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Vážení a milí spoluobčania!
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Kalendárny rok sa prehupol do svojej druhej polovice, sme
uprostred leta a dovolenkovej sezóny. Verím, že si každý z Vás nájde
 Zo zasadnutí
v tomto horúcom lete príležitosť na oddych, relax či aspoň uvoľnené
spoločenské stretnutia. Pracovné tempo mnohých z nás je totiž naozaj
OZ
hektické a o to viac by sme mali venovať čas aj regenerácii svojich síl.
 Záhorácka
Som veľmi rád, že u nás pribúda kultúrnych a spoločenských podujatí,
Veterán
na ktorých sa môžeme stretávať so svojimi priateľmi a známymi, a tak
Rallye
rozvíjať priateľské a spoločenské vzťahy v rámci našej obce.
 Spoza
Potešilo by ma, keby sa život v našej obci dal viac zlepšovať aj po „materiálnej“
školských
stránke, teda viac budovať, rekonštruovať, obnovovať. Sme si vedomí mnohých restov, ako
lavíc
je technický stav kultúrneho domu, časti chodníkov a pod., no v súčasnosti je náročné zabez Dúhový
pečiť aj bezproblémový chod obce a jej základné potreby. Je to spôsobené výpadkom popríbeh z ma- dielových daní a obmedzením vládnych dotácií a projektov (Environmentálny fond) a žiaterskej školy dostí z eurofondov.
 Hody 2012
Preto sa v súčasnosti sústreďujeme na aktuálne potreby obce a na práce s nižšou fi Koncert ZUŠ nančnou náročnosťou. Zabezpečujeme vymaľovanie časti budovy materskej školy, rekonštruuje sa plot okolo areálu základnej školy, ktorý bol už sčasti nefunkčný. Ide o vlastne aj
 Únia žien
taký
„šetriaci“ režim, ktorý venujeme splácaniu úverov (boli použité na budovanie kanalizá 80. výročie
cie,
rekonštrukciu
ZŠ, chodníkov na IBV...). Máme totiž podané žiadosti aj na ďalšie projekfutbalu
ty, na financovanie ktorých budeme potrebovať zasa úver, takže treba staré dlhy vyrovnať.
 Z činnosti
Verím, že časom sa verejné financie stabilizujú a obec bude môcť ponúknuť ďalšie
športového
možnosti pre naše pohodlie a skvalitnenie života. Mnohé veci sa už pohli a snáď sa raz podaklubu
rí uskutočniť všetko pre spokojnosť našich občanov.
 Jožka píše
Prajem Vám krásne leto plné slnka a príjemných zážitkov, deťom a študentom vy Spoločenská darené prázdniny a všetkým príjemné dovolenky či výlety.

kronika

Miroslav Pochylý, starosta obce

KALENDÁR AKCIÍ V MESIACOCH JÚL- SEPTEMBER 2012
21. 7. 2012 - Turnaj futbalových prípraviek
od 9. 00 h.
21. 7. 2012 - Súťaž vo varení guláša
od 10. 00 h.
29. 7. 2012 - Hasičská súťaž o Pohár starostu obce
od 13. 00 h.
04. 8. 2012 - Indiánsky deň pre deti
od 13. 00 h.
12. 8. 2012 - 1. majstr. futb. zápas „A“ mužstva súť. ročníka 2012/2013 na
Petrova Ves - Radošovce
domácej pôde:
08. 9. 2012 - Hodová zábava
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Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
14. mája 2012
l. Interpelácie poslancov:
- p. Vépy tlmočil požiadavku na
obmedzenie kamiónovej dopravy
cez našu obec po štátnej ceste
II/590 smer Šaštín. Denne prejde
touto cestou viac ako 600 vozidiel, z toho 150
nákladných
a kamiónov. Žiadosť o riešenie
bola zaslaná na ObÚ pre cestnú
dopravu a pozemné komunikácie, dňa 26.7.2012 sa uskutoční
rokovanie za účasti zainteresovaných.
- p. Beňa žiadal vysvetlenie, prečo sa DHZ z našej obce zúčastnil
na hasení požiaru v lesnom poraste až medzi poslednými. Bolo
uložené pozvať veliteľa DHZ na
budúce rokovanie OZ.
2. OZ schválilo Zásady hospodárenia
s majetkom
obce
v zmysle nového zákona.
3. OZ schválilo Pracovný poriadok obce Petrova Ves.
4. Správa nezávislého audítora
Bola predložená správa nezávislej audítorky Ing. Terézie Urbanovej o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011,
v ktorej overovala hospodárenie
obce podľa rozpočtu, podľa stavu
a vývoja dlhu obce, tiež dodržiavanie ustanovení zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Poslanci zobrali správu na
vedomie.
5. Žiadosť o odkúpenie časti
verejného priestranstva
P.
Pavol
Sokol
požiadal
o odkúpenie časti verejného priestranstva susediaceho s jeho pozemkom a pozemkom p. Kyseľovej. Pozemok je však vo vlastníctve rímskokatolíckej cirkvi,
preto obec nemôže uvedenej žia-

dosti vyhovieť.
6. Program a organizačné zabezpečenie XXIV. ročníka ZVR
a Svätodušného jarmoku
Poslanci OZ schválili program
sprievodných kultúrnych akcií k
XXIV. ročníku Záhoráckej veterán rallye a rozdelili si úlohy na
jeho organizačné zabezpečenie.
26.jún 2012
1. Vystúpenie veliteľa DHZ, p.
Jozefa Janíka
P. Janík ozrejmil situáciu pri požiari stohu slamy a následne lesa.
Nakoľko bol požiar v k.ú. obce
Smolinské, zásah požiarnych jednotiek riadilo operačné stredisko
v Senici. Poslanci OZ uložili veliteľovi DHZ zabezpečiť ešte jedného člena DHZ s odbornou prípravou, ktorý je zamestnaný
v obci, aby mohol operatívne zasiahnuť v prípade požiaru v našej
obci.
2. Všeobecne záväzné nariadenia
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej
Vsi schválilo:
- všeobecne záväzné nariadenie
o poskytovaní
opatrovateľskej
služby a spôsobe a výške úhrad,
- všeobecne záväzné nariadenie,
ktorým
sa
určuje
spôsob
a metodika poskytovania dotácií
z rozpočtu obce Petrova Ves,
- zmenu č. 1/2012 všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú
úhradu režijných nákladov vo
výške 0,10 € na hlavné jedlo.
3. Schválenie plánu práce OZ na
II. polrok 2012
4. Schválenie plán kontrol obecného kontrolóra na júl – december 2012.
5. Bc. Jozef Chňupka: Výzva na
zaplatenie nájomného
OZ prerokovalo výzvu p. Bc. Jozefa Chňupku na zaplatenie ná-

jomného za časť parcely, ktorú
užíva Športový klub Petrova Ves
ako ihrisko. Bez riadne uzatvorenej nájomnej zmluvy však obec
nemôže vyplácať nájomné. Poslanci OZ určili nasledovný postup: Najprv bude právnym zástupcom vypracovaná analýza, či
má žiadateľ právny nárok na platbu nájomného. Po jej spracovaní
sa bude postupovať v zmysle zákonných ustanovení a predpisov.
6. Rôzne
boli
podané
žiadosti
o odkúpenie časti verejných priestranstiev, pred ich schválením je
potrebné vykonať miestnu obhliadku,
- poslanci OZ prerokovávali žiadosti o riešenie odtoku vody po
dažďoch v lokalite IBV (stavebná
komisia bola poverená vykonaním obhliadky a navrhnutím riešenia).

Upozornenie OÚ!
Obecný úrad dôrazne žiada občanov,
aby rešpektovali toto upozornenie:
Na zberný dvor za budovou obecného úradu je dovolené privážať len
plastové fľaše, plasty, tetrapaky, starý papier. Všetko v igelitových vreciach, resp. riadne zviazané
a zabalené.
Nepotrebné predmety väčších rozmerov je treba rozobrať na menšie
časti a tie vytriediť. Iný odpad je tiež
možné odovzdať na zbernom dvore,
no jedine po konzultácii s pracovníkmi OcÚ a počas pracovnej doby!
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XXIV. ročník - Záhorácka Veterán Rallye
XXIV. ročník Záhoráckej Veterán Rallye sa konal 26. 5. 2012.
Zúčastnilo sa ho 53 súťažiacich, z toho 30 áut a 23 motoriek. Súťažiaci boli zo Slovenska,
Čiech a Rakúska.
Raritami boli autá:
- auto zn. GAZ M 20 Pabieda z r. 1956, ktoré priviezol p. Peter Gáži z Častej;
- auto zn. Bentley z r. 1936, ktoré priviezol p. Lukáš Potreský z Radimova;
- auto zn. Ford T coupe z r. 1917, ktoré priviezol p. Leoš Novotný z Vracova;
- auto zn. WALTER z r. 1930, ktorý priviezol p. František Gurský z Hodonína;
- monocykel E. E. Putona z r. 1894, ktorý priviezol p. Antonín Pavelka z Napajediel.
Každý z účastníkov absolvoval jazdu zručnosti a po nej sa vydal na trať, ktorá bola rozdelená do dvoch
etáp: I. etapa viedla z Petrovej Vsi cez Unín, Radimov, Holíč, Skalica a späť a II. etapa viedla z Petrovej
Vsi cez Letničie, Štefanov, Borský Mikuláš, Šaštín - Stráže, Smolinské, Gbely, Petrova Ves.
Po absolvovaní určenej trate sa stali víťazmi:
v kategórii automobil: 1. Luděk Valenta ml. - Triumph Spitfire 4 MK 1 z r. 1963
2. Marek Odehnal - Riley z r. 1933
3. Leoš Novotný - Ford T coupe z r. 1917

v kategórii motocykel: 1. Luděk Valenta - BSA B 24 Empire Star 350 z r. 1938
2. Bronislav Trusík - Ariel 350 OHV z r. 1931
3. Zbyněk Varmuža - F N 500 SV M 90 A z r. 1932


Zaujímavosti XXIV. ročníka ZVR:







najelegantnejší automobil: Lukáš Potreský
najelegantnejší motocykel: Lubomír Kuřina
vystavovateľ: Antonín Pavelka
najstarší účastník: Gustav Čech (81 rokov)
najmladší účastník: Luděk Valenta ml. (24 rokov)
smoliar súťaže: Jozef Brísuda
Vyúčtovanie XXIV. ročníka ZVR:
Príjem: za stánky

865,-€

.................................................................
Výdaj:
inzercia
263,34 €
plagáty
48, - €
poháre pre účastníkov ZVR
96,12€
odmeny - usporiadatelia
180, - €
kultúrny program / rodeo býk ,
modelovanie z balónikov/
803,65€
strava, občerstvenie
(pagáčiky, rohlíčky, praclíky): 1 236,11€
iné výdavky:
195 €

------------------------------------------Výdaj:

2 822,22 €
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Spoza školských lavíc
Školáci si užívajú prázdniny, škola si na ich detský džavot ešte do septembra nejaký čas počká. V posledných
mesiacoch uplynulého školského roka sme sa však venovali viacerým aktivitám a tie by som rada na stránkach nášho spravodaja pripomenula.
Dňa 6. mája traja tretiaci – Simonka Kumpanová, Rudko Lukáč a Matúško Hyža po prvýkrát prijali do svojich srdiečok Pána Ježiša. Na túto chvíľu sa dlho a zodpovedne pripravovali. Prvé sväté prijímanie im sprostredkoval
náš duchovný otec páter Martin. Deti boli pekne pripravené, atmosféra slávnostná a dôstojná. Prvoprijímajúcim deťom prajeme, aby tento deň zostal pamätným pre ich srdiečka po celý život.
Aj v ďalšiu májovú nedeľu (13. 5.) sme mali dôležitú a zodpovednú úlohu: potešiť a uctiť si naše mamičky,
babky a starenky pri príležitosti ich sviatku Dňa matiek. Dúfame, že sme ich naším kultúrnym programom potešili
a vyjadrili tak svoju lásku a úctu. Deti svojim mamičkám podarovali aj malý darček – fotografiu vo vlastnoručne
vyrobenom stojane. Autorkou fotografií je p. Martina Fehérová a stojany vyrobili deti v ŠKD pod vedením p. vychovávateľky Bc. Zdenky Vašiovej a na krúžku šikovných rúk s pánom učiteľom Mgr. Stanislavom Fehérom.
28. mája sa v ZŠ Smolinské konal 2. ročník športovej súťaže KALOKAGATIA. Za našu školu v rôznych
športových disciplínach súťažili žiaci 4. ročníka Danko Gašparovič, Erik Blatnický a Tomáško Komorný. Medailové
priečky síce neobsadili, no do školy priniesli diplom a my im blahoželáme. Pripravoval ich pán učiteľ Mgr. S. Fehér.
A už sa priblížil Deň detí. Oslávili sme ho 31.5. a v našej škole sme privítali aj pána starostu
a zamestnankyňu OcÚ p. Gabrielu Vépyovú. Deti si zašportovali, zabavili sa i pohrali, no a záver patril tradičnému
opekaniu špekáčikov. Deti dostali aj malinovku a nanuky, v súťažiach mohli získať aj iné sladkosti. Počasie nám
tiež prialo, tak sme si tento pekný deň naozaj užili.
Od 20. apríla do 15. júna sme sa zúčastňovali v senickej plavárni na plaveckom výcviku. 33 žiakov ho absolvovalo
celkovo 10-krát po 2 hodiny. Okrem poctivého plaveckého tréningu si deti vždy na záver hodiny mohli vo vode aj
zašantiť, a tak sa dostať do psychickej pohody. Prepravu autobusom nám poskytol zadarmo miestny obecný úrad, za
čo veľmi pekne ďakujeme starostovi obce pánovi Miroslavovi Pochylému a poslancom obce. Deti platili len 19 € za
vstup do plavárne a plavčíkov. Rada by som sa za všetkých poďakovala aj šoférovi autobusu, pánovi Štefanovi Albrechtovi, ktorý nás vždy trpezlivo a bezpečne doviezol na miesto. Plavecký výcvik vyvrcholil súťažou
v rýchlostnom plávaní.
Našimi najlepšími plavcami boli:
1. skupina: Danko Gašparovič, Erik Blatnický, Tomáško Komorný
2.skupina: Karolínka Gučková, Barborka Černá, Rudko Lukáč
V závere školského roka 20. júna sme sa vybrali na výlet za hranice nášho štátu
a vlastne aj našej doby. Navštívili sme rakúske múzeum Carnuntum – prírodný
skanzen s rekonštruovanými pamiatkami z čias Rímskej ríše. Od nášho sprievodcu
sme sa dozvedeli množstvo zaujímavých faktov o živote Rimanov, ich zvykoch,
obliekaní, jedení, kúpeľoch, pochovávaní mŕtvych či náboženstve... Na spiatočnej
ceste samozrejme nechýbala obligátna návšteva McDonaldu v Bratislave.
A ešte jedno športové podujatie - 21.6. reprezentovali našu školu pod vedením p. učiteľa Mgr. S. Fehéra na futbalovom turnaji v Letničí títo žiaci: Martinko
Matula, Matúško Hyža, Danko Gašparovič, Erik Blatnický, Tomáško Komorný
a Christianko Chňupka. Oceňujeme ich snahu.
Aby si deti aj cez leto rozvíjali svoje čitateľské zručnosti, 25.6. sme navštívili obecnú knižnicu, kde im pani Marta Rúsková odporučila podľa záujmov vhodné prázdninové čítanie.
No a bol tu dlhoočakávaný dátum - 29.6. Hurááá na prááázdniny! Ale ešte
predtým sme ocenili najúspešnejších žiakov a rozdali vysvedčenia. „Čistí“ jednotkári mohli ísť do obchodu COOP Jednota a vyzdvihnúť si sladkosť.
Rada by som sa poďakovala za pedagogickú činnosť všetkým zamestnancom školy, najmä pani učiteľke
Mgr. Anne Martinkovičovej za jej pôsobenie v našej škole počas zastupovania MD Mgr. Ľubky Kocákovej. Prajem
jej pokojný, radostný a šťastný dôchodkový čas, hlavne zdravie a Božie požehnanie.
Deťom prajem krásne prázdniny a obohacujúce zážitky, aby sme sa všetci opäť v zdraví stretli 3. septembra
o 8.00 hodine v našej útulnej školičke.
Mgr. Lena Šteflíková, riaditeľka ZŠ
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Uzavreli sme opäť jednu kapitolu dúhového príbehu v materskej škole
Ani sme sa nenazdali a prišiel čas, kedy uzatvárame jednu kapitolu
dúhového príbehu s číslom 2011/2012. Máme pred sebou vytúžené prázdniny,
kedy si oddýchneme od ranného vstávania a organizovaného režimu. Deti sa
počas školského roka veľa naučili, získali nové vedomosti, zručnosti, návyky
a zdokonalili sa v rôznych oblastiach. Pokiaľ máte záujem vedieť, ako sme si
nažívali v posledných chvíľach školského roku 2011/2012, prečítajte si nasledovné riadky.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sme pripravili ,,Týždeň detských radostí“, v ktorom nechýbala hudba,
tanec, spev, rozprávky, súťaživé hry i športové zápolenia.
Spestrením týždňa osláv MDD bol spoločný výlet rodičov, detí a pedagogických zamestnancov. Výlet bol zároveň vyvrcholením a ukončením projektu ,, Interkulturálne
vzdelávanie pre deti a dospelých“, a preto bol nasmerovaný do susedného Rakúska do Viedne, aby deti
v konkrétnych situáciách mohli počuť a prípadne použiť
nemecký jazyk, s ktorým sa oboznamovali hravou formou
v MŠ. Vo Viedni sme si pozreli rozsiahly park barokového zámku Schönbrunn s množstvom kvetín, stromov, labyrintov, nadchla nás Glorietta, Neptúnova fontána
a impozantné sochy. V krásnom romantickom prostredí parku sa nachádza najstaršia ZOO na svete, ktorá
bola v roku 2008 vyhodnotená ako najlepšia ZOO v Európe. Deti mali možnosť obdivovať viac než 4000
druhov zvierat z celej planéty, previezť sa panoramatickým vláčikom či relaxovať v oddychových zónach.
Výlet do Viedne stál za to a bol pre deti nezabudnuteľným zážitkom.
Pekné chvíle deti prežili aj v Zlatníckej doline, kde sa dňa 20. 6. 2012 uskutočnil tradičný Indiánsky deň. Desaťčlenné družstvo malých Indiánov, ktorí dosiahli najlepšie výsledky na športových aktivitách
v MŠ, absolvovalo trasu plnú úloh šikovnosti a zručnosti. Bola to cesta lesom a na jej konci ich čakala ,,zázračná voda“ a sladká odmena.
Oficiálne ukončenie tohtoročného dúhového príbehu sme zrealizovali dňa 22. 6. 2012
na slávnostnej rozlúčkovej party s tematickým programom ,, So škôlkou sa lúčime, na školu sa tešíme“.
Deti, ktoré končia dochádzku v MŠ, predviedli, ako ovládajú číslice, zarecitovali, zaspievali, zatancovali. Do školy nastupuje 19 detí,
ktorým bolo vydané ,, Osvedčenie“ o absolvovaní predprimárneho
vzdelávania a kniha, ktorá im bude pripomínať čas detstva prežitého
v MŠ. Zručné a obetavé mamičky p. Morávková, p. Straková a p.
Zifčáková napiekli pre deti skvostnú tortu, ktorá lahodila nielen zraku, ale aj chuťovým pohárikom.
Pani kuchárky pripravili pre deti lahodnú „party hostinku“, ktorá
umocnila sladkú príchuť
rozlúčkového dňa.
Prevádzka v MŠ bude od 16. 7. 2012 do 31. 8. 2012 vrátane
prerušená. Nový školský rok začíname 3. 9. 2012. Počas
prerušenej prevádzky budú vymaľované triedy na prízemí
a obidve spálne, ktoré boli poškodené z dôvodu vlhnutia budovy.
Želám Vám, aby ste si počas leta oddýchli , načerpali
nové sily, poznali veľa nového a, hlavne, aby sme sa
v septembri stretli v kompletnej zostave a zdraví.
A. Kučerová, riaditeľka MŠ
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HODY 2012
Posledný májový vílend patril v Petrovej Vsi "sauátovým" hodom. Niesli sa v znamení tradičného jarmoku a
XXIV. ročníka Záhoráckej Veterán Rallye.
Príjemné slnečné počasie prilákalo medzi stánky s tovarom od výmyslu sveta veľa domácich i cezpoľných
kupujúcich. Kúpiť si mohli veci do domácnosti, oblečenie, drogeristický tovar, medovníkové srdiečka, autíčka, rozprávkové postavičky, občerstviť sa mohli cigánskymi pečienkami, klobásami, pivom (alko i nealko) i kofolou. Detičky sa mohli vyblázniť na trampolíne či býkovi alebo využiť služby "kolotočárov". Miesto okolo kultúrneho domu
bolo vyhradené pre veterány - autá i motorky, ktoré sa od ôsmej hodiny pomaly schádzali a zapisovali na jazdu po
okolí. Vidieť sme mohli staršie i menej staršie vozidlá, zaujalo najmä štýlové
oblečenie niektorých súťažiacich, ktoré ladili s dobou využívania ich automobilov.
Občerstvenie zabezpečovali nielen jarmočníci, ale i Športový klub v
Petrovej Vsi, ktorí si svoje "občerstvovacie stanice" postavili v priestoroch
hasičskej zbrojnice. Každý si tam mohol posedieť v dobrej nálade, ktorú podporoval svojím karaoke Igor Kubina. Našli sa i odvážlivci, ktorí si spolu
s ním zaspievali a prejavili svoj tanečný krok.
Kultúru počas celých hodov - v sobotu i v nedeľu - dotvárala Výstava
umeleckej keramiky Edity Hertl Balážovej
zo Skalice na obecnom úrade. Za prítomnosti autorky a pozvaných hostí otvoril vernisáž historik umenia Mgr. Martin Vančo, PhD. V stručnosti charakterizoval vystavené objekty i tvorbu výtvarníčky. Návštevníci výstavy mohli obdivovať inštalácie modernej keramickej tvorby, napríklad porcelánové miniatúry krajín vsadené
v spätných zrkadlách aut, misy na ovocie z krytov kolies - puklíc, pneumatiku s
keramickou pokrievkou a k nej taniere - obedový servis zdobený zlatým odtlačkom dezénu pneumatiky, originálne šperky pre krajčírku a iné exponáty sčasti
úžitkovej, no väčšinou umeleckej keramiky.
Súčasťou každých hodov sú aj zápasy starých pánov. Tento rok sa konal v
pondelok po hodoch a súperom im bolo mužstvo z Radimova. Tento zápas sa
skončil v riadnom hracom čase remízou 3:3, na penalty vyhrali hostia v pomere
2:3. Tento zápas bol príjemným spestrením po-hodového dňa.

Záverečný koncert ZUŠ
V piatok 8. 6. 2012 sa v priestoroch obecného
úradu konal záverečný koncert ZUŠ, na ktorom
sa prezentovali petrovoveské deti navštevujúce
hudobný odbor. Deti navštevujúce tanečný odbor vystupovali 24. 6. v Gbeloch na podujatí
Hurá, prázdniny!

Únia žien nezaháľala...
Naša organizácia Únia žien Slovenska v
Petrovej Vsi podľa plánu činnosti na rok 2012 v prvom polroku vykonala nasledujúce činnosti:
usporiadali
sme tradičný maškarný ples, členky sa zúčastnili na fašiangovom maškarnom sprievode po obci, ako každý rok sme
spolupracovali aj na tradičnom pochovávaní basy s Klubom kultúrnych tradícií, ku Dňu matiek sme obdarovali
kvetmi tie matky, ktoré vychovali štyri a viac detí, deťom
Materskej školy sme prispeli finančnou sumou, na výročnej
členskej schôdzi sme pre členky pripravili malé občerstvenie.
Blažena Ondrášová, predsedkyňa ÚŽ
Termín vydania ďalšieho čísla
Petrovoveského spravodaja
- november 2012
(uzávierka príspevkov 15. 11. 2012)
Svoje príspevky posielajte na e-mailovú adresu:
spravodaj@petrovaves.sk
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AKCIE V OBCI
Futbalové stretnutia
V našej obci máme viacero miest a zákutí, ktorými sa môžeme pochváliť. Medzi ne patrí nesporne i futbalový štadión. Bol vybudovaný v roku 1977 v rámci akcie „Z“ (takto sa nazývali v čase socializmu akcie, na ktorých
sa podieľali ľudia v rámci svojho voľného času a zadarmo). Má výbornú hraciu plochu, veľkú tribúnu, v minulom
roku vybudované nové sociálne zariadenia, saunu, bazén, rehabilitačnú miestnosť a zasadačku. V roku 1985 sa tu
odohral priateľský zápas pozemného hokeja žien medzi domácim Československom a mužstvom žien z bývalého
ZSSR.
Hracia plocha je využívaná všetkými futbalovými družstvami - od „A“ mužstva cez dorast, žiakov až po prípravku.
Okrem futbalových stretnutí sa na tejto ploche uskutočňujú aj hasičské súťaže.
V duchu osláv 80. výročia založenia futbalu v našej obci sa vedenie futbalového klubu rozhodlo potešiť
futbalových fanúšikov z našej obce i okolia futbalovými zápasmi, ktoré boli naozaj ozvláštnením všedných dní. V
spolupráci s FK Senica sa podarilo zorganizovať dve stretnutia: medzinárodný zápas ŠK Slovan Bratislava - Cruzeiro Esporte Clube Brazília a stretnutie dvoch ligových mužstiev MFK Skalica - FK Senica.
Stretnutie MFK Skalica - FK Senica bolo zaujímavé najmä tým, že sa vysielalo v priamom prenose a vysielala ho
nová slovenská športová televízia Slovak Sport TV.

ŠK Slovan Bratislava (SK)- Cruzeiro Esporte Clube (Brazília)
Tento zápas bol skutočne futbalovou lahôdkou pre fanúšikov. 24. 5. 2012 sa na štadióne zišlo vyše 600
futbalových priaznivcov, aby sa pokochali futbalovým umením futbalistov známych futbalových klubov.
Futbalový zápas začal nastúpením ligových futbalistov spolu s malými petrovoveskými futbalistami, po ktorom si všetci spoločne vypočuli štátne hymny oboch národov. Po úvodnom nastúpení sa začalo hrať. Obe mužstvá
nám ukázali kus svojho umenia, dominovala rýchlosť a obratnosť mladých hráčov. Zaujímavá práca s loptou, pekné
"kľučky", presné prihrávky, efektné strely na bránu, to všetko zaujalo.
Vzájomný duel skončil spravodlivou remízou 1:1. Po zápase nastal fanúšikovský ošiaľ, keď na ihrisko vbehlo plno podpisov a fotiekchtivých malých fanúšikov a fanúšičiek s fotkami, tričkami alebo len tak s holými rukami,
ktoré si dávali podpisovať. Najväčší záujem, ako inak, bol o brazílskych futbalistov, ktorých v našich končinách tak
často nestretávame.
Fakty zo stretnutia:
ŠK Slovan Bratislava - Cruzeiro Esporte Clube 1:1 (1:1), góly: 7. R. Vaniš - 15. Alisson
Zostavy: ŠK Slovan: Hajdúch - Čejtei, Fekete, Pecko, Uhlík, Vaniš, Štrba, Cingel, Túri, Bagi, Kapišovský (striedali
Stehlík, Keszegh, Golenya, Galis, Hencz, Valašik)
Cruzeiro: Elisson - Joao, Wellington, Lucas Silva, Gabriel Aráujo, Uchoa, Alisson, Eliandro, Bruninho, Fábio Lopes, Wesley (striedali Williams, Cleverton, Muller, Cristian, Eber, Axel, Victor)
ŽK: 0:1 (Alisson)
ČK: 0:0
Rozhodovali: Otrubčák - Koníček, Patka
Počet platiacich divákov: 620
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Z činnosti športového klubu
Konečné tabuľky po súťažnom ročníku 2011/2012
„A“ mužstvo

Dorast

Žiaci

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

1. Kopčany
2. Stráže
3. Brodské
4. Sekule
5. Hradište
6. Koválov
7. Jablonica
8. Borský Mikuláš
9. Oreské
10. Cerová
11. Petrova Ves
12. Šajdíkove Humence
13. Unín
14. Borský Svätý Jur

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

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

Novinky v súťažnom ročníku 2012/2013
V tomto súťažnom ročníku nastali zmeny na postoch trénerov „A“ mužstva a dorastu.
„A“ mužstvo povedie p. Patrik Weiss, ktorý v minulom súťažnom ročníku pracoval ako tréner petrovoveského
dorastu. Aká je jeho vízia? „Spoločne vchádzame do novej sezóny, aby sa hráči bavili futbalom, predvádzali pekný a
kombinačný futbal. Takto chceme znova pritiahnuť na náš štadión fanúšika. Mojím snom a cieľom je s mužstvom
skončiť do desiateho miesta, a dúfam a žijem v nádeji, že táto sezóna bude lepšia ako tá predchádzajúca.“
Mužstvo dorastu povedie p. Peter Pochylý, doposiaľ aktívny hráč „A“ mužstva.

„A“ mužstvo sa udržalo v 5.lige západ, do tejto skupiny pribudli Gbely, Solčany a Horné Orešany, vypadli
Kúty, Smolenice, do vyššej skupiny postúpili Krtovce.
Káder „A“ mužstva sa stále mení a dopĺňa, v prípravných zápasoch sa „skúšajú“ potencionálni hráči - z domácich i mimopetrovských zdrojov.
Najbližší prípravný zápas bude 22. 7. 2012 v Smolinskom od 17. 30 hod.
„A“ mužstvo začína nový súťažný ročník 5. 8. 2012 zápasom Trebatice - Petrova Ves. Na domácom trávniku sa „A“ mužstvo predvedie v nedeľu 12. 8. 2012 v zápase Petrova Ves - Radošovce.
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Oslavy 80. výročia založenia futbalu v našej obci
1932 - 2012
Futbalový turnaj
V tomto roku si pripomíname už 80 rokov od založenia futbalu v našej obci. Pri tejto príležitosti usporiadal
ŠK Petrova Ves dňa 23. 6. 2012 futbalový turnaj, na ktorom okrem domáceho mužstva hrali i mužstvá z Unína, Letničia a Radimova. Zápasy sa hrali podľa vyžrebovaného poradia: Petrova Ves - Unín, Radimov - Letničie, porazení z
týchto zápasov hrali o 3. miesto, víťazi postúpili do finále. Po tuhých vzájomných zápasoch, kedy v troch zápasoch
rozhodovalo o výsledku šťastie pri pokutových kopoch, vzišlo toto konečné poradie:
1.
Radimov
2.
Petrova Ves
3.
Letničie
4.
Unín
Súčasťou tohto turnaja bolo i poďakovanie petrovoveskému hráčovi a
kapitánovi „A“ mužstva Jarovi Jurigovi, ktorý futbalový dres Petrovej Vsi obliekal už od žiackeho družstva, odohral v ňom veľa zápasov a zaslúžil sa veľkou mierou o dlhoročné zotrvanie „A“ mužstva v 5. lige západ. V tomto súťažnom ročníku ukončil aktívnu činnosť, naďalej však zostáva vo vedení klubu.
I keď tento turnaj bol zorganizovaný na počesť osláv 80.výročia založenia futbalu v Petrovej Vsi, tréneri jednotlivých mužstiev usúdili, že je to
dobrá myšlienka aj do budúcnosti z hľadiska pravidelného stretávania sa mužstiev okolitých obcí. A tak na budúci rok sa podobný turnaj uskutoční v Uníne,
na ktorý Vás organizátori už dnes pozývajú.

Ocenenie zaslúžilých funkcionárov

80 rokov, to už je nejaký vek. Počas tejto doby sa o rozvoj futbalu v našej obci "staralo" veľa ľudí - funkcionárov i futbalistov. Vymenovanie všetkých, to by bol dlhý menný zoznam, v ktorom by sa mohlo aj na niekoho zabudnúť. Oni vedia, ktorí to sú, a patrí im za to vďaka. Vďaka za to, že nedali futbalu v Petrovej Vsi zapadnúť, že zaň dýchali a už dlhé roky ho udržiavajú v 5.lige západ.
Vedenie klubu pred finálovým stretnutím turnaja ocenilo pamätnou medailou 12 zaslúžilých funkcionárov,
medzi ktorými boli: Miroslav Beňa, Félix Hladký, Jozef Klena, Ladislav Kotvan, Karol Krbica, Vladimír Kumpan,
Ing. Stanislav Lasica, František Mihálik, Miroslav Pochylý, Marián Šrámek, Vladimír Vépy a Ferdinand Hrubša.

Tichú spomienku sme venovali tým, ktorí sa už tohto dňa nedožili.
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JOŽKA PÍŠE...
Vážení a milí čitatelé!
Aj sem si ríkau, že sa mi už nesce písat, ale zas mja to dohnauo k péru a papíru. Minule mja totiž
naši mladí zebrali do mjesta. Byu sem po dúhej dobje v Senici. Šak sme na tej križovatce stáli strašne dúho,
to by sem skúrej byl prešel pješky. To je šecko tá technika, ale o tem sem nechceu písat.
Zaujalo mja neco, co sem už velice dúho u nás v našej dzedzine nevidzeu. Cez tú dúhú dzedzinu Čáčov sem vidzeu, jak dvje muadé, pjekné dzífčence zametali chodník pred domem. Za časú mojej muadosci
to dzífčence robili každú sobotu, a jak rády. Dycky sa tam nadmotau nejaký muádenec, kerý jí to rozprášiu,
ona sa hnevaua, byuo veseuo. Prehodzili slovko dvje, hned mjeli tetky o čem vyprávjat v nedzelu cestú
z kosteua. Fčil to už neni vúbec vidzet, šeci sú enem doma u tých bedniček, šecko sa tam najde. Vidzím to
aj doma, vňuka nemožu od teho odtrhnút, ked mu rozkážu nejakú robotu, poví „šak za chvílu“, aj tak si to
mosí spravit mama sama. Kde tí vjeci, aby nebodaj urobil cosik bez rozkazu. A čím dál vjec ludzí téš tak.
Po bránku alebo chodník a hotovo, dál je to „obecní“, nech to volado pokosí, vyzbírá.
Ludé si tak akurát doma porobja porádek a šecko vyložá na výpustek, šak to Peťa odveze, ešče, že
ho máme. Ani tú vykosenú trávu či suché kvící tušim nevjedzá nekde v kútku, či jak sa to fčil ríká
v komposce, nechat zhňit.
A ešče jedna vjec a už končím. Aj v novinách totkaj písali, že za vyvezení odpadu si mosíme furt priplácat. No nelúbí sa mi to, ale ked mosíme, tak mosíme. Snád do teho tí poslanci vidzá, ked to schválili, šak
vlastne aj oni to mosá puacit. Ale rozčuluju sa pokaždé, ked vidzím, jak nekdo puací za dvje popelnice
a ani ich ceué kolkokrát nezaplní a druhý chytrák si zapuací enem jednu a k ní nastavjá fúru plných mjechú. To proč má na neho druhý dopuácat? A ked ešče z tých mjechú vidzím trčat všelijaké umjelé kýble,
papíre, no skrátka vjeci, keré sa dali vytrídzit, mám sto chucí im to vysypat pred barákem. Ale má si čovjek
hríchy robit? Tak zas to nechám tak a než sa zas ide vyvážat, za ten mjesíc zapomenu.
Vy ostatní si co o tem myslíte?
Váš Jožka

Hasiči sú pripravení...
Petrovoveský DHZ sa 7. 6. 2012 zúčastnil mimoriadneho cvičenia profesionálnych a dobrovoľných
hasičských zborov pod vedením okresného riaditeľstva záchranného hasičského zboru Skalica, ktoré sa uskutočnilo
v Kopčanoch, časť Boričky.
Okrem toho sa petrovoveské hasičské družstvá zúčastňujú aj hasičských súťaží. Boli úspešní v okresnom
kole Previerok pripravenosti požiarnych družstiev v Chropove 23.6. 2012, kde v konkurencii 18-tich družstiev získali výborné umiestnenie: muži 2. miesto a ženy 1. miesto, čím sa stali majsterkami okresu.
Takmer každý týždeň sa naši hasiči a naše hasičky zúčastňujú pohárových súťaží:

v súťaži O pohár starostu obce Letničie 30. 6. 2012 získali muži druhé miesto a ženy prvé miesto;

7. 7. 2012 sa zúčastnili naši hasiči a hasičky
pohárovej súťaže v Uníne, kde získali znova pekné
umiestnenie: muži prvé miesto a ženy tretie miesto;

14. 7. 2012 O pohár starostu obce Radošoviec absolútne víťazstvo: muži i ženy prvé miesta.
Držíme palce aj v ďalších súťažiach a tešíme sa na
domácu súťaž, ktorá sa uskutoční dňa 29. 7. 2012
od 13.00 hod. - O pohár starostu obce Petrova Ves.
Dúfame, že i na domácej pôde ukážu svoje kvality.
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Spoločenská kronika
Z našich radov odišiel..

Narodili sa...

Kamil Jurkovič 10.05.2012

Timotej Rampáček 03.05. 2012
Sarah Miklánková 28.05. 2012
Matyáš Kuthan 20.06. 2012
Filip Vanek
08.07. 2012

Jubilea sa dožili...
75-roční
Mária Jančíková
Štefan Beňa

80-roční
Štefánia Pochylá
Mária Slámová

85-roční a viac
Štefan Albrechta

Vernosť si sľúbili...
Stanislava Hrubšová
Gabriela Šmidová
Marika Černá
Nikol Vašiová

-

Matúš Vavro
Igor Juriga
Miroslav Jančík
Juan José Chávez Fuentes

Boli sme na výlete...
... a zažili sme dobrodružstvá, o akých sa nám ani nesnívalo.
Dňa 20.6.2012 ráno nás pred školou čakal autobus, aby nás zaviezol za „Veľkým dobrodružstvom v rakúskom SAFARI - Národný park Neusiedlersee – Seewinkel“, ktoré sme vyhrali
v súťaži Denník odvážneho bojka.
Viedol ho pán Hrica z Kútov a s nami, žiakmi zo 6.A ZŠ s MŠ Gbely, medzi ktorými je viac
ako polovica z Petrovej Vsi, smelo zamieril za hranice všedných dní, do Rakúska. Tam nás privítala pani Mikulášová, zástupkyňa termálnych kúpeľov St.Martins, spolu s našou osobnou rakúskou rangerkou, ktorá nás viedla po chránenom území Národného parku. Národný park Neziderské jazero – Seewinkel je národný park v Rakúsku a rozkladá sa na východnom pobreží Neziderského jazera a časti Seewinkel na rakúsko-maďarských hraniciach. Mali sme k dispozícii ďalekohľady, aby sme mohli sledovať rôzne vzácne vodné vtáky, ktoré sa nachádzali v okolí soľného jazera. Sama rangerka mala aj veľký stojatý ďalekohľad, ktorým sme si tiež
mohli pozrieť široké okolie. Bolo veľmi teplo a niektoré vtáky vyhľadávali všetky možné úkryty pred slnkom, a teda
i pred nami. Tak sa stalo, že sme napríklad nevideli vodné byvoly, ktoré sa vraj ukrývali na ostrovčekoch uprostred
jazera. Po takmer dvojhodinovej túre v nesmiernej horúčave sme sa vrátili do priestorov termálnych kúpeľov, aby
sme sa po slávnostnom obede vrhli do bazénov a vyskúšali
vodné atrakcie, ktoré nás lákali. Deti vyskúšali takmer všetko, čo sa vyskúšať dalo: vonkajšie bazény, vonkajšie jazero, vírivky i mohutný tobogán. Perfektné osvieženie padlo
vhod každému z nás. Bolo to také fajn, že sa nám nechcelo
ani odísť. Plní neopísateľných dojmov a zážitkov sme
v podvečerných hodinách prišli do Gbiel, kde sme nádherný deň zakončili príjemným posedením v pizzérii.
Mgr. Ivona Valentovičová,
triedna učiteľka 6. A ZŠ s MŠ Gbely
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´Carnuntun

Indiánsky deň v Skalických horách

Prvé sväté prijímanie

Záhorácka Veterán Rallye

Hody 2012

Pohárová súťaž DHZ

80. výročie futbalu

Slovan - Cruzeiro
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