Naši tretiaci sa s p. učiteľom Mgr. Stanislavom Fehérom zúčastnili v Holíči na obvodnom kole matematickej súťaže
Pytagoriáda. Reprezentovali nás Marek Tomáško Švrček, Jakubko Fehér a Barborka Černá.
Dňa 19.3. sa v našej škole konali ďalšie dve súťaže:
Výtvarníci sa snažili ukázať svoju zručnosť a talent v súťaži Farebná paleta, žiacke práce boli zaslané do
CVČ Skalica.
Recitátori zasa zápolili v školskom kole Hurbanovho pamätníka. Na 1. mieste sa umiestnila žiačka 2. ročníka Adelka Hricová, na 2. mieste žiak 3. ročníka Jakubko Fehér a na 3. mieste žiačka 2. ročníka Michaelka Michalková. Následne nás na obvodnom kole v Skalici reprezentovali prví dvaja víťazi, pričom sa A. Hricovej podarilo
získať krásne 2. miesto v I. kategórii – poézia.
Na prvý jarný deň sme sa zúčastnili na výchovnom koncerte,
kde nám i deťom z MŠ krásu ľudových piesní a takmer zabudnutých
ľudových nástrojov pripomenuli pán Peter Hlbocký so synom Martinom.
A už sa priblížili veľkonočné sviatky, ktorých symboliku i
duchovný rozmer sme si pripomínali okrem náboženskej výchovy aj
na ostatných vyučovacích predmetoch. A vlastne aj po vyučovaní - v
školskom klube detí. Tam sa deti pod vedením p. vychovávateľky Bc.
Zdenky Vašiovej zapojili do 12. ročníka celoštátnej súťaže v Dolnom
Kubíne O najkrajšiu kraslicu a získali 1. miesto v kategórii 5 – 11 rokov.
A aké sú naše najnovšie aktivity? Tešíme sa z jarného obdobia, aby sme mohli po dlhej zime nabrať síl na
finálne obdobie školského roka. Počas čitateľskej Noci s Dobšinským (12.4.) sme sa venovali knižnej kultúre, fyzické zdravie zasa od 19. apríla upevňujeme na plaveckom kurze v senickej plavárni. Zároveň pripravujeme pre všetky
mamičky a staré mamičky kultúrny program ku Dňu matiek.
Ako vidno, aktivít máme neúrekom, popri nich však nesmieme zabúdať na to najdôležitejšie – vzdelávanie
a výchovu našich žiakov. Tak im všetkým, rovnako ako ich pedagógom, želám krásnu jar a úspešný záver školského
roka.
Mgr. Lena Šteflíková, riaditeľka ZŠ
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Nahliadnutie do dúhového kráľovstva v MŠ
Ani sme sa nenazdali a naše putovanie v dúhovom kráľovstve sa prehuplo do druhej polovice. Okrem bežných výchovno-vzdelávacích cieľov boli pre deti zdrojom nových a zaujímavých zážitkov aktivity, o ktorých sa môžete dočítať v nasledujúcich riadkoch.
Dňa 15.1.2013 nás pobavilo interaktívne divadielko Jaja s bábkovým predstavením o nezbednej, vrtošivej
a namyslenej princeznej Frmulíne v Kultúrnom dome v Gbeloch. Tento umelecký zážitok mohli deti absolvovať aj
vďaka tomu, že nám Obecný úrad poskytol bezplatne autobus.
27.1.2013 sa deti do sýtosti vyšantili na detskom karnevale v KD, ktorý sa tento rok konal pod záštitou MŠ. Srdečne
ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a organizácii tejto vydarenej akcie pre
deti.
13.2.2013 sa konal zápis detí do Základnej školy v Petrovej Vsi. Vďaka milému programu a srdečnému prijatiu sa deti presvedčili, že škola môže byť prívetivým miestom. MŠ zaškolila 16 detí, ktoré od septembra nastúpia
k plneniu si povinnej školskej dochádzky. 19.2.2013 sme prijali pozvanie riaditeľky ZŠ Mgr. Lenky Šteflíkovej na
pôsobivé divadelné predstavenie „Prasiatko Kvik a jeho priatelia “ v podaní Majky Velšicovej a Miroslava Fančoviča. 27.2.2013 bol zrealizovaný zápis do MŠ. O prijatie do MŠ písomne požiadalo 20 zákonných zástupcov detí.
11.3.2013 sa v našej MŠ uskutočnil
„Deň veselých zúbkov“. Cieľom podujatia bolo zaujímavou a hravou formou vzbudiť u detí záujem o čistenie zúbkov, naučiť ich už v ranom veku správny spôsob starostlivosti o chrup. Rodičia a deti získali nielen užitočné rady
a tipy, ako sa starať o chrup, ale zároveň strávili príjemné
zúbkové popoludnie.
21.3.2013 sme sa v Základnej škole pobavili na koncerte
ľudovej hudby, kde deti spoznali dobové hudobné nástroje
a staré ľudové piesne.
4.4.2013 sa v Kultúrnom dome v Holíči konala
okresná prehliadka matematickej gramotnosti
„Matematické hry múdrej pani sovy“. Z našej MŠ si vyskúšali svoje matematické zručnosti v štyroch okruhoch 1. Cesty a labyrinty, 2.Určenie poradia, 3. Počet
a číselný rad, 4. Názvy geometrických tvarov - Terezka Köttnerová, Karinka Kumpanová a Matejko Rampáček.
17.4.2013 sa uskutočnil vo Františkánskom
kláštore v Skalici 10. ročník Okresnej prehliadky prednesu poézie a prózy. Našu MŠ svojím výrazným prednesom prezentovala Kristínka Pišojová básňou „Ráno“
o nezbednom a lenivom vrabčiakovi Čimovi.
Od 19.4.2013 dvanásť detí prihlásených na
plavecký výcvik navštevuje plaváreň v Senici za účelom absolvovania plaveckého výcviku. Deti si vytvárajú kladný vzťah k vodnému prostrediu, osvojujú si základy
techniky plávania a správneho dýchania. 30.4.2013 sa uskutočnila v KD v Skalici okresná prehliadka v speve detí
MŠ. Našu materskú školu reprezentovala Emka Fehérová s piesňou „Páslo dievča pávy.“
Ku Dňu matiek pripravujeme „Šmolkový darček pre mamičky“, ktorý matkám a starým matkám podarujeme dňa 12. 5. v Kultúrnom dome v Petrovej Vsi. Pri príležitosti MDD pripravíme „Týždeň detských radostí“, plánujeme výlet rodičia – deti - zamestnanci MŠ. Zúčastníme sa športových aktivít pod názvom „Indiánsky deň “
v Zlatníckej doline. Naše putovanie v dúhovom kráľovstve v tomto školskom roku oficiálne ukončíme rozlúčkou
s predškolákmi.
Svoj vstup uzatváram prianím, nech Vám jarné slnko vyčarí čo najviac úsmevov na Vašich tvárach.
Alena Kučerová, riaditeľka MŠ
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SPRÁVA DHZ za rok 2012
K dnešnému dňu má naša organizácia 48 členov, z toho 21 žien. Máme dve súťažné družstvá - mužské a ženské. Rok 2012 sa niesol v znamení prípravy techniky na letné obdobie a príprav na okresné kolo previerok pripravenosti a pohárových súťaží. Tieto prípravy ovplyvnili problémy s požiarnou striekačkou, kvôli ktorým sme netrénovali požiarne útoky s vodou, ďalej nekompletnosť družstiev. Zaregistrovali sme slabú účasť na tréningoch, čo nie je dobré znamenie, pretože
členovia DHZ sú stále viac prizývaní na zásahy, kde úzko spolupracujú s profesionálnymi hasičmi.
TAKTICKÉ CVIČENIE sa uskutočnilo 7. 6. 2012, bolo riadené MV SR, KR ZaHZ v Trnave a OR ZaHZ okresu Skalica. Cvičenie bolo vyhlásené formou poplachu o 9.40 hod. požiarom v Boričkách. Zúčastnilo sa ho 18 zborov. Petrova Ves použila na
zásah auto Iveco a 5 členov DHZ. Previerky pripravenosti sa konali 23. 6. 2012 v Chropove, muži skončili na druhom a ženy
prvom mieste.
Pohárových súťaží bolo viac: 30.6. sme sa zúčastnili súťaže O pohár starostu obce Letničie, kde obe družstvá stáli ako sa hovorí „na bedne“ - ženy skončili na prvom a muži na druhom mieste, 7.6. v Uníne sme tiež bodovali - muži boli prví
a ženy tretie. 14.7. V Radošovciach pokračovala naša spanilá jazda - muži aj ženy získali prvé miesta. Nasledovala nočná súťaž
v Radimove a ženy skončili na druhom mieste. U mužov sa vyskytli problémy s neúčasťou niektorých členov družstva, takže
požiarny útok nedokončili.
V mesiaci júl sa konala pohárová súťaž v našej obci - O pohár starostu obce. Zúčastnilo sa jej celkom 22 družstiev, na
súťaži nás poctili svojou účasťou aj predseda okresného výboru v okresu Skalica p. Lukáč, člen okresného výboru p. Malík
a starosta obce p. Pochylý. Veliteľ výcvikového štábu p. Švec sa ospravedlnil. Pri nástupe boli naši dvaja členovia ocenení medailou „ Za príkladnú prácu“, a to Húšek Peter a Richard Janík. Medaily odovzdávali predseda OV DPO p. Lukáč a starosta
obce p. Pochylý. V tejto súťaži muži i ženy získali tretie miesto. Ďalšie súťaže: Kopčany - ženy 2. miesto a muži 6. miesto,
Kúty - muži s výborným časom po prvom útoku mali možnosť dosiahnuť výborné umiestnenie, ale z dôvodu prešľapu na nástrekovej čiare nedokončili. Ženy tu úplne vypustili a skončili na 9 mieste. Táto súťaž znamenala zlom, časy útokov sa začali
rapídne zhoršovať. V Brodskom - ženy vôbec neboli a muži nedokončili, v Gbeloch - ženy 7. a muži 8. miesto, Moravsko Záhorácky pohár - ôsme miesto.
Obidvom družstvám za predvedené výkony patrí úprimné poďakovanie a veríme, že rok 2013 bude priaznivejší .
V rámci preventívnych prehliadok bolo preškolených osem členov, ktorí následne vykonali kontrolu v obytných domoch
a malých prevádzkach. Niektoré závady menšieho charakteru boli odstránené na mieste, závažnejšie do určitého termínu. Všetko bolo zapísané do zápisníc a odovzdané na OcU.
V oblasti práci s mládežou sa v súčasnosti nedarí zložiť ani jedno mládežnícke družstvo. V budúcnosti sa musí naša práca
v tomto smere zlepšiť, aby sa nám podarilo získať aspoň jedno družstvo.
ZÁSAHOVÁ ČINNOSŤ - v roku 2012 sme zasahovali päťkrát, pri horení stohu slamy, následného požiaru v lese a pri vypaľovaní porastov. Pri živelnej pohrome sme štyrikrát odstraňovali nánosy z miestnych komunikácií. Pred žatvou boli preškolené
asistenčné hliadky, ktoré mali služby počas žatevných prác. Počas roka boli preškolení členovia DHZ v obsluhe požiarnej techniky a prevencie. Boli odvysielané rozhlasové relácie, a to najmä pred žatvou, ktoré upozorňovali ľudí na zákaz vypaľovania
porastov a kladenie ohňa v období sucha, taktiež pred vykonaním preventívnych prehliadok v rodinných domov a malých prevádzkach. V nasledujúcom roku urobíme prednášku v základnej škole.
Termíny vydania Petrovoveského spravodaja v roku 2013

august 2013 (uzávierka 15.8. 2013) november 2013 (uzávierka 15.11. 2013)
Svoje príspevky posielajte na e-mailovú adresu: spravodaj@petrovaves.sk
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KULTÚRNE ČINNOSTI - ako každoročne sa i tento rok konala v našej obci Záhorácka Veterán Rally, kde sme pomáhali pri
riadení križovatiek a zabezpečovali občerstvenie v hasičskej zbrojnici. Mesto Holíč nás znova pozvalo na cestné motocyklové
závody, kde sme vykonávali traťových komisárov. Pri oslavách Božieho tela sme riadili križovatky a asistovali sme pri táboráku
pri stavaní mája. Ďalej sme pomáhali Poľovnému združeniu s organizovaním športového dňa pre deti. Na svätého Floriána bola
položená kytica k pomníku sv. Floriána, patróna hasičov. V tomto roku zorganizoval SMER-SD minifutbalový turnaj pod záštitou poslankyne NR SR JUDr. Viery Kučerovej. Mužstvo členov našej DHZ v zložení Pavol Roman, Marcel Čierňava, Peter
Roman, Jaroslav Rampáček, Marek Žifčák vybojovali prvenstvo a týmto im ďakujeme za vzornú reprezentáciu.
V rámci brigádnických hodín sme vykonávali údržbu požiarnej techniky, výstroja a výzbroje, údržbu hasičskej zbrojnice a jej okolia. Koncom októbra sme zazimovali hasičskú techniku a zároveň prebehla inventarizácia majetku komisiou určenou OcU. Taktiež sme previedli zúčtovanie PHM.
Dna 19.1.2013 sa konala výročná členská schôdza, na ktorej sa zúčastnil delegát OV PO v Skalici p. Švec a starosta
obce p. Pochylý. V diskusii poďakoval p. starosta členom DHZ v Petrovej Vsi za ich záslužnú a obetavú prácu. Delegát OV
zhodnotil našu prácu kladne a zablahoželal nám k dosiahnutým výsledkom. OV PO udelil medaily „ Za príkladnú prácu“ s. Jurkovičovej Lenke a Petrovi Romanovi, ktoré odovzdal delegát OV PO.
V závere poďakoval všetkým hasičom a hasičkám veliteľ DHZ.
Jozef Janík, veliteľ DHZ

Blahoželáme...
Okrúhleho životného jubilea 50 rokov sa 14.2. 2013 dožil mladší zbormajster PAVOL MICHÁLEK z DHZ Petrova Ves.
Členom DHZ je od roku 1978. Bol zvolený za člena pléna OV DPO. Získal odbornú spôsobilosť preventivára PO obce. Pracuje vo výbore ako pokladník. Za jeho aktívnu činnosť mu bola udelená medaila ZA PRÍKLADNÚ
PRÁCU. K životnému jubileu 50 rokov na návrh výboru DHZ mu OV DPO
udelilo medailu ZA ZÁSLUHY.
Touto cestou mu ďakujeme za doterajšiu prácu v organizácii a do ďalších rokov mu prajeme veľa zdravia, šťastia a pohody a pracovných úspechov.
Foto: Schemmer Ján

Janík Jozef, veliteľ DHZ

Memoriál Milana Ralbovského st. - Mariášový turnaj
V nedeľu, 6. januára 2013, sa v miestnom kultúrnom dome konal mariášový turnaj petrovoveských
hráčov - MEMORIÁL MILANA RALBOVSKÉHO.
Hlavným organizátorom tohto turnaja bol p. Slavomír Jasaň st. a zúčastnilo sa ho 15 petrovoveských hráčov. Hralo sa do 100 červené drahšie klasickým spôsobom na štyri kolá. Na stole v každej hre
bolo 7 eur.
Po vzájomných hrách vzišlo nasledujúce poradie hráčov:
1. Jurka Milan 2. Fišera Pavol 3. Janík Ferdinand 4. Hetéš Jozef 5. Kondla Marián
6. Kotvan
Ladislav 7. Beňa Miroslav 8. Pochylý Štefan
9. Matula Štefan 10. Pochyba Peter
11. Beňa Štefan 12. Kocák Marián 13. Kopča Roman 14. Fehér Vladimír 15. Juriga Ján
Ceny víťazom odovzdávala p. Mária Ralbovská. Všetci zúčastnení si turnaj pochvaľovali, a tak
naša obec má za sebou ďalšiu úspešnú akciu.
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MÁJOVÉ HODY 18. 5. - 19.5. 2013
P R O G R A M 18. máj 2013
07.00 Otvorenie Svätodušného jarmoku
07.30 Príjazd účastníkov XXV. ročníka Záhoráckej Veterán Rallye - výstava vozidiel
10.00 Privítanie účastníkov XXV. ročníka Záhoráckej Veterán Rallye
10.30 Štart vozidiel do I. etapy - Petrova Ves , Unín, Radimov, Vrádište, Skalica, Holíč a späť
13.00 Štart vozidiel do II. etapy - Petrova Ves, Letničie, Štefanov, Borský Mikuláš, Šaštín-Stráže,
Smolinské, Gbely, Petrova Ves
15.30 Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov XXV. ročníka Záhoráckej Veterán Rallye
Sprievodné akcie
10.00 - 14.00 Pavel Jakubec - karikaturista
9.30 – 15.00 Trampolína pre deti
10.30 Otvorenie výstavy tvorby Petra Kotvana /obrazy/ a Mirky Pípovej /ozdoby z korálikov/
14.00 FS Slnečnica - Sunečník Gajary
10.00 - 16.00 Karaoke show s Igorom Kubinom
20.00 Hodová zábava so skupinou Popuďané
PROGRAM 19. máj 2013
09.00 Slávnostná bohoslužba v kostole Ducha Svätého
10.00 – 17.00 Pokračovanie výstavy tvorby Petra Kotvana a Mirky Pípovej v priestoroch OcÚ
17.00 Majstrovský futbalový zápas PETROVA VES - KRAKOVANY V. liga Západ
Bližšie informácie k ZÁHORÁCKEJ VETERÁN RALLYE na www.petrovaves.sk

A na čo sa môžeme tešiť počas hodov...?
Okrem pretekov veteránov, jarmoku a tradičných sprievodných akcií (trampolína, karikaturista,
karaoke show, tanečná zábava) sa počas tohtoročných hodov chystá ďalšia z výstav v zasadačke obecného
úradu. Tentoraz budú mať priestor mladí talentovaní umelci z našej obce. Mirka Pípová tvorí pôsobivé
šperky a dekorácie z korálikov, architekt Peter Kotvan predstaví ukážky svojich architektonických projektov z praxe, ale aj kresieb a malieb, ktorým sa venuje vo voľnom čase. Zároveň bude v týchto priestoroch prvýkrát inštalovaná stála výstava petrovoveských krojov, ktorú iniciovala a zabezpečila miestna organizácia Jednoty dôchodcov.
Ako hlavné kultúrne podujatie je na sobotňajšie popoludnie pripravené vystúpenie folklórneho súboru Slnečnica – Sunečník z Gajár. Ich program pre malých i veľkých milovníkov ľudových piesní, tancov
a krásnych krojov doplní aj ľudový rozprávač, takže sa určite nudiť nebudeme. FS Slnečnica má totiž dlhoročnú tradíciu, je známy nielen v našom regióne či na Slovensku, ale často reprezentuje naše tradície aj
v zahraničí na rôznych festivaloch. Spolupracuje so Slovenským rozhlasom, Slovenskou akadémiou vied,
Slovenskou televíziou a TV Markíza, vydali aj niekoľko hudobných nosičov – CD.
Tak nech tie tohtoročné hody vyjdú, nech nám praje počasie a všetko si v zdraví a spokojnosti vychutnáme. Príjemnú zábavu želajú organizátori – poslanci OZ, kultúrna komisia, pracovníci OcÚ
a ostatní dobrovoľní pomocníci.
Mgr. Miriam Hricová
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Vynikajúci športovec v našej obci
Rudo Bartal, žiak deviateho ročníka ZŠ s MŠ Gbely, rodák z
našej dediny a úspešný všestranný športovec.
Skromný, sympatický chalan, futbalista - brankár, začínal tu, v rodnej
dedine pod vedením trénera P. Pochylého, neskôr sa výbornými výkonmi dostal
do MFK Skalica, kde teraz chytá žiacku II. ligu. Okrem futbalu vyniká aj v ďalších športoch, spomenúť môžem volejbal, ktorý hráva v škole a reprezentuje ju
vo volejbalových súťažiach. Má i obľúbenú atletickú disciplínu - skok do výšky,
v ktorej postúpil minulý rok na Majstrovstvách Skalického okresu v atletike žiakov výkonom 160 cm do krajského kola tejto súťaže. Darilo sa mu i na Majstrovstvách Trnavského kraja v atletike a svojím výkonom 167 cm získal 2.
miesto a následne aj na Majstrovstvách Slovenska v Bratislave tiež 2.miesto výkonom 165 cm.
I keď mu futbal zaberá veľa času - tréningy, zápasy - vo voľnom čase si
rád zahrá tenis, počítačové hry v počítači alebo zasurfuje po internete.
Keďže končí deviaty ročník, uvažuje nad ďalším štúdiom. Prezradil, že
jeho ďalšia životná cesta bude viesť asi na technické lýceum na Myjave, kde bude môcť nielen študovať, ale aj pokračovať vo svojom futbalovom sne vo futbalovom klube Spartak Myjava.
Prajeme mu do ďalšieho života veľa športových i osobných úspechov a budeme radi, ak bude našu obec i
naďalej úspešne reprezentovať.
Mgr. Ivona Valentovičová

Šikovné ruky v našej obci
Uvažujúc nad občanmi našej obce zisťujem, koľko my tu máme šikovných ľudí.
Jeden vie to, druhý zasa ono... a na jazyk sa mi derie známy veršík z piesne “... a
všichni spolu uděláme moc“. Tak by to malo byť, vedieť si vážiť prácu nielen svoju, ale oceniť
aj prácu iného a vlastne vážiť si každú prácu.
Nebudem tu hovoriť o práci ako takej, ale chcem začať taký miniseriál o ľuďoch, našich spoluobčanoch, ktorí majú milé záľuby. Prvou z radu „šikovných rúk“ je Mgr. Zuzana
Morávková, rod. Škuligová.
Vyštudovaná pedagogička, tohto času na materskej dovolenke, má dve deti. Popri ich
opatere a zamestnaní si obľúbila pečenie tort. O jej tortách sa už
hovorí nielen v našej obci, ale i v širokom okolí. Sú krásne, sú nápadité, sú originálne a veľmi chutné. Vraví, že pri ich vytváraní sa odreaguje a veľmi
rada využíva svoju fantáziu. A je to fakt, mám osobnú skúsenosť, že jej fantázia je nekončiaca. Potvrdzuje nám to celý rad fotografií jej tort na jej internetovej stránke, ktorú
si založila pre tento účel. Každú tortu, ktorú vyrobí, si vyfotí a fotografiu uloží. Inšpirovať sa nimi môže nielen ona, ale aj každý, kto si k nej príde nejakú tú tortičku objednať.
Nepečie torty , ako sa hovorí, „na kšeft“, ale pre svoju radosť.
Jej snahou je pripraviť tortu peknú nielen navonok, ale aj chutnú vo vnútri. Používa pravé maslo, kvalitnú čokoládu, holandské kakao, domáce vajíčka a vždy čerstvé
suroviny. Príchuť torty si môže vybrať každý podľa svojej chuti, korpusy môžu byť
piškótové, orechové, kakaové, mramorové, plnky šľahačkové, maslovo-pudingové alebo varené, nad parou šľahané
a rôznej chuti. Torty poťahuje hmotou z marschmallow cukríkov (MMF - marschmallow fondant ), prípadne K2 a
na modelovanie hmotu Smartflex Flower. Na fotografiách tort na jej internetovej stránke by ste si iste našli takú,
ktorá by lahodila vášmu oku.
A jej motto: "Každá torta ukrýva v sebe more práce, času, fantázie, trpezlivosti a kus srdca človeka, ktorý tortu vytvoril!" ;-)
Prajeme jej veľa tvorivého úsilia a radosti z každej torty, ktorú ešte upečie.
Mgr. Ivona Valentovičová
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Z činnosti športového klubu
Jarná časť súťažného ročníka 2012/2013

Výsledky prípravných zápasov
počas zimnej prípravy:
„A“ MUŽSTVO
Petrova Ves - Mokrý Háj 1:2
Petrova Ves - Strážnice 1:1
Žeravice - Petrova Ves 2:1
Petrova Ves - Šajd. Humence 3:2
Petrova Ves - Holíč 1:4
DORAST
Strážnice - Petrova Ves 5:1
PRÍPRAVKA
Petrova Ves - Skalica „B“ 1:4

Jarná časť futbalovej súťaže začala netradične, a to viacerými odloženými
zápasmi z dôvodu nevyhovujúcich poveternostných podmienok. Niektoré
zápasy sa už odohrali, niektoré sa ešte len odohrajú.
Bilancia „A“ mužstva po 24. kole:
Petrova Ves - Trebatice 2:0
Radošovce - Petrova Ves 2:1
Petrova Ves - Kúty 2:2
Borský Mikuláš - Petrova Ves 2:0
Petrova Ves - Mor. Sv. Ján 3:1
Radošina - Petrova Ves 2:2
Petrova Ves - Horné Orešany 1:0
Bilancia žiakov po 16. kole:
Petrova Ves - Radošovce 1:4
Šajd. Humence - Petrova Ves 7:1
Petrova Ves - Radimov 0:6
Petrova Ves - Rybky 0:12
Kopčany - Petrova Ves 2:3

Ďalšie zápasy na domácej pôde:
„A“ mužstvo:
19.5. o 17.00 Petrova Ves - Krakovany
2.6. o 17.00 Petrova Ves - Jacovce
9.6. o 17.00 Petrova Ves - Veľké Kostoľany

Dorast:
11.5. o 14.30 Petrova Ves - Rohov
25.5. o 14.30 Petrova Ves - Šajd. Humence
8.6. o 14.30 Petrova Ves - Hradište

Žiaci:
11.5. o 12.00 Petrova Ves - Stráže
25.5. o 12.00 Petrova Ves - Šaštín
8.6. o 12.00 Petrova Ves - Brodské

Prípravka:
11.5. o 10.00 Petrova Ves - Šaštín
25.5. o 10.00 Petrova Ves - Bor. Mikuláš
8.6. o 10.00 Petrova Ves - Oreské

Bilancia dorastu po 20. kole:
Koválov - Petrova Ves 0:1
Petrova Ves - Kopčany 1:1
Petrova Ves - Stráže 2:4
Jablonica - Petrova Ves 2:1
Petrova Ves - Cerová 0:2
Brodské - Petrova Ves 4:0
Bilancia prípravky po 19. kole:
Petrova Ves - Kúty 3:12
Petrova Ves - Holíč 1:15
Kopčany - Petrova Ves 15:0
Petrova Ves - Letničie 0:7
Mor. Sv. Ján - Petrova Ves 8:1
Petrova Ves - Trnovec 2:8

Záhorácka amatérska mariášová liga
V sobotu, 9.3.2013, sa konal v našej obci ďalší zo série turnajov Záhoráckej
amatérskej mariášovej ligy.
Zúčastnilo sa ho 57 účastníkov z 21 miest a obcí - Dubnica, Holíč, Skalica,
Malacky, Senica, Kúty, Lopašov, Brodské, Kopčany, Oreské, Sološnica, Rohožník,
Gbely, Bratislava, Bor. Mikuláš, Radimov, Šaštín, Pezinok, Koválov, Letničie a Petrova Ves. Petrovu Ves reprezentovali štyria hráči - Pavel Fišera, Vaši Vladimír, Matula Štefan a Pochyba Peter. Hralo sa na 5 kôl po 50 minútach. Turnaj sa hral v kultúrnom dome, organizáciu turnaja mal pevne v rukách p. Slavomír Jasaň st. Zúčastnení hráči mali zabezpečené i občerstvenie. Zaujímavosťou turnaja bolo využitie prezenčnej tabule, pomocou ktorej boli účastníci turnaja i prípadní diváci informovaní o priebežných výsledkoch.
Konečné výsledky:
1. Jurka Milan (Gbely), 2. Chalás Ľubomír (Lopašov), 3. Liška Ján (Malacky).
Z domácich hráčov sa najvyššie umiestnil p.Fišera Pavel, ktorý získal 11. miesto.
Ceny do turnaja o. i. venovali: p. Štefan Beňa, Hostinec u Jabuča, p. Vladimír Vépy, RD Petrova Ves,
ROMMS Petrova Ves.
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Spoločenská kronika
Z našich radov odišli....
Eva Pochylá 09.12.2012
Kamila Páralová 29.04.2013 - najstaršia občianka
našej obce (nedožitých 95 rokov)
Agneša Kotvanová 05.05.2013

Narodili sa...
Ondrej Krbica 04.12.2012
Dominik Katina 14.12.2012
Tomáš Kubina 28.12.2012
Kristína Kubinová 28.12.2012
Zuzana Matulová 07.02.2013
Darina Kotvanová 21.02.2013

Jubilea sa dožili...
70-roční
Felix Hladký
Jozef Kotvan
Jarmila Poláková
Štefan Májek

85-roční a viac
Jozefa Júnošová
Anna Malíková
Bernardína Albrechtová
Kamila Gučková

75-roční
Štefan Lukáč

Vernosť si sľúbili....
Michal Kastler – Jana Fischerová

Zlaté svadby ...
Ferdinand Tomša - Rozália Júnošová 20.04.1963
Jozef Klena - Johana Matulová 18.05.1963
Jozef Krbica - Božena Glogovská 31.08.1963

Informácie o počte obyvateľstva v
Petrovej Vsi ku dňu 31.12. 2012:
Celkový počet obyvateľov - 1105
Počet prihlásených - 13
Počet narodených - 15
Počet odsťahovaných - 12
Počet úmrtí - 8

Po uzávierke ...
Stavanie mája - aj tento rok členovia kultúrneho klubu zorganizovali tradičné stavanie mája. Uskutočnilo
sa 30. apríla od 16.30 hod. Teplé počasie prilákalo veľa občanov Petrovej Vsi k priateľskému posedeniu si v parčíku
pri kultúrnom dome. Nechýbalo občerstvenie v podobe cigánskej pečienky, guláša, piva či kofoly. Pri príjemnej
hudbe všetci prítomní s napätím sledovali, ako chlapi z dediny pod vedením Mariána Kocáka pomaly, ale iste stavali
máj. Ozdobený máj nám dnes zdobí našu dedinu a pripomína, že prišiel lásky čas.
Zasadanie OZ 23. 4. 2013 - V stručnosti k jeho programu:
1. Záverečný účet obce za rok 2012 bol schválený bez výhrad (schválenie bolo odporučené aj obec. kontrolórom)
2. Správa audítora o vykonaní účtovnej závierky za rok 2012 nespochybnila vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia.
3. Plat starostu obce bol v zmysle zákona č. 154/2011 znova prerokovaný a schválený v nezmenenej výške.
4. Aktuálne problémy obce:
- aspoň dočasne opraviť niektoré cestné výtlky
- vybudovať časť chodníkov v najnebezpečnejších úsekoch
- urobiť analýzu a stanoviť prioritu opráv na budove kult. domu, ktoré by si obec mohla dovoliť z rozpočtu
- dôsledná separácia odpadov – znova vyzvať občanov
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Stavanie mája
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