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Vážení spoluobčania!
Už viac ako desaťročie sa Vám prihováram prostredníctvom Petrovoveského spravodaja a celých 25 rokov pri iných príležitostiach z postu starostu
obce. Na stránkach obecných novín je to už naposledy a nebudem predstierať, že nie som v citovom pohnutí. Prežil som ako starosta našej obce veľkú
časť svojho života, táto práca sa stala jeho súčasťou. Verte mi, že síce prináša
veľkú radosť, ak sa niečo podarí, no je súčasne aj nesmierne veľkým záväzkom, zodpovednosťou. Bola neoddeliteľne spätá s mojím životom nielen
počas pracovných hodín, ale aj mimo nich, cez víkendy, v súkromnom živote. A priznám sa, že mi teraz určite v duši nastane isté prázdno. Zároveň sa
však teším, že tú ťarchu prenechávam na pleciach niekoho iného, kto bude pokračovať v načatom diele,
a navyše prinesie nové pohľady, riešenia, impulzy. Úprimne novému starostovi alebo starostke želám
veľa úspechov a zrealizovaných zámerov. Moje zámery a predstavy som sa tiež snažil napĺňať zo všetkých síl, podľa svojho najlepšieho vedomia, svedomia a možností. Nie všetko, čo som chcel dokázať, sa
mi podarilo. No je aj veľa vecí, s ktorými som spokojný, a to najmä s tým, ako sa naša obec
v poslednom období rozrastá utešenou výstavbou a počtom obyvateľov. Hovorím si, že ak by naši občania boli zásadne nespokojní, asi by si ich toľko nevybralo Petrovu Ves za miesto pre svoj život.
A teraz to najhlavnejšie, prečo vlastne píšem tieto riadky. Nechcem len bilancovať, to urobia (a
robia) iní. Ja sa chcem hlavne poďakovať. Poďakovať všetkým! Aj tým, čo ma občas pochválili, aj tým,
čo ma kriticky upozornili na niečo chybné. Tým, čo vždy ochotne podali pomocnú ruku či poradili
s problémami. Tým, ktorí nie sú k našej obci nevšímaví a zaujímajú sa nielen o svoj súkromný život.
Tým, čo sa snažia ostatným spríjemniť život, napríklad prípravou mnohých vydarených kultúrnych,
športových, spoločenských a zábavných podujatí. A aj tým, ktorí sa na nich zúčastňujú, čím ich vlastne
podporujú a oceňujú. Bolo mi potešením a cťou s Vami všetkými spolupracovať.
Ďakujem a lúčim sa z tohto postu so želaním všetkého dobrého mojim milým Petrovovešťanom.

Miroslav Pochylý, starosta obce

KALENDÁR AKCIÍ V MESIACOCH NOVEMBER - FEBRUÁR
6.11.2014 o 18.00 hod. Predstavenie kandidátov na starostu a poslancov
obecného zastupiteľstva (v KD Petrova Ves)
December 2014 Príde Mikuláš . . .
December 2014 Vianočná výstava
17.1. 2015 Ples športovcov
14.2. 2015 Pochovávanie basy
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O čom sa hovorilo na zasadnutiach obecného zastupiteľstva?
27. mája 2014
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2013
Hlavný kontrolór Ing. Ivan Gronský vo svojom písomnom stanovisku odporučil poslancom záverečný účet
schváliť bez výhrad.
2. Záverečný účet obce za rok 2013
Účtovníčka obce predložila písomne spracovaný Záverečný účet obce Petrova Ves za rok 2013. Prebytok hospodárenia vo výške 26 918,77 € navrhla preradiť do rezervného fondu a následne použiť na investičné akcie a splácanie dlhu. Po podrobnom prerokovaní poslanci OZ schválili záverečný účet bez výhrad.
3. Zmena rozpočtu obce k 31. 5. 2014
Účtovníčka OcÚ predložila návrh na zmenu rozpočtu, nakoľko obec dostala dotácie, ktoré neboli rozpočtované. Návrh
Zmeny č. 1/2014 k 31.05. 2014 bol poslancami OZ schválený.
4. Správa audítora o vykonaní účtovnej závierky za rok 2013
Nezávislý audítor Ing.Terézia Urbanová overovala hospodárenie obce podľa rozpočtu, podľa stavu a vývoja dlhu obce,
tiež dodržiavanie ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Poslanci zobrali správu
na vedomie.
5. Dodatok č. 3/2014 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka MŠ a školských zariadení na rok 2014
Obec každoročne upravuje dotáciu na prevádzku a mzdy na žiaka MŠ a školských zariadení podľa výšky podielových
daní. Koeficienty sa každoročne menia. Na rok 2014 je výška dotácie na žiaka MŠ 1684,15 €, na žiaka školského klubu detí
227,15 € a na stravníka v ŠJ 137,24 €. Poslanci OZ dodatok schválili.
6. Plán práce kontrol obecného kontrolóra na II. polrok 2014
Poslanci plán kontrol prezentovaný Ing. Gronským schválili.
7. Plán práce Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na II. polrok 2014
Na druhý polrok 2014 boli navrhnuté tri zasadnutia OZ s predbežným programom, ktorý bude podľa potrieb aktualizovaný.
8. Program XXVI. ročníka ZVR
Poslanci OZ boli oboznámení s návrhom Kultúrnej a sociálnej komisie týkajúceho sa sprievodného kultúrneho programu ZVR.
9. Prerokovanie platu starostu obce v zmysle zákona č. 154/2011 Z. z.
zmysle zákona č. 154/2011 novela zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest musí OZ jedenkrát
ročne prerokovať výšku platu starostu obce. OZ schválilo plat starostu obce na rok 2014 v rovnakej výške ako v roku 2013.
10. Riešenie prívalových dažďov – zachytávanie vôd
V pondelok 26. 5. 2014 sa nad našou obcou prehnala búrka a prudký dážď spôsobil splavenie pôdy z polí do obce. Poslanci obce hľadali riešenie ako predísť v budúcnosti podobným problémom, jednou z možností je požiadať RD Petrova Ves
o možnosť každoročnej konzultácie osevného plánu/postupu RD s predstaviteľmi obce.
11. Diskusia:
a) ďalšie lokality, kde hrozia záplavy – protipovodňové opatrenia;
b) potreba rekonštrukcie Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie – postup a možnosti opravy.
12. augusta 2014
1. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie
Obce sú povinné určiť pre novozvolených starostov úväzok na celé budúce funkčné obdobie. OZ schválilo rozsah výkonu funkcie starostu obce – plný úväzok.
2. Určenie počtu poslancov OZ na celé funkčné obdobie a počet volebných obvodov
OZ určilo, že v súlade s príslušným zákonom bude mať OZ v Petrovej Vsi 9 poslancov, ktorí budú zvolení vo voľbách
dňa 15. novembra 2014 v jednom volebnom obvode
3. Zmena č. 2 rozpočtu k 31.08.2014
Zmena sa týka navýšenia v časti príjmových finančných operácií o 5 000,- € z dôvodu prípadného čerpania z úveru
Dexia Komunál. Vo výdavkovej časti finančných operácií sa navýšili finančné prostriedky o 7 000,- € na splácanie úveru Dexia
Komunál. Poslanci OZ zmenu č. 2 rozpočtu obce schválili.
4. Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Životné prostredie.
V projekte „Petrova Ves – protipovodňové úpravy na hone Boltizárka“ ide o vybudovanie rigolu medzi rod. domami
M. Bolebruchovej a V. Máčala. Celkové náklady na realizáciu projektu sú 22 372,- €, obec sa podieľa spolufinancovaním vo
výške 5% z vlastných zdrojov. Poslanci s podaním žiadosti i spolufinancovaním vo výške 1 118,60 € súhlasili.
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5. Diskusia
a) starosta obce informoval poslancov, že p. Ing. Janík sa znova odvolal voči rozhodnutiu Okresného úradu ohľadom
pozemkových úprav, takže nie je známe, kedy sa pozemkové úpravy ukončia.
b) na podnet Ing. Lasicu náš obecný úrad požiada Okresný úrad v Senici, poľnohospodársky a lesný odbor,
o poskytnutie vysvetlenia občanom týkajúceho sa pozemkových úprav, ich ukončenia a následného uzatvorenia katastra.
c) rekonštrukčné práce na kaplnke – potreba zodpovedného prístupu k tejto kult. a hist. pamiatke
d) Ing. Lasica informoval o zámere pracovníkov Geodetiky Senica urobiť polohopisný a výškopisný plán na lokalitu
IBV z dôvodu pokračovanie budovania zóny pre výstavbu rodinných domov.
e) opätovne zvýšená frekvencia prejazdu kamiónov cez obec – zaslanie podnetu na Okresné riaditeľstvo v Skalici
18. septembra 2014
1. Vyhlásenie voľby obecného kontrolóra
Obecnému kontrolórovi v našej obci Ing. Ivanovi Gronskému sa k 31.12. 2014 skončí volebné obdobie. Nová voľba sa
uskutoční 30. októbra 2014.
2. Príprava Posedenia s dôchodcami pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
Termín konania 19. 10. 2014, občerstvenie, kultúrny program zabezpečí OcÚ v spolupráci s kult. komisiou.
3. Nájomná zmluva s RD Petrova Ves
Obec vlastní poľnohospodársku pôdu, ktorá je v užívaní RD Petrova Ves. RD pripravilo nájomnú zmluvu, ktorú starosta obce predložil na posúdenie poslancom OZ. Poslanci OZ odporučili starostovi obce dať zmluvu na posúdenie právnikovi.
4. Diskusia – aktuálne problémy obce
a) Ing. Lasica pripomienkoval technické riešenie mostíka pred rod. domom p. Komorníka
b) potreba úpravy priestranstva pri kaplnke
c) poslankyne Vrbová a Hricová: urgentné riešenie toaliet v kult. dome (Ing. Lasica posúdi možnosti prerobiť sociálne
zariadenia z iných miestností KD)
d) p. Polák navrhol požiadať SVP o vyčistenie priehrady, lebo sa zanáša potok do obce
e) p. Beňa sa zaujímal, či by sa nemal požiadať SPP o možnosť výmeny plynového potrubia (starosta obce informoval,
že o tejto problematike už s SPP rokoval, momentálne sa z ich strany neplánuje realizácia tejto výmeny)
Mária Pochylá

POSEDENIE S DȎCHODCAMI
V mesiaci október si každoročne v našej obci pripomíname Mesiac úcty k starším prípravou a realizáciou posedenia pre dôchodcov z našej obce.
Nebolo tomu inak ani tento rok. V nedeľu 19.10. 2014 sa sála kultúrneho domu zaplnila takmer do
posledného miestočka. Pre našich dôchodcov bol pripravený bohatý kultúrny program v podobe vystúpenia žiakov základnej školy s pásmom básní a piesní, ktoré boli veľmi pekné a precítené. Tanečná skupina
žiačok zo ZUŠ predviedla tanečnú kreáciu na motívy rozprávky Červená Čiapočka. Po vystúpení najmladšej generácie prišiel so svojou "troškou do mlyna" aj spevácky zbor z Petrovej Vsi, aby svojimi piesňami
potešili svojich spoluobčanov. Podaktorí zo starších si s nimi veru i zanôtili. Čerešničkou na torte bolo vystúpenie dychovej skupiny Čvančaranka, ktorá našich dôchodcov zabávala až do konca posedenia.
Pripravené občerstvenie, príjemná hudba a možnosť porozprávať sa s priateľmi bolo iste pekným
poďakovaním zo strany Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi v mene všetkých občanov.
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Rekonštrukcia a posvätenie
kaplnky Sedembolestnej Panny Márie
Kaplnka, ktorá víta všetkých návštevníkov našej obce smerom od Holíča, opäť nadobudla svoj malebný pôvab i dôstojnosť. V poslednom období totiž pôsobila zanedbaným dojmom, zhoršil sa jej technický stav i vzhľad.
Kaplnka sa nakláňala do strany, bola v polovici prasknutá, s opadanými omietkami. Pri oprave boli spevnené
a zosilnené základy, omietky znova nahodené špeciálnou omietkovou zmesou proti navĺhaniu. Vymenená bola
i strešná krytina tak, aby čo najviac zodpovedala pôvodnej. Práce
po technickej stránke riadili p. Ing. Stanislav Lasica a p. Vladimír
Vépy. Stavebné práce zabezpečila firma Jakostav s. r. o.
z Petrovej Vsi a firma ROMMS z Petrovej Vsi. Výrobu a výmenu
okna realizoval p. stolár Miroslav Hrubša. V pláne je tiež zabezpečiť po vyzretí omietky výzdobu kaplnky podľa pôvodných
náčrtov a šablón. Úpravu vyžaduje aj okolie kaplnky, zatiaľ boli
odstránené prestarnuté kry a v ďalších prácach sa bude pokračovať.
Rekonštrukcia vyšla práve na tento rok, venovaný Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska. V predvečer národnej púte do Šaštína 14. septembra 2014 bola rekonštruovaná kaplnka slávnostne posvätená skalickým pánom dekanom ThLic. Romanom Stachovičom, za účasti správcu našej farnosti P. Martina, kňazov skalického dekanátu a mnohých našich občanov.

... a niečo z histórie kaplnky ...
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie bola postavená v roku 1845. Podľa záznamov v kronike sa uvádza, že kaplnku postavil Anton Mráz s Annou Mrázovou
a Máriou Hrubšovou. Na tomto mieste sa im prevrátil voz na ceste do Šaštína. Na pamiatku záchrany dali postaviť kaplnku. V kaplnke sa nachádzala soška Panny Márie
Sedembolestnej zhotovená z kameňa z neďalekého Unína. Táto soška však bola
Kaplnka pred rekonštrukciou v roku 1990 odcudzená. Obec v roku 1993 oslavovala 900. výročie založenia prvého
kostola v našej obci. Pri tejto príležitosti bola kaplnka obnovená, o výzdobu sa postarala p. Dvorská z Gbiel. Novú drevenú sošku Sedembolestnej Panny Márie zhotovil pán rezbár Ferdinand Vépy
z Bratislavy, rodák z Petrovej Vsi. Kaplnka bola posvätená vdp. dekanom Jozefom Karáčom za účasti vdp. farára
Ferdinanda Malíka a správcu našej farnosti pátra Vojtecha Kováčika 10. júla 1993.
Mgr. Miriam Hricová

Účasť na benefičnom koncerte

V krásnu slnečnú nedeľu 15. júna 2014 sa konal v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne benefičný koncert s názvom Sedembolestná Panna Mária, tebe slovenská spieva krajina. Jeho výťažok bol určený na dostavbu bezbariérového vstupu do pútnického areálu a baziliky. Členky našich organizácií Jednota dôchodcov a Únia žien prispeli nielen svojou účasťou, ale aj
sladkými dobrotami, ktoré boli podávané v závere koncertu. Aby koláče
a zákusky lepšie chutili, ponúkali ich v našom tradičnom kroji.

Púť do Šaštína ...
Počas roka 2014 prebiehali náboženské akcie v
duchu spomienok na Pannu Máriu. V septembri pri
príležitosti sviatku Panny Márie išli naši občania, tak,
ako každý rok, na púť do Šaštína. Ako hovorí Hanka
Kumpanová: „... išlo nás cca 30 ľudí, vychádzali sme
o 7.30 hod., cesta trvala 2,5 hodiny. Išlo sa bez prestávky, cestou sa modlilo a spievalo. Domov sa išlo
autobusom, hoci niektorí dali prednosť aj naspäť preprave po vlastných, pútnických nohách.“
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v základnej škole sme vkročili do nového školského roka

Prehupli sa prázdniny, začala sa (predčasne) jeseň a s ňou aj septembrové otvorenie školských
brán. Slávnostné otvorenie školského roku 2014/2015 sa uskutočnilo v našej škole 2. septembra o 8.00
hod.
Deti, rodičov, pedagogických zamestnancov a milého hosťa, starostu obce p. Miroslava Pochylého,
privítala pani riaditeľka ZŠ, Mgr. Lena Šteflíková. Zvlášť privítala prváčikov, nových žiakov z Letničia
a novú pani učiteľku, bývalú riaditeľku ZŠ s MŠ Letničie, Mgr. Ľubicu Rozborilovú.
Po príhovore pána starostu oboznámila prítomných s organizáciou školy a obsadením tried
v tomto školskom roku. To je nasledovné:
1. ročník - 15 žiakov - Mgr. Stanislav Fehér
2. ročník - 16 žiakov - Mgr. Ľubica Kocáková
3. ročník - 19 žiakov – Mgr. Ľubica Rozborilová
4. ročník - 16 žiakov – Mgr. Lena Šteflíková
Naša škola sa teda rozrástla na 66 žiakov. Viac detí je aj v školskom klube detí, spolu 57:
ŠKD – 1. oddelenie - 27 detí – Ing. Ľubica Pochylá;
2. oddelenie - 30 detí – Bc. Zdenka Vašiová.
Náboženskú výchovu v 1. – 4. roč. vyučuje PaedDr. ThLic Jozef Bartoš, anglický jazyk v 1. – 4. roč. vyučuje Mgr. Andrea Malíková.
Vo 4. ročníku vyučujú aj ďalší učitelia: telesnú výchovu Mgr. Stanislav Fehér, hudobnú a výtvarnú výchovu Mgr. Ľubica Kocáková, pracovné vyučovanie, informatickú výchovu a sloh Mgr. Ľubica Rozborilová.
Aj v tomto roku sa v našej škole realizuje bohatá krúžková činnosť:
Počítačový krúžok vedú Mgr. Stanislav Fehér a Mgr. Ľubica Rozborilová, Papierové modelárstvo Mgr.
Stanislav Fehér, Krúžok šikovných rúk Mgr. Ľubica Kocáková a Umelecko-dramatický krúžok Mgr. Andrea Malíková.
V našej škole pôsobí aj Základná umelecká škola Gbely, pobočka Petrova Ves:
hudobný odbor - PaedDr . Alexandr a Balgová;
tanečný odbor - Mgr . Mar tina Kondllová;
výtvarný odbor - Mgr. Andrea Hrnčíriková-Budajová a Mgr. Mária Pálenyíková.
Máme za sebou niekoľko týždňov školskej práce, po septembrovom adaptovaní sa a opakovaní minuloročného učiva sa usilovne venujeme získavaniu nových poznatkov a zručností. No nezabúdame na
rôzne formy vyučovania, snažíme sa deti rozvíjať po všetkých stránkach, vrátane kultúry, spoločenského
správania či citovej výchovy. Navštevujeme preto divadelné predstavenia, spoluvytvárame spoločenské
podujatia.
Dňa 2. októbra sme navštívili Divadlo Jána Palárika v Trnave. Predstavenie Traja Tučniaci deti veľmi upútalo, v divadle sa
vzorne správali. Potom sme navštívili Mc
Donald´s, no nie ako obyčajní konzumenti,
urobili sme si tam rovno exkurziu. Ich manažér nás previedol pracovnými priestormi,
ukázal obrovskú mrazničku, chladničku,
skladovaciu miestnosť a mnoho ďalších zaujímavých vecí. Napokon si deti naplnili svoje brušká a spokojne sme sa v zdraví vrátili
domov. To aj vďaka šoférom, ktorí nás viezli – p. Štefan Albrechta a p. Juraj Kurc.
V októbri sme v rámci Mesiaca úcty k starším s láskou pripravovali pre babičky, deduškov
a všetkých skôr narodených občanov obce kultúrny program. V nedeľu 19. 10. 2014 sme sa s ním predstavili na tradičnom posedení pre dôchodcov v kultúrnom dome. Veríme, že malí recitátori a tanečníci svoje
publikum potešili. Najbližšou akciou, ktorá nás čaká, bude Blší trh 11. novembra 2014. Dúfame, že si deti
okrem zábavy a radosti z nakupovania precvičia aj svoje matematické zručnosti a rozvinú finančnú gramotnosť.
Aj keď je školský rok v plnom prúde, chcem ešte raz – na stránkach týchto novín - zaželať všetkým
žiačikom, učiteľom a rodičom veľa úspechov, splnených očakávaní a aby nám naše deti prinášali len radosť.
Mgr. Lena Šteflíková, riaditeľka ZŠ
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Vykročili sme do nového školského roka ...
Príjemné chvíle prázdnin a dovoleniek sú nezadržateľne preč, ubehli neuveriteľne rýchlo, ale isto boli naplnené peknými zážitkami. 2. september aj v našej škole znamenal koniec prázdnin a začiatok nového školského roka. Kto
chce vedieť, ako sme vykročili do nového školského roka,
prečítajte si náš škôlkarský blok.
Slávnostný otvárací program pod názvom „Minnie Vás chce zabaviť, deťom úsmev vyčariť“ sme zrealizovali za účasti p. starostu Miroslava Pochylého a rodičov detí a bol nasmerovaný k pozitívnej motivácii, uvoľneniu napätia, eliminácii úzkosti, stresu a neistoty, ktorú vyvoláva nové prostredie, nové sociálne kontakty a náročnejší režim.
A veru, zabralo to! Pôvabná Minie Mouse mala pre deti pripravené rôzne aktivity, deti sa
v pracovnom zápale uvoľnili a na chvíľu zabudli na plač. Ten nás, pochopiteľne, sprevádzal takmer celý
mesiac september, prežili sme niekoľko uplakaných rán. Nejednej mamičke išlo puknúť srdce, keď musela plačúce dieťa
pri príchode do MŠ doslova od seba odtrhnúť. „Detského
plaču sa netreba obávať, niekedy sa dieťa rozplače v dôsledku „reťazovej reakcie“. Niekedy je kritických iba prvých
päť minút – hovoríme tomu „len čo sa zatvoria dvere“.
Kto prežil nástup svojich detí do MŠ, vie, že každé to
prežíva úplne inak. Nestanovujte si preto žiadny limit
a neporovnávajte vaše dieťa s inými. Pamätajte, že každé
dieťa je jedinečné a má iné povahové črty a predispozície.
Niektoré deti fyzické prejavy úzkosti či teatrálne záchvaty
vôbec nemajú. U niektorých sa objavia na pár dní
a u ďalších môžu pretrvávať týždne. Nakoniec si však zvykne a vy budete mať radosť, že ste ho podporovali najlepšie,
ako ste vedeli.
Momentálne sme vo fáze, kedy sú deti vyrovnanejšie, postupne chápu pravidlá materskej školy, prejavujú svoju náklonnosť, zvykajú si na režim s vyššou náročnosťou, ale i samostatnosťou a zodpovednosťou
za svoje konanie a správanie, vznikajú nové priateľstvá. Škôlkari, ktorí v septembri začali svoju škôlkarskú dráhu, majú už všeličo za sebou. Prvé pesničky, básničky, vystrihovačky, rôzne hry a herné činnosti,
grafomotorické cvičenia, kreslenie, maľovanie, lepenie, modelovanie, didaktické aktivity, pohybové
a relaxačné cvičenia.
Organizačná štruktúra nového školského roka
Aby boli uspokojené všetky žiadosti o prijatie detí do MŠ, vytvorili sme dve heterogénne triedy.
V triede s vekovým rozmedzím od 2,5 do 4 rokov máme zaradených 20 detí, niektoré deti nastúpia až po
dovŕšení 3 rokov. Výchovu a vzdelávanie tu zabezpečuje p. riaditeľka Alena Kučerová a p. učiteľka Iveta
Čulenová. V triede starších detí s vekom od 3 do 6 rokov je zaradených 25 detí, edukačný proces vedie p.
učiteľka Mgr. Jana Vallová a p. učiteľka Eva Pišojová.
Okrem úloh, ktoré máme stanovené v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 0 a v Školskom vzdelávacom programe „Pestrofarebná dúha“, deti majú možnosť rozvíjať si svoje schopnosti a zručnosti
v krúžkoch „Počítač hrou“ a „Angličtina pre najmenších“. Zákonným zástupcom detí bola ponúknutá možnosť návštevy hudobného, tanečného a výtvarného odboru ZUŠ Gbely, vysunuté pracovisko v Petrovej
Vsi, avšak rodičia detí prejavili záujem len o výtvarnú prípravu.
Sme na začiatku cesty, budeme sa však usilovať o to, aby deti v našej Materskej škole dostali nielen
kvalitnú výchovu a vzdelanie, ale aby aj s radosťou otvárali dvere školy.
Alena Kučerová, riaditeľka MŠ

Strana 7

Komunálne
voľby 2014

NOVINY OBYVATEĽOV PETROVEJ VSI

Komunálne voľby 15. novembra 2014
Kandidáti na starostu obce a poslancov OZ

Miestna volebná komisia v Petrovej Vsi podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že:
pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Štefan Beňa, 45 r ., štátny zamestnanec, SMER - SD, Kresťanskodemokratické hnutie
2. Jarmila Straková, 52 r ., manažér , nezávislá kandidátka
Miestna volebná komisia v Petrovej Vsi podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že:
pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Štefan Beňa, 45 r ., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát

2. Alojz Cvečka, 63 r ., dôchodca, KDH
3. Roman Guček, 33 r ., vodič, SMER-SD
4. Mgr. Miriam Hricová, 44 r ., učiteľka, KDH
5. Peter Chňupka, 38 r ., r epasný technik, KDH
6. Mgr. Miroslav Jakubáč, 45 r ., dôchodca, SMER-SD
7. Ing. Katarína Kotvanová, 37 r ., štátny zamestnanec, KDH
8. Igor Kubina, 45 r ., pedagóg, SMER-SD
9. Hana Kumpanová, 36 r ., ekonómka, KDH
10. Ing. Stanislav Lasica, 59 r ., ar chitekt, KDH
11. Andrej Ondráš, 37 r ., manažér obchod. odd., nezávislý kandidát
12. Mgr. Vladimír Ondráš, 40 r ., štátny zamestnanec, KDH
13. Miroslav Pochylý, 63 r ., dôchodca, SMER-SD
14. Ján Polák, 49 r ., geodet, KDH
15. Ing. Marcel Polesňák, 39 r ., technický dozor invest. odd. SDKÚ-DS, NOVA, Sloboda a Solidarita,
MOST- HÍD, OKS
16. Mgr. Ivona Valentovičová, 46 r., učiteľka, Nová demokracia
17. Vladimír Vépy, 42 r ., živnostník, KDH
18. Michaela Vrbová, 30 r ., úr adníčka, Nová demokr acia
Programové vyhlásenia kandidátov za KDH a SMER-SD
Časť kandidátov za tieto strany bola poslancami aj v doterajšom volebnom období, prípadne sa
aktívne podieľala na práci v komisiách pri OZ. Keďže majú informácie o reálnych možnostiach obce,
vedia, s akým objemom finančných prostriedkov môže obec disponovať. Vedia, aké existujú limity, no
zároveň by svoju obec radi videli ako modernú, rozvíjajúcu sa, poskytujúcu svojim občanom čo najlepšie podmienky pre každodenný život.
Chcú zodpovedne spravovať majetok obce s cieľom jeho zhodnotenia i rastu, zodpovedne riešiť
aktuálne problémy obce, spolurozhodovať o dôležitých otázkach v jej správe. Podporovať vedenie obce v hľadaní všetkých dostupných možností financovania výstavby v obci – dotácie, granty, projekty.
Nie však za cenu privysokých úverov, ktoré by neúmerne zadlžili obec.
V neposlednom rade svoju prácu vidia aj v podieľaní sa na organizácii tradičných i nových kultúrnych, spoločenských a športových podujatí. Spolupracovať so všetkými organizáciami, ktoré v obci
pracujú, a so všetkými občanmi, ktorým naša obec nie je ľahostajná.
Alojz Cvečka, Roman Guček, Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Katarína
Kotvanová, Igor Kubina, Hana Kumpanová, Ing. Stanislav Lasica, Mgr. Vladimir Ondráš, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Vladimír Vépy. K tomuto programu sa pripájajú aj kandidátky za ND Michaela Vrbová a Mgr. Ivona Valentovičová.
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Vážení spoluobčania,
onedlho sa budú konať komunálne voľby, v ktorých rozhodneme
o zástupcoch, ktorí budú reprezentovať a hájiť záujmy občanov našej obce. Keďže sa uchádzam o Vašu dôveru na post starostu našej obce ako nezávislý kandidát, dovoľte, aby som
Vám predstavila dôvody svojej kandidatúry.
Svoje rozhodnutie som urobila po zrelej úvahe. Kandidatúru beriem ako osobnú výzvu
a zároveň ako svoju povinnosť. Som pripravená poskytnúť občanom skúsenosti, ktoré som
získala počas dvadsaťročnej práce manažéra. Zmysel svojej práce vidím v odovzdávaní svojich schopností
a vedomostí v prospech, rozvoj i zviditeľňovanie našej obce. Mám vízie a ciele v nasmerovaní našej obce do budúcnosti.
Neobmedzujú ma žiadne osobné záujmy. Chcem pracovať nadstranícky, pokračovať vo všetkom užitočnom,
čo bolo vykonané, a posúvať veci ďalej. Dôležitá je pre mňa otvorenosť, transparentnosť, sprehľadnenie financovania a nakladania s obecným rozpočtom. Práca starostu je náročná nielen na vedomosti, ale aj na čas. Keďže mám
osamostatnené dcéry, môžem sa jej naplno venovať v potrebnom rozsahu. Som za otvorený dialóg s občanmi
a poslancami. Vítam všetkých, ktorí majú záujem pomôcť našej obci a zlepšiť život v nej.
K svojej kandidatúre pristupujem s rešpektom a zodpovednosťou. V prípade získania Vašej dôvery urobím
všetko pre napredovanie našej obce a v prospech občanov Petrovej Vsi.
Teší ma, že som svojím rozhodnutím kandidovať na post starostu obce, vzbudila záujem o veci verejné, ktoré sa nás všetkých bytostne dotýkajú. Záleží len na každom z nás, aké smerovanie našej obce si vyberieme,
a komunálne voľby nám k tomu dávajú jednoznačnú príležitosť.
JARMILA STRAKOVÁ, nezávislý kandidát na post starostu obce

Vážení občania!
Prihováram sa Vám ako kandidát na starostu obce, ktorý má jasne vytýčené
a sformulované predstavy o svojich cieľoch. Dovoľte, aby som Vás oboznámil so svojím programom. Zahŕňa hlavné tematické okruhy, ktoré si prioritne kladiem za úlohu splniť na pozícii, o ktorú sa u Vás uchádzam.

 revitalizácia verejných priestranstiev a obecných pamätihodností vrátene cintorína a

kultúrneho domu
 realizácia zberného dvora odpadov a doriešenie systému nakladania s odpadmi
 každoročné systematické vytypovanie zdrojov a vykonávanie postupnej sanácie povodňových vplyvov v obci a
jej bezprostrednom okolí
 principiálne riešenie dopravných problémov v obci vrátane komplexného vyriešenia peších komunikácií - chodníkov
 systematická územno-plánovacia príprava pre výstavbu bytovú i inú
 podpora aktivít smerujúcich k rozvoju živnostníkov
 angažovanie sa vo sfére služieb a úcte starším spoluobčanom
 systémová podpora kultúry, obecných tradícií, športu a voľnočasových aktivít
 dovybavenie ZŠ technickými prostriedkami
Okrem toho chcem zodpovedne a transparentne riešiť všetky bežné potreby občanov našej obce a vzniknuté situácie, ktoré nám prináša každodenný život, aby náš život urobili krajším a pohodlnejším.
ŠTEFAN BEŇA, kandidát na starostu obce
za SMER - sociálna demokracia a Kresťanskodemokratické hnutie
AKO VOLIŤ V KOMUNÁLNYCH VOĽBÁCH V NAŠEJ OBCI
- na hlasovacom lístku na voľby starostu obce môže volič zakrúžkovať poradové číslo iba jedného kandidáta.
- na hlasovacom lístku na voľby poslancov zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac 9 kandidátov
- v priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok na voľby starostu a
jeden hlasovací lístok na voľby do zastupiteľstva.
- volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu (v ktorej zozname voličov je zapísaný) o hlasovanie mimo volebnej miestnosti.
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KTORÍ NEBOLI V MINULOM OBDOBÍ POSLANCAMI

PETER CHŇUPKA
Som rodákom z Petrovej Vsi, som ženatý, mám dvoch synov.
V našej obci som členom Klubu kultúrnych tradícií, ktorý organizuje viaceré aktivity v
obci počas celého roka a spolupracuje i s ďalšími organizáciami v obci. Som za to, aby kultúra
a dobré spolunažívanie občanov boli dôležitou súčasťou života každého z nás. Rovnako je pre
mňa dôležité zdravé životné prostredie, ochrana zelene, estetický vzhľad obce.
Mám k našej obci blízky vzťah a želal by som si, aby sme ju všetci spoločnými silami
zveľaďovali, obnovovali, realizovali sa v nej a boli na ňu hrdí.
MGR. MIROSLAV JAKUBÁČ
Dňa 15. novembra 2014 sa budú konať voľby poslancov Obecného zastupiteľstva
v Petrovej Vsi. Dovoľte, aby som sa o váš hlas uchádzal i ja.
Pracoval som takmer 25 rokov v rôznych funkciách v Policajnom zbore SR, naposledy ako riaditeľ odboru kriminálnej polície v Skalici, pričom v súčasnej dobe som na výsluhovom dôchodku.
Skúsenosti, ktoré som získal počas môjho zamestnania, využijem pri riešení problémov
v našej obci a taktiež podporím každý dobrý návrh, ktorý uľahčí život občanov našej obce.

ING. KATARÍNA KOTVANOVÁ, rod. Reháková
Som rodená občianka P. Vsi, pracujem ako štátny zamestnanec Finančného riaditeľstva
na pozícii referent personalistiky v Trnave. Svoju aktivitu v rámci obce prejavujem napríklad
účasťou na cirkevných podujatiach v našej farnosti.
Do komunálnej politiky chcem vstúpiť po prvýkrát nepoznačená doterajšou praxou ani
politickými vplyvmi. Hodlám zaujať miesto v zastupiteľstve s tým, aby som slúžila občanom
našej obce a bola objektívnou členkou zastupiteľstva. Pokiaľ budem zvolená, zasadím sa svojou angažovanosťou za rozvíjanie kultúry v našej obci, za transparentnosť pri financovaní jednotlivých aktivít obce.
IGOR KUBINA
Vyštudoval som konzervatórium v Bratislave, vyššie hudobné vzdelanie, pôsobil som ako
pedagóg v ZUŠ Gbely a v súčasnej dobe som zamestnaný v rakúskej spoločnosti EIGENTUM
IMMOBILIEN Viedeň. Hovorím plynule po nemecky, anglicky a rusky.
Svojou prácou v obecnom zastupiteľstve by som chcel prispieť k hľadaniu cesty, ako obyvateľom spríjemniť život v našej obci, a k získavaniu finančných prostriedkov aj pomocou sponzorov na zlepšenie života v nej. Zaujímajú ma sociálne problémy našich občanov, dopravná bezpečnosť, vizuálna stránka obce i kultúrna sféra.
HANA KUMPANOVÁ, rod. Kotvanová
Som rodáčkou Petrovej Vsi, pracujem ako ekonómka, som vydatá, mám 2 deti.
Doteraz pracujem v kultúrnej a sociálnej komisii pri Obecnom zastupiteľstve P.
Ves, kde sa zapájam do prípravy podujatí konaných v obci.
Na pozícii poslanca by som rada pokračovala v tejto aktivite a podporovala tradície,
kultúrny a spoločenský život v obci.
Všetkým, ktorí mi dajú svoj hlas v komunálnych voľbách 15.11.2014 vopred ďakujem a ubezpečujem ich, že svoju funkciu budem vykonávať zodpovedne v prospech našej obce Petrova Ves.
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ANDREJ ONDRÁŠ
Som rodený Petrovovešťan, som ženatý a mám jednu dcéru.
Rozhodnutie kandidovať za poslanca vzišlo z môjho osobného presvedčenia.
Kandidujem ako nezávislý poslanec bez podpory politickej strany.
Keďže sa aktívne zúčastňujem na kultúrnych podujatiach obce, určite by som aj naďalej
tieto aktivity podporoval. Takisto podporím každý dobrý nápad alebo projekt, ktorý by sa týkal
výstavby obecných chodníkov, rekonštrukcie kultúrneho domu a zavedenie verejného osvetlenia na cintorín.
Touto cestou by som chcel ešte poďakovať všetkým spoluobčanom za podporu pri
zbieraní podpisov na moju kandidatúru.
ING. MARCEL POLESŇÁK

Ako kandidát na poslanca do Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi ponúkam svoje
doterajšie vedomosti, znalosti a prax v oblasti regionálnej politiky, štátnej a verejnej správy.
V rokoch 2011-2012 som pracoval ako prednosta Obvodného úradu životného prostredia pre okres Skalica a Senica. Mám vykonanú kvalifikačnú skúšku na MŽP, vykonávať štátnu správu starostlivosti o životné prostredie.
Momentálne pracujem ako technický dozor investičného oddelenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (BVS, a. s), dozorujem investície (stavby) BVS, a. s. na Záhorí,
napr. momentálne prepojenie vodovodu Holíč-Senica a ďalšie. Som poverená osoba zastupovať BVS, a. s. v jednaní s mestami a obcami na Záhorí v prípade záujmu o spoluprácu, či
už v oblasti envirofondov , alebo inej formy spolupráce.
V obci Petrova Ves pracujem v kultúrnej komisii a som člen dozornej rady Urbariátu Petrova Ves – PS. Rád by
som tieto svoje skúsenosti zúročil pre našu obec ako budúci poslanec obecného zastupiteľstva.
MGR. IVONA VALENTOVIČOVÁ, rod. Jurigová

Pracovať pre našu obec a pre túto prácu využiť všetky svoje schopnosti, znalosti a
vedomosti je pre mňa bodom č. 1.
Pracujem ako učiteľka a celý môj život je prepojený s deťmi, či sa to už týka školstva, kultúry alebo športu, a to nielen na svojom pracovisku, ale od istého času aj v našej
obci. Týmto smerom sa chcem uberať i naďalej, pričom zároveň chcem prispieť k riešeniu
problémov našej obce týkajúce sa tejto, ale i iných oblastí života našich obyvateľov. Našu
obec si poznáme všetci a vieme, kde sú jej citlivé miesta, kde je potrebné priložiť ruku k
dielu.
Prácou v komisii sociálnej a pre školstvo i správcovstvom obecnej webovej stránky
som mala možnosť oboznámiť sa so životom obce a všetko, čo viem, by som rada využila ako poslankyňa obecného
zastupiteľstva.
MGR. VLADIMÍR ONDRÁŠ

Som rodák z Petrovej Vsi. Som ženatý a s manželkou vychovávam dve deti. Od
roku 1994 pracujem ako štátny zamestnanec MV SR.
V prípade môjho zvolenia sa budem aktívne podieľať na spravovaní obecných záležitostí a presadzovaní všetkých zámerov a rozhodnutí prospešných pre všetkých obyvateľov
našej obce.
Obecné záležitosti považujem za tak dôležité, že sa im chcem naplno venovať ako poslanec OZ, lebo tak môžem pre ľudí v našej obci dosiahnuť viac ako radový občan.
VLADIMÍR VÉPY

Som ženatý, mám dve deti. Pracujem ako živnostník - automechanik v našej obci.
Od mladosti sa venujem športovým aktivitám. Som predseda športového klubu, kde sa snažíme vytvárať podmienky na aktívnu činnosť našich detí.
Ako poslanec obecného zastupiteľstva chcem byť nápomocný pri riešení problémov
v obci, aby sme sa v nej cítili čo najlepšie. Chcem sa zapájať do kultúrnej, športovej a spoločenskej činnosti a pracovať v prospech všetkých občanov našej obce.
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Vážení spoluobčania,
akosi sám od seba som si v toto posledné slnečné
nedeľné poobedie sadol za počítač, akoby s akýmsi
vnuknutím. Nie, neuvažoval som nad tým, či urobím
dobre, či nie, len som si prosto uvedomil, že vlastne je
nielen slušné, ale aj čestné urobiť to. Urobiť to aj ako
odkaz pre tých, čo prídu po ňom, aby žili a napĺňali
svoje poslanie s tým, že občania nakoniec vedia byť a
budú vďační za všetko dobré a prospešné, čo pre nich
vykonajú, že nezabudnú a to je pre ľudskú motiváciu
a oddanosť ideám vec veľmi veľká, dôležitá
a neskutočne motivujúca. Čestné a slušné preto, že si to
zaslúži, a ja nielen chcem, ale aj možno mám na tento
skutok akési morálne právo. Takže tieto slová nie sú
ničia objednávka, ani nijako inak ma o ne nikto nepožiadal .
Áno, zrejme ste uhádli aj bez nadpisu. Chcem utratiť zopár slov ku skutočnosti, ktorá pre našu obec nie je
úplne bezvýznamná, nie, vôbec tým nič nenaznačujem,
len myslím ako udalosť hodnú povšimnutia. Ako už
iste z rôznych, aj z tých klasických obecných "médií"
viete, s nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami opúšťa
post starostu v našej obci náš dlhoročný "prvý" občan
Miro Pochylý.
V žiadnom prípade mi neprináleží, a ani sa tu o to
nebudem pokúšať, hodnotiť či šermovať zásluhami a
rozdeľovať ich pomery a podiely či nebodaj pocty.
Mám na srdci niečo úplne iné. Miro nastúpil do úradu
hneď po zásadných politických zmenách v roku 1989 a
zastával tento úrad a post nepretržite až doteraz. Objektívne je to fakt hodný povšimnutia a rešpektu. Iste za
touto skutočnosťou musí niečo byť. Ani tu nepovažujem za vhodné či korektné posudzovať, aký je podiel a
pomer vplyvov akejsi diplomacie, tvrdej driny, nervov
či výberu spolupracovníkov, na ktorých sa môže spoľahnúť. Ale zároveň si neodpustím poznámku, že to
tajomstvo zrejme dokázal uhádnuť. Samozrejme to nie
je len o hádaní a šťastí a ja musím priznať a potvrdiť

jeho pracovitosť, húževnatosť
a zanietenosť pre veci obecné.
Áno, taktiež môžem z vlastnej
skúsenosti prezradiť, že nie
vždy išlo o idylku, a to nielen
pre často nepríjemné riešenia
medziľudských vzťahov a
sporov. Priznám, že sa vyskytli veci, keď sme aj my osobne
ani náhodou nemali zhodné názory na veci či riešenia, ba
dokonca boli prípady - a nebolo ich málo, keď som mu
osobne, či už v súkromí, ale aj verejne pomerne ostro argumentoval a protirečil, ak som nebol stotožnený s jeho
názorom, ak som videl podľa mňa lepšie riešenia. Ale
k jeho cti slúži a musím to priznať, že nikdy tieto
"pracovné spory" neviedli k urážkam a invektívam, naopak, vždy boli a zostali len v rovine riešenia obecných
záležitostí. A toto je tiež niečo, čo by nie každý "šéf" dokázal.
A tak nech už sú hodnotenia a názory akékoľvek, stojím za tým, že svoju prácu či poslanie vykonával podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia, že vynaložil toľko síl, koľko vládal a vydržal v tom dlhé roky. A aj preto,
a možno práve preto, verím, že ten hore nad nami, čo všetko vidí a riadi, mu ponechal ešte dostatočne veľkú "nošu"
chuti do života a sily užiť si zaslúženého odpočinku, verím a skromne sa prihováram, nech mu dožičí pevné zdravie, aby si užil rodiny, svojich blízkych či kamarátov a
aby sa s radosťou tešil zo svojich záľub do sýtosti, aby
mu čo nevidieť zvlhli oči maličkou slzičkou radosti, keď
zazrú prvých vnúčikov. Toto všetko mu úprimne želám
nielen sám za seba, ale dovoľujem si osobovať toto právo
aj za poslancov obecného zastupiteľstva, terajších či bývalých, za všetkých jeho bývalých či terajších obecných pracovníkov či spolupracovníkov.
Samozrejme, ak sú medzi vami takí, čo moje myšlienky a želania považujú za zhodné s tými vlastnými,
beriem to tak, že ste sa k tomuto posolstvu úplne plnohodnotne pridali aj vy.
Ďakujeme, Miro!

Dôrazné upozornenie
Vážení občania!
Obecný úrad Petrova Ves dôrazne upozorňuje na prísny zákaz
vývozu akéhokoľvek odpadu do extravilánu obce. Vytváranie čiernych
skládok odpadu je nielen zakázané, ale aj veľmi neslušné voči tým,
ktorým na životnom prostredí v obci záleží. V prípade zistenia takéhoto
konania obec pristúpi k sankciám v zmysle Zákona o odpadoch. V obci
pravidelne funguje separovaný zber odpadu, biologický odpad je potrebné riešiť v domácich kompostoviskách. Každý vlastník záhrady si v nej určite môže nájsť
miesto, kde bioodpad skompostuje.
V prípade väčšieho množstva takéhoto odpadu (napr. konáre, lístie) je možné kontaktovať pracovníkov obecného úradu, ktorí pomôžu s jeho uložením na vhodné miesto.

Ing. Stanislav Lasica
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Guláše sa varili, ľudia sa zabávali, príjemné dni sa prežili ...

GASTROPÁRTY 2014
Gastropárty - nový fenomén v našej obci,
resp. ďalšia možnosť pre občanov obce a blízkeho okolia stretnúť sa s priateľmi a prežiť príjemné popoludnie.
Podnadpis na pozvánke "... tentokrát súťaž vo
varení guláša" avizoval, že sa bude súťažiť o najlepší guláš. Organizátorom tejto súťaže bol Mariášový
klub Petrova Ves, ktorý sa rozhodol začať novú tradíciu. Zúčastnilo sa sedem súťažných tímov: Bosorky,
Krokodíl Dundee, Mariášnici, Balážovci, S team, Šiša
team a Červený tím. Stanovený čas na prípravu gulášu
bol štyri hodiny, počas ktorého nikomu nezhasol oheň
pod kotlíkom a všetkým sa podarilo uvariť chutný guláš.
Návštevníci tejto akcie, a bolo ich veru dosť,
mohli čas strávený čakaním na ochutnávku gulášov
vyplniť ochutnaním zákuskov ponúkaných v Družstevnej reštaurácii, prípadne zahnať hlad cigánskou pečienkou, varenou klobásou či domácimi pagáčikmi, smäd
zasa dobrým pivkom, kofolou či inou malinovkou. Po
stanovenom čase odovzdali tímy vzorky svojich gulášov a porota, ktorú tvorilo osem porotcov - po jednom z
každého súťažiaceho tímu a vedúca jedálne Družstevnej reštaurácie p. Kraľovičová, udelila každému gulášu
body od sedem po jeden, kde sedem bodov dostal ten
najlepší guláš. Po sčítaní všetkých bodov mohli organizátori vyhodnotiť celú súťaž.

Konečné poradie:
1. Balážovci
2. Šiša team
3. S team
Každej novej myšlienke sa fandí a určite každý zo
zúčastnených, či už ako súťažiaci alebo návštevník, ocenil
snahu organizátorov ozvláštniť príjemným spôsobom život v našej obci.
Tešíme sa nabudúce.
----------------------------------------------------------------------

GULÁŠMAJSTER 2014
V sobotu, 19.7.2014, sa konala v našej obci súťaž
vo varení guláša - Gulášmajster 2014. Vo veľmi teplom
počasí, ktoré odradilo viacerých kuchárov, prišli na
"štartovaciu čiaru" len dve družstvá, ktoré súťažili o métu
najvyššiu: FAMILIA TEAM a ŠK PRIETRŽKA. Slnko
hrialo, guláše sa varili, ľudia ochutnávali, deti na skákacej
trampolíne skákali. Celú súťaž moderoval skúsený moderátor L. Jeřábek. Po dovarení súťažných gulášov vyhodnotila porota ich chuť, vzhľad a vôňu, udelila body a organizátori určili víťaza celej akcie. Vyhral FAMILIA TEAM, na druhom mieste sa umiestnilo družstvo ŠK PRIETRŽKA.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMKA ĎAKUJE ...
Na jeseň v roku 2013 sa konal v našej obci benefičný koncert, ktorého výťažok bol venovaný našej malej spoluobčianke Emke Krbicovej.
Malá Emka bola v tomto roku dvakrát na liečebnom pobyte v špecializovanom rehabilitačnom centre Renona v Surovciach, kde sa o ňu dobre starali. Účinok rehabilitácie bol pozitívny, Emka sa cíti lepšie a teší sa - a spolu s ňou i jej
rodina, že pomaly kráča v ústrety svojmu cieľu. Cesta je však dlhá, ale Emka je
statočná.
Jej poďakovanie:
„ Ahojte! Chcela by som srdečne poďakovať Vám všetkým, ktorí ste akoukoľvek
formou prispeli na moju liečbu. Vďaka Vašej štedrosti som mohla absolvovať
liečbu, ktorá bola veľmi účinná a pomáha mi dosahovať malé, no pre mňa veľké
pokroky.
Takže ešte raz jedno veľké ĎAKUJEM. S pozdravom Emka Krbicová.“
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O POHÁR STAROSTU OBCE

TAKTICKÉ CVIČENIE

V
sobotu
26.7.2014 sa na ihrisku
ŠK konala hasičská
súťaž O pohár starostu
obce. Zúčastnilo sa jej
13 družstiev, z toho 6
ženských a 7 mužských. Okrem domácich družstiev prišli
súťažiť hasiči a hasičky z Letničia, Unína, Chropova, Kopčian, Skalice, Prieval a
Gbiel. Súťaž sprevádzalo teplé letné počasie i dobrá nálada.
Diváci videli skvele pripravených súťažiacich, avšak i smútok v ich očiach, keď zlyhala technika a požiarny útok zostal
nedokončený. Každé družstvo vykonalo dva požiarne útoky
a po ich absolvovaní organizátor vyhlásil konečné poradie.
ŽENY: 1. Kopčany
2. Unín
3. Petrova Ves
MUŽI: 1. Pr ievaly
2. Letničie
3. Popudinské Močidľany
Domáce družstvo mužov si vybrali riadnu dávku
smoly, keď oba útoky zostali nedokončené. Zaujímavosťou
bolo, že víťazom v oboch kategóriách - muži i ženy - stačil
len jeden dokončený útok na to, aby dosiahli najlepší čas.

Dňa 15.10.2014 okolo 9.00 hod. dostali hasiči okresu Skalica urgentnú správu /horí les nad Unínom/. Okamžite boli vyslané hasičské jednotky z
mesta Skalica, INA Skalica, DHZ Holíč, Radošovce,
Petrova Ves, Unín, Kopčany, Gbely a ZaHZ okresu
Skalica, celkom 60 profesionálnych a dobrovoľných
hasičov. Požiar sa podarilo uhasiť asi do dvoch hodín. Našťastie išlo o taktické cvičenie za účelom prevencie a spolupráce profesionálnych a dobrovoľných
hasičov. Jedným z bodov bolo aj kontrola vybavenia
dobrovoľných zborov.

veliteľ Janík Jozef

--------------------------------------------------------------------

TURNAJ PRÍPRAVIEK 2014
V nedeľu 29.6.2014 popoludní sa na ihrisku ŠK
uskutočnil turnaj futbalových prípraviek, v poradí už
jeho 4. ročník. Okrem družstiev z Holíča, Kútov
a domácej Petrovej Vsi sme radi privítali medzi sebou
i našich priateľov z Topolnej z Moravy.
Hrali hráči a hráčky narodení v r. 2004 a mladší. Všetci diváci, ktorí prišli, aby povzbudili našich malých
hráčov a malé hráčky, videli pekné futbalové nadšenie
týchto futbalových nádejí. Družstvá odohrali vzájomné zápasy, po skončení ktorých vzišlo konečné poradie.
Pre zatraktívnenie a lepšie hodnotenie na záver bolo
medzi pravidlami turnaja i pravidlo, ktoré v prípade
remízy po skončení hracieho času nariaďovalo kopať
pokutové kopy, a to po 5 z každého družstva. Toto
pravidlo využilo domáce družstvo hneď dvakrát, kedy
sa im podarilo remizovať s Topolnou i Kútmi v riadnom
hracom čase, ale v prípade pokutových kopov sme boli
šťastnejší my, domáci J. Bolo to riadne napínavé nielen
pre hráčov a trénerov, ale aj pre divákov, ktorým to
nápadne pripomínalo práve prebiehajúce súboje na MS
vo futbale.
Súčasťou turnaja bolo pri záverečnom vyhodnotení aj rozlúčenie sa s tromi prípravkármi, ktorí odchádzajú do žiackeho družstva. Sú to: Martin Matula,
Matúš Hyža, Matúš Schemmer.
Celý turnaj sa niesol v znamení dobrého prípravkárskeho futbalu, ktorý sme si všetci užívali.
Na dodržiavanie pravidiel turnaja dozeral pán rozhodca Peter Morvay ml. Voľné chvíle medzi jednotlivými
zápasmi divákom spestrilo trio mažoretiek z CVČ Holíč.

Konečné poradie:
1. Holíč 6 b
2. Petrova Ves 4 b
3. Kúty 3 b
4. Topolná 1 b
Najlepší strelec: Lukáš Nejedlík 6 gólov (Holíč)
Najlepší brankár: Alexandr Oliva (Topolná)
Najlepší hráč: Jakub Rupert (Kúty)
Najmladší hráč: Michal Hyža (Petrova Ves)
Zostava Petrovej Vsi: Marek Tomáš Švrček, Adam
Bugala, Christián Chňupka, Barbora Černá, Aleš Daniel, Michal Ralbovský, Gabriel Biskupič, Martin Matula, Denis Vanek, Samuel Daniel, Matej Rampáček, Tomáš Kurc, Michal Hyža, Matúš Hyža, Matúš
Schemmer, Richard Krbica, Vanesa Pavlovičová, Vladko Polák, nehrajúca Klára Danielová.
Týmto ďakujem všetkým, ktorí pomohli s organizáciou
turnaja a prispeli k jeho úspešnému priebehu,
v neposlednom rade i všetkým sponzorom, vďaka ktorým sa tento turnaj mohol uskutočniť.
Mgr. Ivona Valentovičová
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Z činnosti športového klubu
Súťažný ročník 2014/2015 - jesenná časť
V tomto súťažnom ročníku naše "A" mužstvo opustilo 5. ligu západ a stalo sa súťažiacim mužstvom v oblastnej súťaži Senica (ObFZ Senica).
Zmeny v "A" mužstve počas letnej prestávky:
odišli - Jozef Lánik st., Peter Pochylý (prestup Letničie), Róbert Lánik (Sokol
Lovčice/ CZ), Martin Čepka (ukončenie hosťovania), Martin Matula st., Milan
Hlúpik, Štefan Vanek (všetci Sokol Ořechov / CZ), Adam Škápik (hosťovanie
Unín), Marek Nemec (ukončenie hosťovania), Peter Morvay (prestup ŠFK Štefanov), Martin Matula ml. (SV Zistersdorf/ Rakúsko), Roman Macek (ŠFK Štefanov), Ferdinand Buček (hosťovanie Letničie)
prišli - David Gál (predĺženie hosťovania Gbely), René Polák, Eduard Palkovič,
Jakub Šedivý (všetci hosťovanie Gbely), Dávid Nestola (hosťovanie FK Senica),
Filip Vrablic (hosťovanie Nová Ves nad Váhom), Radoslav Juríček (hosťovanie
Dubovce), Daniel Zajden (hosťovanie Vrádište)

ZMENY TRÉNEROV:
- trénerom „A“ mužstva je Jozef Krbica
- trénerom dorastu je Rudolf Buzay
- trénerom prípravky je Róbert Slezák
Družstvo žiakov bolo pr e tento súťažný r očník zrušené pr e nízky počet
hráčov.
Prípravka už odohr ala zápasy jesennej časti súťažného r očníka.
Tabuľka:
1. Holíč
2. Letničie
3. Radimov
4. Dubovce
5. Radošovce
6. Petrova Ves
7. Gbely
8. Skalica B
9. Oreské

21 b
21 b
19 b
13 b
12 b
12 b
6b
3b
0b

Najlepší strelci:
Daniel A. 13 gólov
Ralbovský 12 gólov
Biskupič
4 góly
Chňupka
2 góly
Švrček
1 gól
Danielová
1 gól
Bugala
1 gól

Správa admina obecnej webstránky

Výsledky zápasov jesennej časti
„A“ MUŽSTVO
Brodské - Petrova Ves
Petrova Ves - Pop. Močidľany
Šajd. Humence - Petrova Ves
Petrova Ves - Rybky
Koválov - Petrova Ves
Petrova Ves - Radošovce
Bor. Sv. Jur - Petrova Ves
Petrova Ves - Radimov
Vrádište - Petrova Ves
Petrova Ves - Sekule
Jablonica - Petrova Ves
Kopčany - Petrova Ves
Petrova Ves - Hlboké

5:0
3:2
7:1
2:3
1:1
1:1
2:1
0:3
0:1
6:0
1:2
6:1
0:2

DORAST
Smrdáky - Petrova Ves
9:1
Petrova Ves - Pop. Močidľany 2:3
Prietrž - Petrova Ves
7:1
Petrova Ves - Rybky
1:1
Šajd. Humence - Petrova Ves 9:1
Petrova Ves - Radošovce
0:5
Bor. Sv. Jur - Petrova Ves
5:0
Petrova Ves - Hradište
4:2
Vrádište - Petrova Ves
4:1
Petrova Ves - Bor. Mikuláš
0:6
Smolinské - Petrova Ves
4:1
Kopčany - Petrova Ves
10:1
PRÍPRAVKA
Radošovce - Petrova Ves
Petrova Ves - Skalica B
Oreské - Petrova Ves
Petrova Ves - Gbely
Letničie - Petrova Ves
Petrova Ves - Holíč
Radimov - Petrova Ves
Petrova Ves - Dubovce

0:3 kont.
24:1
0:1
3:1
5:4
0:6
4:0
1:3

Návštevnosť obecných webstránok sa v roku 2014 oproti roku 2013 ustálila na priemere 62 návštevníkov denne. Zvýšila sa sledovanosť cez smartfóny, mobilné telefóny a tablety o 35 %.
Stránky navštívili návštevníci zo 58 štátov, najviac: Slovensko, Česko, Brazília, USA, Írsko, Anglicko, Nemecko, Rakúsko,
Ukrajina.
Najviac sledovaná je fotogaléria, šport a videá. Stránky navštívilo 41,80% žien a 59,10 % mužov vo veku najviac 30 45 rokov. Najviac používaným mobilným zariadením pri prezeraní našich webstránok je Samsung Acer B1-A71 Iconia B1-A71,
HTC Desire 500, Samsung GT-I9300 Galaxy S III
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Spoločenská kronika
Narodili sa...

Fabio Disanto
07.05. 2014
Zara Jančíková 01.06. 2014
Rozália Búzková 09.06. 2014
Santiago Chávez Vaši 18.07. 2014
Branislav Brachtl 10.10. 2014
Dominik Černý 16.10. 2014

Z našich radov odišli....
Emília Hrubšová 01.05.2014
Mária Balgová 08.05.2014
Jozef Režný 09.05.2014
Bernardína Albrechtová 11.09.2014
Jozefa Kotvanová 22.09.2014

Jubilea sa dožili...
70-roční

75-roční
Karol Krbica
Kamila Filová
Štefánia Schemmerová

Soňa Planková – Zdeněk Stavinoha
Katarína Pochylá – Igor Seman

Terézia Jakubáčová
Jozefa Králiková
Jozef Páral
Mária Hladká
Božena Pípová
Marián Šrámek

Smaragdová svadba – 55 rokov

85-roční a viac

Vernosť si sľúbili....

Anna Matulová – Zdenek Jurčík 10.10.1959

Anna Horinková
Rozália Hrubšová
Rozália Jakubáčová
Janka Janíková
Helena Mokrohajská
Emerencia Zámečníková

80-roční

Anna Jurčíková
Zdenek Jurčík
Johana Jurkovičová
Anna Pechová

90-roční a viac

Štefan Albrechta
Pavlína Čierňavová
Bernardína Pochylá
Kamila Ružičková

Činorodý dôchodca - p. Ladislav Langer
Pána Ladislava Langera
iste všetci poznáte. Ak nie tí
mladší, tak tí starší určite. Po
celý život aktívny, čo sa týka
práce pre obec, vo všetkých smeroch spoločenského života - v
kultúre, v športe i čo sa týka
cirkvi. V duchu októbra - Mesiaca úcty k starším - i ako malá
gratulácia k jeho 78. narodeninám som sa ním porozprávala o
jeho živote i vzťahu k rodnej
obci.

Svoj život zasvätil svojej záľube - obnove pamiatok,
ktorej sa venuje už takmer 60 rokov. Jeho vzorom bol pán
Solárik, ktorému pomáhal a u ktorého sa veľa naučil. Naučené potom využíval pri reštaurovaní krížov na okolí, oprave sôch v dedine, jeho zásluhou bola opravená krížová cesta v kostole - jeho účasť spočívala v oprave drevených rámov obrazov. Maľby obrazov, ako hovoril pán Langer,
ako dar našej obci urobila akademická maliarka - rádová
sestrička Michálková (tiež rodená Petrovovešťanka). Nielen sochy v dedine, ale i sochy v kostole opravil a organ

natieral, ďalej obnovil staršie náhrobné dosky kňazov
na cintoríne i pomník padlým vojakom pri kostole.
Práve tento pomník je jeho veľkou výzvou, nakoľko
pri oprave písma na ňom pred desiatimi rokmi boli
odstránené fotografie padlých vojakov (tie fotografie
si pamätám aj ja ako dieťa), o ktorých sa nevie, kde sa
nachádzajú. Berie to ako srdcu blízku záležitosť, pretože na pomníku je vyryté aj meno jeho starého otca,
ktorý padol tiež v 1. sv. vojne. Aj touto cestou by
chcel požiadať svojich spoluobčanov, ktorí by mali
nejakú vedomosť o týchto fotografiách, aby sa ozvali.
Tie fotografie sú pamiatka, ktorá by nemala upadnúť
do zabudnutia.
Zo slov pána Langera som vycítila naozaj vrúcny
vzťah k našej obci, k našej „dedinke v údolí“. Záleží
mu na nej i na zachovaní všetkého, čo nám nedá zabudnúť na minulosť našich starých i prastarých mám i
otcov. Je to jeden z mnohých v našej obci, ktorí vedia
priložiť ruku k dielu, a to je veľmi potešujúce zistenie.
Týmto mu prajem veľa zdravia a tvorivých síl v
ďalších rokoch života, aby jeho činorodosť nabudila i
ďalších.
Mgr. Ivona Valentovičová
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ZÁHORÁCKA VETERÁN RALLYE

VYSTÚPENIE MEXICKEJ SKUPINY
MARIACHI SIN FRONTERAS
a
TANEČNEJ SKUPINY LA MARQUESA

PETROVOVESKÝ SPRAVODAJ
PETROVOVESKÉ
„SAUÁTOVÉ“ HODY
Sobota 7.6. bola dňom jarmočným i dňom veteránov v našej
obci. Slnečné lúče vytiahli z
postele každého, kto chcel
vyjsť do petrovoveských ulíc a
pokochať sa starými autami veteránmi i nakúpiť či len pozrieť si jarmočný tovar. Počasie
tento rok prialo organizátorom,
a tak bolo celé pripravené dielo
dokonalé - jarmok i sprievodný kultúrny program potešil
každého, kto prišiel.

NÁVŠTEVA MINISTRA ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU D.
ČAPLOVIČA

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ, OBRAZOV
A RȎZNYCH VÝROBKOV

Na výstave vystavovali:
Mgr. Magdaléna Rakytiaková,
sl. Zuzana Majorová,
sl. Nikola Kumpanová.

HODOVÁ ZÁBAVA
S „VESELOU TROJKOU“ Z HOLÍČA

Počúvanie podmanivých tónov mexickej
hudby v nejednom
návštevníkovi vyvolalo tanečné „chtíčky“.
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