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„Byl pozdní večer – první máj
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.“

Určite každý z nás pozná verše od K. H. Máchu, ktoré práve v tomto čase
môžu navodiť príjemnú májovú atmosféru plnú lásky, ľudského porozumenia a srdečných medziľudských vzťahov.
Vyjdime si do prírody, nadýchnime sa čerstvého povetria a zadívajme sa do
diaľky...čo vidíme? Lány čiernych rolí, sem-tam zaliatych zeleným kobercom, rozdelených krovinatými medzami. To sú role našich otcov, poliate každodennou drinou a
potom, odkaz pre nás i pre ďalšie pokolenia.
Obzrime sa trošku dozadu, spomeňme na detský čas, kedy sme spolu s našimi
otcami a starými otcami prechádzali tou poľnou cestou a zhlboka vdychovali ten pokoj, cítili vánok na svojom líci a túžili, aby tá chvíľa nikdy neskončila. Zastavme sa,
spomínajme, usmejme sa a vykročme do ďalších všedných dní, ktoré však všednými
vôbec nemusia byť.
Mgr. Ivona Valentovičová

KALENDÁR AKCIÍ V MESIACOCH MÁJ- JÚL 2012
13. 5. 2012 - Oslava Dňa matiek
26. 5. 2012 - XXIV. ročník Záhoráckej Veterán rallye
Svätodušný jarmok, atrakcie (podrobnosti na str.10)
26. 5. 2012 - Hodová zábava
29. 7. 2012 - Hasičská súťaž O pohár starostu obce
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Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
6. februára 2012
1. Správa o činnosti hlavného
kontrolóra obce Ing. Gronského
za rok 2011
Správa bola predložená písomne,
poslanci sa s ňou oboznámili
a zobrali ju na vedomie.
2. Správa o výchovno-vzdelávacej
činnosti Základnej školy Petrova
Ves v šk. r. 2010/2011
Správu vypracovala riaditeľka ZŠ
v spolupráci s radou školy, poslanci
sa s ňou oboznámili a zobrali ju na
vedomie.
3. Správa o výchovno-vzdelávacej
činnosti Materskej školy Petrova
Ves,
jej
výsledkoch
a podmienkach v šk. r. 2010/2011
Správu vypracovala riaditeľka MŠ
v spolupráci s radou školy, poslanci
sa s ňou oboznámili a zobrali ju na
vedomie.
4.
Výsledok
inventarizácie
k 31.12.2011
Predseda ústrednej inventarizačnej
komisie p. Ján Polák predložil
výsledok
inventarizácie
k 31.12.2011. Správa obsahuje inventarizáciu majetku, záväzkov
a rozdielu
majetku
a záväzkov
k 31.12.2010. Obec vlastní dlhodobý hmotný majetok vo výške 2 594
859,28 €, dlhodobý nehmotný majetok v hodnote 10 812,49 €. Poslanci
OZ Správu ÚIK schválili.
5. Bc. Jozef Chňupka - výzva na
vysporiadanie pozemku parcela č.
E 1947
P. Bc. Jozef Chňupka listom zo dňa
25.01.2012 vyzýva Obecný úrad
v Petrovej Vsi na vysporiadanie pozemku parc. E č. 1947. Poslanci OZ
prediskutovali predložené návrhy.
Pozemok nie je možné vydať, lebo
je na ňom stavba – oplotenie, ktoré
bolo zrealizované ešte v roku 1974.
Obci vyplýva zo zákona povinnosť
starať sa o zverený a delimitovaný
majetok. Vzhľadom na to, že RD
súhlasilo s vydaním časti tejto par-

cely, OZ je ochotné akceptovať prenájom za cenu v čase a mieste obvyklú. Prípadne po dohode s RD vydať do užívania náhradný pozemok.
6. Michal Prachar - vyjadrenie
k odpredaju stav. pozemku parc.
č. 496/5
OZ v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 21.11.2011 schválilo uznesením číslo 41/2011 odpredaj pozemku
p. Michalovi Pracharovi, bytom Bratislava za cenu 8,- € za m2. Pán Prachar považuje cenu za vysokú, lebo
sú tam potrebné náklady na spevnenie, povrchovú úpravu. OZ trvá na
svojom pôvodnom uznesení 8.- € za
m2. V prípade nezáujmu bude ponúknutý na predaj ďalším záujemcom.
7. D i s k u s i a
Starosta obce informoval poslancov
OZ, že
v zmysle uznesenia č.
47/2011 z 21.11.2011 oslovil vlastníkov pozemkov v lokalite IBV. Väčšina vlastníkov súhlasila s odpredajom
na účely ďalšej výstavby. OZ schválilo kúpnu cenu 0,70 € za m2.
26. marca 2012
1. Kontrola uznesení
Starosta pri kontrole uznesení informoval, že Bc. Chňupka zaslal na
Okresnú prokuratúru v Skalici podnet voči VZN našej obce z roku
2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť ÚPD obce Petrova Ves.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra
k plneniu rozpočtu
Hlavný kontrolór našej obce Ing.
Gronský
predložil
stanovisko
k plneniu rozpočtu za rok 2011,
v ktorom skonštatoval, že rozpočtové
pravidlá a zásady rozpočtového hospodárstva neboli porušené a navrhol
schváliť čerpanie rozpočtu bez výhrad.
3. Plnenie rozpočtu k 31.12.2011
Účtovníčka OcÚ p. Vépyová poskytla vysvetlenia na otázky poslancov k
spracovanému plneniu rozpočtu

k 31.12.2011. Bežné príjmy predstavovali 422 984,25 €, kapitálové príjmy vo výške 509 12,54 €, finančné
operácie
príjmové
vo
výške
245 871,33 €, príjmy celkom boli vo
výške 1 177 982,12 €. Bežné výdavky boli vo výške 416 937,82 €, kapitálové výdavky vo výške 331 278,64
€, finančné operácie výdavkové
419 062,83 €, výdavky celkom vo
výške 1 167 279 29 €. Obecné zastupiteľstvo schválilo plnenie rozpočtu bez výhrad.
4. Stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu Záverečného účtu obce
za rok 2011
Hlavný kontrolór našej obce Ing.
Gronský predložil analýzu návrhu
záverečného účtu obce, v závere ktorého odporučil jeho schválenie.
5. Záverečný účet obce za rok 2011
Účtovníčka OcÚ p. Vépyová sa vyjadrila k predloženému návrhu Záverečnému účtu obce za rok 2011. Po
jeho prerokovaní poslanci obce celoročné hospodárenie schválili bez
výhrad.
6. Schválenie platu starostovi obce
V 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 2012
v rovnakej výške ako v roku 2011.
7. Výber nájomníka do uvoľneného 1-izbového bytu
V bytovom dome č. 350 sa k 15. 4.
2012 uvoľnil jednoizbový byt. Obec
vedie poradovník žiadateľov. Spomedzi nich poslanci OZ vybrali ako
možných nájomníkov p. Mariku Černú
a p.
Miroslava
Jančíka,
v prípade, že by nemali záujem, druhí v poradí sú p. Lukáš Benda s p.
Editou Rampáčkovou.
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VOĽBY 2012
Dňa 10.3.2012 sa konali predčasné parlamentné voľby. Ako dopadli všeobecne, to všetci
už vieme. Tu sú niektoré fakty z našej obce:





počet zapísaných voličov ...............872
počet zúčastnených voličov ...........495 (56,76%)
počet odovzdaných obálok ............495
počet platných hlasov .....................487 (55,84%)

Poradie jednotlivých strán podľa počtu dosiahnutých hlasov:
1. SMER – sociálna demokracia
224 hlasov
(45,99%)
2. Kresťanskodemokratické hnutie
72 hlasov (14,78%)
3. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
57 hlasov (11,70%)
4. SDKU – Demokratická strana
41 hlasov (8,41%)
5. Slovenská národná strana
23 hlasov
6. Sloboda a solidarita
14 hlasov
7. 99% - občiansky hlas
11 hlasov
8. Komunistická strana Slovenska
9 hlasov
9. MOST – HÍD
7 hlasov
10. Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
5 hlasov
Národ a spravodlivosť – naša strana
5 hlasov
11. Ľudová strana Naše Slovensko
4 hlasy
STRANA SLOBODNÉ SLOVO – NORY MOJSEJOVEJ 4 hlasy
12. ĽS – HZDS
3 hlasy
Zelení
3 hlasy
13. Obyčajní ľudia
2 hlasy
14. Strana demokratickej ľavice
1 hlas
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
1 hlas
Robíme to pre deti – SF
1 hlas

Zdroj: OcU Petrova Ves

V roku 2011 prebehlo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov.
Vybrané fakty z prvých definitívnych výsledkov SODB 2011:










k 21.máju 2011 mala Slovenská republika 5 397 036 obyvateľov
v porovnaní so sčítaním pred 10 rokmi sa počet trvalo bývajúcich obyvateľov SR
zvýšil o 17 581
počet obyvateľov v krajoch: najvyšší - Prešovský kraj
najnižší - Trnavský kraj
najvyšší prírastok - Košický kraj,
Prešovský kraj
najvyšší úbytok - Nitriansky kraj
k okamihu sčítania bolo na Slovensku 2891 obcí, o 8 viac ako v roku 2001
(138 miest a 2753 vidieckych obcí)
viac obyvateľov býva v mestách ako na vidieku
k okamihu sčítania bolo v SR 51,3% žien a 48,7 % mužov
počet slobodných sa nemení, dochádza k poklesu ženatých a vydatých a zvyšovaniu rozvedených
"najstarším" je Nitriansky kraj, "najmladším" je Prešovský kraj
(Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky)
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AKO PREDCHÁDZAŤ DOPRAVNÝM NEHODÁM?
V súvislosti s dopravnými nehodami teba pamätať na to, že:

každý deň dochádza v cestnej premávke k vážnym dopravným nehodám

deti a starší ľudia sú jednou z najzraniteľnejších skupín účastníkov cestnej premávky

účastníkom cestnej premávky je každý, kto sa po ceste pohybuje

chodcom je osoba pohybujúca sa pešo, ale napr. aj osoba, ktorá tlačí bicykel alebo jazdí na kolieskových korčuliach

ak je súčasťou cesty chodník, tak je chodec povinný ho použiť

ak nie je súčasťou cesty chodník, platí pravidlo - CHODCI, CHOĎTE VĽAVO

cyklisti, majte na pamäti:
- mimo obce musí mať cyklista prilbu aj v obci
- deti do 15 rokov musia mať prilbu aj v obci
- deti do 10 rokov sa môžu na ceste pohybovať len so staršou osobou ako 15 rokov
- základným pravidlom je síce vidieť, ale aj byť videný
- za zníženej viditeľnosti musí mať na sebe cyklista reflexné prvky alebo reflexný bezpečnostný
odev

korčuliari, majte na pamäti:
- z pohľadu cestných predpisov sa berie korčuliar ako chodec
- ochranná prilba a chrániče nie sú povinné, ale polícia ich odporúča
- za zníženej viditeľnosti mimo obce musí korčuliar nosiť na sebe reflexné prvky
- ak je súčasťou cesty chodník, korčuliar je povinný použiť chodník
- pri jazde po chodníku nesmie obmedziť ani ohroziť chodcov
- pri jazde na ceste treba použiť ľavý okraj alebo krajnicu vozovky
- ak značka určuje cestičku pre korčuliarov, je povinnosť použiť ju
Predchádzajme tomu, aby dopravná nehoda zmenila Váš život a životy Vašich blízkych.
S úctou
Oddelenie komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave.
Pplk. Mgr. Imrich Puha, riaditeľ

Umelecké okienko
Peterlak – Petrova Ves
...pre rodákov z Petrovej Vsi
O dávnych dobách zašlých
chcem tu povedať vám,
čo nám história dokladá...
V roku tisícdeväťdesiattri
v malej doline bola
veľmi malá osada.
Cesta prašná, jamy, samé zmoly,
úmornou cestou jazdili tam len
kravy, kone a tiež voly.
Cez Slovensko zvané Uhorsko
cestovať sa vydal šľachtic jeden
cestou - necestou až po Viedeň.
Na ceste tam videl ľud pracovitý,
vôkol samé pekné záhrady,
šľachtic, zvaný menom Varadyi.

„Ďalej už nepôjdem ani krok,“
takto sa on rozhodol,
„usadím sa tu zatiaľ na jeden rok?“
A tak čas plynul dál a dál,
až jedného dňa tu sa zastavil druhý
šľachtic menom Barsonyi, feudál.
Uhorskou zemou nás nazvali
na šesťstoštyridsať rokov,
sami sa sem pozvali.
Česká kronika nám dokladá,
Dalimilova i Zbraslavská,
tu už vládol Matúš Čák Trenčiansky,
ale nie žiadny pán uhorský.
Teraz už nie sme štát malý,
to európske štáty nás
pod svoje krídla vzali.
Preto musíme pracovať,
euro ako menu mať,
keď bude treba, i bojovať. ..
Oto Kroupa
23. 1. 2012
(Autor je maliar, žije a tvorí
v Holíči, nar. 1923)

Termíny vydaní
Petrovoveského spravodaja
- 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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Kňazská rekolekcia v našej obci
Dňa 9. 1. 2012 sa v našej obci uskutočnila kňazská rekolekcia, na ktorej sa zúčastnilo 15 kňazov z celého dekanátu:
zo Skalice, Chropova, Radošoviec, Gbiel, Unína a štyria pátri z
Holíča.
Rekolekcia začala spoločnou svätou omšou kňazov na poďakovanie za dar kňazstva. Program kňazov pokračoval
v priestoroch fary a ukončil sa obedom a bratským sedením.

Ďalší výlet s pátrom Martinom
Počas veľkonočných prázdnin - v utorok 10. apríla 2012 sme sa
s pátrom Martinom vybrali na ďalší zo série výletov pre deti. Bolo nás 18
z Petrovej Vsi a 10
z Letničia. Tentoraz bol
naším cieľom Čachtický
hrad a jeho okolie. Veľmi
sme sa tešili a neboli sme
sklamaní. Hrôzostrašný
príbeh o Alžbete Báthoryovej dodával zrúcaninám hradu tajomnú
atmosféru. Z hradieb bol krásny výhľad na okolitú krajinu. Po 12
kilometrovej túre sme sa síce unavení, ale plní zážitkov vracali domov.
Do pomyslenej mapy si môžeme zaznačiť ďalšie miesto,
ktoré sme s pátrom Martinom spoznali.
Nikola Kumpanová

ZÁHORÁCKA MARIÁŠOVÁ LIGA 2012
Tento rok sa usporiadatelia rozhodli zmeniť prostredie a turnaj sa konal v
miestnom kultúrnom dome. Nápad to bol dobrý, bolo miesta pre každého účastníka
turnaja, ale aj pre "kibicov". Zúčastnilo sa ho 51 hráčov.
Turnaj začal minútou ticha za nášho spoluobčana a dlhoročného mariášového hráča a usporiadateľa p. Milana Ralbovského.
V mariášovom umení si to rozdali kartári zo Senice, Skalice, Holíča, Kopčian, Rohožníka, Kútov, Borského Mikuláša, Šaštína, Pezinka, Malaciek, Lopašova, ba aj z Bratislavy. Medzi tradičných účastníkov patrili hlavne naši susedia z
Gbiel.
Celý turnaj prebehol k spokojnosti hráčov i usporiadateľov, k čomu prispel
aj chutný obed, ktorý si všetci pochvaľovali. Hráči, ktorí sa umiestnili do 20. miesta, získali vecné ceny, prví traja výhercovia získali okrem pohárov a tričiek s logom
mariášového turnaja aj finančné ceny. Všetci prítomní sa lúčili heslom "Sláva víťazom, česť porazeným."
Konečné umiestnenie:
1. Orviský Štefan - Lopašov
2. Krchňavý Viliam - Osuské
3. Sloboda Milan - Malacky

Text: S. Jasaň
Foto: J. Gűtter

Hlavným organizátorom bol p. Slavomír Jasaň. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa starali o hladký priebeh turnaja,
i sponzorom, ktorí prispeli k jeho materiálnemu a finančnému zabezpečeniu.
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PETROVOVESKÉ FAŠIANGY
Tradičné obdobie zábav, tancovačiek či zabíjačiek sa práve
skončilo, no za petrovoveskými fašiangami si miestni obyvatelia
v nadchádzajúcom pôstnom období zrejme ešte s nostalgiou povzdychnú. Príležitostí na zábavu mali nadostač: plesy, karnevaly,
obecná zabíjačka a v závere fašiangový sprievod masiek večer zakončený bujarým pochovávaním basy.
Všetky tieto akcie odkazujú na tradičné dedinské fašiangové
podujatia, no tie koncom 20. storočia z našej dediny okrem takmer
vymizli, konali sa len zábavy a karnevaly. Je to práve 10 rokov, čo
sa ich podarilo oživiť z iniciatívy miestnej materskej školy
v spolupráci s obecným úradom a partiou dobrovoľníkov. Sprievod maškár – najprv len skromný, tvorený najmä
deťmi z materskej školy - rokmi narástol na početný zástup pripomínajúci bizarnú svadbu. So spevom obchádzajú
dedinu, odchytávajú do tanca všetko živé, rozpustilo zastavujú autá, pýtajú slaninu a finančný príspevok a na oplátku
ponúkajú kalíštek. Organizáciu časom prevzal pod patronát miestny Klub kultúrnych tradícií (KKT), no nezabúdajú
ani na svojich malých „zakladateľov“ a časť výťažku venujú materskej škole.
Členovia KKT si dávajú záležať aj na príprave vrcholu fašiangov – pochovávaní basy. Táto paródia na pohreb, kde veľkú rolu zohrávajú kňaz a kostolník, sekunduje im zbor, plačky, hrobári a speváci (tí, čo spievajú aj na
skutočných pohreboch, medzi nimi aj starosta obce), každoročne naplní kultúrny dom do posledného miesta. Smútiaci pozostalí prejavujú veľký zármutok, no publikum sa ide popukať od smiechu, lebo súčasťou pohrebného obradu
úbohej basy je aj necenzurované vykričanie rôznych neduhov dedinskej komunity. Nikto nie je ušetrený, zosmiešnená je známa klebetnica či sused, čo rád všetkým rozdáva múdre rady. Zábavu okorenia i vtipné narážky na oficiálne
inštitúcie, miestnu i celoštátnu politiku.
Basa sa teda uložila na dočasný odpočinok a my sa po pôste môžeme tešiť na ďalšie obecné podujatia.
Miriam Hricová
(Uverejnené v Týždenníku pre Záhorie MY, č. 9, dňa 5. 3. 2012)

Aktivity Poľovníckeho združenia v Petrovej Vsi
27.12. 2011 sa konala výročná členská schôdza PZ, na ktorej sa
zúčastnil aj starosta obce p. Pochylý. Po otvorení tajomníkom PZ boli
prednesené správy o práci členov PZ a konali sa i voľby členov výboru.
Na základe hlasovania členov PZ pracuje výbor v nezmenenom zložení.
V diskusii poďakoval starosta obce za našu prácu v prospech prírody.
Pravidelne sa schádzame na výborových a členských schôdzach, na ktorých sa vyhodnocuje naša činnosť, ktorá pozostáva z brigád, ochrany zveri, budovania nových kŕmnych
zariadení a opravy starších, zakrmovania a pod. V tomto roku plánujeme zakúpiť drobnú zver.
Čo nás trápi, to je vandalizmus a vlámačky do našej chaty. Posledné vlámanie vo februári bolo vyčíslené na 1040 eur, čo je dosť vysoká čiastka.
Mesiac lesov - apríl má u nás už dlhodobú tradíciu. V tomto období sa vynakladá zvýšené úsilie na
oboznamovanie obyvateľstva s významom lesného hospodárstva.
Mesiac poľovníctva a ochrany prírody – jún symbolizuje každoročne sa opakujúci život v prírode,
nadväzuje na mesiac liahnutia a chovu malej i veľkej zveri. Vtedy potrebuje príroda zvýšenú starostlivosť
a ochranu, pretože na poľnohospodárskej pôde sa začína zber krmovín mechanizmami, rozprašujú
a rozstrekujú sa chemikálie, v prírode sa sústavne potulujú pytliacke psy. To všetko negatívne pôsobí na
vývoj úžitkovej poľovnej zveri.
Chcem poďakovať všetkým členom PZ, OcU Petrova Ves, poslancom, vedeniu Roľníckeho družstva a p. Ondrejovi Pochylému za ich pomoc.
Tajomník PZ Jozef Janík
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A niečo z elektronickej obecnej kroniky...
Kultúrnym strediskom a základnou inštitúciou vzdelania v obci
pred prevratom (po r.1918 – poznámka admina) bola škola. Ako škola konfesijná nebola pod vlivom natoľko ako školy štátne a preto tu nie je ani tak patrný tlak maďarizačný. Apponyovský zákon podľa verzie bývalých žiakov sa tu neprevádzal dôsledne,
a preto málo žiakov sa naučilo maďarsky hovoriť. Ako je v úvode povedané, škola do r.
1879 bola jednotriedna. Pre veľký počet žiakov a vzhľadom na povinnú školskú dochádzku bolo nutné uvedeného roku školu rozšíriť na dvojtriednu. Z dát uvedených
v protokole školskej stolice založenom roku 1887 vyťahujem pre vystíhnutie vývinu
miestnych školských pomerov následovné: Požitky organistu ustálené sú podľa zákonných noriem z roku 1857. Organista bol súčasne učiteľom, ale učiteľovanie je iba vedľajším zamestnaním. Organistom a učiteľom I. triedy od roku 1879 do roku 1927, teda
celých 47 rokov, bol Pavel Žiška, zatiaľ čo na II. triede od jej zriadenia vystriedali sa do roku 1929 následovní učitelia: Tȍrȍk
Alojz – 1880-1883, Sasinek Štefan, potom s pomaďarčeným priezviskom Sasváry Štefan a Neuman Karol do roku 1889, Mšál
Urban a Roháč Imrich do roku 1891, Benazi Jozefa, Flinta Jozef do roku 1892. V tejto dobe predsedom školskej stolice až do
roku 1894, kedy tiež v Letničí bola postavená a zriadená jednotriedna rím. kat. ľud. škola, bol dekan František Kuna.
Odchodom tohto uprázdnený farský úrad a predsedníctvo školskej stolice prevzal administrátor Koloman Harmoš
a viedol do roku 1895, kedy za miestneho farára bol zvolený Jozef Celly. Do tejto doby na II. triede striedajú sa učitelia: Malo
František a Chvostík Jozef – do roku 1896. Trvalejšie na triede pôsobí Pruszkay Alfred. Keď bola v Letničí rim. kat. ľud. škola
v r.1900 poštátnená, prestupuje Alfred Pruszkay na túto školu. Jeho stanicu zaujala jeho manželka Maria, rodená Kohútová. Jej
smrťou roku 1907 sa II. trieda opäť uprázdnila. Do roku 1909 pôsobí tu učiteľ Jakubéci, po ňom Reibenseifer do roku 1912,
potom Szabová Etelka do roku 1919, Lysákova Alžbeta do roku 1925, výpomocní učitelia Kollárik a Hanžel do roku 1928, kedy
na II. triedu bola zvolená Anna Šimoníková – Votavová (rodným menom) a táto tu pôsobí podnes. Behom tejto doby vyučovanie v II. triede bolo častokrát prerušené pre nedostatok učiteľských síl. Vysvetlenie, že na tejto triede striedalo sa tak mnoho
učiteľov, je v tom, že byt k II. triede bol len pre učiteľskú silu slobodnú a tak trvale sa žiadny učiteľ k tejto triede neviazal. Preto
nemožno hovoriť o intenzívnej výučbe.
Až do prevratu školský rok bol od 18. septembra do 15. mája. V protokole uvedené trestné sankcie svedčia o nie veľmi
dobrej dochádzke žiakov i pri úľavách k poľnohospodárskym prácam na jar a na jeseň, ktoré i ministerstvo školstva poskytovalo. Tak za prvé meškanie žiakov po napomenutí trestaní boli rodičia peňažitou pokutou 0,50 K a za ďalšie 1 K, cez to v každej
zápisnici školskej stolice až temer do prevratu sú tieto pokuty zdôrazňované a menené, znak toho, že neboly najúspešnejšou
pohnútkou k pravideľnej návšteve školy. Protokol je preplietaný striedavo maďarskými a slovenskými zápisnicami. O interných
záležitostiach školy sú vedené slovenské zápisnice, pri pojednávaní o prípisoch a pokynoch nadriadených úradov maďarské,
prípadne oboje. Zapisovateľom behom celých 47 rokov bol organista Pavel Žiška. Tento roku 1927 odchádza na odpočinok a na
jeho miesto bol zvolený Ján Marhulík dodnes pôsobiaci. Pavel Žiška za svojej služby zaťažený prácou ako organista –učiteľ
a neskoršie i poštmajster, nemôže sa sústavne venovať ľudovýchove, pomáha však farárovi Cellému Jozefovi pri zakládaní katolíckeho čítacieho kruhu, vedie vzorný chramový spevácky zbor a je dobrým radcom miestnym roľníkom. V školskom roku 1930
-1931 sriadená bola III. trieda, na ktorej prvý pôsobil učiteľ Jozef Markovič, po ňom Maria Pechova – výpomocná učiteľka.
Konečne roku 1933 sriadená bola IV. trieda a na nej prvý pôsobil učiteľ Ján Jurášek. Dodnes na III. a IV. triede sa vystriedali
učitelia: Složilová, Pospíšilová a dnes v III. triede vyučuje Ján Vanek, v IV. triede Dominik Matula, toho času kronikár.
(záznam z kroniky je uverejnený bez úprav v doslovnom znení, poznámka redakcie)

Foto a text:

z archívu

Denník odvážneho bojka
Čo Vás ako prvé napadlo, keď ste si prečítali nadpis? Kto je bojko? A čo také si môže bojko
zapisovať do denníčka? Určite odpovede by boli rôzne, ale tá správna je len jedna.
„Denník odvážneho bojka“ bola súťaž na internete, do ktorej sa mohli zapojiť všetky deti, ktoré mali „v zásobe“ nejaké trapasy, ktoré zažili. Tie
mohli napísať priamo na internetovú stránku www.dennikodvaznehobojka.sk.
Každý, kto si trapasy prečítal, mohol hlasovať. Tí, ktorých trapasy dostali
najvyšší počet hlasov v jednotlivých kolách, boli odmenení.
Jednou z odmenených bola i Nikola Kumpanová, ktorá vyhrala knihy v hodnote 50 eur.
Vybrala si krásne knihy, ktoré jej budú pripomínať, že i „trapasy“ môžu byť k niečomu dobré :) .
PS: ...a to nie je všetko. Trieda 6. A v ZŠ s MŠ Gbely, do ktorej chodí 13 žiakov z P. Vsi,
vyhrala v tejto súťaži jednu z hlavných cien - SAFARI túru do Národného parku v ST. Martins v
Rakúsku, z ktorého reportáž prinesieme nabudúce.
Text: I. Valentovičová
Foto: H. Kumpanová
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Aktivity petrovoveskej základnej školy
Od začiatku tohto kalendárneho roka naša základná škola zorganizovala viacero podujatí, o ktorých by som sa rada
zmienila na stránkach našej obecnej tlače. Tu sú v chronologickom slede:
Pod patronátom p. Bc. Zdenky Vašiovej sa uskutočnil 20. januára 2012 Blší trh v ŠKD. Deti si cibrili svoje matematické zručnosti, učili sa predávať i nakupovať a pritom sa výborne zabávali.
V posledný januárový deň sa deti aj ich rodičia dozvedeli, aké výsledky dosahujú žiaci na polceste tohto školského roka. Informácie získali z výpisov klasifikácie prospechu a správania za 1. polrok, pretože podľa príslušného zákona bolo vydávanie polročných vysvedčení zrušené.
A už sme sa začali tešiť na budúcoročných prvákov, nakoľko
7. februára sa konal zápis do 1. ročníka. Zapísali sme 18 detí: 7 dievčat a 11
chlapcov, z ktorých zatiaľ žiaden nepožiadal o odklad nástupu do 1. ročníka.
Budúcich prváčikov aj ich rodičov pobavili kultúrnym programom žiaci
1. triedy pod vedením pani učiteľky Mgr. Anny Martinkovičovej. Pani riaditeľka Mgr. Lena Šteflíková zisťovala krátkym testom pripravenosť detí do
1. ročníka, ich reč, komunikatívne a sociálne schopnosti. Deti sa zatiaľ prejavili ako šikovné, pripravené zvládnuť prechod na vzdelávanie v základnej
škole.
Ale nielen praktická cesta za vzdelávaním napĺňa náš školský život.
Detská dušička potrebuje ešte aj hry, fantáziu, pohyb i tanec. Toto všetko
mohli nájsť 12. februára na detskom maškarnom plese. Kultúrny dom sa
zmenil na rozprávkový dom, v ktorom šantili pôvabné rozprávkové bytosti.
Ples sme otvorili dvomi tancami, kde vystúpili žiaci ZUŠ Gbely - pobočka Petrova Ves pod vedením Bc. Martiny Šteflíkovej.
Ich príklad nasledovali mnohí tancachtiví účastníci, k čomu im vyhrával p. Šenigla ml. Touto cestou sa chcem poďakovať našim milým sponzorom, bez ktorých by nebolo možné vytvoriť vzrušujúco-napínavú atmosféru a splniť sny mnohým detským
srdiečkam. Aby si z plesu odniesli malú pozornosť všetci, a tak sa zabránilo psychickej traume z neúspechu, mali sme aj školskú
tombolu, na ktorú prispeli rodičia detí ZŠ i MŠ. Okrem nich na hodnotné ceny prispeli títo štedrí sponzori: Obec Petrova Ves pán starosta Miroslav Pochylý a pani Mária Pochylá, pani riaditeľka MŠ Alenka Kučerová, p. Ľubica Páralová, p. Ľubica Kumpanová, p. Vladimír Kumpan, p. Mária Kumpanová, p. Mgr. Miriam Hricová, p. Blanka Černá, Autodielňa – pán Vladimír Vépy, p. Mária Spáčilová, p. Malach – Stavebniny Holíč, p. Andrej Ondráš, p. Stanislava Poštenyiová, JAKOSTAV- p. M. Jakubáč, KLEMO-MODE – p. Iveta Poláková, p. Jozef Žifčák, p. Alena Schemmerová, QSR 24h. - p. Mário Strapák, p. Mgr. Ľubica
Kocáková, TKP-práce - p. Marián Nemec, Novinový stánok - p. Ondrej Pochylý, Stavebná sporiteľňa, Fotoateliér MARTINA
PHOTOGRAF Y- p. Martina Fehérová, p. Petra Hyžová a p. Ing. Jaroslav Hyža, p. Ing. Jozef Baránek, p. Vladimír Vaši, ZILSTAV p. Jozef Križánek, p. Anna Glogovská, p. Jana Švrčková, RD Petrova Ves, COOP Jednota - predajňa Petrova Ves. Ďakujem aj ochotným rodičom za neoceniteľnú pomoc a zamestnancom ZŠ Petrova Ves za priaznivý a bezproblémový priebeh plesu.
Nasledovali ďalšie týždne usilovnej práce, prerušené oddychovým „time-outom“ v podobe jarných prázdnin. Bohužiaľ,
vysoká chorobnosť žiakov mala za následok v tomto roku až dvoje chrípkových prázdnin - v dňoch 16.2. - 17.2. a 9.3. – 14.3.
Medzičasom sme sa zúčastnili na výtvarnej súťaži Bratislavského bábkového divadla. Pani učiteľka Mgr. Anna Martinkovičová do nej poslala výtvarné práce žiakov 1. a 2. roč. a z nich boli dve vybrané na výstavu. Boli to výtvarné práce prváčky
Michaely Michalkovej a druháka Jakuba Fehéra. Títo žiaci boli so svojimi rodičmi pozvaní na slávnostnú vernisáž v Bratislave.
A bol tu MAREC - MESIAC KNIHY. Pri tejto príležitosti sme 23.3. usporiadali čitateľsko-dobrodružné podujatie pod
názvom Rozprávková noc s Dobšinským. Bolo nám potešením privítať aj hostí: PaedDr. Mgr. Jozefa Bartoša - pátra Martina,
pani knihovníčku Martu Rúskovú a bývalú pani školníčku Margitu Tomšovú. Najskôr sa niektoré deti v kostole zúčastnili Krížovej cesty, potom sme sa venovali rozmanitým čitateľským aktivitám. Pani školníčka Adriana Fodorová uvarila deťom chutný
čaj a pani Alenka Schemmerová napiekla výborné koláčiky. V škole strávilo celú noc 28 odvážnych detí so svojimi pedagógmi.
Aby sme poučili deti aj o bezpečnosti v cestnej premávke, 11. apríla sme sa
v spolupráci s políciou SR venovali dopravnej výchove formou preventívneho projektu Oliho príbeh. Našu školu navštívili pán npor. Milan Halabrín
a pán nstržm. Lukáš Králik z Policajného zboru Skalica, ktorí si pripravili pre
deti prednášku na tému Bezpečnosť na železničnom priecestí, doplnenú názorným filmom primeraným veku našich žiakov. Nasledovala živá diskusia,
kde sa žiaci zaujímali o mnohé témy súvisiace s prácou oboch pánov policajtov. Bolo to zaujímavé a podnetné podujatie.
Čas veľmi rýchlo plynie, už sme sa prepracovali k tretiemu štvrťroku šk. roka. Nezadržateľne už nastupuje jar a my sa tešíme na ďalšie aktivity,
ktoré ešte zrealizujeme. Ale o tom zasa nabudúce.
Mgr. Lena Šteflíková, riaditeľka ZŠ
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Kaleidoskop udalostí v MŠ
Cŕŕŕ, zazvonil jarný budíček, príroda sa budí, teplým bozkom pozdravuje ľudí.
S príchodom jari aj v našej Materskej škole zavládla tvorivá atmosféra, výsledkom ktorej je výstava prác detí a učiteliek, ktorú
sme si nazvali „Jarný salón“. Priestory MŠ žiaria veselými farbami, ozdobenými halúzkami, korbáčmi, vajíčkami, jarnými kvetmi, lienkami, zajačikmi, kačkami ....
Ak chcete o nás vedieť viac, načrite do kaleidoskopu prežitých aj očakávaných udalostí.

Čo sme prežili...
Mesiac február sa niesol už tradične v znamení plesov a karnevalov a neobišiel ani našu školu. Detský karneval sa konal dňa 12.02. 2012 v KD tento rok pod záštitou Základnej školy Petrova Ves. Zábava bola príjemná, masky úžasné, tombola
bohatá, tanečné kreácie detí fascinujúce. V mesiaci február prebehol aj zápis do I. ročníka ZŠ a zápis do MŠ na šk. rok 2012 /
2013. P. riaditeľka Mgr. Lenka Šteflíková si na slávnostnom zápise rôznymi úlohami preverila spôsobilosť detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Rozhodnutie o prijatí do I. ročníka ZŠ vydala 19-tim deťom, ktoré od septembra zaplnia školské
lavice. O prijatie dieťaťa do MŠ požiadalo prostredníctvom písomnej žiadosti 16 zákonných zástupcov a uspokojené budú všetky žiadosti.
Dňa 21.03. 2012 sa v priestoroch koncertnej siene Františkánskeho kláštora konal 9. ročník
okresnej prehliadky výrazného prednesu poézie a prózy detí predškolského veku pod názvom Hrkálka. Našu MŠ excelentne prezentovala osvedčená recitátorka Laurinka Morávková veršovanou prózou „Rozprávočka“ od Jany Belašičovej. Jej recitátorské majstrovstvo
si získalo pozitívne hodnotenie obecenstva.

... a čo nás čaká v blízkej budúcnosti?
Od 20.04. 2012 do 22.06. 2012, t.j. každý piatok v týždni, si prihlásené deti na plavecký
výcvik budú osvojovať základy plávania, otužovať sa, absolvovať hry vo vode a vytvárať
si pozitívny vzťah k zdravému športu v plavárni v Senici.
Deň Zeme si pripomenieme aktivitou „Ukážem Ti kamarát, čo na Zemi mám tak rád“.
Dňa 26.04. 2012 sa bude konať v Kultúrnom dome v Holíči prehliadka detskej tvorivosti
„Matematické hry múdrej pani sovy“, ktorej sa zúčastnia 3 deti z našej MŠ disponujúce
schopnosťami samostatne riešiť logické úlohy.
Dňa 27.04. 2012 sa rozozvučia detské hlásky v KD v Skalici na okresnej prehliadke
v speve detí materských škôl pod názvom „Blahova notečka“. Svoj hudobný talent predvedie Sabinka Kotásková piesňou „Išla sova na tanec“.
Druhú májovú nedeľu oslávime Deň matiek rozprávkovým darčekom „Cez rozprávky k mamičkám, potešiť im srdiečka“.
13.06. 2012 nás čakajú príjemné zážitky v zdravom prostredí prírody v Zlatníckej doline, kde 10-členné družstvo 5 - 6-ročných
detí absolvuje indiánsku cestu odvahy zameranú na rôzne športové disciplíny a prírodné prekážky, s ostatnými deťmi zrealizujeme turistickú vychádzku.
V kalendári aktivít máme zakomponovaný aj výlet rodičia - deti a zamestnanci MŠ.
Školský rok zavŕšime slávnostnou rozlúčkou „So škôlkou sa lúčime, na školu sa tešíme“, kde budú deťom končiacim dochádzku
do MŠ odovzdané “Osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania”.
Tablo detí, ktoré opúšťajú brány MŠ, bude
umiestnené v informačnej vitríne pred Obecným úradom
v Petrovej Vsi.
V mene celého kolektívu MŠ Vám želám veľa radosti
z každého prežitého jarného dňa.
Alena Kučerová, riaditeľka MŠ
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Čo nové v športovom klube?
V petrovoveskom futbale v jarnej časti súťaže nastali isté zmeny v hráčskom kádri
„A“ mužstva:
odišli: Adam Škápik a Róbert Mokrohajský do Letničia, Jozef Krbica do Duboviec,
Jaroslav Juriga ukončil aktívnu činnosť
prišli: Milan Ovečka a Tomáš Miša zo Skalice, Ondrej Gabriel z Holíča, Marián Valla z Letničia,
Stanislav Vanek zo Stráží

Celková súpiska pred jarnou časťou súťaže:
Jozef Lánik st., Jozef Lánik ml. - Filip Lánik, Peter Morvay, Zdenko Černý, Ferdinand Buček, Marek Pochylý, Jakub Chudý, Štefan Vanek, Tomáš Schemmer, Martin Matula ml., Martin Matula ml., Peter Pochylý, Ivan Serafín, Dávid Hrubša, Roman Macek, Milan Ovečka, Tomáš Miša, Ondrej Gabriel,
Marián Valla, Stanislav Vanek

80 rokov futbalu
v Petrovej Vsi

1932 - 2012

V tomto roku si pripomenieme už 80 rokov od založenia futbalu v našej obci. Možno by bolo dobré spomenúť, kto bol
pri zrode futbalovej histórie v Petrovej Vsi.
Futbal priniesli do Petrovej Vsi študenti, ktorí tu v roku 1932 založili Športový klub Petrova Ves. Po druhej svetovej
vojne začali športový život v obci organizovať Štefan Hrubša, Štefan Pochylý a Alfonz Beňa. Najprv slúžila ako hracia plocha
bývalá jazdecká dráha pre kone, kde boli spočiatku súpermi len susedné obce. V roku 1970 sa začalo s budovaním športového
areálu v akcii "Z". Štadión bol slávnostne otvorený 7. augusta 1977. Má výbornú hraciu plochu, veľkú tribúnu, sociálne zariadenie, saunu, bazén, rehabilitačnú miestnosť, zasadačku a spoločenskú miestnosť.
Odvtedy prešiel petrovoveský futbal dlhú cestu. Prišli výhry i prehry, menili sa funkcionári i hráči. V súčasnosti je
predsedom klubu Jozef Lánik st., „A“ mužstvo si už dlhé roky udržiava účasť v 5. lige západ. K výročiu pripravujeme prierez
futbalovým životom v Petrovej Vsi a uvítame každý podnet či materiál k dotvoreniu celkového obrazu tohto športu v našej obci.
Svoje podnety či návrhy píšte na spravodaj@petrovaves.sk . Ďakujeme.

MÁJOVÉ HODY 26. 5. - 27. 5. 2012
P R O G R A M 26. máj 2012
07.00
07.30
10.00
10.30
13.00
15.30

SOBOTA

Otvorenie Svätodušného jarmoku
Príjazd účastníkov XXIV. ročníka Záhoráckej Veterán Rallye - výstava vozidiel
Privítanie účastníkov XXIV. 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 XXIV. ročníka Záhoráckej Veterán Rallye

Sprievodné akcie
9.30 - 14.00 Balónová show - tvarovanie z balónikov
9.30 – 15.00 Trampolína pre deti
10.30
Otvorenie výstavy keramiky Edity Hertl Balážovej
10.00 – 14.00 Ródeo býk - atrakcia pre deti i dospelých
9.30 - 14.30 Karaoke show s Igorom Kubinom
20.00
Hodová zábava so skupinou Popuďané
PROGRAM 27. máj 2012

NEDEĽA

09.00
Slávnostná bohoslužba v kostole Ducha Svätého
10.00 – 17.00 Pokračovanie výstavy keramiky Edity Hertl Balážovej v priestoroch OcÚ
17.00
Majstrovský futbalový zápas PETROVA VES - KRTOVCE V. liga Západ

PETROVOVESKÝ SPRAVODAJ
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Spoločenská kronika
Jubilea sa dožili...

Narodili sa...
Simona Pechová
Nella Kovalová

06. 01. 2012
20. 03. 2012

70 roční

80 roční

Miroslav Havič
Anton Pípa
Viliam Čagánek
Karol Škuliga
Melánia Reháková
Anna Ďuricová

Matilda Kocáková
Mária Kralovičová

85 roční
Bernardína Albrechtová

90 roční
Kamila Gučková

Z našich radov odišli ...
Štefan Kumpan
Milan Ralbovský
Dana Jurigová
Ján Pavlačka
Genovéva Fehérová

12. 01. 2012
31. 01. 2012
25. 02. 2012
08. 03. 2012
25. 03. 2012

REKLAMA
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
908 44 Petrova Ves

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
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Tablo MŚ

´Jarná výzdoba v MŠ

Maškarný ples

Mariášová liga

Kňazská rekolekcia

Fašiangový sprievod

Noc s Dobšinským

Zápis prváčikov
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