Vážení občania!
Ako som už informoval v minulom vydaní našich novín, aj v tomto roku sme si stanovili veľa cieľov, ktoré sa
snažíme plniť. Momentálne venujeme veľa priestoru prípravám na Záhorácku veterán rallye a Svätodušný jarmok, chod
obecného úradu tiež ovplyvňuje prebiehajúce sčítanie obyvateľov.
Zo širšieho pohľadu sa nachádzame na relatívnom začiatku volebného obdobia 2010-2014. Je to obdobie, kedy
ešte existujú reálne možnosti získať a čerpať finančné prostriedky z fondov EÚ. Medzi hlavné úlohy, ktoré si stanovilo OZ,
patrí vybudovanie zberného dvora odpadov. Na toto opatrenie máme spracovaný projekt, s ktorým sme sa v uplynulom
roku uchádzali o získanie dotácie, zatiaľ však neúspešne. V tomto roku čakáme na vyhlásenie termínu na opätovné podanie
žiadosti. Ďalej máme spracovaný a podaný projekt na rekonštrukciu vykurovania budovy MŠ a jej zateplenie. V rámci
finančných možností by sme chceli dostavať a zrekonštruovať sociálne zariadenia na štadióne. Nevyhnutnou potrebou je
tiež vymeniť okná na budove kultúrneho domu. Máme podané žiadosti o dotácie, avšak situácia, v akej sa nachádzajú
verejné financie, nieje veľmi priaznivá.
Ako pozitívum hodnotím fakt, že k zníženiu nezamestnanosti sa vytvorili možnosti pre obce, ktoré môžu získať
pracovníkov na verejnoprospešné práce (z úradu práce spolu s finančnými prostriedkami). V súčasnej dobe naša obec túto
možnosť využíva a verejnoprospešné práce tu vykonáva 6 nezamestnaných občanov. Pracujú pri riešení protipovodňových
opatrení, čistení a oprave cestných rigolov, miestnych potokov, kosení verejných priestranstiev.
Verím, že v budúcnosti budem môcť na stránkach našich novín informovať občanov o úspešnom plnení našich
cieľov a priaznivom riešení situácií a problémov v živote našej obce.
Miroslav Pochylý, starosta obce

XXIII, ročník Záhoráckej Veterán Rallye a Svätodušný jarmok
PROGRAM 11. jún 2011
07.00
07.30
10.00
10.30
13.00

15.30

Otvorenie Svätodušného jarmoku
Príjazd účastníkov XXIII. ročníka Záhoráckej
Veterán Rallye - výstava vozidiel
Privítanie účastníkov XXIII. ročníka Záhoráckej
Veterán Rallye
Štart vozidiel do I. etapy - Petrova Ves, Unín,
Radimov, Holíč, Skalica a späť
Štart vozidiel do II. etapy - Petrova Ves, Letničie,
Štefanov, Borský Mikuláš, Šaštín-Stráže, Smolinské,
Gbely, Petrova Ves
Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov XXIII. ročníka
Záhoráckej Veterán Rallye

SPRIEVODNÉ AKCIE A KULTÚRNY PROGRAM
9.30 - 14.00 Maľovanie na tvár
9.30 - 16.00 Trampolína pre deti
10.30 - 17.00 Výstava obrazov Štefánie a Veroniky Matulovej
Od 14.00 program v kultúrnom dome:
Vystúpenie Spolku elegantních dam (Brno) - tance,
dobová módna prehliadka
Mužský spevácky zbor z Lozorna
Vystúpenie ZUŠ Gbely - tanečný odbor Petrova Ves
Folklórny súbor Slza (Borský Mikuláš)
20.00 Hodová zábava so skupinou Popuďané

PROGRAM 12. jún 2011
09.00 Slávnostná bohoslužba v kostole
Ducha Svätého
10.00-17.00 Pokračovanie výstavy obrazov
Štefánie a Veroniky Matulovej
v priestoroch obecného úradu
17.00 Majstrovský futbalový zápas
PETROVA VES-PRAŠICE V. liga Západ
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
31. januára

2011

1. Doplnenie členov komisií
(samostatný príspevok)
2. Poverenie sobášiacich
Rovnako ako v minulom volebnom období sobášiacim bol
schválený okrem starostu obce Ing. S. Lasica.
3. Návrh plánu práce Obecného zastupiteľstva v Petrovej
Vsi na I. polrok 2011
Návrh plánu práce bol vyvesený na úradnej tabuli obce od
27.12.2010. Okrem iného stanovuje frekvenciu zasadnutí raz
mesačne. Poslanci s predloženým návrhom súhlasili.
4. Návrh plánu práce obecného kontrolóra na I.polrok 2011
Ing. Grónský, obecný kontrolór, predložil návrh plánu svojej
činnosti na I. polrok 2011. Návrh plánu bol takisto vyvesený na
úradnej tabuli obce. Poslanci OZ s predloženým návrhom
súhlasili.
5. Schválenie členov komisie na ochranu verejného záujmu
Poslanci OZ za predsedu schválili Romana Gučka, za členov
Štefana Beňu a Alojza C véčku.
6. Návrh na odpísanie daňového nedoplatku podľa § 65
zákona č. 511/1992 Zb. zákonov o správe daní a poplatkov
Daňový nedoplatok spoločnosti Agro-Osivo Holíč vznikol ešte
v roku 2000, neskôr bol na spoločnosť vyhlásený konkurz.
Nakoľko daň z nehnuteľnosti obec uplatňovala voči správcovi
konkurznej podstaty neúspešne, obecné zastupiteľstvo
schválilo odpísanie daňového nedoplatku vo výške 654,84 €.
7. Žiadosť p. Stanislava Plánku o umiestnenie drobnej
stavby
Pán Planka má záujem umiestniť drobnú stavbu „Božiu muku"
venovanú pamiatke sv. Urbana na voľné priestranstvo pred
cintorín. Odôvodňuje žiadosť tým, že naša obec má vo svojom
erbe symboly vinohradníctva, tiež by sa u nás mohli v
budúcnosti realizovať akcie typu Deň otvorených pivníc.
Predseda komisie pre životné prostredie a výstavbu navrhol,
aby členovia komisie posúdili prípadné umiestnenie sochy
priamo na mieste. Poslanci OZ s týmto návrhom súhlasili.
8. D i s k u s i a
V diskusii vystúpili:
p. poslanec Polák - hovoril, že cesta pri čerpacej stanici na tzv.
Novej ulici
je zničená ťažkými vozidlami a ustavične
znečistená. Takisto čerpadlá sa zanášajú, obsahujú tuhý odpad.
Starosta obce rozhodol, že sa z panelov urobí odstavná plocha,
aby sa nevynášala zemina na cestu.
starosta obce - informoval o havarijnom stave balkóna na
kultúrnom dome. Pri najmenšom daždi padá omietka, je
nebezpečenstvo úrazu. Navrhol, aby sa balkón odstránil.
Poslanci OZ súhlasili s jeho odstránením.

16. marca 2011
Z dôvodu náhleho ochorenia starostu obce toto zasadanie viedol
jeho zástupca - Ing. Stanislav Lasica.
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu obce
Petrova Ves k 31.12.2010
Hlavný kontrolór p. Grónský predložil svoje stanovisko k
plneniu rozpočtu k 31.12.2010. Vykonal rozbor plnenia
jednotlivých položiek, skontroloval všetky prvotné doklady a
účtovné operácie. Vo svojej správe skonštatoval, že nezistil
použitie prostriedkov účtovaných v jednotlivých položkách na
iné, než schválené a zaúčtované účely.
2. Plnenie rozpočtu k31.12.2010
Účtovníčka OcÚ p. Vépyová predložila plnenie rozpočtu k

31.12.2010. Bežné príjmy boli rozpočtované vo Výške
388 960,- €. Neskôr boli upravované v dôsledku poklesu
podielových daní na 388 044,- €. Plnenie bolo vo výške
380 467,- €, kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške
8 500,- €, neskôr boli upravované na 135 847,- €, skutočné
čerpanie bolo 135 289,- €, finančné operácie príjmové boli
rozpočtované vo výške 25 380,- € z dôvodu realizácie miestnej
komunikácie v lokalite IBV, keď si obec musela zobrať
překlenovací úver, boli finančné operácie upravované na
258 624,- €, čerpanie bolo vo výške 246 8 1 1 € . Bežné výdavky
boli rozpočtované vo výške 351 550,-€,úpravana370915,-€.
Plnenie bežných výdavkov bolo vo výške 356 934,- €.
Kapitálové výdavky boli rozpočtované vo výške 45 690,- €,
úprava na 385 710,- €, plnenie predstavovalo sumu 382 594,- €,
finančné operácie výdavkové boli rozpočtované vo výške
25 600,- €, upravené boli na 25 850,-, plnenie kapitálových
výdavkov bolo vo výške 18 642,- €. Otázky a pripomienky k
plneniu rozpočtu zodpovedala p. Vépyová.
Poslanci OZ schválili plnenie rozpočtu k 31.12.2010 bez
výhrad.
3. Záverečný účet obce za rok 2010
Ide o zhrnutie plnenia rozpočtu, vyhodnotenie programového
rozpočtu, rozbor plnenia príjmov, rozbor plnenia výdavkov,
použitie prebytku hospodárenia, tvorba a použitie prostriedkov
peňažných fondov, finančné usporiadanie vzťahov voči
štátnemu rozpočtu, ostatným právnickým a fyzickým osobám,
bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave o a vývoji dlhu. Poslanci
OZ schválili záverečný účet bez výhrad a zároveň schválili
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 4397,-€.
4. Výsledok inventarizácie k 31.12.2010
Predsedníčka Ústrednej inventarizačnej komisie v Petrovej Vsi
p. Mgr. Miriam Hricová predložila Správu
o vykonaní
inventarizácie k 31.12.2010. Čiastkové komisie v jednotlivých
organizačných zložkách vykonali fyzickú inventarizáciu
majetku vo vlastníctve obce. Správa obsahuje inventarizáciu
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2010.
Obec vlastní dlhodobý hmotný majetok v hodnote
3 230 999,59 €, dlhodobý nehmotný majetok v hodnote
14 571,61 €. Finančný majetok - pokladnica 303,91 €, bankové
účty v hodnote 19 398,97 €, dlhodobé záväzky ŠFRB
494 836,89 €, krátkodobé bankové úvery 219 921,72 €,
překlenovací úver na financovanie MK 111 443,63 €. Poslanci
OZ schválili výsledok inventarizácie bez pripomienok.
5. Správa o činnosti obecného kontrolóra za rok 2010
Obecný kontrolór p. Ing. Ivan Grónský písomne predložil
poslancom OZ správu o svojej kontrolnej činnosti vykonanej v
roku 2010. Poslanci OZ zobrali správu obecného kontrolóra na
vedomie.
6. Žiadosť Poľovníckeho združenia Petrova Ves
o odpustenie nájomného
Poslanci OZ súhlasili s odpustením nájomného. Predpokladajú
ďalšiu spolupráci s PZ pri organizácii tradičných akcií
(Indiánsky deň).
7. Združenie nevidiacich a slabozrakých Senica - žiadosť
o príspevok
Poslanci OZ sa rozhodli podporiť združenie sumou 50,- €.
8. D i s k u s i a
V diskusii vystúpili:
Ing. Lasica informoval o začatí prác na chodníkoch v lokalite
IB V a o aktuálnom stave prebiehajúcich pozemkových úprav.

Ďalej poslanci diskutovali o aktuálnych problémoch v obci
(protipovodňové opatrenia, drvička konárov, psy túlajúce sa po
obci). Poverili obecný úrad, aby sa informoval o
protipovodňových opatreniach obce Letničie,
nakoľko
Letničský potok pravidelne zaplavuje územie našej obce v
lokalite Pod RD.

16. mája 2011
1. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej
závierky zostavenej k31.12.2010
Nezávislá audítorka 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 a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poslanci zobrali správu nezávislého audítora na vedomie.
2. Žiadosť p. Jozefa Chňupku o uskutočnenie nápravy
parcely č. E 1947 do pôvodného stavu
Na tejto parcele je vybudovaná časť miestneho ihriska, časť je v
tréningovom ihrisku. Celkom z výmery tejto parcely ihrisko
zaberá cca 235 m2. OZ poverilo starostu obce na rokovanie s p.
Chňupkom na vysporiadanie tejto časti pozemku. Ak nepríde k
dohode, budú sa musieť tieto pozemky vysporiadať v rámci
pozemkových úprav.
3. Návrh na vstup do Regionálnej a rozvojovej agentúry
Skalica
Trnavský samosprávny kraj vytvoril v Skalici Regionálnu
rozvojovú agentúru, ktorá pomáha obciam pri vypracovávaní

projektov z rôznych výziev. Vzhľadom na nedostatok
finančných prostriedkov nemôže túto agentúru financovať,
preto ponúka možnosť vstúpiť za členov obciam a mestám po
zaplatení členského príspevku, pre našu obec vo výške 0,30 € na
obyvateľa. Poslanci OZ schválili návrh, ktorý bol prijatý na
zasadnutí Klubu starostov, platba členského príspevku vo výške
0,20 € na obyvateľa.
4. Návrh Programu XXIII. ročníka ZVR
Kultúrna komisia v spolupráci so sociálnou komisiou pripravila
návrh programu. OZ s predloženým návrhom súhlasilo.
5. Doplnenie žiadosti Spracovateľa pozemkových úprav
V obci prebiehajú pozemkové úpravy. Ich spracovateľom je
spoločnosť PPÚ Trenčín. V rámci pozemkových úprav sa
spracúva projektová dokumentácia na odvodnenie a úpravu
rigola. Ing. Lasica ako predseda predstavenstva Spoločenstva
pozemkových úprav navrhol prerokovať tieto body priamo so
spracovateľom.
6. Kontrola VZN a vnútorných predpisov obce
Obecný kontrolór p. Grónský predložil protokol o kontrole
platných všeobecne záväzných nariadení a vnútorných
predpisov našej obce. Protokol obsahuje niektoré nedostatky,
napríklad niektoré VZN neboli aktualizované po zmene meny
alebo príslušných zákonov. OZ postupne prerokuje všetky
VZN, ktorých sa zmeny týkajú.
7. Diskusia:
Organizačné zabezpečenie ZVR a Svätodušného jarmoku
(Mária Pochylá)

Komisie pri obecnom zastupiteľstve
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadnutí dňa 31.1.2011 schválilo týchto členov komisií:
Komisia na ochranu verejného poriadku (predseda Štefan Beňa): Alojz Cvečka, Vladimír Vépy, Jozef
Straka, Ján Guček, Mgr. Beáta Kubinová
Komisia finančná a pre správu obecného majetku (predseda Ján Polák): Štefan Matula, Michaela
Vrbová, Marta Kotvanová, Roman Guček
Komisia sociálna a pre školstvo (predsedníčka Mgr. Miriam Hricová): Michaela Vrbová, Jozef Straka, Ján
Polák, Marta Kubinová, Marta Kotvanová, Mgr. Ľubica Kocáková, Mgr. Ivona Valentovičová
Komisia pre kultúru a šport (predsedníčka Michaela Vrbová): Mgr. Miriam Hricová, Alojz Cvečka,
Roman Guček, Ing. Marcel Polesňák, Igor Kubina, Lenka Čechová, Anna Pochylá
Komisia pre životné prostredie a výstavbu (predseda Ing. Stanislav Lasica):
Polesňák, Milan Kumpán, Vladimír Vépy

Ján Polák, Ing. Marcel

Rozpis termínov vývozu komunálneho odpadu:
22.
20.
17.
14.

6.
7.
8.
9.

2011
2011
2011
2011

12. 10. 2011
9. 11. 2011
7. 12. 2011

Zároveň upozorňujeme občanov na prísny zákaz umiestňovania tuhého o d p a d u do miestnej
kanalizácie a tiež zbavovania sa odpadov pálením.

Spoločenský život v našej obci
Od posledného vydania nášho spravodaja prešlo už dlhšie obdobie a za ten sa čas v oblasti kultúry a spoločenského života
uskutočnili mnohé podujatia. Pripomeňme si ich v chronologickom poradí:

Plesy a fašiangy
Plesovú sezónu otvoril 22. januára 2011 V. ples Športového klubu Petrova Ves. Víkend 19. - 20. februára patril tradičným
maškarným plesom. Ten prvý, pre dospelých, zorganizovali členky miestnej organizácie Únie žien. Ples detí mala tento rok pod
záštitou materská škola. Všetky plesy boli dobre organizačne pripravené, hostia sa výborne zabavili a niektorých šťastlivcov potešila
navyše aj výhra z bohatej tomboly.
V poslednú fašiangovú sobotu (5. 3.)
sa za tancom nemuselo ani chodiť do
kultúrneho domu, každého záujemcu
totiž pred jeho vlastným domom
vytancovali veselé maškary.
Fašiangový sprievod dedinou
zorganizoval Klub kultúrnych tradícií
(KKT) v spolupráci s materskou
školou. Jeho finančný výťažok bol tiež
rozdelený na chod klubu i pre deti prispelo sa na zakúpenie trampolíny,
ktorou sa spestrí detský program pri
rozličných obecných akciách.
Fašiang vyvrcholil bujarou zábavou
pri pochovávaní basy, opäť v réžii
Klubu kultúrnych tradícií a za účasti p.
starostu v jednej z úloh. Vtipná a
vypointovaná choreografia všetkých
pobavila, komu netiekla po tvári voda
od kropenia „svätenou" vodou, ten si
určite utieral slzy od smiechu.

Obecná zabíjačka
Zatiaľ čo ostatné podujatia sa pomaly stávajú tradíciou, obecná zabíjačka bola tohtoročnou novinkou. Konala sa v sobotu 26.2. opäť
z iniciatívy KKT pod záštitou Obecného úradu v Petrovej Vsi a v spolupráci s občanmi Slavom Jasaňom, Petrom Pochybom a ich
rodinami. "Hlavným mäsiarom" bol Lukáš Filuš. Pre niektorých mladších návštevníkov to bola možno ich prvá zabíjačka v živote,
ostatní si zasa mohli pripomenúť chuť tradičných čerstvých zabíjačkových špecialít. Ku skvelej atmosfére vydareného podujatia
prispelo aj varené vínko v bufete a krásne slnečné počasie.

Stavanie máje
Staré dobré „ručné" stavanie máje, guláš, špekáčiky,
trampolína, dobrá muzika - taký bol prvomájový predvečer
pri našom kultúrnom dome. Deti z materskej i základnej
školy pod dohľadom svojich pani učiteliek máju krásne
vyzdobili, mocní chlapi ju postavili a p. starosta zapálil
táborák, aby si hladné deti mohli opiecť špekáčiky.
Avizovaný dážď sa nekonal, takže sme si vďaka
organizátorom KKTsOcÚ mohli užiť príjemné podujatie.

Deň matiek
Druhá májová nedeľa patrí všetkým matkám. V našej obci je
tradíciou uctiť si ich v kultúrnom dome programom, ktorý
pripravujú deti z MŠ, ZŠ i ZUŠ. A tak i tento rok sa všetky
mamky i babky potešili pri pohľade na svoje ratolesti, ako
roztomilo spievajú, tancujú či recitujú. A to všetko na jednu
ústrednú tému - lásku matky a k matke. Tú svoju lásku deti v
závere i zhmotnili v podobe darčekov - perníkových srdiečok
(škôlkari) a pekného kvietka (školáci). A aby ani babky
neprišli skrátka, odniesli si okrem dojatia i voňavý klinček.

Výstava zákuskov
Miestne organizácie Jednota dôchodcova a Únia žien
Slovenska usporiadali 29. mája v kultúrnom dome výstavu a
ochutnávku zákuskov s predajom pod názvom „Sladké
potešenie v Petrovej Vsi". Približne 20 vystavovateliekgazdiniek, ktoré rady pečú, sa popýšilo svojimi výrobkami a
zároveň záujemcom poradili a povymieňali si skúsenosti.
Ako hostí sme privítali aj zástupkyne JD a ÚŽ z Letničia,
Unína a Holíča.
(Mgr. Miriam Hricová)

Z jarného diára MŠ
Máme tu jar so svojimi neopakovateľnými
farieb. A čojar priniesla do MŠ?

krásami, kvitnúcimi kvetmi, omamnými vôňami, radosťou a ohňostrojom

V prvom rade tradičnú, pôsobivú jarnú vernisáž. Pri tvorbe
pestrofarebných dekoračných kvetov, zajačikov, včielok, lienok a bahniatok deti
experimentovali s rozličnými druhmi materiálu, rozvíjali si tvorivosť, fantáziu,
sústredenosť, precíznosť, kooperatívne správanie, hrubú a jemnú motoriku.
Súčasťou jarných aktivít je aj plavecký výcvik realizovaný každý
piatok v plavárni v Senici, kde si deti pod vedením kvalifikovaného plavčíka
osvojujú základy plávania.
Dňa 19.4.2011 sa v koncertnej sieni Františkánskeho kláštora v Skalici
rozozvučali hlásky detí predškolského veku z okresu Skalica v rámci 8. ročníka
prehliadky výrazného prednesú poézie a prózy pod názvom „Hrkálka". Našu
MŠ prezentovala šikovná, osvedčená recitátorka Laurinka Morávková s básňou
„Prechádzka v daždi".
Aj tento rok sme prijali pozvanie Klubu kultúrnych tradícií na
zdobenie máje. Drobné rúčky škôlkarov si hravo poradili s touto výzvou a za
asistencie učiteliek máju odeli do pekného pestrofarebného šatu.
Hudobný talent preukázali Michalka Michálková a Emka Kondlová,
ktoré sa zúčastnili na prehliadke v speve detí pod názvom „Blahova notečka",
ktorá sa konala dňa 6.5.2011 v Kultúrnom dome v Skalici. Vystúpili s piesňou
„Maličká som" a ich dynamický a melodický prejav mal úspech u obecenstva.
Druhú májovú nedeľu sme oslávili v Kultúrnom dome v Petrovej Vsi
sviatok „Deň matiek". Deti navštevujúce MŠ vzdali úctu a vďaku najbližším
bytostiam muzikálovou choreografiou „Nie si sám". Naši malí muzikáloví herci
svojou šikovnosťou a milou improvizáciou pripravili pre účastníkov osláv
pôsobivý zážitok. Hrejivý pocit zo sviatočnej chvíle určite umocnilo aj
perníkové srdce s nápisom „Pre najlepšiu mamičku na svete", ktoré škôlkari
podarovali svojim matkám.
Na prehliadke detskej tvorivosti „Matematické hry múdrej pani sovy"
našu materskú školu zodpovedne reprezentovali Adelka Hricová, Adelka
Prochádzková a Kristiánko Chňupka. Toto podujatie sa konalo dňa 26.5.2011 v
Kultúrnom dome v Holíči.
Ačo práve robíme alebo chceme ešte stihnúť do konca školského roka?
Pri príležitosti MDD sa deti tešia z „Týždňa detských radostí" poskladaného z rôznych prekvapení a zaujímavých aktivít.
Pohybovú výkonnosť a telesnú zdatnosť detí preverí dňa 8.6. 2011 športové dopoludnie v Zlatníckej doline „Indiánsky deň".
Desaťčlenné družstvo 5 - 6 ročných
detí, ktoré dosiahli najlepšie výsledky
v športových aktivitách v MŠ, bude
absolvovať indiánsku cestu odvahy. S
ostatnými deťmi zrealizujeme
turistickú vychádzku do blízkeho
okolia.
14.6.2011 bude výletným
dňom rodičov a detí do ZOO v Lešnej.
Naša dúhová cesta v tomto
školskom roku smeruje do cieľa. 11
detí končí dochádzku do MŠ a
odchádza do školských lavíc. Končia
jednu etapu svojho života a tej bez
pochyby prináleží slávnostná bodka.
Tá naša bude zrealizovaná dňa
28.06.2011 pod názvom „Ahoj
škôlka, škola volá". Bude poskladaná
z moderných hip-hopových tancov,
básní, piesní a rozlúčkovej hostinky.
Deťom budú odovzdané osvedčenia o
absolvovaní predprimárneho
vzdelávania a knihy ako pamiatka na
chvíle strávené v MŠ.
Toľko z jarného diára. Za
celý kolektív MŠ prajem usmievavé
jarné a letné dni.
(Alena Kučerová, riaditeľka MŠ)

Rekapitulujeme pred letnými prázdninami
Prázdniny už klopú na dvere a nastal čas rekapitulácie všetkého, čo sa v tomto roku udialo v škole: v
čom sme vynikajúci, v čom dobrí, v čom sa môžeme zlepšiť. Posúďte sami...
Čo máme za sebou?
9.2. sa uskutočnil zápis budúcich žiakov prvákov, ktorí prišli do priestorov školy so svojimi
rodičmi a s pani riaditeľkou MŠ A. Kučerovou. Naši
prváci a druháci im pod vedením pani učiteľky Mgr.
A. Martinkovičovej (od polročných prázdnin
zastupuje Mgr. Ľ. Kocákovú počas materskej
dovolenky) zarecitovali básničky a zaspievali
pesničku. Pani riaditeľka Mgr. L. Šteflíková
primeraným spôsobom preverovala, či sú deti po
všetkých stránkach pripravené vyriešiť jednu z
prvých dôležitých úloh vo svojom živote: prekročiť
prah základnej školy a denne absolvovať školskú
dochádzku. Deti z MŠ boli, ako vždy, veľmi dobre
pripravené. Za svoj výkon dostali darčeky od pani
riaditeľky a aj z ŠKD, ktoré zhotovili deti spolu s pani
vychovávateľkou Bc. Z. Vašiovou. Do školského
roku 2011/ 2012 sme zapísali 14 detí, z toho 3 deti
budú mať na žiadosť rodičov odklad dochádzky o
jeden školský rok.
20.2. sa uskutočnil Maškarný ples detí MŠ a
ZŠ. Tento rok mala ples pod patronátom Materská
škola Petrova Ves. Ples už tradične otvorili úvodným

tancom žiaci ZUŠ Gbely - pobočka Petrova Ves pod
vedením pani učiteľky M. Šteflíkovej. Nasledoval
pochod zaujímavých a nápaditých masiek. Využijem
príležitosť a poďakujem rodičom za príspevok pri
príprave obsahu tomboly, ktorá deťom určite urobila
radosť.
18.3. sme sa zúčastnili úspešného podujatia
pod názvom Noc s Dobšinským (viď samostatný
príspevok-pozn. red.).
Od 25.3. sme v počte 28 žiakov začali v rámci
telesnej výchovy absolvovať plavecký výcvik v
senickej plavárni. Za zabezpečenie dopravy patrí
poďakovanie starostovi a obecnému zastupiteľstvu
Petrova Ves.
18.4. boli naši žiaci D. Ralbovský a L.
Poláková (3. ročník) a A. Albrechta a L. Albrechtové
(4. ročník) úspešnými riešiteľmi matematickej
Pytagoriády v Holíči.
V sobotu 1.5. sa naši žiaci zúčastnili stavania
máje spolu s petrovoveskými mladými chlapmi, ktorí
sa popasovali s jej stavaním.
8.5. bol prekrásny deň spojený s oslavou

sviatočného Dňa matiek. Deti sa kultúrnym aby naši žiaci mohli využívať a rozvíjať aj svoje
programom prišli poďakovať svojím mamičkám a umelecké sklony.
babičkám za ich ničím nenahraditeľnú lásku.
K sviatosti Prvého svätého prijímania 5.6.
Priniesli im aj darčeky vytvorené v ŠKD a na hodine sme tiež prispeli svojou troškou a pripravili
výtvarnej výchovy.
sprievodný program podujatia.
23.5. sa trojica mladých zdatných športovcov
(D. Gašparovič, T. Komorný a L. Kumpán) zúčastnila
Čo nás ešte čaká?
športového podujatia KALOKAGATIE v
V najbližších dňoch nás čaká uzatváranie
Smolinskom. Absolvovali tieto disciplíny: skok do študijných výsledkov našich žiakov za školský rok
diaľky z miesta, hod tenisovou loptičkou na cieľ, hod 2010/ 2011, ktorého úspešné ukončenie si
kriketovou loptou do diaľky, štafetový beh, beh na spríjemníme výletom do Bratislavy 21.6. spojeným s
100 metrov a streľba zo vzduchovky. Hoci sa plavbou loďou po Dunaji, výstupom na zrúcaninu
neumiestnili na prvých troch miestach, našu obec Devín a návštevou ZOO. Po odovzdaní vysvedčení
zviditeľnili a ich účasť považujeme za úspešnú.
30.6. nasledujú vytúžené dva mesiace prázdnin. V
25.5. sa L. Albrechtové zúčastnila ako mene všetkých zamestnancov našej školy želám
riešiteľka nultého ročníka Literárnej súťaže v všetkým žiakom veľa slnečných a radostných
voľných dní!
Hlbokom.
1.6. sme spoločne oslávili sviatok Dňa detí a
(Mgr. Lena Šteflíková, riaditeľka ZŠ Petrova Ves)
2.6. absolvovali tradičný každoročný Koncert ZUŠ,

Petrovoveské deti nás zviditeľňujú v regióne
Deti z Petrovej Vsi po absolvovaní I. stupňa základnej školy pokračujú ďalej v získavaní nových vedomostí v základných
školách v Gbeloch, Uníne či Holíči, kde sa im darí aj v záujmových aktivitách.
Športové úspechy v ZŠ Gbely
Základná škola s materskou školou v Gbeloch okrem vedomostí podporuje svojich žiakov aj v rozvíjaní ich zručností a pohybových
schopností. Pohybové schopnosti si môžu žiaci zdokonaľovať prostredníctvom krúžkov, ktoré škola ponúka, a svoje „natrénované"
kvality môžu preveriť súperením s inými žiakmi v organizovaných súťažiach. V tomto školskom roku sa v škole konal 19.5.2011 už
IV. ročník Záhoráckej olympiády, v ktorej sa súťaží v bežeckých disciplínách na 60 m, 300 m, 800 m dievčatá, 1000 m chlapci, v skoku
do diaľky a vo vrhu guľou. Zúčastňujú sa jej už tradične viaceré školy z okresov Skalica, Senica a Malacky. Našim, petrovoveským
deťom - žiakom gbelskej školy, sa pomerne darilo, čo dokladujú aj ich výsledky:
chlapci:
beh na 60 m 1. miesto
2. miesto
beh na 300 m 1. miesto
3. miesto
10. miesto
beh na 1000m 3. miesto

skok do diaľky
ŽifčákJán 9.A 7,62s.
Žifčák Marek 9.B 7,70s.
ŽifčákJán 9.A 40,53s.
Kóttner Miloš 9.A 40,89 s.
Bartal Rudolf 7.B 48,81s.
Šmida Denis 9.A 3:12.55 min.

3. miesto
7. miesto

dievčatá:
4. miesto
beh na 60 m
beh na 300 m 6. miesto
skok do diaľky 4. miesto

Zifčák Marek 9.B 543 cm
Kóttner Miloš 9.A 522 cm

Vlčeková Anežka 9.A 9,07s.
Slezáková Alexandra 8.A 53,54s.
Vlčeková Anežka 9.A 390 cm

Okrem týchto výkonov v Záhoráckej olympiáde sa Jánovi Zifčákovi, Milošovi Kóttnerovi, Markovi Žifčákovi a Denisovi Šmidovi
darilo aj v Majstrovstvách Skalického okresu v atletike žiakov ZŠ, ktoré sa konali 11.5.2011 v Skalici. Vo svojich disciplínách obsadili
popredné miesta - Ján Zifčák bol prvý v behu na 60 m a 300 m, Miloš Kóttner bol druhý v behu na 300 m a prvý v skoku do diaľky,
Marek Žifčák bol tretí v skoku do diaľky a Denis Šmida bol tretí v behu na 1000 m. Ján Zifčák a Miloš Kóttner, víťazi vo svojich
disciplínách, tak postúpili na Majstrovstvá Trnavského kraja v atletike žiakov ZŠ, kde potvrdili svoje kvality a Janko Zifčák dobehol
na 1. mieste v behu na 300 m a Miloš Kóttner si „vyskákal" v skoku do diaľky 3. miesto. J. Zifčák postupuje na Majstrovstvá
Slovenska v atletike žiakov za Trnavský kraj.
Literárne úspechy v ZŠ Gbely a ZŠ Bernolákova
5, Holíč
16. marec je Dňom ľudovej rozprávky a práve na
tento deň pripravila vedúca knižnice v Gbeloch
pre deti 5 . -6. ročníka súťaž „Kto je kto v
rozprávkach Dobšinského".

Každá trieda si

zvolila troch zástupcov, ktorí ju reprezentovali.
Zvíťaziť sa podarilo zástupcom 5.A - vo
víťaznom tíme súťažila aj Petrovovešťanka
Nikolka Kumpánové. Odmenou víťazom bola
sladká odmena v podobe veľkej torty pre celú
triedu.
V okresnom kole Hurbanovho pamätníka získal
2. miesto v kategórii poézia Petrovovešťan
Maťko Hrica, ktorý je žiakom piateho ročníka ZŠ
Bernolákova 5 v Holíči.
Tanečný bronz pre ZUŠ Gbely
V rámci celoslovenského Festivalu moderného
tanca v Bojniciach skupina ENDY získala s
tancom „Nápoj lásky" tretie miesto. V tanečnej
skupine ENDY pôsobia Petrovovešťanky Erika
Havičová, Tereza Danielová, Natália
Jakubáčová, Dominika Palkovičová, Nikola
Kumpánové.

—•

——
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Noc s Dobšinským
Dňa 18.3.2011 sme v našej základnej škole uskutočnili v rámci tradície „MAREC - MESIAC KNIHY" dlho očakávanú Noc s
Pavlom Dobšinským. Cieľom tohto podujatia bolo posudzovanie čitateľskej gramotnosti žiakov našej základnej školy, ale aj
spestrenie možností trávenia ich voľného času strávením noci v budove školy.
Ďakujeme hosťom, ktorí prijali naše pozvanie a
aktívne prispeli aj k realizácii jednotlivých bodov nášho
tvorivého programu. Boli to pani knihovníčka Marta Rúsková,
vdp. PaedDr. Jozef Bartoš, pani učiteľka Mgr. Ľubica
Kocáková a pani Margita Tomšová.
Naše aktivity sa niesli v duchu zvyšovania čitateľskej
gramotnosti a zdokonaľovania aktívnej slovnej zásoby
petrovoveských detí. Absolvovali sme viacero nápaditých
činností:
- Pani M. Rúsková čítala deťom úryvky z rozprávok a ony
potom hádali, do ktorej rozprávky ten-ktorý úryvok patrí.
- Štvrtáci si pripravili pod vedením pána učiteľa Mgr.
Stanislava Fehéra rozprávkové pantomímy a deti opäť hádali
ich pôvod. Musím povedať, že ani my učitelia sme nevedeli,
aký herecký talent v sebe majú L Albrechtová, A. Albrechta a V.
Palkovičová. Ich predstavenia boli veľmi profesionálne a
vtipné!
- Napokon všetci žiaci prečítali úryvky zo svojich obľúbených
kníh. Po dobrom výkone samozrejme nasledovala sladká
odmena pre mladých čitateľov. Nám, pedagógom, to zase
umožnilo zrealizovať prehliadku úrovne čítania jednotlivých
žiakov.
Na jednotlivých aktivitách sa zúčastnilo celkom 28
žiakov, ale nafukovačky a spacie vaky potrebovalo len 24
nebojácnych detí, ktoré v škole strávili noc pod bdelým
dohľadom pani riaditeľky Mgr. Leny Šteflíkovej, pani učiteľky
Mgr. Anny Martinkovičovej a pani vychovávateľky Bc. Zdenky
Vašiovej. 24 detských účastníkov je určite veľmi slušný počet,
________
_
avšak dúfam, že aj ostatné deti nabudúce prekonajú
nepríjemné pocity a budú v škole spinkať, aby takéto podujatie absolvovali v plnej kráse.
Rada by som tiež ocenila prispenie zamestnancov školy pri príprave malého pohostenia: Sladkú odmenu pre deti v podobe
trubičiek napiekla pani učiteľka Mgr. Anna Martinkovičová. Nedali sa zahanbiť ani pani vychovávateľka Bc.Zdenka Vašiová, ktorá
deťom napiekla nutelové lupáčiky, ani pani školníčka Adriana Fodorová, ktorá sa postarala o chutný čaj. Ďakujeme aj pani Alenke
Schemmerovej, ktorá priniesla makové koláče.
Myslím si, že podujatie Noc s Pavlom Dobšinským sa vydarilo a že naň budeme všetci s radosťou spomínať.
(Mgr. Lena Šteflíková, riaditeľka ZŠ)

Cvičný požiarny poplach a taktické cvičenie
V nedeľu 29.5.2011 v doobedňajších hodinách bol
simulovaný cvičný poplach oznámením rozsiahleho požiaru v
priestoroch bytovky s výskytom jednej osoby v bezvedomí z dôvodu
dýchacích ťažkostí. Cieľom cvičného poplachu bolo preveriť
akcieschopnosť miestnych hasičov vrátane dojazdových časov, ich
spoluprácu s ostatnými hasičskými zbormi v našom regióne i s
rýchlou záchrannou službou.
Pri taktickom cvičení spolupracovali členovia miestneho
DHZ s Mestským hasičským zborom Gbely. Na simulovanom
zásahu sa zúčastnili vozidlá CAS-32 Tatra 148 a IVECO Daily za
Gbely a Avia 31 a IVECO Daily za Petrovu Ves. Po príchode
záchranných jednotiek na miesto požiaru prieskumná skupina z
Gbelov vykonala pomocou dýchacej techniky prehliadku objektu a
lokalizovala simulovaný požiar. Prítomní hasiči tiež simulovane
poskytli prvú pomoc osobe v bezvedomí.
Cvičenie prebehlo bezchybne, dojazdové časy boli
dodržané a všetky úlohy splnené. Na záver cvičenia veliteľ DHZ
Petrova Ves a starosta našej obce účastníkom poďakovali a
vyjadrili spokojnosť s jeho priebehom.

Pozvánka
Dňa 24.7.2011 sa od 13.30 uskutoční hasičská súťaž O
Pohár starostu obce na futbalovom štadióne ŠK Petrova
Ves. Príďte povzbudiť hasičské družstvá!
(Jozef Janík, veliteľDHZ)

I
Spoločenská kronika
VÍTAME MEDZI NAMI
Jak vonia ruža v plnej kráse,
jak jarné slnko vychádza,
tak nech vám svieti hviezda šťastia
a životom vás sprevádza.

Timea Pavlíková
Magdaléna Mária
Adam Končitík
Lara Májková
Soňa Hertlová
Filip Guček

18.01.2011
Kocáková 21.01.2011
03.02.2011
04.02.2011
12.03.2011
19.03.2011

OPUSTILI NÁS
Tvoje zlaté srdce zostane navždy s nami,
bude nám žehnať cestu, ktorou už ideme sami.

Milan Michalica 01.03.2011
Mária Bůčková 01. 06. 2011

Relikvia sv. Cyrila doputovala aj do našej
obce
V rámci trojročných príprav na 1 150. výročie
príchodu slovanských vierozvestcov putuje relikvia svätého
Cyrila po celom Slovensku. Do Skalického dekanátu ju
priviezol bratislavský arcibiskup - metropolita Stanislav
Zvolenský a odtiaľ sa 18. januára 2011 dostala aj do našej
obce. Slávnostnou sv. omšou a krojovaným sprievodom si
naši veriaci uctili pamiatku sv. Cyrila (Konštantína) - veľkej
osobnosti našich cirkevných a kultúrnych dejín.
Sv. Cyril zomrel v roku 869 v Ríme. Relikvia je
drobná, ide len o časť (pravdepodobne kľúčnej) kosti. Od
roku 1964 je uchovávaná v Katedrále sv. Emeráma v Nitre.
(Mária Pochytá)

VINŠUJEME JUBILANTOM
Jarných kvetov plnú náruč
k vášmu sviatku dávame,
veľa zdravia, veľa šťastia,
veľa lásky želáme.

70-roční
Rozália Bůčková
Pavol Fišera
Emília Hrubšová, č. 136
Vilma Kóttnerová
Jozef Krbica
Štefánia Lábska
Bernardína Lukáčová
Rozália Poláčková
Emília Radzientová
75-roční
Genovéva Haluzová
Johana Jurkovičová, č. 135
Helena Poláčková
80-roční
Terézia Matulová
Anastázia Rusková
Antónia Smolinská

85 a viacroční
Kamila Gučková

Výlet po okolí našej obce
26. 4.2011 husto pršalo, ale predsa sme podnikli
výlet, na ktorý nás pozval páter Martin. Ráno o 9:00 sme
obecným autobusom vyrazili smer Kopčany. Bolo nás
11 z Petrovej Vsi a asi 15 z Letničia. Najprv sme sa
zastavili v žrebčíne v Kopčanoch, kde sme sa zoznámili
s koníkmi a absolvovali krátku prednášku.

Ďalšou

zastávkou bol zámok v Holíči. Tu sme sa pokochali
krásami minulosti a premiestnili sme sa na faru v Holíči,
kde pre nás páter Martin odslúžil svätú omšu a potom
nám pustil rozprávku. K e ď sme o 14:30 hodine prišli

domov, slniečko už pomaly vykúkalo spoza mrakov.
Výlet sa však i napriek zlému počasiu vydaril a my sme
videli ďalší kúsok nášho pekného Záhoria.
(Nikola Kumpanová)
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Sjwrtgvý_ klub Petrova Ves
FUTBAL
Futbal prípravka
V našej obci má futbal dlhoročnú tradíciu, pozrúc sa do archívu, už od roku
1932. Iný šport sa v našej obci nespomína a ani spomínať nemôže, pretože tu dlho
podmienky pre iný šport neboli. Dnes možno už áno, ak berieme do úvahy multifunkčné
ihrisko - dá sa tam hrať (s prižmúrením oka) tenis či volejbal, alebo sa sem-tam „šikne" nejaká tá zumba či aerobik v kultúrnom
dome. Nie je to síce ideálne, ale ak sa chce, dá sa. Stále tu však vedie futbal ako jediná a hlavná športová aktivita. Je to
možnosť pre chlapcov i dievčatá vybehnúť z domu, zahrať sa s rovesníkmi, rozvíjať svoje pohybové zručnosti.
Družstvo
futbalovej
omladiny v našej obci - prípravka
funguje prvý rok. Združujú sa v
nej deti mladšieho školského
veku, t.j. 6 - 1 0 rokov. Možno si
niekto kladie otázku, prečo už
také malé deti.... „Múdre" knihy
hovoria: „V tomto veku sa
vytvárajú dobré predpoklady na
osvojovanie si herných činností
a rozvoj
adekvátnych
pohybových
schopností.
Všestranný pohybový rozvoj
d e t í sa z a b e z p e č u j e i
preferovaním nešpecifických
prostriedkov, to je doplnkovými
pohybovými aktivitami (hrami).
V príprave dominuje „metóda
hry". Základnou formou prípravy
sú pohybové hry, štafety, súťaže
s rozmanitým zameraním.
Metódu hry dopĺňa osvojovanie
si základov techniky futbalu,
špecifických návykov a činností
pre kolektívnu hru a upevňovanie vzťahu k pravidelnej pohybovej a futbalovej príprave."
Toľko teórie... a aká je skutočnosť? Deti by mali prežívať radosť z kolektívneho trénovania a hry, a práve o to sa
snažíme. Tréning je trikrát do týždňa, zameraný sčasti na rozvoj kondície a vytrvalosti, zručnosti s loptou a herné činnosti.
Vymýšľame rôzne pohybové aktivity, ktoré sú pre dieťa tohto veku prirodzené. Tešíme sa podpore rodičov, ktorí holdujú
pohybu a vedú k tomu i svoje deti. Nikde nieje zaručené, že každý, kto chodí do prípravky, bude futbalistom, ale oplatí sa tam
dieťa vodiť, keď sa vie o jednej veci, a to, že sa tam bude pohybovať. Vieme, že výsledky zápasov prípravky nie sú lichotivé,
ale to príde. Máme za sebou už aj jedno víťazstvo, práve z „derby zápasu" s Letničím. Deti potrebujú „natrénovať", potrebujú
sa „oťukať" v súboji s inými.
Preto, ak máte doma dieťa vo veku 6 - 1 0 rokov a ešte váhate, či ho máte na ihrisko priviesť alebo nie, pokojne príďte.
Potešíme sa, potešíte sa, potešíte svoje dieťa. Niet nad to, ak vidíte radosť v očiach svojich detí. Všetky informácie o
tréningoch a zápasoch sú aj na webe. Tešíme sa na vás.
(Mgr. Ivona Valentovičová)

VIDEOKAMERA
Svadby, oslavy>,
stužkové, večierky, firemné akcie...
Nahrávanie digitálnou profi kamerou.
Spracovanie v digitálnom štúdiu.
Miroslav Guček tel. 0907 728 546

V

POZVÁNKA

Športový klub Petrova Ves pozýva priaznivcov
futbalu na hodový zápas starých pánov P. Ves Letničie, ktorý sa bude konať na štadióne v
S^Petrovej Vsi v pondelok 13. júna o 17.00 hodine^
Vážení športoví fanúšikovia,
z technických príčin nebolo možné do tohto vydania spravodaja
pripraviť tradičné futbalové spravodajstvo. Za pochopenie
ďaku

J'eme-

Roman Guček

WWWJETROVAVES.SK
Vážení občania Petrovej Vsi,
dnes, v čase rôznych technických výdobytkov, iste netreba pripomínať dôležitosť prezentácie našej obce v blízkom i širokom okolí.
Jednou z možností je i prezentácia prostredníctvom webovej stránky našej obce. Viem, že mnohí, najmä starší občania, nevlastnia počítač
a nemajú pripojenie na internet, aleje kopa ďalších, ktorí idú s dobou a internet sa stal pre nich nielen zdrojom noviniek z domova i zo
sveta, ale aj možnosťou spojenia sa s blízkymi ľuďmi. Je veľa rodákov z našej obce, ktorých život zavial do iných obcí, miest či štátov.
Napriek tomu, že žijú niekde inde, iste radi privítajú možnosť dozvedať sa o živote našej obce i naďalej. A nielen oni, ale aj my, tu žijúci
občania, často nemáme čas získavať informácie po dedine, a preto využívame možnosť zapnúť si internet a pozrieť sa, čo sa kde, kedy
bude diať, či čo sa už udialo. Veď tak často sa stáva, že starenka z horného konca nevie, čo sa stalo na konci dolnom. Niekde niekto niečo
počuje, pošle to ďalej, ale presné informácie to často nie sú. Máme i obecný rozhlas, to áno, ale ak nie sme práve v tom čase doma, máme
smolu - nepočujeme, čo by sme počuť mali.
Apelujem preto na Vás, občanov Petrovej Vsi, organizácie, firmy, kluby, využite možnosť prispievať svojimi informáciami, názormi,
postrehmi, otázkami k zdokonaľovaniu webovej stránky našej obce. Využite kontakty, cez ktoré sa môžete s nami spojiť, a posielajte
informácie - napíšte e-mail, napíšte list, zavolajte, zastavte ma na ulici. Buďme všetci spolutvorcami spoločného diela, ktoré nás bude
prezentovať pred ostatným svetom.
Nech to nieje tak, že kto nejde „do šenku", nič sa nedozvie:-).
Teším sa na spoluprácu s Vami!
Mgr. Ivona Valentovičová
admin@petrovaves.sk

Petrovoveský spravodaj -

noviny obce Petrova Ves.
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