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prichádza k Vám prvé číslo Petrovoveského spravodaja v tomto roku.
Prešla zima, jar je už takmer na konci a pomaly,
nenápadne, ale isto sa k nám blíži leto. Obzrieme sa
troška dozadu, aby sme si pripomenuli prvý benefičný koncert v našej obci, ktorý v nás vzbudil kus ľudskosti a chuti pomôcť. Škola i škôlka žijú nielen detským džavotom, ale aj všelijakými zaujímavými školskými a mimoškolskými aktivitami. Avšak nielen deti,
ale i seniori sú aktívni. Čítajte, komu sa za svoje aktivity dostalo uznania.
Pozrúc sa okolo seba vidíme život, ktorý prúdi z polí, záhrad, ľudí.... Vážme si ten pocit, tú
krehkosť medziľudských vzťahov, ktoré so sebou prináša každodenné stretávanie susedov, známych, priateľov.
Jar v našej obci prichádza aj v znamení svätodušných hodových slávností, v rámci ktorých
sa koná Svätodušný jarmok, Záhorácka Veterán Rallye, rôzne výstavy či kultúrne vystúpenia.
Obecný úrad spolu s komisiami OZ pripravili aj tento rok pre petrovoveských občanov hodový
program, v ktorom si iste každý nájde to svoje.
XXVI. ročník Záhoráckej Veterán Rallye priláka nielen domácich, ale i cezpoľných návštevníkov. Spolu s Igorom Kubinom si budeme všetci pohmkávať pri známych či menej známych melódiách, deti si poskáču na skákacej trampolíne, občerstvíme sa v jarmočných stánkoch, posedíme s priateľmi, podebatíme, popijeme, ochutnáme cigánsku, ... jednoducho, prežijeme krásny deň. Popri veteránoch príde iste chuť pozrieť si výstavu na obecnom úrade, kde
budú vystavené výrobky z drôtov, obrazy a fotografie mladých umelkýň.
Záver hodovej soboty bude patriť vystúpeniu tanečnej skupiny Mariachi Sin Fronteras a

tanečnej skupiny La Marquesa na štadióne ŠK Petrova Ves, po ktorom začne hodová
zábava s Veselou trojkou. Všetci dúfame, že bude, a pán starosta snáď aj objedná,
pekné teplé počasie, ktoré priláka Vás všetkých pozrieť si veselé mexické tance a počúvnuť hudbu, ktorej melódie potešia každého. Svätá omša, pokračujúca výstava na
OcÚ a majstrovský futbalový zápas v nedeľu dovŕšia hodové svätodušné slávnosti.
Prajeme Vám všetkým pekné hrejivé slnečné dni, ktoré Vám dodajú potrebnú energiu a vyvolajú úsmev na tvári.

KALENDÁR AKCIÍ V MESIACOCH JÚN – AUGUST
7. 6. 2014

-

29. 6. 2014 26. 7. 2014 -

Hodové slávnosti:
Svätodušný jarmok,
XXVI. ročník Záhorácka Veterán Rallye
Vystúpenie tanečnej skupiny Mariachi Sin Fronteras
Turnaj prípraviek
Hasičská súťaž O pohár starostu obce
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Čo sa preberalo na zasadnutiach obecného zastupiteľstva?
23. septembra 2013
1. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce Petrova Ves k 31.08. 2013
Poslanci OZ po podrobnom prerokovaní predloženého návrhu schválili plnenie rozpočtu, ktoré bolo rovnomerné
v príjmovej i výdavkovej časti a riadilo sa zásadami úsporného hospodárenia.
2. Zmena rozpočtu obce Petrova Ves k 30. septembru 2013
Nakoľko obec dostala dotácie, ktoré neboli rozpočtované, bola potrebná aktuálna zmena rozpočtu. Návrh Zmeny č.
1/2013 k 30.09.2013 bol poslancami OZ schválený.
3. Ukončenie nájomnej zmluvy: Mário Strapák a Petra Čechová, Petrova Ves 351
Uvedení nájomcovia uvoľňujú nájomný byt, obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie tento oznam.
4. Výber nájomníka do uvoľneného bytu
Po podrobnom oboznámení sa so situáciou žiadateľov o nájomný byt a s prihliadnutím na stanovené kritériá, poslanci OZ určili poradie pridelenia trojizbového bytu takto:
1. Rodina Michala Dujsíka, Petrova Ves 350, 2. Renáta Kurcová, Petrova Ves 351
Poradie pridelenie dvojizbového bytu: 1. Edita Rampáčková a Lukáš Benda, Petrova Ves 350, 2. Marika
a Miroslav Černí, Petrova Ves 112
5. Rôzne: Kultúrne a spoločenské akcie do konca roka 2013
 Miestna organizácia Jednoty dôchodcov predložila návrh, aby sa v tomto roku nekonalo tradičné posedenie
pre dôchodcov, ale aby sme spoločne usporiadali benefičný vianočný koncert, ktorého výťažok bude venovaný
rodine Krbicovej so zdravotne postihnutou dcérou.
 Príprava Mikuláša pred KD s malou vianočnou tržnicou - 9. decembra 2013.
6. Diskusia
 potreba potláčať nevhodné správanie fanúšikov na športových podujatiach – využívať dostupné možnosti, napr.
predvolanie pred komisiu na ochranu verejného poriadku
 opätovne upozorniť občanov formou miestneho rozhlasu, aby do kanalizácie nedávali tuhé nečistoty (čistiace
obrúsky, handry, hygienické potreby), ktoré sú zbytočne zachytávané čerpadlami
 návrh zvýšenia počtu parkovacích miest pri ZŠ, možnosť zakrytia rigolu pri ceste
14. novembra 2013
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
V návrhu VZN sadzby poplatkov zostávajú nezmenené, menia sa len niektoré ustanovenia – formulácie. Poslanci
predložené znenie VZN schválili.
2. Návrh na vytvorenie inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie k 31.12. 2013
Predložený návrh členov inventarizačných komisií bol schválený.
3. Návrh na vyradenie z inventáru základnej školy, materskej školy, školskej jedálne, DHZ a kult. domu
Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený návrh na vyradenie materiálu v DHZ v hodnote 236,20 €, v ŠJ 211,78 €, v MŠ - 314,15 €, v ZŠ - 214,90 € a v KD - 137,47 €.
4. Ukončenie nájomnej zmluvy: Martin Bolebruch a manž. Terézia, Petrova Ves 350
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie oznam o uvoľnení 3-izbového nájomného bytu.
5. Výber nájomníka do uvoľneného bytu
Poslanci OZ schválili pridelenie bytu žiadateľom Máriovi Kopiarovi a Ľubici Vašicovej
6. Mária Kumpanová: ukončenie nájomnej zmluvy v KD (prevádzka kaderníctva). Poslanci OZ schválili pr enájom uvoľnených priestorov žiadateľke Petre Jančišinovej, Gbely .
7. Odmeny poslancom OZ za rok 2013
Starosta obce predložil návrh vyplatiť poslancom OZ k odmenám za účasť na zasadaniach OZ mimoriadnu odmenu vo výške 50 € za aktívny prístup a spoluprácu pri obecných podujatiach.
8. Diskusia
 pokračovanie sporu s p. Chňupkom speje k dohode a ukončeniu súdneho sporu. P. Chňupka pristúpil na úhradu
nájomného za 22 mesiacov za výmeru 370 m2 tak, ako sa výmera uvádza v pozemkových úpravách
 potreba pokračovať v zameraní nových stavebných pozemkov, vypracovať zastavovaciu štúdiu, polohopisný,
výškopisný plán. OZ poverilo Ing. Lasicu spracovaním zastavovacej štúdie na pokračovanie IBV v lokalite Peklo
II.
 k možnosti vybudovania obecného kompostoviska starosta obce prezentoval stanovisko, že obec musí najskôr
vybudovať zberný dvor. Bioodpad sa rieši spoluprácou s RD.
12. decembra 2013
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti na rok 2014
Predložený návrh, v ktorom neprišlo k žiadnym zmenám sadzieb, poslanci OZ schválili.
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2. Návrh rozpočtu na rok 2014
Starosta obce v spolupráci s účtovníčkou OcÚ p. Vépyovou predložili návrh rozpočtu na rok 2014.
Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 437 185,-, kapitálové príjmy vo výške 3 150,- €, príjmové finančné operácie vo výške 3 694,- €, príjmy celkom vo výške 444 029,- €. Bežné výdavky boli navrhnuté vo výške 386 847,- €,
kapitálové výdavky vo výške 27 732,- € a výdavkové finančné operácie vo výške 29 450,- €, výdavky celkom
v sume 444 029,- €. Poslanci OZ rozpočet schválili. Zároveň OZ rozhodlo o neuplatňovaní programovej štruktúry
rozpočtu obce podľa § 4 odst. 5 na roky 2014 - 2016.
3. Zmena rozpočtu k 31. 12. 2013
Vzhľadom na zmeny v príjmovej a výdavkovej časti schváleného rozpočtu pripravila účtovníčka OcÚ p. Vépyová
návrh zmeny č. 2 rozpočtu obce na rok 2013, ktorý bol po prerokovaní poslancami OZ schválený.
4. Návrh plánu práce Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na I. polrok 2014
V I. polroku 2014 sa budú konať 4 zasadnutia, prípadne podľa potreby ďalšie. Poslanci OZ návrh plánu práce schválili.
5. Návrh plánu kontrol obecného kontrolóra na I. polrok 2014
Obecný kontrolór Ing. Ivan Gronský predložil návrh plánu kontrol, ktoré vykoná v I. polroku 2014. Poslanci návrh
schválili bez pripomienok.
6. Diskusia:
 starosta obce informoval o výmene garážových brán v hasičskej zbrojnici, ktoré boli opotrebované a takmer nefunkčné. O výbere dodávateľa rozhodla najnižšia cenová ponuka.
 nutnosť opráv chodníkov – rozhodnúť, v ktorých častiach obce je rekonštrukcia najpotrebnejšia a následne realizovať výmenu chodníkov s prípadným využitím pracovníkov na aktivačných prácach.
 otázniky ohľadom ďalších opráv kultúrneho domu: bez tejto budovy sa obec nezaobíde, avšak rekonštrukcia je
finančne náročnejšia, ako sú možnosti obce, budova je vo veľmi zlom stave. Potreba širšej diskusie a zisťovania
názorov aj ostatných občanov.
 nevyhnutnosť rekonštrukcie nevyhovujúceho soc. zariadenia a zasadacej miestnosti v budove OcÚ
12. februára 2014
1. Správa o výchovno-vyučovacích výsledkoch v ZŠ Petrova Ves za šk. r. 2012/2013
Písomne predloženú správu riaditeľky ZŠ poslanci OZ zobrali na vedomie.
2. Správa o výchovno-vyučovacích výsledkoch v MŠ Petrova Ves za šk. rok 2012/2013
Písomne predloženú správu riaditeľky MŠ poslanci OZ zobrali na vedomie.
3. Výsledok inventarizácie k 31. 12. 2013
Poslanci OZ schválili správu ústrednej inventarizačnej komisie, ktorá obsahuje inventarizáciu majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2013. Obec vlastní dlhodobý hmotný majetok vo výške 2 519 763,82 €, dlhodobý nehmotný majetok v hodnote 3 294,35 €. Finančný majetok - pokladnica 797,98 €, bankové účty celkom vo
výške 62 706,49 €, dlhodobé záväzky ŠFRB - 446 102,36 € a úver Dexia komunál 82 707,10 €.
4. Výzva - Ing. Ivan Janík Bratislava
Starosta obce predložil výzvu Ing Janíka o vydanie pozemku parc. č. 486.V obci prebiehajú pozemkové úpravy, ktoré riešia tieto záležitosti. Poslanci OZ výzvu zobrali na vedomie.
5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra
Obecný kontrolór Ing. Ivan Gronský predložil správu o činnosti za rok 2013 v zmysle príslušného zákona. Poslanci
OZ zobrali správu na vedomie.
6. Diskusia
 starosta obce informoval poslancov OZ o nástupe detí (12 – 13 žiakov) zo susednej obce Letničie od 1. 9. 2014
do Základnej školy v Petrovej Vsi.
 potreba vybudovania chodníka od bytoviek cez križovatku – nebezpečný úsek pre chodcov. Obecný úrad však
najprv musí požiadať o vyjadrenie Dopravný inšpektorát v Senici
 práce na oprave podlahy v zasadačke OcÚ treba realizovať do hodov (7. 6. 2014)
 opravy v budove KD – obecné zastupiteľstvo ukladá Ing. Lasicovi spracovať zámer na realizáciu úprav v KD,
 problémy s podkladmi z projektu pozemkových úprav - sú nevhodné na spracovanie výškopisu a polohopisu na
lokalitu IBV pokračovanie, majú iné rozlíšenie. Ing. Lasica v spolupráci s Ing. Pirohom a p. Polákom začali prípravné práce na tejto štúdii.
31. marca 2014
1. Voľba prísediaceho pre Okresný súd Skalica
Poslanci OZ zvolili Beátu Kubinovú a Jarmilu Strakovú za prísediacich pre Okresný súd Skalica.
2. Dodržiavanie zákonnosti obcou Petrova Ves – prerokovanie upozornenia prokurátora
Poslanci OZ prerokovali upozornenie prokurátora na dodržiavane zákonnosti pri nakladaní s majetkom obce
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. V znení neskorších predpisov.
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu a čerpaniu rozpočtu za rok 2013
Poslanci OZ vzali na vedomie stanovisko, v závere ktorého sa uvádza odporučenie schváliť plnenie a čerpanie roz(pokračovanie na nasledujúcej strane)
počtu bez výhrad.
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4. Plnenie rozpočtu za rok 2013
Poslanci OZ po podrobnom prerokovaní plnenie rozpočtu schválili.
5. Ortopedické oddelenie FNsP Skalica – žiadosť o sponzorský dar na jesenný kongres ortopedickej spoločnosti v Skalici
Poslanci OZ po hlasovaní rozhodli žiadosti nevyhovieť.
6. Výber nájomníkov do uvoľnených bytov - jednoizbový a dvojizbový
Poslanci OZ schválili nasledovné poradie uchádzačov o byty: jednoizbový - 1. Lenka Šestáková s priateľom
(Holíč), 2. Eva Kriváčková s dcérou, 3. Lívia Jakubáčová (Petrova Ves), dvojizbový: 1. Jaroslav Jureňa
s priateľkou (Petrova Ves), 2. Lenka Šestáková s priateľom (Holíč)
7. Diskusia
 na cintoríne sa nachádzajú nevyhovujúce pomníky, nemôžu sa však odstrániť, pretože nejde o obecný majetok.
Najprv treba osloviť príbuzných, či majú záujem o hrobové miesto.
Mária Pochylá, Mgr. Miriam Hricová

ROK 2014 - rok volieb
V tomto roku si občania Slovenskej republiky volili prezidenta
SR, čakajú ich voľby poslancov do Európskej únie a v na jeseň tohto roku komunálne voľby. Voliť môže každý občan, ktorý v deň volieb dovŕši 18 rokov. Využiť právo voľby patrí k občianskej povinnosti každého voliča, ktorému záleží na budúcnosti obce či štátu.
Prezidentské voľby - uskutočnili sa v dvoch kolách.
Prvé kolo sa konalo 15. 3. 2014. V tomto kole prišlo v našej obci k urnám 411 občanov, čo bolo 47,4 % z celkového počtu
voličov. Platných bolo 409 volebných lístkov. Najviac hlasov dostali títo kandidáti na prezidenta :
FICO Róbert - 104 hlasov, PROCHÁZKA Radoslav - 102 hlasov, KISKA Andrej - 93 hlasov, KŇAŽKO Milan - 53 hlasov.
Druhé kolo sa konalo 29. 3. 2014. V tomto kole prišlo v našej obci k urnám 436 občanov, čo bolo 50, 64 % z celkového počtu
voličov. Platných bolo 431 volebných lístkov. Výsledky: FICO Róbert - 157 hlasov, KISKA Andrej - 274 hlasov.

Voľby do Európskeho parlamentu - konajú sa 24. 5. 2014. Na území Slovenska sa volí 13 poslancov. Výsledky budú
známe po uzávierke tohto čísla.

Komunálne voľby - uskutočnia sa v novembri 2014. Voliť si budeme našich zástupcov do miestneho zastupiteľstva - pos-

lancov a starostu obce. Občania, ktorí majú záujem pracovať pre blaho obce a jej občanov, majú možnosť kandidovať do týchto volieb.

Poskytovanie pomoci pri zdolávaní požiarov

V súvislosti so zdolávaním požiaru je občan povinný poskytovať osobnú, resp. aj vecnú pomoc. V rámci osobnej pomoci je
každý povinný:
 vykonávať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, uhasiť požiar, ak je to možné, alebo zamedziť jeho šírenia;
 ohlásiť požiar, poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo orgánov obce;
 v rámci poskytovania vecnej pomoci je každý povinný na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia, prípadne iné vecné prostriedky /cisterny, rýpadlá, atď./. Správca alebo
užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na výzvu veliteľa na nehnuteľnosť pri zdolávaní požiaru alebo cvičení.
Ustanovenie zákona obsahuje povinnosti obce pri zriaďovaní hasičského zboru, udržiavaní jeho akcieschopnosti
a zabezpečovaní jeho materiálno-technického vybavenia a odbornej prípravy. Dôležitou súčasťou podmienok je zabezpečenie
výstavby a údržby hasičskej zbrojnice a zabezpečenie zdrojov vody.
Preventívne protipožiarne kontroly sú dôležitým prostriedkom na presadenie a skvalitnenie ochrany pred požiarmi. Preto
ich treba chápať ako zásadnú a neoddeliteľnú súčasť systému ochrany pred požiarmi. Za každú budovu, dvor, les, objekt a pod.
zodpovedá jeho vlastník, prevádzkovateľ alebo užívateľ. Ten je povinný starať sa o protipožiarnu bezpečnosť objektu. I naši
členovia DHZ, ktorí sú preškolení z prevencie, pravidelne vykonávajú preventívne prehliadky v rodinných domoch a malých
prevádzkach. Do kontrolných skupín môžu prizvať i iné osoby s určitou odbornosťou ( plynári, elektrikári, kominári, inštalatéri,
murári a pod.). Zistené nedostatky požadujú ich neodkladné odstránenie a určujú lehotu ich odstránenia Tie, ktoré sa nedajú
odstrániť, sa oznamujú obci. Obec má právomoc požiadať Okresné riaditeľstvo HaZZ vydať rozhodnutie na zastavenie prevádzky, ak okolnosti podmieňujúce zastavenie prevádzky boli zistené pri preventívnej prehliadke.
Jozef Janík
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SPRÁVA z činnosti DHZ
V roku 2013 sme sa zúčastňovali podľa možností pohárových

súťaží, i keď Peter Húšek, ktorý bol dlhodobo práceneschopný
alebo pracovne zaneprázdnený, nám citeľne chýbal. Uprostred
sezóny do našich radov prišli štyria noví členovia. Miloš Köttner
s Markom Žifčákom vytvorili výborný ľavý aj pravý prúd. Bratia
Romanovci

juniori

trénujú na viacerých postoch a verím,

že táto mladá krv bude prínosom pre organizáciu. 11.8. 2013 sa
po dvadsiatich rokoch v našom okrese konali Majstrovstvá Slovenska v požiarnom športe dorastu a dospelých. Na tomto podujatí sa boli pozrieť aj členovia nášho DHZ. Toto podujatie bolo výborne pripravené, čo ocenil aj prezident
a členovia prezídia DPO SR. I na tomto podujatí sme mali zástupcu v radoch rozhodcov. Bolo mi cťou, že som delegovaný prezídiom DPO SR na funkciu rozhodca na štafete, za čo bol udelený ďakovný list prezidenta DPO SR
a zároveň som bol mimoriadne povýšený prezidentom na hodnosť inšpektora. Na pléne OV DPO sme spolu s ostatnými funkcionármi okresu vyjadrili požiadavku, aby sa každé DHZ zúčastňovalo súťaží v okrese Skalica.
V roku 2013 sme boli celkovo na ôsmich súťažiach, v ktorých ženy získali dve prvé a tri druhé miesta a muži tri
druhé a jedno tretie miesto. Celkovo je to dobrá bilancia, za čo im patrí úprimná vďaka. V tomto roku boli povýšení
do hodnosti zbormajster Roman Pavol, Richard Janík, do hodnosti mladší zbormajster Roman Peter a Húšek Peter,
do hodnosti technika Vratko Ludvik. 5. 9. sme boli pozvaní na taktické cvičenie do Chropova. Bolo použité Iveco
a pӓťčlenná posádka v zložení Pavol Roman, Vratko Ludvik, Peter Roman, Köttner Miloš, Janík Jozef. Cvičenie
bolo zamerané na odčerpávanie vody v uzavretom priestore za pomoci ejektorov a i toto cvičenie sme zvládli na výbornú.
20. októbra 2013 sme boli pozvaní na stretnutie s podpredsedom vlády a ministrom vnútra JUDr. Kaliňákom
s programom „Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR“. K tomu je vydaný
zákon povinnosti fyzických osôb na úseku ochrany pred požiarmi a vykonávacie predpisy k nemu, ktoré si pozrite v
ďalšej časti. Čo sa týka zásahovej činnosti v roku 2013, pri požiari sme nezasahovali ani raz. Mali sme výjazdy len
pri živelných pohromách. Pred žatvou boli preškolené asistenčné hliadky, ktoré mali služby počas žatevných prác.
Počas roku boli preškolení členovia DHZ z obsluhy požiarnej techniky a prevencie. Boli odvysielané rozhlasové
relácie, hlavne pred žatvou, na zákaz vypaľovania porastov a kladenie ohňa v období sucha a pred vykonaním preventívnych prehliadok v rodinných domov a malých prevádzok.
I v tomto roku sa v našej obci konala Záhorácka Veterán Rallye, pri ktorej máme na starosti riadenie križovatiek. V Holíči sme, ako každoročne, pomáhali na motocyklových závodoch ako traťoví komisári. Spolupracovali
sme s Poľovným združením pri organizovaní športového dňa pre deti. V rámci brigádnických hodín sme vykonali
údržbu požiarnej techniky, výstroja a výzbroja, údržbu požiarnej zbrojnice a jej okolia. Pretože plechové brány na
hasičskej zbrojnici boli už zastarané, boli vymenené za plastové. O ostatných súťažiach či akciách, na ktorých sme
sa zúčastnili, ste boli informovaní na stránkach našich obecných novín.
Na záver chcem poďakovať všetkým členom za vykonanú prácu. Poďakovanie patrí aj p. starostovi a členom
zastupiteľstva, ŠK, p. Ondrejovi Pochylému, Ľubomírovi Pochylému a Ferdinandovi Zámečníkovi za ich pomoc
pri rôznych akciách.
Jozef Janík, veliteľ DHZ
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Za dverami našej školy...
...sa stále niečo deje. Aby sme čas strávený v školských laviciach využili čo najefektívnejšie a najzaujímavejšie,
snažíme sa s deťmi realizovať rôzne formy vyučovania, používať rozličné výchovné stimuly. Pre tých, ktorí sa chcú
o aktivitách našej školy dozvedieť viac, ponúkam na prečítanie nasledovné riadky.

Od jesene do zimy
Po nástupe do školských lavíc sme upršané jesenné dni oživili pozvaním do divadla. Vlastne divadlo zavítalo za
nami - 9.10. navštívili našu školu Miro Fančovič a Maja Velšicová a zahrali divadelné predstavenie Včielka Maja
pre našich žiakov a aj pre deti z MŠ.
Po jesenných prázdninách venovaných spomienke na našich zosnulých sme sa 11. 11. o 11. 00 opäť ocitli na
pietnom mieste. K pomníku padlých vojakov sme spolu s predstaviteľkami Únie žien položili červené maky, ktoré
zhotovili deti v školskom klube spolu s pani vychovávateľkami, aby sme tak vzdali česť, úctu a vďaku vojnovým
veteránom. S pani Martou Kubinovou sme zapálili sviečky a pri vyzváňaní kostolných zvonov sme sa za padlých
vojakov pomodlili.
Keďže na cestách stále pribúda áut a pre malých chodcov číhajú rôzne nástrahy, pozvali sme 5.11. pánov policajtov - nadpor. Richarda Púčka a nadpor. Michala Bolfa na prednášku s témou Bezpečnosť na cestách. Prednáška bola veľmi zaujímavá a poučná, pretože teória bola prepletená s praktickými ukážkami. Verím, že bola pre našich žiakov prínosom.
Dňa 1.12. sme sa v čo najväčšom počte zúčastnili benefičného koncertu venovanému Emke Krbicovej.
A už tu boli predvianočné akcie: 6.12. k nám tradične zavítal svätý Mikuláš, ktorý priniesol deťom ovocie
a sladkosti. Zároveň sme si v škole urobili recesistický pyžamový deň a v ten deň počas vyučovania nemal nikto
z detí ani z vyučujúcich zachmúrenú tvár.
V predvianočnom čase 9.12. sme navštívili aj adventne vyzdobenú Bratislavu. Išli sme za kultúrou do Bratislavského bábkového divadla na predstavenie Mikulášske čaro. Potom sme navštívili vianočné trhy a deti mali príležitosť kúpiť rodičom a starým rodičom milý darček. Neobišli sme ani McDonald´s, kde sme si naplnili vyhladované
brušká.
Dňa 11.12. sa konalo školské kolo matematickej Pytagoriády. Na okresné kolo do Holíča sa prebojoval Jakubko
Fehér, žiak 4. ročníka.
Na druhý sviatok vianočný sme s radosťou vystupovali spolu s deťmi z MŠ v petrovoveskom kostolíku na Jasličkovej pobožnosti, na ktorej sme privítali novonarodeného Pána
Ježiša. Predstavenie sa páčilo všetkým prítomným a aj pátrovi
Martinovi, ktorý deti odmenil veľkými čokoládami. Po vianočných prázdninách sme sa opäť stretli v škole 8.1. a zaželali sme si
všetci požehnaný nový rok, veľa úspechov v učení, zdravia
a šťastia. 22. januára sme mali školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Najlepší boli títo žiaci: Emka Matejová
a Adelka Hricová z 3. ročníka a Barborka Černá a Jakubko Fehér
zo 4. ročníka.
Záverom tohto mesiaca 28.1. sa v našej škole konal zápis detí
MŠ do prvej triedy. Zapísať sa prišlo 18 detí: 15 detí z Petrovej Vsi a 3 deti z Letničia. Deti prišli v sprievode svojich rodičov a pani riaditeľky MŠ Alenky Kučerovej a pani učiteľky Mgr. Janky Vallovej.
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A je tu jar...
Po jarných prázdninách nás svojimi matematickými schopnosťami potešil Jakubko Fehér. Na okresnom kole Pytagoriády v Holíči - 19.3. získal 3. miesto - úspešný riešiteľ.
A ďalšie úspechy slávili naši malí výtvarníci. 20. marca sa na Celoslovenskej výtvarnej súťaži v Bratislavskom
bábkovom divadle na 5. mieste umiestnila Adelka Procházková (3. roč.) a Jakubko Fehér mal svoje výtvarné dielo
vystavené v priestoroch BBD. Obidvaja sa zúčastnili na slávnostnom odovzdávaní cien aj so svojimi rodičmi.
Rovnako vo výtvarnej súťaži Rodina bez cigariet (20.3.) získala krásne 3. miesto Michaelka Michalková (3.
roč.), čestné uznania Barborka Černá (4. roč.), Izabelka Pőstenyiová a Vikinka Strapáková (3. roč.), Kamilka Polesňáková (2. roč.) a Kristínka Končitíková (1. roč.)
Na tradičnom čitateľskom nocovaní s knihou – Noc s Dobšinským (21. 3) sa zúčastnilo 36 žiakov, ktorí v škole
strávili celú noc. Všetci žiaci ukázali svoje čitateľské schopnosti - od 1. až po 4. ročník. Okrem zamestnancov školy
im spoločnosť robila aj bývalá pani učiteľka Marta Rúsková, ktorá si pripravila pre deti čitateľské hádanky a rôzne
kvízy. Po aktivitkách sa deti občerstvili ovocným čajíkom a koláčmi, ktoré napiekli dobré víly - mamičky: p. Adriana Fodorová, p. Hanka Kumpanová a p. Alenka Schemmerová, ktorým veľmi pekne ďakujeme.
S knihami úzko súvisí aj umelecký prednes - recitácia. Dňa 3.4. sa uskutočnilo školské kolo Hurbanovho pamätníka, na ktorom recitátori získali nasledovné umiestnenie:
Poézia: 1. miesto Adelka Hricová - 3. roč, 2. miesto Laurinka Morávková 2. roč., 3. miesto Sofinka Fodorová - 2. roč. Próza: 1. miesto Jakubko Fehér
- 4. roč. Našu školu na obvodnom kole 10.4. reprezentovali J. Fehér a A.
Hricová, ktorá sa umiestnila na 1. mieste a získala tak postup do okresného
kola. V okresnom kole získala krásne 2. miesto.
A s jarou úzko súvisí aj pobyt na čerstvom vzduchu či športovanie. Výborným prostriedkom na utuženie zdravia je aj plávanie, a tak sa opäť zúčastňujeme na plaveckom výcviku v senickej plavárni. Je prihlásených 48 žiakov zo ZŠ, pričom dopravu autobusom
hradí obec Petrova Ves, deti si platia vstupné a plavčíka, čo je 25 eur za 10 dvojhodinových vstupov do plavárne.
Vstupujeme do posledného štvrťroka a tak budeme finišovať v našom prvoradom úsilí – vzdelávať sa, teda
získavať čo najviac vedomostí, poznatkov a zručností. No popri „vážnej“ práci si určite nájdeme čas na rozptýlenie,
zábavu, hru... veď naši žiaci sú stále ešte deti.

Mgr. Lena Štefíková
riaditeľka ZŠ

Oslavy Dňa matiek 11. 5. v KD deti
zo základnej školy spestrili pásmom
veršov, pesničiek i tancov.

Termíny vydania Petrovoveského spravodaja v roku 2014
 september 2014 (uzávierka 15. 9. 2014), december 2014 (uzávierka 15.12. 2014)
Svoje príspevky posielajte na e-mailovú adresu: spravodaj@petrovaves.sk
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OBEC PETROVA VES
KLUB HISTORICKÝCH VOZIDIEL HOLÍČ
Vás srdečne pozývajú na

XXVI. ročník
ZÁHORÁCKEJ VETERÁN RALLYE
a Svätodušný jarmok
PROGRAM
SOBOTA 7. jún 2014
7.00 Otvorenie Svätodušného jarmoku
7.30 Príjazd účastníkov XXVI. ročníka Záhoráckej Veterán Rallye - výstava vozidiel
10.00 Privítanie účastníkov XXVI. ročníka Záhoráckej Veterán Rallye
10.30 Štart vozidiel do I. etapy - Petrova Ves, Letničie, Štefanov, Borský Mikuláš, Šaštín - Stráže, Smolinské, Gbely, Petrova Ves
13.00 Štart vozidiel do II. etapy - Petrova Ves, Unín, Radimov, Vrádište, Skalica, Holíč a späť
15.30 Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov XXVI. ročníka Záhoráckej Veterán Rallye
SPRIEVODNÉ AKCIE
9.30 - 15.00 Trampolína pre deti
10.30 Otvorenie výstavy tvorby Mgr. Magdy Rakytiakovej (drôtené výrobky), Zuzany Majorovej (obrazy)
a Nikoly Kumpanovej (fotografie) v zasadačke OcÚ
10.00 - 16.00 Hudobná show s Igorom Kubinom
18.00 Vystúpenie mexickej skupiny Mariachi Sin Fronteras a tanečnej skupiny La Marquesa na štadióne
ŠK Petrova Ves
20.00 Hodová zábava so skupinou Veselá trojka z Holíča (Peter Daniel) na štadióne ŠK Petrova Ves
NEDEĽA 8. jún 2014
9.00 Slávnostná bohoslužba v kostole Ducha Svätého
10.00 - 17.00 Pokračovanie výstavy tvorby Mgr. Magdy Rakytiakovej, Zuzany Majorovej a Nikoly Kum
panovej v zasadačke OcÚ
17.00 Majstrovský futbalový zápas Petrova Ves - Hlohovec V. liga Západ

KTO SÚ Mariachi Sin Fronteras?
Je to hudobná skupina hrajúca tradičné mexické piesne a hudbu štýlu
mariachi. Stretnete ich na oslavách, v krčmičkách i pod balkónmi. Hrajú
na počesť oslávencov i pre zaľúbených. Sin Fronteras je zoskupením
ľudí, ktorí nepoznajú kultúrne ani geografické obmedzenia. Korene členov skupiny možno nájsť v rôznych kútoch sveta - v Mexiku, Paname,
na Ukrajine, Bielorusku a na Slovensku. Všetkým učarila mexická hudba - sladká, veselá i drsná zároveň. Súbor tvoria dvaja/traja huslisti, gitaristi, vihuelista a guitarrónista. Nástroje dopĺňa spev. Hudobníci vystupujú v tradičných mexických kostýmoch. Nohavice, sukne i kabátce sú
zdobené výšivkou. Na hlavách chlapcov nechýba sombrero, vlasy dievčat zdobia mašle.
Viac informácií si pozrite na http://www.nuevo.sinfronteras.sk/

ŠK Petrova Ves hľadá deti do prípravky - narodené od 1. 1. 2004 do 31.12. 2008 a do žiackeho
družstva - narodení od 1. 1. 1998 do 31.12. 2003. Informácie na: skpetrovaves@petrovaves.sk, pripravka@petrovaves.sk, prípadne osobne u vedúcich mužstiev alebo na tel. č. 034/6620120.
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SENIOR ROKA 2013
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov bola v našej obci založená 16. 1. 1996. V súčasnosti má 106 členov a o jej „chod“ sa stará sedemčlenný výbor v zložení: Marta Kubinová predsedníčka, Poláčková Rozália, Vrbová Jozefa, Havičová Mária, Pavlačková Emília, Tomša
Stanislav, Hrubšová Margita.
MO Jednoty dôchodcov je činorodá - organizujú zájazdy a rekondičné pobyty pre svojich
členov, absolvujú púte. V rámci obce pomáhajú s organizovaním rôznych akcií a výstav, skrášľujú našu obec. Pani Marta Kubinová dostala za svoju prácu v prospech iných ocenenie,
ktoré si nesmierne váži - SENIOR ROKA 2013 za mimoriadne aktivity v seniorskom veku a
ochotu pomáhať druhým. Toto ocenenie jej bolo odovzdané 9. 12. 2013 v Bojniciach z rúk prezidentky Fóra pre pomoc starším Ľubice Gálisovej.
Touto cestou sa aj my pripájame ku gratulácii a prajeme jej ešte veľa tvorivých rokov .
Mgr. I. Valentovičová

Detský maškarný ples
V tomto roku mala pod patronátom detský maškarný ples naša škola. V nedeľu
16. februára mali deti možnosť predviesť sa v krásnych maskách a dobre si
zatancovať so sestrami Dominikou a Patríciou Masárovými.
Touto cestou ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí prispeli na bohatú
tombolu. Rovnako si cením aj podporu všetkých rodičov našich žiakov, ktorí
prispeli na školskú tombolu, aby každé dieťa dostalo darček, a tým sme predchádzali prípadným emocionálnym stresom. Na tombolu prispeli: Obec Petrova Ves – p. starosta Miroslav Pochylý a zamestnankyne p. Mária Pochylá a p. Gabriela Vépyová, p. Ing. Rastislav Michalko
a p. Ing. Monika Michalková, p. Ondrej Pochylý a p. Ing. Ľubica Pochylá, p. Peter Hrica a p. Mgr. Miriam Hricová, p. Mária
Pochylá - kaderníctvo, p. Vladimír Vaši a p. Bc. Zdenka Vašiová, Jednota COOP Senica, p. riaditeľka MŠ Alenka Kučerová, p.
Miroslava Kondllová, ktorá nám podarovala aj umelý vianočný stromček, p. Hanka Kumpanová, p. Carabulová, p. Juraj Švrček
a p. Janka Švrčková, páter Martin, p. Vaculková - Letničie, p. Ing. Marcel Polesňák a p. Silvia Polesňáková, p. Štefan Vach Varez Interiér, s. r .o. Unín, p. Martina Feherová - Martina PHOTOGRAPHY, p. Mgr. Stanislav Fehér, p. Mgr. Ľubica Kocáková, p. Mgr. Lenka Šteflíková, p. Stanislava Pőstenyiová, p. Lucia Jakubáčová, p. Mária Spáčilová MW TRADE, s. r. o. Kátov, p. Vladimír Vépy - Autodieľňa Vépy, p. Jozef Lánik, p. Vlasta Hrubšová, p. Mário Strapák a p. Petra Čechová, p. Jozef
Valúch - Stavebniny Petrova Ves, p. Mgr. Jozef Baránek, p. Marián Matula a p. Marcela Matulová, p. Oľga Hlávenková MARC THOMBAR s.r.o. Letničie, p. Lenka Havičová, p. Anna Straková, p. Zuzka Kocáková a p. Mullner, p. Ľubomír Greško
a manželka Veronika Grešková, p. Ing. Jaroslav Hyža a manželka Bc. Petra Hyžová, p. Roman Kotásek – Renault Senica.
Ďakujem aj pomoc a spoluprácu rodičom počas plesu: vstupné vyberali p. Štefan Beňa a p. Peter Chňupka, o bufet sa postarali p. Alenka Schemmerová a p. Mária Spáčilová, lístky na tombolu predávali p. Mgr. Miriam Hricová, p. Ing. Monika Michalková, p. Hanka Kumpanová a p. Mgr. Zuzanka Morávková.
Ešte raz zo srdca ďakujeme!
Mgr. Lena Šteflíková

FAŠIANGY...
S obdobím zábav a plesov sme sa v našej obci opäť rozlúčili tradičným spôsobom. V sobotu 1. marca už od
rána ožila celá dedina fašiangovou náladou. Bujarý sprievod masiek sa zastavil pri každom dome, niekoho vytiahli do tanca, s niekým si pre dobrú náladu štrngli, u ďalších sa nechali počastovať božími milosťami či inými
dobrotami. Vyvrcholením fašiangového veselia bolo večerné pochovávanie basy. Klub kultúrnych tradícií opäť
nesklamal a zorganizoval nápadité predstavenie. Scénky inšpirované kultovou trilógiou Slunce, seno... všetkých pobavili: Škopková,
Keliška, stará babička, Miluna, doktor a ďalší boli ozaj presvedčiví. A tento raz sa rozparádili aj zúfalé plačky, ktoré na chvíľu pozabudli na svoj žiaľ a predviedli divoký tanec okolo rakvy s basou.
Veľké obveselenie v sále prinieslo tradičné bilancovanie neduhov,
prehreškov a drobných mrzutostí, s ktorými sme sa v uplynulom
roku v našej dedine stretli. A hádam najlepšie sa zabávali tí, ktorí
boli touto jemnou škodoradosťou dotknutí.
A tak sa všetci už teraz tešíme, kam zasa zájdu tvorcovia
po inšpiráciu na budúci rok a čo si pre nás vymyslia.
Mgr. Miriam Hricová
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Jar k nám prišla ...
Po studenej zime každoročne prichádza jar. Obloha sa leskne ani diamant. Spoza plávajúcich obláčikov sa usmieva štrbavé slniečko. Jeho dlhé zlatisté lúče pomaly hladia zem a postupne sa prebúdza všetka okolitá príroda.
Prvé lúče jarného slniečka zavítali aj do našej materskej školy. Všetko dookola dostalo jarné farby. Ako? No predsa cez
šikovné rúčky našich škôlkarov, cez nápady pani učiteliek, ktoré spoločne s deťmi tvorili niečo pekné, milé, jarné. A veru verte,
je sa na čo pozerať. Veď posúďte... šibalskí zajkovia, veselé slniečka, šantiace lienky, farebné kvetinky a maľované kraslice od
výmyslu sveta. Tak, ako sa pomaly rozvíjajú lupene jarných kvetov, tak aj my rozvíjame poznatky detí o živej a neživej prírode. Deti sa postupne v edukačných aktivitách oboznamujú s krásami jarnej prírody, spoznávajú, bádajú, skúmajú, experimentujú a uvedomujú si význam ochrany životného prostredia, ktorý sme si pripomenuli aj pri príležitosti Dňa Zeme.
A čo všetko sme ešte stihli v našej materskej škole pred príchodom jari...? 28. január 2014 bol pre našich predškolákov
deň s veľkým "D", kedy sa konal zápis detí do základnej školy. Bola to chvíľa, na ktorú sa všetci tešili a pripravovali. Našich
predškolákov v základnej škole milo privítali v kráľovstve školákov žiaci so svojím programom pod názvom „ Otvorí sa pre
Vás škola, predškolákov k sebe volá. Ukážte nám, čo už viete, od septembra sem už smiete.“
Keďže vieme, že všetky deti majú vo svojom srdiečku skrytú túžbu aspoň na pár hodín sa premeniť na svojho rozprávkového hrdinu, detský karneval spĺňa toto ich tajné želanie. Ten tohtoročný sa uskutočnil dňa 16. februára 2014, kedy sme sa všetci
spoločne preniesli do tajomného sveta rozprávok a správali sa tak, ako jeho obyvatelia. Princezničky a princovia boli vznešení,
šašovia ich rozveseľovali, rytieri ochraňovali a zvieratká poskakovali ako naozajstné. Všetci sme mali jedno spoločné - boli
sme veselí, spievali sme a tancovali, veď sme mali náš detský rozprávkový karneval.
Je veľa činností a aktivít, pri ktorých sa dá utvárať pozitívny vzťah k literárnemu a dramatickému umeniu.
K takýmto podujatiam neodmysliteľne patrí aj prehliadka výrazného prednesu poézie a prózy pod názvom "Hrkálka", ktorá sa
konala dňa 9. apríla 2014 v Skalici. Našu MŠ pekne reprezentoval Riško Krbica básňou od Jany Belašičovej „Slnečný výhľad“.
I takýmto spôsobom v našej materskej škole pestujeme v deťoch cit pre krásu slova, kladný vzťah k poézii a, čo je nemenej
dôležité, smelé vystupovanie pred väčším publikom.
Od 11. 4. 2014 začala predškolákom predplavecká príprava. Navštevujeme plaváreň v Senici spolu so žiakmi zo základnej školy. Deti si tu hravou formou osvojujú základy plávania, získajú plavecké zručnosti. Po absolvovaní plaveckého kurzu
získajú „MOKRÉ VYSVEDČENIA.“
Dňa 30. apríla 2014 sa naša materská škola zúčastnila okresnej prehliadky ľudových piesní detí z MŠ okresu Skalica pod
názvom "Blahova notečka". Naše deti tak mali možnosť takouto formou pripomenúť si dielo skalického rodáka Dr. Janka Blahu. Našu materskú školu reprezentovala Emka Fehérová s piesňou „Vrtela sa, vrtela... „
Matematika je veda, ktorá nás sprevádza celým životom. Svoju predškolskú matematickú spôsobilosť mali možnosť preveriť si aj naše predškoláčky Emka Polesňáková, Viktorka Rosivačová a Magdalénka Spáčilová, ktoré sa dňa 7. mája 2014 zúčastnili prehliadky detskej tvorivosti Matematické hry "Múdrej pani sovy", kde hravou formou riešili dané matematické úlohy,
rozvíjali si svoju tvorivosť, predstavivosť a orientáciu v priestore.
A už je tu posledný jarný mesiac máj, ktorý sa nesie v znamení viacerých významných dní. Jedným z nich bol aj Deň matiek, kedy sme spolu s deťmi pripravili pre ich mamičky prekvapenie vo forme básničiek, pesničiek a malých darčekov.
Každá oslava je pre nás v materskej škole dôležitým prostriedkom výchovy a vzdelávania, preto venujeme ich prípravám a
priebehu veľkú pozornosť. Čaká nás ešte veľmi veľa lákavých
a zaujímavých aktivít, ktoré istotne zanechajú pozitívnu stopu
v kompetenčnom rozvoji dieťaťa.
Prajeme Vám radosť z každého prežitého dňa, nech nám
všetkým jarné slniečko dodá silu, optimizmus a pozitívnu energiu.
Iveta Čulenová a Mgr. Jana Vallová, učiteľky MŠ
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Benefičný koncert pre Emku
Počas prvej adventnej nedele bola sála Kultúrneho domu v Petrovej Vsi naplnená do posledného miesta. Konal sa v nej benefičný koncert, výťažok ktorého bol
venovaný malému dievčatku trpiacemu detskou mozgovou obrnou. Štedré finančné
i vecné dary venovali mnohí sponzori z Petrovej Vsi i okolitých obcí, ostatní prispeli priamo na koncerte dobrovoľným vstupným. Okrem dobrého pocitu
z nezištnej pomoci srdcia prítomných divákov potešilo poetické predvianočné vystúpenie Dychovej hudby Búranka. Krásne
melódie, starostlivo vybrané sprievodné slová, pesnička v podaní malých školáčok a najmä odovzdávanie darov rodičom malej
Emky rozcitlivelo všetkých prítomných a veru sa nezaobišlo bez zarosených očí.
Tento koncert sa konal z iniciatívy miestnej organizácie Jednoty dôchodcov, ktorej členky koncert aj organizačne zabezpečili v spolupráci s Obecným úradom Petrova Ves. Sponzori, ktorí prispeli:
Vecné dary: Kniha Bystr ický, Holíč, COOP J ednota Senica, J ednota dôchodcov Petr ova Ves , vedúca pr edajne J ednoty
Petrova Ves – p. Marcela Hladíková, Roľnícke družstvo Petrova Ves, Sandra Vašiová, Peter Kotvan, Vilma Šrámková.
Finančné dary: Obecný úr ad Petr ova Ves, Obecný úr ad Letničie, Ružencové br atstvo Petr ova Ves , MUDr . J án Sadloň,
obvodný lekár, Anna Vaňková, Petrova Ves, Ľubomír Vanek, Skalica, Kovovýroba Unín, Florián Ovečka a Ľuboš Stieranka, Margita Fabianová, predsedníčka
Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov, Ing. Jozef Morbacher, predseda Okresnej organizácie JD, Kaderníctvo Petrova Ves, Mária Kumpanová, ROMMS Petrova Ves, Ondrej Pochylý, Autodielňa Petrova Ves, Vladimír Vépy ml., Vepos
Skalica, Klub kultúrnych tradícií Petrova Ves, STAVOIMPEX Holíč , Mgr. Lena
Šteflíková, Gbely, Mgr. Stanislav Fehér, Skalica, rod. Morbacherová, Gbely,
rodiny z Petrovej Vsi: Švrčková, Kubinová, Hricová, Vašiová, Lániková.

Záhorácka mariášová liga
Dňa 8. marca 2014 sa v našej obci konal ďalší ročník Záhoráckej mariášovej
ligy. Zúčastnilo sa ho 42 súťažiacich z miest a obcí: Gbely, Rohožník, Malacky, Bratislava, Holíč, Senica, Sološnica, Oreské, Koválov, Chropov, Radimov, Skalica, Pezinok,
Osuské, Borský Mikuláš, Kúty, Brodské, Šaštín, Smolinské, Petrova Ves. Za našu obec
súťažilo päť hráčov - Pochyba Peter, Fehér Vladimír, Beňa Štefan, Fišera Pavol, Matula Štefan. O správny priebeh súťaže sa staral p. S. Jasaň st. O občerstvenie pre hráčov
bolo postarané. Po odohratí všetkých hier bolo poradie hráčov takéto:
1.Farba Dušan - Rohožník
2.Baláž Ferdinand - Malacky
3.Mechura Ladislav - Bratislava
Z domácich hráčov sa najlepšie umiestnil Matula Štefan na 10. mieste. Ceny odovzdala hráčom p. Ralbovská.
Slavomír Jasaň st.

Správa admina obecnej webstránky
Návštevnosť obecných webstránok sa v roku 2013 oproti roku 2012 ustálila na priemere 65 návštevníkov denne. Zvýšila sa sledovanosť cez smartfóny, mobilné telefóny a tablety o 20 %.
Stránky navštívili návštevníci zo 60 štátov, najviac: Slovensko, Česko, Anglicko, Nemecko, Kanada, USA,
Rakúsko, Ukrajina, Francúzsko, Írsko.
Najviac sledovaná je fotogaléria, šport a videá. Stránky navštívilo 45,85% žien a 54, 15 % mužov vo veku
najviac 30 - 45 rokov. Najviac používaným mobilným zariadením pri prezeraní našich webstránok je Samsung GT - S 5830, APPLE iPad, APPLE iPhone.
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Z činnosti športového klubu
Jarná časť súťažného ročníka 2013/2014
Zmeny v „A“ mužstve počas zimnej prestávky: odišli - Jozef Lánik st.
Peter Pochylý, Martin Matula st., Zdenko Černý - všetci hosťovanie
Letničie, Filip Lánik - Rakúsko, prišli - Martin Čepka (Holíč), David
Gál (Gbely), Jozef Lánik ml. (ukončenie hosťovania Letničie).
Počas jarnej časti súťaže vedie „A“ mužstvo tréner Emil Jozefovič z
Holíča.

SPONZORSKÝ DAR PRE ŠK PETROVA VES
Vedenie ŠK Petrova Ves dostalo od Roľníckeho družstva Petrova Ves sady dresov pre mládež, ktoré vyhralo tým, že sa zapojilo do súťaže vyhlásenej chemickou firmou BASF - Slovensko s názvom
"Kopeme pre budúcnosť".
ŠK ďakuje RD Petrova Ves a tiež firme BA SF - Slovensko, ktorá vyhlásením súťaže dala možnosť rozvoju mládežníckemu
futbalu na dedinách. Predseda ŠK Petrova Ves Vladimír Vépy prevzal mládežnícke dresy z rúk zástupcu RD Petrova Ves p.
Jána Schemmera.

FUTBALOVÝ TURNAJ PRÍPRAVIEK
V TOPOLNEJ
Vo štvrtok 1.mája 2014 sa družstvo našej futbalovej
prípravky zúčastnilo futbalového turnaja prípraviek v Topolnej na Morave.
Tešili sme sa už mesiac dopredu a keď prišiel deň „D“, vydali sme sa na futbalový výlet a spolu s nami - malými hráčmi a trénermi - išli aj rodičia detí a niekoľko
našich verných futbalových fanúšikov. Na ihrisku v Topolnej to už žilo, všade veľa hráčov a dospelých. Boli sme
jediným slovenským družstvom spomedzi ôsmich zúčastnených, čo nám však vôbec nevadilo, priateľstvá sa nadväzovali aj tak. Súťažiace družstvá boli rozlosované do dvoch skupín, s nami boli v skupine družstvá Halenkovice, Napajedla a Topolná A. Hralo sa systémom každý s každým 2x10 minút a po odohratí vzájomných zápasov v skupinách sa pokračovalo už
vylučovacím spôsobom, tzv. pavúkom - čiže kto prehral nasledujúci zápas, vypadol z bojov o priečku
najvyššiu. Nehrali sme zle, len sme mali oproti súperom mladších a menších hráčov. Táto malá
„indispozícia“ nám nezabránila hrať tak, ako sme mali natrénované. Nevýhodou pre nás bolo, že pravidlá pre české prípravky sú troška iné: nehádžu aut, ale rozohrávajú z čiary a brankári môžu chytať loptu
do rúk v šestnástke po celej šírke ihriska. Na tieto pravidlá sme si však rýchlo zvykli a sem-tam aj z
rozohratia bránku súpera ohrozili. Počasie bolo nádherné, teplé, slnečné, čo vyhovovalo aj našim fanúšikom. Povzbudzovali, fandili, aj poradili... Zápasy v základnej skupine sme odohrali takto: Petrova Ves Halenkovice 0:3, Petrova Ves - Topolná A 0:4, Petrova Ves - Napajedla 1:1. Zo skupiny sme postupovali
zo 4. miesta a čakal nás silný súper v podobe prvého umiestneného v skupine B, a to družstvo zo Spytihněvu. S nimi sme prehrali 1:10, čo však neberieme ako neúspech, lebo to boli starší hráči o dva roky
a niekedy aj vyšší o dve hlavy :). V konečnom poradí sa naše družstvo umiestnilo na 7. mieste.
Veľmi dobre sme si uvedomovali, že reprezentujeme našu obec a zároveň Slovensko, preto ďakujem
deťom za ich správanie a celkový prístup na tomto turnaji. Hrali títo hráči:
Marián Jakubáč, Marek Tomáš Švrček, Christián Chňupka, Adam Bugala, Aleš Daniel, Michal Ralbovský,
Gabriel Biskupič, Klára Danielová, Martin Matula, Samuel Daniel, Patrik Sokol, Matúš Schemmer, Matej
Rampáček.
Týmto ďakujeme organizátorom za perfektnú organizáciu, občerstvenie i celkovo príjemnú atmosféru,
rodičom a fanúšikom prípravky za povzbudzovanie a podporu i všetkým, ktorí sa zaslúžili o tento príjemný deň.
Trénerka :)
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Spoločenská kronika
Z našich radov odišli....
Štefan Lukáč 04.12. 2013

Terézia Reháková 14.12. 2013
Mária Kralovičová 23.01. 2014

Narodili sa...

Ondrej Janovic 14.10. 2013
Fabio Disanto
7.5. 2014

Emília Hrubšová 01. 05. 2014
Mária Balgová 08.05. 2014
Jozef Režný 09.05. 2014

Jubilea sa dožili...

Vernosť si sľúbili....
Ľubica Filušová - Ondrej Pochylý
Monika Tomšová – Michal Čierňava
Jana Bandžuchová – Richard Jankovič
ZLATÁ SVADBA - 50 rokov
Božena Berková - Anton Pípa 01.02.1964
SMARAGDOVÁ SVADBA - 55 rokov
Jozefa Vaculková – Pius Vrba 14.03.1959
Rozália Reháková – Štefan Hrubša 04.04.1959
Alfonz Kotvan - Vilma Hyžová 30.5. 1959

70-roční
Emília Pavlačková
Marián Ondráš
Bartolomej Žatko
Štefánia Hujčáková
Jozef Kubinec
Anna Fišerová
Viliam Blatnický
Johana Klenová
Štefánia Májková
Peter Pochylý

75-roční
Ján Beňa
Mária Langerová
Vilma Kotvanová
František Ondráš
80-roční
Viktória Vaňková
Alfonz Kotvan
Anna Bobotová
Anna Beňová

KAMENNÁ SVADBA - 65 rokov

85-roční a viac

90-roční a viac

Bernardína Kubincová – Štefan Albrechta
15.02.1949

Jozefa Kotvanová
Bernardína ALbrechtová
Jozefa Júnošová
Anna Malíková

Kamila Ružičková
Kamila Gučková

Mirka Pípová

priamo i cez internet.

vystavovala v roku 2013 v rámci hodových slávností v našej obci krásne šperky z korálikov.
Vyštudovala SDOŠ Senica, odbor odevníctvo (súčasná Via Humana v Skalici). Pracovala vo WED
Slovakia Gbely. Vyrába náhrdelníky, náramky, prstene, náušnice i brošne. Šperky sú vyrobené
z českých korálikov z Jablonca zn. Preciosa.
M. Pípová sa korálikovaniu venuje asi 3 roky na podnet p. Anny Harskej, majiteľky predajne bižutérnych komponentov v Skalici. Väčšinu techník sa naučila prostredníctvom internetu, začínala technikou
ketlovanie, postupne prešla aj k šitiu a háčkovaniu. Svojimi výrobkami obdarúva rodinu, predáva ich

KURZY NEMECKÉHO A RUSKÉHO JAZYKA
 všeobecná výučba nemeckého a ruského jazyka pre začiatočníkov aj pokročilých
 príprava na maturitu, prijímacie skúšky na SŠ alebo VŠ
 preklady z/do nemeckého jazyka (pozn. bez úradnej pečiatky).
 tlmočenie v nemeckom a ruskom jazyku (cena dohodou)
Viac informácií na www.gabrielova.eu . Kontakt: Mgr. Viera Gabrielová, Potočná 81, 908 45 Gbely Mobil: 0949 262 462
E-mail: viera.gabrielova@centrum.sk
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