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Vážení spoluobčania,
je to už pár dní, čo sme oslávili Vianoce, privítali Nový rok a navzájom si
želali šťastie, zdravie, úspechy... Aj keď sme už opäť v tempe bežného života, rád
Obsah:
by som sa vám v úvode nového roka prihovoril ešte raz prostredníctvom nášho
▪ zo zasadnutí OZ spravodaja.
Je zvykom uplynulý rok bilancovať, no tentoraz sa obmedzím len na kon▪ adventné akcie v
štatovanie, že bol pomerne náročný a nebolo vždy ľahké obmedziť na minimum
obci
negatívny dosah finančných problémov na život našej obce. Borili sme sa
▪ petrovoveskí
s prekážkami, výsledok nech každý posúdi sám. Určite by sa pri lepšej podpore mažiaci v gbelskej
lým obciam zo strany štátu dalo vykonať viac, no myslím, že sa nám i tak mnoho z
škole
▪ hasiči bilancujú naplánovaného podarilo splniť. Teší ma, že väčšina z našich občanov má pre tieto
▪ aktivity v škole i ťažkosti pochopenie a som za ich trpezlivosť a toleranciu vďačný.
Ešte väčšiu radosť mám z uskutočnenia rôznych vydarených spoločenškôlke
▪ tabuľky futbalo- ských, kultúrnych či športových podujatí, na príprave ktorých spolupracuje čoraz
viac našich občanov – mladých ľudí i dôchodcov. Hlboko si vážim každú iniciatívých mužstiev
▪ 100.gól v 5.lige vu, pomoc a podporu.
A pokiaľ ide o rok 2012? Prognózy v médiách veru nie sú ani zďaleka opti▪ spoločenská kromistické. Ďalšia vlna krízy, ďalšie obmedzovanie financií. Každú investíciu si budenika
me musieť poriadne premyslieť, šetriť, neriskovať. No to neznamená, že sa nebu▪ čo nové na wedeme
snažiť využiť všetky dostupné prostriedky a možnosti na potrebné investície.
be?
▪ elektronická kro- A ja pevne verím tomu, že vzájomnou podporou a spolupatričnosťou sa nám bude
dariť čeliť predpovedaným problémom a ťažkostiam. Tak ako nás prekážky zomknika
nú v rámci rodiny, nech je to aj v rámci obce, v ktorej žijeme. Potom nás novým ro▪ Jožka píše...
▪ mariášový turnaj kom budú sprevádzať aj radosť a úspechy.
Všetkým našim občanom želám veľa Božieho požehnania, vytrvalosti
a pozitívnu myseľ za každých okolností.
Miroslav Pochylý, starosta obce

KALENDÁR AKCIÍ V MESIACOCH JANUÁR - MAREC 2012
21.1.2012 - VI. ples Športového klubu
11.2.2012 - III. obecná zabíjačka
11.2.2012 - Maškarný ples
12.2.2012 - Detský maškarný ples
18.2.2012 - Fašiangový sprievod dedinou
18.2.2012 - Pochovávanie basy
17.3.2012 - Záhorácka amatérska mariášová liga
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Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
21. novembra 2011
1. Michal Prachar, Bratislava –
žiadosť o odpredaj stavebného
pozemku parc. č. 496/5 - vo
výmere 782 m² vedľa svojho brata Emila. OZ schválilo odpredaj,
určilo cenu 8,- € za m².
2. Návrh na vytvorenie inventarizačných komisií
Na vykonanie inventarizácie
k 31.12.2011 boli vytvorené dielčie komisie, ktoré vykonajú fyzickú inventarizáciu materiálu
v OcÚ, KD, DHZ, MŠ, ZŠ, ŠJ,
CO. Boli zvolení predsedovia
a členovia jednotlivých komisií.
Predsedom ústrednej inventarizačnej komisie bol zvolený Ján
Polák, likvidačnej komisie Roman Guček, vyraďovacej komisie Vladimír Vépy.
3. Návrh na vyradenie
z inventáru OcÚ, MŠ, ŠJ, ZŠ,
DHZ
Boli predložené návrhy na vyradenie z inventáru OcÚ - popolnice, rozhlasová ústredňa, multikára, pozemky celkom vo výške
3 341,39 €, DHZ - materiál
v hodnote 483,63 €. Z inventáru
ZŠ materiál v hodnote 657,33 €,
z MŠ materiál vo výške 491,56
€, ŠJ pri MŠ v hodnote 53,54 €.
Poslanci OZ návrhy na vyradenie
schválili.
4. Jozef Kurc, Petrova Ves 204
- žiadosť o odpredaj časti parc.
č. 499/5
Pán Kurc s manželkou vlastnia
časti parc. č. 499/1, 499/10. Majú
záujem o odkúpenie časti verejného priestranstva parc. č. 499/9
vo výmere 583 m². Poslanci OZ
schválili odpredaj tejto časti za
cenu 1,30€ za m2 vzhľadom
na obtiažnosť využívania tohto
pozemku.

5. Odmeny poslancom za II.
polrok 2011
Starosta obce predložil návrh na
vyplatenie odmien poslancom OZ
v zmysle zásad odmeňovania poslancov - podľa účasti na zasadaniach OZ a v komisiách OZ.
6. Príprava Mikuláša pre deti –
4. 12. 2011
OZ schválilo termín konania, organizačné a finančné zabezpečenie.
7. Návrh na vykúpenie pozemkov
OZ schválilo osloviť vlastníkov
pozemkov v lokalite IBV smerom
na Letničie s možnosťou výkupu
pozemkov na rozšírenie výstavby
rodinných domov.
8. Interpelácie poslancov
- upozorniť občanov formou
miestneho rozhlasu a spravodaja
na prevenciu pred krádežami
a inou kriminálnou činnosťou.
12. decembra 2011
1. Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia o dani z nehnuteľnosti na rok 2012
Poslancom OZ bol predložený
návrh všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti na
rok 2012. Navrhuje mierne zvýšenie sadzieb, ktoré sa nemenili od
roku 2007.
Poslanci OZ upravili sadzby dane
u ornej pôdy na 0,36 %, TTP,
lesy, rybníky na 0,40%, záhrady
a ostatné plochy na 0,60 %, sadzba za stavebné pozemky 0,36 €.
Sadzba dane za rodinné domy je
0,08 €, podnikateľské stavby 0, 60
€, priemyselné stavby 0,37 €,
stavby na poľnohospodársku produkciu 0,12 €, ostatné stavby
0,20 €.
Poslanci OZ návrh VZN schválili.

2. Návrh na Zmenu č. 1/2011
VZN o miestnom poplatku za
komunálny odpad a drobné stavebné odpady
Miestny poplatok za komunálny
odpad a drobné stavebné odpady
bol navrhnutý vo výške 0,0356
na osobu a deň , čo predstavuje
13,- € pre občana, podnikateľské
subjekty 0,0480 €, množstevný
zber vo výške 0,0176 za liter komunálneho odpadu. Návrh Zmeny č. 1/2011 bol schválený.
3. Návrh na Zmenu č. 1/2011
VZN o niektorých poplatkoch
Vo Všeobecne záväznom nariadení o niektorých poplatkoch sú
zahrnuté poplatky za služby, ktoré sa nevyužívajú a treba ich zrušiť (šrotovanie, zapožičanie miešačky). Na druhej strane vo veľkej miere začali rôzne bankové
a obchodné spoločnosti využívať
miestny rozhlas na reklamu, bol
preto predložený návrh na zvýšenie poplatku za toto vyhlasovanie
na 3,- €. Ďalej bol navrhnutý poplatok za výmenu popolnice 7,- €
a poplatok za druhú popolnicu
7,- € pri počte 4 členov domácnosti a menej. OZ navrhované
zmeny schválilo.

... a zasa si priplatíme...
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Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Návrh na Zmenu č. 1/2011 VZN o miestnych
daniach – daň za psa
Poslanci OZ schválili zvýšenie poplatku za psa
z pôvodnej výšky 3,50 € na 5,- €.
5. Zmena rozpočtu k 31. 12. 2011
Účtovníčka OcÚ predložila návrh na Zmenu rozpočtu k 31.12.2011. Naša obec dostala dotáciu na
budovanie miestnej komunikácie, ktorá nebola rozpočtovaná, tiež niektoré položky boli prekročené,
iné zase nedočerpané. Z toho dôvodu sa pristúpilo
k úprave rozpočtu, po podrobnom prerokovaní poslanci zmenu schválili.
6. Návrh Programového rozpočtu na rok 2012
Poslancom OZ bol doručený návrh programového
rozpočtu na rok 2012, zároveň i informatívny rozpočet na roky 2013 a 2014. Príjmy na rok 2012 sú
rozpočtované vo výške 500 007,- €, z toho bežné
príjmy vo výške 406 002,- €, kapitálové príjmy vo
výške 58 000,- €, finančné operácie príjmové vo
výške 36 005,- €.

Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške
500 007,- €, z toho bežné výdavky vo výške
375 087,- €, kapitálové výdavky 26 820,- €, finančné operácie výdavkové vo výške 98 100,- €. Poslanci OZ programový rozpočet na rok 2012 schválili.
Návrh programového rozpočtu na roky 2013 - 2014
zobrali poslanci OZ na vedomie.
7. Návrh Plánu práce Obecného zastupiteľstva
v Petrovej Vsi na I. polrok 2012
Poslanci OZ po prerokovaní schválili návrh plánu
práce na 1. polrok 2012 (ide o orientačný plán, dotvorí sa podľa aktuálnych potrieb).
8. Návrh Plánu kontrol hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2012
Hlavný kontrolór obce p. Ing. Ivan Gronský predložil návrh plánu kontrol, ktoré vykoná v I. polroku
2012. Poslanci OZ predložený návrh schválili.
9. D i s k u s i a
Väčšina diskusných príspevkov sa týkala zmien
rozpočtu, zmien vo VZN o daniach a poplatkoch.

Prečo vyššie dane?
Po prečítaní jednotlivých bodov z rokovaní obecného zastupiteľstva sa iste každý z nás v duchu
pýta: prečo to? Tu je vysvetlenie OcÚ:
Kríza, zvyšovanie cien, šetrenie – to sú slová, ktoré sa dnes skloňujú vo všetkých pádoch. Zvyšujú
sa ceny potravín i energií, z mesačnej mzdy sa darí ušetriť čoraz menej. Podobná situácia ako v bežných
domácnostiach je aj rámci obecných rozpočtov, ktoré sú závislé na príjmoch štátneho rozpočtu. V blízkej
budúcnosti je situácia neistá, nevieme, koľko sa nám ujde z pomysleného krajca. No je veľmi pravdepodobné, že vzhľadom na avizovaný pokles výroby sa výpadok podielových daní bude v budúcom roku naďalej zvyšovať. Obce si s tým musia poradiť samy. Možno namietnuť, že nie je seriózne, ak štát rieši svoje
problémy prehodením ich riešenia na samosprávy a v konečnom dôsledku na plecia občanov miest a obcí.
No nie je možné danú situáciu ignorovať a obecné zastupiteľstvo musí hľadať spôsoby ako vykryť nižšie
príjmy (samozrejme tak, aby to bolo únosné pre občanov). Aby obec mohla naďalej zabezpečovať služby
svojim obyvateľom, muselo obecné zastupiteľstvo na svojom decembrovom zasadnutí pristúpiť
k miernemu zvýšeniu sadzieb daní. Daň z nehnuteľností upravuje o 0,01 € na m2, čo je v prepočte
v priemere viac o 3,- € na domácnosť oproti prechádzajúcim rokom. Získané finančné prostriedky sa však
vrátia občanom naspäť vo forme kosenia a udržiavania verejných priestranstiev, údržbe a čistote cintorína,
prevádzke verejného osvetlenia a pod.
Ďalšou skutočnosťou, na ktorú upozornil aj obecný kontrolór, je to, že v zmysle zákona o cenách
nie je prípustné, aby obec dotovala poskytovanie služieb obyvateľom. V prípade vývozu komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu výdavky obce prevyšujú príjmovú časť. Z týchto dôvodov obecné
zastupiteľstvo pristúpilo k zvýšeniu miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na
občana o 2,- € na rok, čo predstavuje zvýšenie na mesiac o 0,16 €. Tiež sa bude platiť poplatok 7,- € za
druhú odpadovú nádobu, ak počet členov domácnosti nie je vyšší ako štyria. Vývoz odpadu je pre obec
veľmi drahou záležitosťou a v budúcnosti sa bude naďalej jeho cena zvyšovať. Ak chceme obecnému rozpočtu (a vlastne peňaženke každého z nás) niečo ušetriť, pomôže, ak budeme odpad zodpovednejšie triediť, lebo cenu za odvoz nám fakturujú podľa jeho množstva.
Podrobnejšie informácie o všetkých daniach a poplatkoch možno nájsť na internetovej stránke našej
obce v sekcii Obecné informácie (príslušné VZN).
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ADVENTNÉ AKCIE v našej obci
V našej obci sme sa počas adventu nudiť nestíhali, čo iste postrehol každý z nás. Každý víkend sme
mali príležitosť zúčastniť sa na podujatí organizovanom miestnym obecným úradom, kultúrnou a sociálnou
komisiu či Klubom kultúrnych tradícií. Podujatia boli určené pre všetky vekové kategórie - začali sa mikulášskou nádielkou pre najmenších, pokračovali vianočnou výstavou, II. obecnou zabíjačkou a vianočným
koncertom ZUŠ .

V nedeľu 4. decembra do našej obce zavítal Mikuláš, aby obdaroval všetky
petrovoveské deti balíčkami sladkostí. V sprievode čertov a anjelov sa priviezol na elegantnej červenej aerovke z roku 1929. Jej vlastníkom
a Mikulášovým osobným šoférom bol p. Vépy z Holíča. Na Mikuláša obchádzajúceho obec na veteráne sa tešili nielen deti, ale aj ich rodičia a starí
rodičia. Je to už dlhoročná tradícia. Všetkým deťom sa pri pohľade na
dobrotivého Mikuláša a prekrásneho anjelika rozžiarili očká a dychtivo
čakali, čo im z mikulášskeho mecha vytiahne.
Jazda Mikuláša po obci bola sprevádzaná vianočnou melódiou, ktorá umocňovala krásu chvíle.

VIANOCE KEDYSI A DNES
Počas ďalšieho adventného víkendu sa v kultúrnom dome konala vianočná výstava pod názvom „VIANOCE
KEDYSI A DNES“, na ktorej si mohli návštevníci pozrieť množstvo exponátov s tematikou Vianoc. Na výstave ste mohli postrehnúť, že bola rozdelená na dve
časti: v prvej časti sa sústredili starodávne vianočné
ozdoby, vyšívané obrusy, pohľadnice či fotografie. Tejto
časti dominoval jednoduchý stromček zdobený jabĺčkami
a orechmi, pod ktorý Ježiško priniesol drevené hračky,
staré korčule či spoločenské hry z dôb detstva rodičov
dnešných školákov. Pozornosť návštevníkov pútala aj
„kuchyňa starej matere“ naaranžovaná tak, akoby si gazdinka na chvíľu odbehla od pečenia medovníčkov.
Druhá časť výstavy sa niesla v modernom duchu: ligotavé aranžmány, svietniky, adventné vence. Túto dobu charakterizoval moderný stromček s nádielkou ako
z reklamy – počítače, mobilné telefóny, súčasné hračky.
Výstavu dopĺňali výtvory šikovných rúk žiakov miestnej
materskej a základnej školy. Pre každého návštevníka bol pripravený pohár voňavého vianočného punču.
Kultúrna i sociálna komisia týmto ďakuje všetkým
vystavovateľom i ďalším, ktorí prispeli k uskutočneniu tejto výstavy.

Foto a text: M. Hricová, I. Valentovičová
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ADVENTNÉ AKCIE v našej obci

II. OBECNÁ ZABÍJAČKA
..a tak bola zasa obecná zabíjačka. Už
druhá v poradí. Po tej prvej, ktorej
latka bola naozaj postavená dosť vysoko, sme všetci očakávali ďalšiu skvelú
akciu. Už dlhé týždne dopredu sa nám
slinky zbiehali pri pomyslení na pečené
mäsko, jaterničky, tlačenku, voňavý
„obárek“... A prišiel deň „D“,
17.december 2011.
Síce snehu nenapadalo, aby to umocnilo predvianočnú atmosféru, skôr naopak, celé dopoludnie svietilo slniečko.
Hlavným mäsiarom bol zasa Lukáš Filuš, spolu s ním mäsové výrobky vyrábal či „obárek“ varil Peter Pochyba. Predaj surového mäsa bol pod taktovkou ženských rúk a realizoval sa vo vestibule KD. Spod šikovných rúk mäsiara vychádzali pekne opracované kusy mäsa, ktoré ďalej putovali či už na predajný pult,
alebo na pekáč. Vôňa obarovej polievky sa šírila doďaleka, každý, kto mal chuť, si mohol na
nej pochutiť. Záujem o mäso i mäsové výrobky (klobásy, jaternice ) bol veľký, pri predajnom
pulte stál stále dlhý rad kupujúcich. Každý návštevník sa pri pozorovaní zabíjačkových aktivít mohol zohriať vareným vínkom, teplým čajom či kávou. Ľudí bolo dosť, jedla na priame
konzumovanie už pomenej. Na pečené mäsko sa muselo čakať do popoludňajších hodín, záver
zabíjačky patril tradične vytápaniu oškvarkov.
Celú akciu zastrešoval Klub Kultúrnych Tradícií.

Vianočný koncert ZUŠ
V piatok, 16.12.2011, sa v kultúrnom dome uskutočnil Vianočný koncert, v ktorom sa nám predstavili
deti navštevujúce hudobný a tanečný odbor ZUŠ.
Prítomní rodičia, starí rodičia, súrodenci či ďalší
občania spolu so starostom p. M. Pochylým a jeho
manželkou sa mohli započúvať do príjemných vianočných melódií, ktoré umocňovali predsviatočnú
náladu. Jednotlivé vystúpenia moderovala Lenka
Poláková, žiačka 4. ročníka ZŠ. Tóny hudobných
nástrojov a šikovnosť malých hudobníkov sa páčila,
potleskom boli odmenené všetky vystúpenia. Záver koncertu patril tanečným skupinám, ktoré
"rozhýbali" i sediacich poslucháčov. Hudobné a tanečné vystúpenia dopĺňala výstavka výtvarných prác.

PETROVOVESKÝ SPRAVODAJ

Strana 6

Aktivity petrovoveských žiakov v základnej škole v Gbeloch
PETROVJANÉ
Dňa 24.10.2011 bol Medzinárodný deň školských knižníc. Každá trieda si mala pripraviť
prezentáciu svojej obce. My sme prezentovali
obec Petrova Ves. Hovorili sme o jej kultúrnych
pamiatkach, o tradíciách, o histórii
i o prítomnosti. Pripravili sme si aj krátku scénku podľa básne Vzácna návšteva, ktorú napísala
Zdenka Laciková na motívy návštevy Márie Terézie v našej obci. Radi sme takýmto spôsobom
priblížili našu obec žiakom i dospelým z Gbiel,
Letničia i Smolinského.

MODRÁ ŠKOLA
Každý mesiac na hodine fyziky robíme s p. učiteľkou Darinou Vojvodovou v rámci projektu Modrá škola
testy o vode, ktoré sa odosielajú do Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS), a. s. „Modrá škola - voda
pre budúcnosť" je dlhodobý vzdelávací program BVS, a. s., ktorého realizátorom je o. z. Mladí vedci Slovenska. Vždy vyžrebujú niekoľko žiakov z celého Slovenska, ktorí získajú diplom a vecnú cenu. Tento rok
sa usmialo šťastie aj na Nikolu Kumpanovú. „Bola som z toho nesmierne šťastná a milo prekvapená,“ povedala pri prevzatí ceny.
BEATFÓRUM
Beatfórum je spevácka a tanečná súťaž, ktorá sa koná
v Gbeloch. Tento rok to bol už 12. ročník a z našej
obce sa ho zúčastnili dievčatá Nikola Kumpanová
a Erika Havičová s tanečnou skupinou ENDY. Tancovali dva tance – Reklama, s tým získali 2. miesto,
a Hula dance alebo HAWAI, s tým získali 3. miesto.
Za tieto úspechy vďačia pani učiteľke zo ZUŠ Martine Šteflíkovej.

VÝLET NA PLAVECKÝ HRAD
I keď začnú chodiť Petrovovešťania do gbelskej
školy, radi sa zúčastňujú akcií, ktoré pre nich organizuje páter Martin. 17.11.2011 sa zúčastnili výletu na
Plavecký hrad. Plavecký hrad je síce zrúcanina, ale aj
tak sa im tam páčilo. V ten deň bola hmla, ale ani tá
ich neodradila od náročnej túry. Zažili veľa zážitkov
od skotúľania sa do hlbokej jamy až po spoločný spev
v autobuse.

Text: Nikola Kumpanová
Foto: H. Kumpanová, I.Valentovičová
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Športové úspechy Petrovovešťanov v základnej
škole GBELY

Predposledný mesiac v roku 2011 sa niesol v znamení úspechov
v atletických súťažiach. Atletická súťaž „Zo školských lavíc do športovej haly Elán“ v Bratislave, v tomto roku už XVII. séria, je organizovaná pravidelne viackrát do roka a koná sa pod záštitou Ing. Silvie Gašparovičovej a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR. Dňa 25.11. 2011 sa tohto podujatia zúčastnili Rudolf Bartal, Peter
Chňupka, Erika Havičová. Súťažili v disciplínach: beh na 60 m, 400 m,
600 m, skok do výšky, skok do diaľky, vrh guľou. Výborné umiestnenie
získal Rudolf Bartal vo vrhu guľou 3kg – 2. miesto a zároveň v behu na
400 m – 3. miesto. Súťaž v skoku do výšky pod názvom „Skalická latka“ v Skalici má už svoju tradíciu. Koná sa každoročne a v tomto roku sa uskutočnil už XXXIV. ročník. Zúčastnil sa jej i R. Bartal, ktorý získal 1.miesto výkonom 155 cm. Atletikon je vnútroškolská atletická súťaž gbelskej školy. Dňa 23. 9. 2011 sa konal II. ročník. Veľmi dobré výsledky vo svojich kategóriách dosiahli: v behu na
60 m Peter Chňupka 1. miesto, Ľubomír Kotvan 2. miesto, Rudolf Bartal 2. miesto, v behu na 600 m Nikola Kumpanová 3. miesto, v behu na 1000 m Filip Švrček 2. miesto, v skoku do diaľky Erika Havičová 1. miesto, Peter
Chňupka 1. miesto, hod kriketovou loptičkou Peter Chňupka 2. miesto, vo vrhu guľou Rudolf Bartal 1. miesto. V
družstve futsalistov, ktorí reprezentovali v Skalici gbelskú školu na Školských majstrovstvách v sálovom futbale a získali tretie miesto, boli i R. Bartal a F. Švrček. Tieto výsledky dokazujú, že petrovoveské deti sa v Gbeloch „nestrácajú“, ale svedomitým tréningom rozvíjajú svoj talent a svoju vzrastajúcu výkonnosť merajú v súťaživých zápoleniach so žiakmi iných škôl.

TROJKRÁĽOVÝ MARIÁŠOVÝ TURNAJ
V piatok, 6.1.2012 , sa uskutočnil v hostinci
„U JABUČA“ Trojkráľový mariášový turnaj.
Zúčastnilo sa ho dvanásť hráčov, medzi
ktorými boli nielen domáci hráči, ale i cezpoľní z Gbiel a Letničia, ktorí dostali špeciálne pozvanie od organizátorov. Organizátormi boli Slavomír Jasaň a Milan Ralbovský. V tomto turnaji sa hralo o vecné ceny,
ale i o putovný pohár. Turnaj má už svoju tradíciu, konal sa po štvrtýkrát. Po
vzájomných hrách medzi hráčmi a po spočítaní bodov vyšli spomedzi nich víťazi:
1. miesto - Horinka Milan (Gbely)
2. miesto - Fehér Vladimír (Petrova Ves)
3. miesto - Rampáček Milan (Letničie)
Cenu útechy získal Marián Kocák.
Ceny pre víťazov venovali Ľuboš Olejník, PD Petrova Ves, p. Eva Hrubšová - Hostinec „U Jabuča“. Občerstvenie
zabezpečili organizátori z vlastných zdrojov.
Víťazi minulých turnajov: r. 2009 - Čierňava Jozef
r. 2010 - Kocák Marián
r. 2011 - Vaši Vladimír
Petrovoveskí mariášnici sa takto pripravujú na turnaje Záhoráckej amatérskej mariášovej ligy. V našej obci sa
bude hrať 17.marca 2012 v kultúrnom dome.
SRDEČNE VÁS VŠETKÝCH POZÝVAJÚ!
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ČRIEPKY ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY...
Základná škola - modernizácia i tradície
Naozaj ten čas letí, len nedávno si žiaci pred začiatkom školského roka kupovali nové prezuvky
a farbičky a onedlho tu budeme mať polrok. Školský proces je v plnom prúde, žiaci a učitelia sa snažia dosiahnuť čo najlepšie výsledky. K tomu im pomáha i modernizácia a využívanie moderných technológií.
Máme veľkú radosť, že z prostriedkov KŠÚ nám bola
zakúpená interaktívna tabuľa v hodnote 2 365,- €,
ktorá určite prispeje k skvalitneniu vyučovania na
našej škole. Interaktívna tabuľa je elektronické zariadenie, ktoré umožňuje na veľkej ploche sprostredkovať premietaný obraz z počítača alebo notebooku,
pričom na nej zároveň možno pracovať klikaním interaktívnym perom (ako myšou pri počítači). Je prínosom jednak pre žiakov (názornosť, zážitkovosť,
aktivita...), jednak pre učiteľa, ktorý si napríklad počas príprav na hodinu môže pripraviť prezentácie
doma na svojom počítači a na hodinách ich premietnuť. Postupne sa snažíme využívať čoraz širšiu ponuku možností, ktoré nám toto zariadenie poskytuje.
No okrem každodennej intenzívnej práce s využitím
moderných postupov sa snažíme žiakov formovať v spoločenskej či duševnej sfére. Adventný čas bol aj
v našej škole spojený s prípravou na Vianoce. Najprv našu školu navštívil svätý Mikuláš a potešil deti balíčkami
sladkostí. Potom sme sa venovali prípravám na Jasličkovú pobožnosť v kostole. Snažíme sa, aby deti Vianoce
nechápali len z tej materiálnej stránky, ale uvedomili si ich podstatu a duchovný rozmer. Prispieva k tomu i
„prežívanie“ biblického príbehu formou vianočnej scénky. Deti brali jej prípravu i nácvik veľmi zodpovedne,
výsledok ste mohli posúdiť sami na Druhý sviatok vianočný.
Na záver by som chcela poďakovať za podporu všetkým, ktorí nám v minulom roku poskytli vecnú či inú podporu
a všetkým zaželať do nového roku veľa zdravia, spokojnosti
a úspechov.
Mgr. Lena Šteflíková, riaditeľka ZŠ

FOTO: M. HRICOVÁ
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... A Z MATERSKEJ ŠKOLY
Čas nabitý podmanivou atmosférou...
Magický, adventný čas priniesol do MŠ podmanivú atmosféru, osobité čaro, neodolateľnú
vôňu, harmóniu a intenzívne emočné zážitky.
Koho zaujíma, ako deti navštevujúce MŠ prežívali tieto vzácne chvíle, ponúkam nasledovný
zostrih udalostí.
V mesiaci november sme v pozvoľnom tempe začali
s prípravou výzdoby a programov na mikulášsku
a vianočnú besiedku.
Fascinujúce pre deti bolo kúzelnícke vystúpenie „Duo
Besta“, ktorého sme sa zúčastnili dňa 22.11.2011
v Základnej škole v Petrovej Vsi vďaka pozvaniu p.
riaditeľky Mgr. Lenky Šteflíkovej. Deti so zatajeným
dychom a s nemým úžasom sledovali kumšt kúzelníckeho majstra.
Pozoruhodným dňom bol pre deti aj 6. december
2011, kedy našu MŠ navštívil očakávaný Mikuláš. Deti mu zarecitovali, zaspievali, čo-to o sebe poprezrádzali, spoločne si
s Mikulášom zatancovali. Mikuláš deti obdaroval balíčkom dobrôt, zavládla uvoľnená, príjemná atmosféra, ktorá utíšila rozbúšené detské srdcia. Mikulášske dopoludnie sme zavŕšili posedením pri zdravej, ovocnej hostinke.
Edukačný proces v mesiaci december sme mali zacielený na to, aby deti získali čo najviac informácií, zručností a pozitívneho
prežívania viažuceho sa k najkrajším sviatkom roku.
Poslednou ingredienciou nášho adventného žitia bola vianočná besiedka, ktorej sa zúčastnili rodičia, starí rodičia, súrodenci detí
a predstavitelia obce. Deti ukázali svoje schopnosti, zručnosti a talent v modernej choreografii „Príbeh Vianočnej vločky“.
Vianočná vločka previedla prítomných po vianočnej krajine dotvorenej videoprojekciou na interaktívnej tabuli, kde tancujú anjelici, poletujú snehové vločky, svieti vianočný stromček a svätá rodinka sa raduje z narodenia Ježiška.
Veľká - preveľká radosť zavládla pri odhalení vianočnej nádielky, ktorá rozdúchala v srdciach detí ikru nadšenia a radosti.
S programom „Príbeh Vianočnej vločky“ deti vystúpili aj dňa 26.12.2011 v miestnom kostole Ducha Svätého na Jasličkovej
pobožnosti. Dôstojné prostredie Božieho chrámu znásobilo čaro tejto slávnostnej chvíle.
Prirodzené a pôvabné vystúpenia detí dodali sviatočnému času sladkú príchuť a podčiarkli jeho duchovný rozmer.
Vianoce každoročne prinášajú do MŠ prejavy dobrej vôle a nezištnosti v podobe vianočných darčekov a chcem za ne poďakovať Obecnému úradu v Petrovej Vsi, Únii žien v Petrovej Vsi, rodine Ing. Stana a Katky Lasicových, rodine Mgr. Mirky
a Petra Hricových, rodine Hanky a Miroslava Kumpanových a Ľubke Páralovej.
Za ľudské vzťahy, ústretovosť, operatívnosť a vzájomný rešpekt chcem poďakovať pánovi starostovi Miroslavovi Pochylému, p. Mariške Pochylej, p. Gabike Vépyovej a p. riaditeľke Základnej školy Mgr. Lenke Šteflíkovej .

Zamestnancom MŠ ďakujem za zodpovedný prístup k plneniu pracovných povinností
a rodičom za spoluprácu.
Hoci v nás doznieva vianočná atmosféra,
máme tu nový rok, do ktorého vstupujeme
so želaním, aby naša dúhová cesta bola
posiata tvorivou atmosférou, dobrými nápadmi, aby nás na nej sprevádzalo zdravie,
úsmev, trpezlivosť, tolerancia, porozumenie
a dostatok energie k napĺňaniu vytýčených
cieľov.
Čitateľom Petrovoveského spravodaja spoločne s kolektívom zamestnancov prajem,
aby im nový rok priniesol veľa krásneho,
pozitívneho a radostného...
Alena Kučerová, riaditeľka MŠ
FOTO: A. KUČEROVÁ
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Jasličková pobožnosť priniesla radosť a pohodu
Na Druhý sviatok vianočný sa našom
kostole konala tradičná Jasličková pobožnosť, na ktorú si pod vedením svojich učiteľov pripravili vystúpenia deti z miestnej materskej a základnej školy. Kostolné lavice
boli naplnené, na malých účinkujúcich boli
zvedaví nielen ich rodičia či starí rodičia, ale
aj mnoho ďalších divákov. S vtipom
a nadhľadom to v uvítacom prejave zhodnotil aj páter Martin, ktorý prirovnal účasť na
tejto pobožnosti s účasťou na polnočnej sv.
omši.
Najprv sa predstavili so svojím pásmom deti z materskej školy. Všetkých potešili roztomilými tancami na obľúbené vianočné melódie, ktoré kratučkými veršíkmi
prepájala maličká moderátorka. Pod klenbou
starobylého kostola sa skvele dopĺňala hudba majestátneho Hallelujah i romantické Last Christmas
s tancom drobných anjelikov, snehových vločiek či jednoducho detí vítajúcich Ježiška.
Vystúpenie žiakov zo základnej školy sa predstavoval v netradičnom veršovanom spracovaní biblický príbeh o betlehemskej noci. Nechýbala svätá rodina, plač pacholiatka, pastieri, traja králi a množstvo
radujúcich sa anjelov. Hovorené slovo dopĺňali koledy a na záver Tichá noc, ktorú s deťmi zaspievali všetci prítomní.
Krásnu slávnosť zakončil páter Martin, ktorý všetkých na záver požehnal a deti za ich vystúpenie
odmenil sladkosťami.
Text a foto: M. Hricová

Prevencia pred krádežami
Vážení občania,
ako ste určite zaregistrovali, v poslednom čase sa v okolitých obciach (a, bohužiaľ, i u nás) množia prípady kriminálnej činnosti – krádeže áut, vlámania
do rodinných domov a bytov, neoprávnené vstupy na súkromné pozemky. Je
pravdepodobné, že zrejme aj v súvislosti s finančnou krízou budeme svedkami
porušovania zákona čoraz častejšie. Vyriešenie prípadov kriminálnej činnosti je
v rukách kompetentných orgánov, ale každý z nás môže v rámci vlastných možností prispieť k jej prevencii. Ako? Predovšetkým treba zamykať vstupné dvere a brány, treba byť
obozretný, menej dôverčivý k neznámym osobám, ktoré k vám prídu, napríklad pod zámienkou podomového predaja. Pre prípad, že sa zabudnete zamknúť (keď ste doma), nenechávajte hodnotné
veci vo vchodoch rodinných domov či peniaze na dostupnom mieste. Taktiež si treba všímať cudzie
osoby v obci, ktoré sa podozrivo správajú, a registrovať poznávacie značky ich áut.
Ak sa stanete svedkami trestnej činnosti, treba kontaktovať políciu na tel. čísle 158 (príp. 112). Ak
si nie ste istí, že ide o trestnú činnosť, môžete sa obrátiť s informáciou aj na obecný úrad - t. č. 6620 141.
Nebuďme nevšímaví a ľahostajní. Dnes možno svojou všímavosťou zachránite majetok svojho suseda, no zajtra takto môže pomôcť niekto vám!
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HASIČI BILANCOVALI...
Organizácia má 48 členov, z toho 21 žien.
Máme dve súťažné družstvá, mužské
a ženské. Previerky pripravenosti sa konali
19.6.2011 na štadióne vo Vrádišti za účasti 21
družstiev, z toho šestnásť mužských a päť
ženských. Muži obsadili piate a ženy druhé
miesto. V tomto roku sme sa zúčastnili na
sedemnástich súťažiach, na ktorých sme obsadili dve prvé, tri druhé a štyri tretie miesta. V konečnom hodnotení sme sa spravidla umiestnili od prvého do siedmeho miesta.
Vekovým priemerom sa radíme medzi najstarších zo všetkých
súťažiacich. Čo sa týka žien, ich vekový priemer je ideálny. Ku
koncu súťaží dosahovali dobré výsledky, za čo im patrí taktiež
vďaka. V máji sme vykonali požiarno - taktické cvičenie, ktoré
Foto: M. Vrbová
bolo nasmerované na bytový dom v Petrovej Vsi. Zúčastnilo sa ho
dvadsať hasičov. Na zásah boli povolaní aj hasiči z Mestského hasičského zboru v Gbeloch. Bola nasadená technika CAS32, dva vozy Iveco A-31, bol použitý aj hydrant. Úloha bola splnená, čo na záver kladne hodnotil aj starosta obce p. Pochylý. V auguste sme zorganizovali už deviaty ročník pohárovej súťaže O putovný pohár starostu obce. Zúčastnilo sa dvadsaťpäť družstiev. I v tomto roku sa naše ženské družstvo zúčastnilo na súťaži o Moravsko - slovenský pohár, ktorý sa konal
v okrese Hodonín v hasičskom areáli vo Vacenoviciach. Naše dievčatá na „špicu“ nedosiahli, ale v rámci okresu Skalica boli
prvé. V tomto roku boli ocenení medailou za vernosť títo členovia: Húšek, Jurkovičová, Búzková, Prochazka, Roman Pavol. V
rámci preventívnych prehliadok bolo preškolených osem členov, ktorí vykonali kontrolu v obytných domoch a malých prevádzkach. Niektoré závady menšieho charakteru boli odstránené na mieste, závažnejšie do určitého termínu. Na úseku v
práci s mládežou sa nedarí zložiť aspoň jedno družstvo, hoci sme mali dve. Niektorí odišli do športového klubu alebo do
iných krúžkov, hoci aj v HO mali ideálne podmienky. Do budúcnosti sa musí tento stav zlepšiť, aby sa nám podarilo vytvoriť
aspoň jedno družstvo. V roku 2011 sme zasahovali len dvakrát - pri horiacom drevenom elektrickom stĺpe zapálenom od
blesku a pri búrke, po ktorej vznikli nánosy na miestnych komunikáciách. Pred žatvou boli preškolené asistenčné hliadky,
ktoré mali služby počas žatevných prác. Počas roka boli preškolení členovia DHZ z obsluhy požiarnej techniky a prevencie.
Boli odvysielané rozhlasové relácie pred žatvou, neskôr na zákaz vypaľovania porastov a kladenie ohňa v období sucha a
ďalšie pred vykonaním preventívnych prehliadok v rodinných domoch a malých prevádzkach. V roku 2012 prevedieme prednášku v škole. Stalo sa, že deti manipulovali s hasiacim prístrojom, ktorý bol následne spustený. Hasiaci prístroj sa musel
znefunkčniť a odovzdať na výmenu náplne. Pomáhali sme pri riadení križovatiek pri Záhoráckej Veterán Rallye a zabezpečovali občerstvenie v požiarnej zbrojnici. Mesto Holíč nás znova pozvalo na cestné motocyklové závody, kde sme vykonávali
traťových komisárov. Pri oslavách Božieho Tela sme riadili križovatky a asistovali pri táboráku pri stavaní máje. Ďalej sme
pomáhali s organizovaním športového dňa pre deti Poľovnému združeniu. Po ukončení súťaží sme mali posedenie pri táboráku na Poľovníckej chate. Na Deň svätého Floriána bola položená kytica k pomníku sv. Floriána, patróna hasičov. V rámci brigádnických hodín sme vykonávali údržbu požiarnej techniky, výstroja a výzbroje, údržbu požiarnej zbrojnice a jej okolia.
Koncom októbra sme zazimovali požiarnu techniku a zároveň prebehla inventarizácia majetku s komisiou určenou OcU.
Taktiež sme previedli zúčtovanie PHM.
Na záver chcem poďakovať všetkým členom za ich obetavú prácu, ktorú robia vo svojom voľnom čase a, samozrejme, i OcU
v Petrovej Vsi.
Jozef JANÍK, veliteľ DHZ

VÝVOZ SMETIA V ROKU 2012
01.02. 29.02. 28.03.
25.04

23.05. 20.06. 18.07.

15.08. 12.09. 10.10. 07.11.
05.12.

Preprava materiálu - Peter Hujčák
= sypkého (8 m³),
= paletového (10 eur. paliet),
= hydraulická ruka 10 m,
= náhon 4x4,
= 3-stranný sklápač
tel.: +421907259671
email: hujcak.peter@ltcnet.sk
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ČO NOVÉ NA WEBE?
Webová stránka našej obce býva pravidelne aktualizovaná, z každej akcie prinášame správu o jej priebehu a fotodokumentáciu. Našu stránku sledujú aj návštevníci z iných krajín, za rok 2011 to bolo celkom 23 345
návštevníkov zo 48 štátov. Najviac je to z krajín: 1. Slovensko, 2. Česko, 3. Nemecko, 4. Kanada, 5. USA, 6.
Rakúsko, 7. Anglicko, 8. Maďarsko, 9. Poľsko, 10. Írsko, 11. Cyprus, 12. Holandsko, 13. Island, 14. Francúzsko,
15. Čína. Najnavštevovanejších prvých päť sekcií: home,
fotogaléria, akcie v obci, šport v obci, videá. Osobitné
sledovanie návštevnosti má fórum, najviac sa čítajú príspevky zo sekcií: Čo by sa malo zlepšiť v obci, Obchody v
obci, Kaderníctvo, Služby v obci, Webstránky. Elektronická kronika je spustená len päť mesiacov, za ten čas do
nej pribudli zápisy z kroniky z r. 1800 - 1940. Ďalšie zápisy budú postupne pribúdať.
Dôkaz, že webovú stránku našej obce sledujú aj v
iných krajinách, nepotvrdzuje len štatistika, ale aj krásny
list, ktorý nám prednedávnom prišiel do e-mailovej
schránky. Radi by sme sa oň podelili: „Dobrý den, posílám

s manželkou pozdrav . Máme krásné vzpomínky na Vaší
obec, hlavně pokud jsme byli pozvaní na nějakou svatbu a
také na zabijačku. Omlouvám se, že Vás tímto otravuji, ale věřím, že se nebudete na nás zlobit. Když budeme
mít cestu přes Vaší obec, tak se na moment u Vás zastavíme a pokecáme spolu. Posíláme Vám nějaké foto z dovolené (Španělsko). Děkuji a mějte se fajn.“
Lorenc Láďa s manželkou

A niečo z elektronickej obecnej kroniky...
Ľudový kroj
Záznam z obdobia po r.1924:
„Nádherné kroje obliekajú sa len pri slávnostných
príležitostiach a postupne nedocenené sa ničia.
Mužských krojov je už len 6, ženských 10. Bohaté
výšivky, jemné látky a pestrofarebnosť krojov upútajú každého. Kroje boly nákladné a preto teraz si
ich zadovážiť je spojené s tým väčšími finančnými
obeťami. Ako sú pestré kroje, tak i ich zloženie je
bohaté. Súčiastky ženského kroja sú: kašmírová
sukňa, svetlý „fjertoch“ – zástera, aozendový ručník, biele rukávce s „krezlom“ , stužky na páse
a okolo krku a čepec. Doplňkom ženského kroja bol
lajbl zlatohlavový s hodvábnymi kvetmi. Čiastky mužského kroja: lajbl, pruclek, kabaňa – všetky miesto terajšieho kabáta, biela škrobená košela s náprsnými krajkami a širokými rukávmi, guľatý klobúčik s malou strieškou
s pestrými ozdobnými perami (režálové pero) a so stužkami. Mužské nohavice modré, hnedé, lebo čierne boly
priliehavé s výšivkovým pletencom na stehnách a s vyšívaným šiatkom vpredu. Vysoké čižmy a vybíjaný opasok
boly znakom mužnosti. Kroje boly priliehavé, nepohodlné, tažko sa v nich pohybovalo a preto len v nedelu sa
nosily.“
Foto:

z archívu
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Konečné tabuľky po jesennej časti
futbalových súťaží
Dorast

„A“ mužstvo
1. Križovany
2. Krtovce
3. Modranka
4. Veľké Kostoľany
5. Hlohovec
6. Trebatice
7. Borský Mikuláš
8. Šaštín - Stráže
9. Radošovce
10. Jacovce
11. Moravský Sv. Ján
12. Smolenice
13. Krakovany
14. Petrova Ves
15. Radošina

37 b
33 b
32 b
30 b
28 b
26 b
24 b
21 b
21 b
17 b
17 b
14 b
13 b
10 b
9b

1.Kopčany
2.Spartak Stráže
3.Baník Brodské
4.Kerko Šajd,Humence
5.Hradište
6.Petrova Ves
7.Koválov
8.Sekule
9.Oreské
10.Jablonica
11.Unín
12.Cerová
13.Bor. Mikuláš
14.Bor. Svätý Jur

34 b
31 b
30 b
22 b
21 b
19 b
18 b
16 b
15 b
14 b
14 b
13 b
11 b
6b

1.Čáry
2.Jablonica
3.Šaštín
4.Kopčany
5.Brodské
6.Smrdáky
7.Trnovec
8.Šajd.Humence
9.Letničie
10.Gbely
11.Bor. Mikuláš
12.Radošovce
13.Petrova Ves

36 b
29 b
26 b
22 b
20 b
19 b
18 b
17 b
11 b
10 b
10 b
5b
0b

MINIFUTBALOVÝ TURNAJ

Prípravka
1.Bor.Mikuláš
2.Kúty
3.Kopčany
4.Gbely
5.Mor.Svätý Ján
6.Senica B
7.Holíč
8.Šaštín
9.Štefanov
10.Letničie
11.Petrova Ves

Žiaci

30 b
22 b
20 b
19 b
18 b
16 b
15 b
9b
7b
4b
0b

V sobotu, 19.11.2011, sa na viacúčelovom ihrisku
uskutočnil minifutbalový turnaj. Zúčastnilo sa ho
šesť mužstiev, ktoré odohrali v skupinách vzájomné zápasy. Zo skupín postúpili prví dvaja, ktorí
odohrali krížovým spôsobom zápasy o postup do
finále. Vo finále sa stretli mužstvá ZaBar a FC
Pekelní Sexichlapci. Z tohto zápasu vyšlo víťazne
mužstvo ZaBar, ktoré vyhralo až na penalty 3:2.
„A“ mužstvo odohrá zimné prípravné zápasy, ich
termíny sme do uzávierky nedostali.
Sledujte webovú stránku obce, sekcia šport.

100.gól Petra Morvaya v 5.lige
V nedeľu, 30.10.2011, petrovoveský futbalista "A" mužstva
Peter Morvay strelil stý gól v drese Petrovej Vsi v 5.lige.
Peter Morvay pochádza z obce Branč pri Nitre. Je ženatý,
má 37 rokov, žije v Štefanove, má dve deti, syn hráva za petrovoveský dorast.
Jeho futbalové začiatky sa spájajú s Nitrou, kde hral za prípravku i žiakov. V Trnave hral
za dorast 1 rok, keď ho zranenie vyradilo na istý čas z aktívnej futbalovej kariéry. Za dospelých začal hrávať v rodnej obci, po vojenskej prezenčnej službe postupne hrával
v Štefanove, v Brodskom, Borskom Mikuláši, Oreskom. Od jari 1997 začal hrávať
v Petrovej Vsi. Zotrval tu už 15 sezón, hráva najmä v útoku a zálohe, má „čuch“ na góly,
čo dokazuje aj to, že sa dvakrát stal najlepším strelcom
- v súťažných ročníkoch 2008/2009 a 2010/2011 - a získal Pohár Petrovoveského gólu. Ako sám hovorí,
„ ..je tu dobrá partia, s trénermi som bol vždy spokojný“. Svojím stým gólom v drese Petrovej Vsi v 5.lige, ktorý dal v stretnutí s Radošovcami, si splnil svoj tajný sen.
A aké má plány do budúcnosti? Sám vidí, ako ten čas letí. Rád by dokončil načatú sezónu
a to, či bude pokračovať ďalej, závisí od viacerých faktorov – od toho, ako sa bude cítiť,
ako sa bude dariť, ako sa mužstvo „rozbehne“. Cíti sa tu dobre a vie, že úspech jednotlivca
závisí od pohody celého mužstva.

Foto: P. Morvay
Text: Ivona Valentovičová
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Jožka zase píše...
Pjekňe zdravím, moji miuí!
Zase sem sa odhodlau napísat. Tak sem sa vám ťešiu na obecní zabijačku. Na tej prvej sem sa dobre
najedeu, aj starej dom sem ešte donéseu, aby mja nehubovaua, že sem si aj vareného vínka dau. Tak
sem sa teda ťešiu, ceuý týdeň, ani dospat sem nemoheu. A v tú sobotu sem došeu pred kulturák, už
tam byu aj súsed, též mu slinky tékli. Tak sme sa dali do reči, lebo ešče nebyuo nic..co sa mi nesceuo
lúbit, lebo minule byuo šecko už od rána. A tak sme tam čekali, hubu sme vuažili tym suadkým, že vareným vínem, ale co to byuo, to sem si netrúfeu ani hádat, rači sem si potom dau tepuý čaj s rumem,
to sem aspoň vjedzeu, co tam je, ket sem si ho tam vylévau. A sledovau sem to..kolko ludzí tam byuo,
vječina došua, nakúpiua masiska na ňedzelu, klobásek do špajze, ňekerí si potom ešče počkali aj na
oškvarky, ale to čekali až do konca. A já sem sa nedočkau, pečeného masa ani itrniček nebyuo, ba
vlastňe byuo, ale až po objedze, ale to iba tolko, že sa to rozprodauo tak rychlo, že sem nestačiu aňi
do pjet napočítat. Že dva plechy, co to byuo pro nás huadných, a to ešče kolko ludzí odešuo, lebo ket
nic nebyuo, enem obar, tak co tam bude, ket ho nelúbí. Tak táto akcia mja sklamaua. Ten kultúrňí
klub, co tu v dzedzine vznikeu, je dobrá vjec, aj robjá všelico - fašangy, hodové zábavy, varení guláša,
tak snažá sa, sú to muadý ludé, co scú ňeco robit a to sa mosí cenit, ale táto zabijačka sa im moc nepodariua. Šak mosá vjedzet, že čovjek sce hlavňe jest a ket sa nají, šecko vidzí hnet lepší. Dúfám,
že na ten další krát to bude lepší, že nebudu moset sušit hubu a jest doma béleš, co mi stará navarí.
Já vím, do nic nerobí, nic nepokazí, tak sa budem ťešit nabudúce.
Váš Jožka

Športový klub v Petrovej Vsi
pozýva na

ktorý sa bude konať

21. januára 2012 od 20.00 hod. v KD Petrova Ves
O občerstvenie je postarané, do tanca hrá DUO YAMAHA,
čaká Vás bohatá tombola.
TEŠÍME SA NA VÁS!
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Spoločenská kronika
Jubilea sa dožili...
Narodili sa...
Samuel Slezák
Lukáš Morávek
Jakub Procházka
Samuel Lánik
Pavlína Pípová

9.11.2011
21.12.2011
28.12.2011
30.12.2011
31.12.2011

70 rokov
Ladislav Kotvan
---------------------75 rokov
Miroslav Langer
Marta Rúsková
Mária Vépyová

80 rokov
Štefan Kumpan
-------------------85 rokov a viac
Terézia Reháková
Kamila Ružičková

Z našich radov odišla...
Margita Beňová
13.11.2011

Uverejnili o našej obci...
Tohtoročný advent bol v našej obci bohatý na
rôzne predvianočné akcie. Čitatelia sa o nich
mohli dozvedieť na stránkach regionálnej tlače: Záhorák (19. 12. 2011, strana 3)
a týždenník pre Záhorie MY č. 50-51 (19. 12.
2011, str. 8). Obe periodiká uverejnili článok
M. Hricovej doplnený fotografiami autorky a I.
Valentovičovej.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
nepravidelná, na objednávku




poznávacie zájazdy
školské výlety
odvoz, dovoz osôb

JURAJ KURC, PETROVA VES 203
tel. č. 0911 311 112
0905 650 341

Termíny vydaní
Petrovoveského spravodaja v roku 2012
- január 2012 (uzávierka príspevkov 8.1.2012)
- apríl 2012 (uzávierka príspevkov 10.4.2012)
- júl 2012 (uzávierka príspevkov 10.7.2012)
- november 2012 (uzávierka príspevkov 15.11.2012)
Svoje príspevky posielajte na e-mailovú adresu:
spravodaj@petrovaves.sk
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VIANOCE KEDYSI A DNES

VIANOČNÝ KONCERT ZUŠ

MARIÁŠOVÝ TURNAJ
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