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Vážení spoluobčania,
prichádza k vám ďalšie číslo obecných novín. Obzrúc sa na uplynulé obdobie, zachytili sme každú akciu v našej obci.
Vychutnali sme si májové hodové aktivity, v ktorých bolo pre každého niečo. Jarmok, veteráni, vystúpenie folklórneho súboru Sunečník, karikaturista, karaoke s Igorom Kubinom či výstava architektonických ukážok a šperkov z korálikov našich mladých rodákov, to všetko v nás nechalo hlboký dojem.
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov na čele s p. Kubinovou dotiahlo do
konca svoju nádhernú myšlienku zorganizovať výstavu petrovoveských krojov.
Denne si ju môžete pozrieť v zasadačke OcÚ. Máme tak kúsok našej spoločnej
histórie priamo na dosah.
Svoju činnosť po letných prázdninách začalo i naše školstvo —základná i
materská škola. Zvykanie si na nové prostredie, najmä pre maličkých škôlkarov,
prichádza pomaly. Nuž, po voľných dňoch prichádzajú povinnosti.
Je potešujúce, že organizácie v našej obci nezaháľajú a organizujú pre
našich občanov rôzne akcie. Gulášparty, futbalový turnaj, športovo-branný pretek, hasičské súťaže - bolo sa na čo pozerať, bolo čo ochutnávať a bolo komu
fandiť. Každá taká akcia sa nám ráta a malo by ich byť čo najviac. Čo by sa však
malo zmeniť, to je počet návštevníkov z radov občanov.
Nebuďme ľahostajní k týmto aktivitám, poďme podporiť takéto akcie,
veď to robia pre nás.
Mgr. Ivona Valentovičová

KALENDÁR AKCIÍ V MESIACOCH OKTÓBER - DECEMBER
16. 11. 2013 15:00 Minifutbalový turnaj
1. 12. 2013 14:00 Benefičný adventný koncert
8. 12. 2013 Mikulášske popoludnie
18. 1. 2014 VIII. ples Športového klubu

Okresná organizácia Únie žien Skalica a Základná organizácia Jednoty dôchodcov Petrova Ves
pozýva na

BENEFIČNÝ ADVENTNÝ KONCERT
venovaný na podporu rodiny malej Emky, ktorá trpí vážnou chorobou - detskou mozgovou obrnou

dňa 1. decembra 2013 o 14.00 hod. v kultúrnom dome Petrova Ves
Hrá: dychová hudba Búranka
Vstupné: dobrovoľné
Pozývame všetkých občanov, aby si spríjemnili adventný čas peknou hudbou a zároveň zahriali svoje srdcia pomocou postihnutému malému dievčatku.
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ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
23. apríla 2013

1. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2012
Po podrobnom prerokovaní a na odporučenie hlavného kontrolóra obce Ing. Gronského poslanci OZ záverečný účet
obce schválili bez výhrad a zároveň schválili aj použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného
fondu vo výške 17 828,45 € a čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky a splácanie dlhu v sume 17 828,45
€.
2. Správa audítora o vykonaní účtovnej závierky za rok 2012
Nezávislý audítor Ing. Terézia Urbanová overovala hospodárenie obce podľa rozpočtu, podľa stavu a vývoja dlhu
obce, tiež dodržiavanie ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Konštatuje, že vykázané výsledky rozpočtového hospodárstva neboli spochybnené. Poslanci zobrali správu nezávislého
audítora na vedomie.
3. Návrh Programu XXV. ročníka ZVR
Poslanci OZ prerokovali organizačné zabezpečenie ZVR, Svätodušného jarmoku a sprievodný kultúrny program
navrhnutý komisiou pre kultúru
4. Prerokovania platu starostu obce v zmysle zákona č. 154/2011
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 2013 v rovnakej výške
ako v roku 2012.
5. Diskusia – aktuálne problémy obce
- výtlky a jamy, čistenie ciest po zimnom období
- opätovné upozornenie na potrebu separácie odpadu (miestny rozhlas, spravodaj)
- návrh zapojiť žiakov ZŠ do čistenie okolia obce (v spolupráci s Poľovníckym združením)
- nevyhnutnosť aspoň po častiach budovať chodníky v úsekoch nebezpečných pre chodcov (smer na Šaštín)
- stanoviť prioritu najpotrebnejších opráv budovy kultúrneho domu
29. mája 2013
1. Kultúrny dom Petrova Ves - určenie postupnosti opráv
Poslanci OZ začali zasadnutie OZ obhliadkou priestorov budovy kult. domu. Situácia je kritická najmä v mužských sociálnych zariadeniach, vo veľmi zlom stave sú okná, odkvapové zvody sú deravé, zateká na okná. Keďže na
rekonštrukciu kultúrneho domu bola spracovaná projektová dokumentácia, pri opravách je potrebné vychádzať
z tohto dokumentu. Ako prvé bolo navrhnuté vymeniť odkvapové zvody, následne okná, sociálne zariadenie, elektroinštalácie. Poštový úrad požiadame o možnosť vybudovania vlastného sociálneho zariadenia a vchodu, tým sa
uvoľní priestor pre šatňu a rozšírenie bufetu. V priestoroch nad balkónom treba osadiť okná, čím vznikne miestnosť
na klubovú činnosť. Práce sa budú realizovať postupne podľa možností nášho rozpočtu.
2. Oprava múru okolo cintorína
Poslanci OZ súhlasili s opravou múru v potrebnom rozsahu po posúdení jeho stavu.
3. Žiadosť o odkúpenie traktora - Ján Sňada, Letničie
O kúpu starého a málo používaného traktora ZETOR prejavil záujem p. Ján Sňada z Letničia. V prípade potreby je
ochotný traktor bezplatne poskytnúť. Poslanci OZ schválili odpredaj za cenu 1700,- €.
4. Vyhodnotenie XXV. ročníka Záhoráckej Veterán Rallye
Starosta obce zhodnotil XXV. ročník ZVR. Konštatoval, že bol pomerne vysoký počet pretekárov, naproti tomu sa
znížilo množstvo predajných stánkov. Našu obec navštívil i minister školstva p. Čaplovič. Kultúrny program bol na
dobrej úrovni, výstava obrazov a korálikovej tvorby mala priaznivý ohlas. Poslanci OZ zobrali toto vyhodnotenie na
vedomie.
5. Ponuky výstavby nájomného bytového domu - spoločnosť Strecha Holding, Eurostavby.cz
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi prerokovalo ponuku spoločností, no v súčasnej dobe nie je v záujme obce výstavba tretieho nájomného domu.
6. Protipovodňové opatrenia na hone Boltizarka – usporiadanie vlastníckych vzťahov
Pri väčších búrkach alebo prívalových dažďoch, ak nie je na hone Boltizarka zasiata ozimina, voda rýchlo stečie
a ohrozuje záhrady a rodinné domy. V rámci pozemkových úprav bol spracovaný projekt protipovodňovej úpravy na
hone Boltizarka, ktorý rieši odvodnenie tejto časti a výstavbu odvodňovacieho rigolu medzi rodinnými domami č.
súp. 39 a 40. Na výstavbu protipovodňových stavieb je možnosť získania finančných prostriedkov z fondov EÚ,
obec musí byť vlastníkom pozemkov, na ktorých sa stavba realizuje. Z toho dôvodu boli oslovení majitelia pozemkov, aby odpredali časti svojich pozemkov v zmysle spracovaného geometrického plánu č. 36/2012.
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Odkúpením vznikne novovytvorené parc. č. 363/3 vo výmere 259 m2, vo vlastníctve obce Petrova Ves, na ktorej sa
bude realizovať výstavba odvodňovacieho rigolu, ktorý bude zabezpečovať i ochranu majetku pôvodných vlastníkov.
7. Interpelácie poslancov
Návrh poslanca V. Vépyho zaistiť stabilitu malej sakrálnej stavby - kaplnky na konci dediny a upraviť jej okolie.
Obec však môže investovať len do svojho majetku, treba najprv preskúmať vlastnícke vzťahy.
23. júla 2013
1. Kontrola uznesení
Uznesenie č. 17/2013 – bola zadaná objednávka p. Polákovi na spracovanie GP na zápis kaplnky do katastra nehnuteľností. Uznesenie č. 18/2013 začalo sa postupovať podľa schváleného harmonogramu na opravu KD - bolo začaté
verejné obstaranie na výber dodávateľa na výmenu okien Uznesenie č. 23/2013 výkup pozemkov od Martiny Bolebruchovej a Vladimíra Máčalu na vybudovanie rigolu na protipovodňové účely sa zrealizoval.
2. Zmena č. 1/2013 VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, činnosť školského klubu detí
Poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ bol navrhnutý vo výške 12,- €. Poslanci OZ schválili poplatok vo výške 11.- €. Poplatok na činnosť ŠKD bol navrhnutý vo výške 5,.- €. Návrh bol schválený. Ostatné poplatky v tomto VZN sa nemenia.
3. Návrh Plánu práce Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na II. polrok 2013
Poslancom OZ bol predložený návrh plánu práce Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na II. polrok 2013. Návrh
bol vyvesený na úradnej tabuli obce. Predložený návrh bol schválený.
4. Návrh Plánu kontrol obecného kontrolóra na II. polrok 2013
Obecný kontrolór Ing. Gronský predložil návrh plánu kontrol, ktoré vykoná v II. polroku 2013. Návrh plánu kontrol
bol vyvesený na úradnej tabuli obce. Poslanci OZ plán kontrol na II. polrok schválili.
5. Ukončenie nájomnej zmluvy Marek Žák, Petrova Ves 350
Nájomca obecného bytu č. 6 v bytovom dome č. súp. 350 p. Marek Žák oznámil, že ku dňu 31.08.2013 uvoľní nájomný byt. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie tento oznam.
6. Výber nájomníka do uvoľneného bytu
Na uvoľnený trojizbový byt po rodine M. Žáka je viacero záujemcov – poslanci OZ sa oboznámili so všetkými žiadosťami, posúdili rodinné pomery a sociálnu situáciu žiadateľov. Rozhodli sa prideliť uvoľnený rodine Pavla Pípu a
jeho uvoľnený dvojizbový byt prideliť rodine Končitíkovcov, ktorá dovtedy obývala jednoizbový Tento jednoizbový byt poslanci OZ pridelili rod. Adriána Katinu.
7. Zabezpečenie požiarnej ochrany v období sucha a zberu úrody
V zmysle pokynov z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru SR pracovisko Holíč je obec povinná
vykonať opatrenia na ochranu pred požiarmi v období sucha a zberu úrody. Poslanci OZ zobrali na vedomie toto
metodické usmernenie. Cestou miestneho rozhlasu je potrebné upozorniť občanov na dodržiavanie povinností, ktoré
im vyplývajú zo zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
8. Schválenie kúpnej zmluvy s Petrom Pochylým, Petrova Ves 184
Pán Peter Pochylý spoluvlastník časti nehnuteľnosti v k.ú. Petrova Ves parc. č. 229 a 231 v podiele 4/15 a 1/20 sa
rozhodol tieto časti odpredať Obci Petrova Ves za symbolickú cenu 1,00 €. Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
túto ponuku prijíma a schvaľuje kúpnu zmluvu.
9. Diskusia
- starosta obce informoval poslancov OZ o pojednávaní s Bc. Jozefom Chňupkom. Na poslednom pojednávaní sudkyňa odložila pojednávanie na neurčito. Obci uložila predložiť časť GP vypracovaného v roku 2012 s výkazom výmier, v ktorej bude zakreslená plocha športového areálu a osobitne časť vybudovaného tréningového ihriska.
- postup v prípade neplatenie nájomného v bytových domoch (ak sa nájomník omešká s platbou nájomného max. 2
mesiace, dostane písomné upozornenie, ak platba nenabehne, rieši sa to odrátaním z finančnej zábezpeky, posledným krokom je výpoveď z bytu)
Aktuálne problémy obce:
- skontrolovať stav WC v Dome smútku
- opravy miestnych komunikácií, kosenie okolia ciest, orezanie vegetácie, spevnenie brehov potoka...
Mária Pochylá, Mgr. Miriam Hricová

VOĽBY DO VÚC - PREČO VOLIŤ ???
Voľby do orgánov samosprávnych krajov (vyšších územných celkov) sa uskutočnia v sobotu 9. novembra
2013. Župy ročne hospodária až s 1,14 miliardou eur a majú významné kompetencie. Od rozhodnutí župných politikov a úradníkov záleží, aké budú v regiónoch stredné školy, nemocnice, domovy dôchodcov, divadlá, galérie, múzeá či knižnice. Rozhodujú aj o tom, koľko peňazí a kam pôjde na opravu ciest II. a III. triedy. Kraje schvaľujú aj
cestnú daň, grafikony a ceny v prímestskej autobusovej doprave, dotujú umelecké školy, poskytovateľov sociálnych
služieb, kultúru a šport.
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ČIE SÚ HODY? NAŠEEE...
Hodové veselia máme za sebou.
V máji sme si v jase teplého jarného slniečka užívali veteránov, jarmočných stánkov a sprievodných
kultúrnych akcií, v septembri si pomaly zvykáme na tradíciu šenkového futbalového turnaja. Podˇme si
pripomenúť, ako to vlastne vyzeralo.

Hodový jarmok
Hodovať sme začali už v sobotu, kedy sa od
rána na spodnej ulici začal rozbiehať tradičný svätodušný jarmok. Pochmúrne ráno neveštilo nič dobrého, každý hádal daždivé počasie, avšak deviata hodina rozhodla o peknom slnečnom dni s pár tmavými mrakmi na
oblohe.
Tento rok bolo stánkov pomenej, príčinou čoho
boli ďalšie akcie v okolí. Kto však chcel, prišiel a to
svoje si našiel. Lákadlom pre deti bol autodróm, ktorý
kraľoval tohtoročným májovým hodom a bol bohato
využívaný. Hlad i smäd sa mohli uhasiť bohatým výberom v oblasti občerstvenia, či už tradičné cigánske pečienky, varené klobásy, francúzske palacinky alebo alkoholickým i nealkoholickým pivom, minerálkou či
kofolou.
Posedenie s priateľmi pri hasičskej zbrojnici
spríjemňovalo karaoke v Igorom Kubinom. Deti sa
mohli vyblázniť nielen na autodróme, ale i na skákacej
trampolíne, či nechať sa zvečniť od p. Jakubca - karikaturistu v parku pri kultúrnom dome.

Vyúčtovanie XXV. ročník Záhoráckej Veterán
Rallye 2013
Príjem:
za stánky 510,-€
sponzorské 150,-€

SPOLU: 660,-€

Výdaj
inzercia, reklama TV SEN 308,35 €
plagáty, pozvánky
63,12 €
poháre pre účastníkov ZVR 118,72 €
kultúrny program
943,03 €
strava, občerstvenie
1 171,65€
iné výdavky
226 €

SPOLU:

XXV. ročník Záhoráckej veterán rallye
Nemenej veľkým lákadlom bol XXV. ročník Záhoráckej veterán rallye, ktorého sa tento rok zúčastnilo
42 súťažiacich, z toho dve ženy, ktorí súťažili na 31 automobiloch a 11 motocykloch.
Ceny odmeneným odovzdávali starosta obce p. M. Pochylý a primátor mesta Šaštín p. Prstek.
Výsledky:
Automobily: 1. Gajdošík S., 2. Čaňo F., 3. Štěr ba R.
Motocykle: 1. Kuř ina L., 2. Tr usík B., 3. Haba T.
Najelegantnejší automobil: Cupák J .—Tatra 12
Najelegantnejší motocykel: Špaček M.—Norton H16
Najúspešnejšia žena: Hoozová Dajana, Sztojková
Maria
Zvláštna cena: Pavelka Antonín
Najstarší účastník: Čech Gustav (82 r okov)
Najmladší účastník: Štěr ba Radek (24 r okov)
Smoliar súťaže: Haba Mar tin
Najvzdialenejší účastník: Yves Ryvoalan—prišiel z
Francúzska po vlastnej osi 1700km, v Nemecku výmena
predného skla.

2830, 87 €

Sprievodné kultúrne akcie
Medzi sprievodné kultúrne akcie patrilo i vystúpenie folklórnej skupiny Sunečník z Gajár v kultúrnom dome. I keď prišli s istým
oneskorením z dôvodu poruchy autobusu, ich tanečný i hudobný prejav
musel zaujať každého, kto prišiel do kultúrneho domu a započúval sa
či zahľadel do ich spevu a tanca. Tancoval už súbor malých detičiek s
matkami, tzv. prípravka, a potom postupne tancovali ďalší - staršie
dievčatá i chlapci až dospelí. Foklórny súbor sa málokedy dostane do
našej obce, preto nízky počet divákov v sále bolo pre organizátorov
určitým sklamaním. Zaujímavosťou bola výstava rodákov z Petrovej
Vsi - výtvarných prác a ukážok z architektonických projektov Petra Kotvana a šperkov z korálikov Mirky Pípovej. Otvorenia výstavy
sa okrem iných zúčastnil i pán minister školstva Dušan Čaplovič. Súčasťou výstavy bola novoinštalovaná trvalá
výstava miestnych petrovoveských krojov, ktorá vznikla z iniciatívy miestnej organizácie Jednoty dôchodcov a na
ktorú materiálne i finančne prispeli i miestni občania.
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HODOVÉ ZAUJÍMAVOSTI...
Ako ste si už iste prečítali na predchádzajúcej strane, súčasťou sprievodných akcií bola i výstava ukážok z architektonických projektov nášho rodáka Peťra Kotvana.
Keď som si dozvedela, že Peťo vystavuje, milo ma to prekvapilo. Peťa poznám ešte z detských čias a ako sme postupne dospievali a šli si vlastnou cestou životom, stratil sa mi z dohľadu. Vzhľadom na tieto skutočnosti som sa začala pýtať: Peťo je architekt? Kde pôsobí? Čo vlastne vyštudoval? Ako je možné, že som sa o jeho aktivitách dozvedela až teraz?
Na moje otázky som dostala i odpovede, keď som navštívila výstavu jeho projektov.
Takže, čo Peťo robil a čo robí dnes?
Mgr. art. Peter Kotvan (1977) Vyštudoval Školu úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, odbor Propagačné výtvarníctvo - výstavníctvo,
v štúdiách pokračoval na Vysokej škole výtvarných umení, Katedra architektúry (Diplom. 2004 u arch. Paňáka).
Praxoval v ateliéroch BKPŠ, Kusý – Paňák a VAVRICA ARCHITEKTI. Rok sa venoval pedagogickej činnosti v Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, odbor Propagačné výtvarníctvo
P. Kotvan momentálne pracuje v bratislavskom ateliéri MS arch, s. r. o., ktorého predmetom činnosti je projektovanie pozemných stavieb a interiérov.

I Mirka Pípová vystavovala krásne šperky z korálikov, jej životnú cestu priblížime v ďalšom čísle.
A čo ma ešte zaujalo? Nainštalovanie stálej výstavy miestnych petrovoveských krojov na obecnom úrade.
Konečne dotiahnutá skvelá myšlienka prameniaca z úsilia pripomenúť občanom Petrovej Vsi, že
nesmieme zabúdať na kultúrne dedičstvo našich predkov. Petrova Ves má svoju minulosť, ktorá sa prelína
do súčasnosti a trvať bude i v budúcnosti. Realizáciou tejto myšlienky sa intenzívne zaoberali členovia
miestnej Jednoty dôchodcov a ich snaha bola korunovaná úspechom. Zasadačku nášho obecného úradu
krášlia miestne kroje: ženský, mužský, dievčenský i chlapčenský.
Pozrúc sa do obecnej kroniky z roku 1924 si čítame:
„...Nádherné kroje obliekajú sa len pri slávnostných
príležitostiach a postupne nedocenené sa ničia. Mužských krojov je už len 6, ženských 10. Bohaté výšivky, jemné látky a pestrofarebnosť krojov upútajú každého. Kroje boly nákladné a preto teraz si ich zadovážiť je spojené s tým väčšími finančnými obeťami. Ako
sú pestré kroje, tak i ich zloženie je bohaté.
Súčiastky ženského kroja sú: kašmírová sukňa, svetlý
„fjertoch“ – zástera, aozendový ručník, biele rukávce s „krezlom“ , stužky
na páse a okolo krku
a čepec. Doplňkom ženského
kroja bol lajbl zlatohlavový
s
hodvábnymi
kvetmi.
Čiastky mužského kroja: lajbl, pruclek, kabaňa – všetky miesto terajšieho kabáta,
biela škrobená košela s náprsnými krajkami a širokými rukávmi, guľatý klobúčik
s malou strieškou s pestrými ozdobnými perami (režálové pero) a so stužkami.
Mužské nohavice modré, hnedé, lebo čierne boly priliehavé s výšivkovým pletencom na stehnách a s vyšívaným šiatkom vpredu. Vysoké čižmy a vybíjaný
opasok boly znakom mužnosti. Kroje boly priliehavé, nepohodlné, tažko sa v nich
Foto: z archívu
pohybovalo a preto len v nedelu sa nosily.“
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zaslúžili o zachovanie časti našej minulosti a k nej materiálne i finančne prispeli.
Mgr. Ivona Valentovičová
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Opäť v školských laviciach
Po letnom oddychu ožila škola opäť detskou vravou, tabule sú popísané a z telocvične sa podchvíľou ozývajú športové povely i ozveny tanečných krokov. Verím, že si deti cez prázdniny dobre oddýchli a sú opäť pripravené na školské povinnosti. No v škole ich okrem učenia čakajú aj zábavné chvíle strávené na rôznych školských akciách, podujatiach a súťažiach. V krátkosti zaspomínam na niektoré z nich, s ktorými sme končili minulý školský rok:
Deň detí 3. 6. sme v škole strávili športovými súťažami
a hoci sa z pôvodne plánovanej opekačky pre nepriazeň počasia
stala grilovačka, deň sa vydaril: špekáčiky chutili a deti s elánom
súťažili. Víťazi športových súťaží dostali na konci školského roka
peknú knižku. Našimi obratnými športovcami boli:
1. roč.: 1. Michal Ralbovský, 2. Emma Kondlová, 3. Norbert Mullner;
2. roč.: 1. Viktória Strapáková, 2. Adela Hricová, 3. Ema Matejová;
3. roč.: 1. Barbora Černá, 2. Jakub Fehér, 3. Tomáš Švrček;
4. roč.: 1. Simona Kumpanová, 2. Rudolf Lukáč, 3. Matúš Hyža.
20. júna sme súťažami v rýchlostnom plávaní ukončili plavecký výcvik v senickej plavárni. A kto patril medzi najlepších
plavcov z našej školy?
I. skupina: 1. Matúš Schemmer, 2. Martin Matula, 3. Christián Chňupka;
II. skupina: 1. Adam Matula, 2. Tomáš Kumpan, 3. Denis Vanek,
III. skupina: 1. Kamila Polesňáková, 2. Adela Hricová, 3. Agáta Kudolániová. Len tak ďalej, žubrienky!
Hoci sa blížil koniec školského roka, nezaháľali sme ani v kreslení a písaní. V júni sme sa zapojili do celoslovenskej environmentálnej súťaže ERA, písali a kreslili sme oduševnene, výsledky však ešte nie sú známe.
19. júna sme sa vybrali na školský výlet do Lešnej pri Zlíne (ČR). Absolvovali sme prehliadku romantického zámku a zoologickej záhrady, kde deti mohli obdivovať zvieratká zo všetkých kontinentov. Za poskytnutie autobusovej prepravy opäť ďakujeme nášmu obecnému úradu.
21. 6. sa naši žiaci zúčastnili finálového futbalového turnaja
v Letničí, kam postúpili z Duboviec. Naši reprezentanti Matúš Hyža,
Christián Chňupka, Martin Matula, Barbora Černá, Denis Vanek
a Tomáš Švrček sa snažili, no vo finále sa im už, bohužiaľ, nedarilo
a skončili na piatom mieste .
A bol tu záver školského roka. Dňa 28. 6. sme žiakom odovzdali vysvedčenia, knižné odmeny všetkým úspešným reprezentantom školy... a školské brány sa zatvorili až do 2. septembra 2013.
V školskom roku 2013/2014 navštevuje našu školu 53 žiakov.
1. ročník: 13 žiakov - Mgr. Ľubica Kocáková
2. ročník: 18 žiakov - Mgr. Stanislav Fehér
3. a 4. ročník: 22 žiakov - Mgr. Lena Šteflíková
Anglický jazyk vyučuje Bc. Andrea Malíková a náboženskú výchovu
PaedDr., Mgr. Jozef Bartoš
Vedúca ŠKD a 1. oddelenie školského klubu detí vedie Bc. Zdenka Vašiová, ktorá má žiakov 1. a 3. ročníka. 2. oddelenie školského klubu detí (2. a 4. roč.) vedie Ing. Ľubica Filušová.
Žiaci majú možnosť sa zapojiť do záujmových krúžkov, ktoré poskytuje škola zdarma. Sú to:
Práca s PC a internetom - Mgr. Stanislav Fehér, Mgr. Lena Šteflíková
Modelársky krúžok - Mgr. Stanislav Fehér
Krúžok šikovných rúk - Mgr. Ľubica Kocáková
Krúžok Maľovaný svet - Bc. Andrea Malíková
Pri škole pôsobí aj ZUŠ Gbely, pobočka Petrova Ves, a to: tanečný odbor - Mgr. Martina Šteflíková a hudobný odbor - Paed.Dr. Alexandra Balgová a p. učiteľka Lucia Gálová.
Na prvej schôdzi RZ 18. 9. boli do orgánov školskej samosprávy rodičmi zvolení títo zástupcovia:
Rodičovská rada: pr edsedníčka - p. pani Alena Schemmerová, zapisovateľka - p. Hana Kumpanová, pokladníčka
– p. Gabriela Vépyová. Do školskej rady boli zvolení p. Štefan Beňa a p. Mária Spáčilová.

Všetkým našim žiakom želám úspešný školský rok, učiteľom ako aj všetkým rodičom veľa tvorivých síl,
energie i trpezlivosti.
Mgr. Lena Šteflíková, riaditeľka ZŠ
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Nový začiatok v materskej škole
September je odjakživa mesiacom, ktorý štartuje nový školský rok. Niet dieťaťa a tiež rodiča,
ktorí by túto udalosť neprežívali ako slávnostnú, zvláštnu, prelomovú chvíľu.
S cieľom uľahčiť a spríjemniť deťom vstup do nového prostredia sme v našej materskej škole pripravili
rozprávkový začiatok pod názvom „Snehulienka z rozprávky, baví deti zo škôlky“. A ako u nás prebiehali prvé chvíle, sa môžete dočítať v našom informačnom bloku.
Takúto podobu mal náš začiatok

Do nového školského roka sme vstúpili spoločne s rodičmi
detí a za účasti p. starostu Miroslava Pochylého. Nesmelé, uplakané, ale aj usmiate tváričky detí boli v očakávaní, čo im dúhová materská škola pripravila. Interiér školy bol vyzdobený typickými
symbolmi a maketami z rozprávky „Snehulienka a sedem trpaslíkov“. Azda najpríjemnejším prekvapením bol príchod samotnej rozprávkovej Snehulienky, ktorej sa smelšie deti predstavili, čo-to porozprávali, prostredníctvom maňušiek hádali názov rozprávok, zatancovali si scénický trpasličí tanec.
Začiatok školského roka sme deťom osladili čokoládovou
maškrtou a následne sme sa začali venovať vzájomnému spoznávaniu a adaptácii na režim v MŠ.
Prvé chvíle boli najmä u novoprijatých detí plné sĺz, plaču, vzdoru a odmietania. Krôčik po krôčiku
prekonávame dramatické zmeny v živote detí, pasujeme sa s negatívnymi reakciami na nové prostredie
a spoločnosť cudzích ľudí. U starších detí je situácia priaznivejšia, dokážu kontrolovať a koordinovať svoje správanie a emócie. Nejaký čas potrvá, kým sa naše úsilie pretaví
do úspešnej adaptácie, kedy deti budú cítiť v MŠ bezpečie domova.
Opustenie doterajšieho spôsobu života v rodine je pre deti emocionálne náročnou udalosťou. Deti chtiac-nechtiac nadobúdajú skúsenosti s fungovaním väčšej skupiny detí za permanentnej prítomnosti
učiteliek, čo má veľký význam v procese socializácie dieťaťa a z
hľadiska budovania jeho identity. Život v MŠ je pre dieťa evidentným a jasným prínosom i napriek zjavným kultúrno - adaptačným
problémom, s ktorými sa časom dokáže vyrovnať. Adaptácia vyžaduje veľa trpezlivosti, porozumenia a pozitívnej energie.
V tomto školskom roku máme štruktúrované dve heterogénne triedy. V triede na prízemí sú sústredené deti vo veku 2,5 – 4 rokov v počte 21, výchovu a vzdelávanie
v nej zabezpečuje p. riad. Alena Kučerová a p. uč. Iveta Čulenová. V triede na poschodí sú zaradené deti
vo veku 3 – 6 rokov v počte 25, edukačný proces realizuje p. uč. Mgr. Jana Vallová a p. uč. Dominika Jurčová.
Aj v tomto školskom roku sme vytvorili podmienky k rozvoju osobnostného potenciálu detí. Deti
majú príležitosť navštevovať výtvarný krúžok „Farebný svet“, počítačový „Počítač hrou“ a jazykový
„Angličtina pre najmenších“. Počas edukačného procesu bude uskutočňované hravé oboznamovanie sa
s nemeckým jazykom v rámci projektu „Interkulturárne vzdelávanie pre deti, žiakov a pedagógov“.
Sme na začiatku našej dúhovej cesty, prostredníctvom rôznych aktivít sa budeme usilovať o napredovanie
detí a ich celostný osobnostný rozvoj.
Na záver môjho príspevku by som chcela poďakovať stavebnej skupine p. Jarábka za sponzorsky
prevedené murárske práce a Klubu kultúrnych tradícií za finančný príspevok pre účely MŠ.
Alena Kučerová
riaditeľka MŠ
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Hasičská púť do Šaštína

Dňa 11.5. 2013 sa uskutočnila historicky prvá púť hasičov do baziliky
v Šaštíne-Strážach.
Púť sa konala pri príležitosti 90. výročia založenia okresných hasičských jednôt
v Trnavskom kraji. Na slávnosti sa zúčastnil
prezident DPO SR PhDr. Ladislav Pethö, čestný prezident JUDr. Jozef
Minárik, prezident Hasičského a záchranného zboru plk. JUDr. Alexander Nejedlý, riaditelia krajského a okresných riaditeľstiev HaZZ, zástupcovia KV DPO pod vedením p. Hurbanisovej, predseda OV DPO Skalica
p. Michal Lukáč, poslanec TTSK a primátor mesta Šaštín-Stráže Ing. Radovan Prstek, poslanec TTSK a primátor mesta Gbely Ing. Jozef Hazlinger a starostovia obcí.
V sprievode pochodovalo takmer päťsto hasičov z Trnavského kraja, Rakúska a Českej republiky a niesli
tridsaťsedem historických zborových zástav. Vlajkonosičmi z nášho DHZ boli Pavol Roman, Richard Janík a Peter
Roman. Po skončení sv. omše sa uskutočnila malá spomienková slávnosť, na ktorej bola pripomenutá história vzniku okresných hasičských jednôt v našom kraji. V závere slávnosti bola ukážka modernej požiarnej techniky - plošina s maximálnou výškou 34 metrov, rebrík s výsuvom 44 metrov a protichemický
box.

Jozef Janík

Okresné previerky pripravenosti
V sobotu 15.6.2013 sa na našom ihrisku uskutočnili Okresné previerky pripravenosti DHZ. Zúčastnilo sa
ich celkom 19 družstiev a súťažilo sa v požiarnom útoku
a v štafete.

V skratke výsledky ďalších súťaží:
6. 7. 2013 - Horné Orešany - krajské kolo ženy, 5. miesto.
3. 8. 2013 - Pohárová súťaž v Gbeloch—ženy
2. miesto, muži 2. miesto
25. 8. 2013 - Pop. Močidlany - nočná súťaž 21
družstiev, muži 2. miesto
31.8.2013 - Brodské – nočná súťaž -muži 2.
miesto, ženy 1. miesto

Otvorenia súťaže sa zúčastnili zástupcovia okresu predseda Lukáč Michal, riaditeľ Dermíšek Jozef, veliteľ výc. štábu
Marián Švec, zástupca ZaHZ. Všetkých prítomných privítal starosta obce Pochylý Miroslav, ktorý súťažiacim poprial veľa
šťastia v súťažení. Rozhodcami boli Janík Jozef, Papánek Vojtech, Malík Radovan, Novák Peter, Vanek Peter, p. Štepanovský,
p. Kudláč.
Petrovoveské hasičské družstvá mužov a žien sa medzi ostatnými
nestratili, hasičské šťastie im prialo a v konečnom poradí družstvo mužov umiestnilo na treťom mieste a družstvo žien súťaž vo
svojej kategórii vyhralo, čím sa naše dievčatá stali majsterkami
okresu a zabezpečili si postup na krajské kolo.
V krajskom kole sa im nedarilo, napriek tomu treba oce-

niť ich snahu a húževnatosť, s akou idú do každej súťaže.

... a jedna milá informácia z radov
hasičov :)
14. 9. 2013 nastúpili na spoločnú cestu
životom dvaja členovia našej DHZ Pavol Roman a Pavlína Hrubšová.
Ostatní členovia DHZ na čele s veliteľom J. Janíkom
mladomanželom pred hasičskou zbrojnicou zablahoželali a popriali im veľa šťastia v ďalšom živote.
Týmto sa i my pripájame k blahoželaniu.
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Pohárová súťaž DHZ
DHZ Petrova Ves zorganizovala 24.8.2013 na štadióne
ŠK Petrova Ves tradičnú hasičskú súťaž O PUTOVNÝ POHÁR
STAROSTU OBCE.
Všetkých zúčastnených privítal veliteľ DHZ Petrova Ves
Jozef Janík a starosta obce Miroslav Pochylý. Hlavným rozhodcom súťaže bol veliteľ DHZ Gbely Vojtech Papánek.
Tento rok organizátorom počasie neprialo a počas celej
súťaže všetkých kropil jemný dážď, čo spôsobilo, že prišlo i málo
divákov. Súťaže sa zúčastnilo dvanásť družstiev. Tí, ktorí prišli
povzbudiť súťažiacich, videli celkom 24 hasičských útokov. Niektoré z nich napriek úsiliu pretekárov zostali nedokončené, čo
zhodnotil jeden z divákov slovami "...technika je nevyspytateľná...". Napriek niektorým neúspešným pokusom každé zo súťažiacich družstiev malo minimálne jeden úspešný pokus, čo stačilo na možnosť uchádzať sa o priečky najvyššie. Z domácich družstiev sa darilo viac družstvu žien, ktoré získali 2. miesto. Družstvo mužov sa umiestnilo na 5.mieste.
Konečné poradie:
ženy: 1. Kopčany, 2. Petrova Ves, 3. Chropov
muži: 1. Gbely, 2. Pop. Močidľany, 3. Skalica
Víťazné poháre odovzdal veliteľom družstiev starosta obce, všetkým poďakoval za účasť a pozval ich na ďalší ročník pohárovej súťaže.

Gulášová party pre nás všetkých ...
Klub kultúrnych tradícií v našej obci zorganizoval 31.augusta 2013 už tretí ročník Súťaže vo varení guláša.
Súťaže sa zúčastnilo sedem súťažných družstiev, ktorí si rozložili svoje "nádobíčko" na rôznych miestach v
parku pri kultúrnom dome a mali svoje heslo, s ktorým išli do súťaže. A kto súťažil?
Mariášnici - Jasaň, Fehér, Balga a topič Nafa - sa udomácnili už tradične na svojom mieste pri lavičke, varili z hovädzieho mäsa a ich heslom bolo: "Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa, aby všetkým chutilo, ale keď vyhrajeme,
hnevať sa nebudeme." Kúsok od nich v tieni kríkov varili svoj guláš Bosorky - Marta, Števa a Jana - varili guláš
bravčovo-maďarský, ich mottom bolo: „Chceme byť konkurenciou Mariášnikom". Na protiľahlej strane sa rozložilo
družstvo s názvom FOFO s podnázvom Búrani (lebo vedúcim bol Búran :) ) - Miro, Janek a Peťa - a s podporou
svojho fanklubu z Veľkého Biela pri Senci sa im veru dobre varilo. Ich hnacím motorom bolo "triezvych nás nedostanete" a nádej, že budú najmenej tri prvé miesta. Guláš varili divinový a už pripravený guláš pre divákov zo strany
organizátorov chválili. Vedľa za kríčkami si trónil tím Pán a Pani Kodačovci, ktorí varili tiež divinový guláš a ich
želaním bolo, aby všetkým chutilo. O kus ďalej Červený tím - V. Juriga, Štefan a Betka Beňovci, Renka Kurcová varili tiež z diviny a ich mottom bolo: " Nie je dôležité vyhrať, ale zvíťaziť". S - team ako Sokol alebo Šiša? - já,
žena a Mira - varili zo srnčieho mäsa a prezentovali sa výrokom: "Keď vyhrajeme, všetko ostatné bude sranda". Posledným súťažiacim boli Balážovci - R. Pivák, M. Albrechta, P. Sokol - varili z divočáka a chceli hlavne "prežiť".
Prežiť z dôvodu vcelku pochopiteľného, lebo do súťaže prišli s novinkou v súťaži, a to s kotlíkom delo. A to delo aj
strieľalo, kto tam bol, videl i počul :-) .
Pre každého z troch víťazov boli pripravené ceny - tričká s logom súťaže, balíček vín a pekné "žufánky".
Guláše vyhodnocovala porota v zložení: J. Janík (predseda poroty), J. Kottner, V. Fehér, A. Dvoran, M. Albrechta,
F. Tomša. Vybrať víťazný guláš bola riadna fuška, pretože každý mal tú
svoju správnu chuť. Nakoniec sa porota zhodla na nasledovnom poradí:
1.Bosorky 2.Balážovci 3.S - team 4.FOFO 5.Červený tím 6.Pán
a Pani Kodačovci, Mariášnici
Bolo navareného hodne gulášu, a boli to dobré guláše, všetci mohli
ochutnať a vychutnať si ich skvelú chuť. O hudobné podfarbenie tejto
akcie sa postaral DJ Máčal, o občerstvenie sa postarali členovia Klubu
kultúrnych tradícií.
Každý, kto prišiel, určite sa dobre najedol i pobavil. Príjemné
stretnutie so šikovnými kuchármi a svojimi priateľmi iste ocenili všetci
prítomní.
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A čo deti cez prázdniny?
Prázdniny sú za nami, ale ohliadnuc sa smerom späť, spomíname na akcie, počas ktorých si deti
prišli na svoje.
Prvou bol branno-športový deň pre deti, ktorý 27. 7.
2013 usporiadalo poľovnícke združenie v spolupráci s KKT a
obecným úradom. Každý rok pripravuje poľovnícke združenie
niečo zábavné pre deti, tento rok vymysleli jeho členovia niečo nové a boli zvedaví, ako sa táto myšlienka ujme.
Bol príjemný teplučký letný deň a deti sa už nevedeli
dočkať, čo pre ne tentokrát ujovia "poľovníci" vymyslia. A
mali sa na čo tešiť! Prvým bodom programu bola ukážka zásahu služobného policajného psa, ktorý všetkým aj ukázal,
ako vie poslúchať svojho pána. Po tomto úvode sa deti zapísali na branno-športový pretek a vybrali sa na jednotlivé stanovištia. Aby vôbec mohli začať plniť jednotlivé úlohy, museli
najprv vyjsť do kopčeka pomocou lana. Pomáhal im v tom Bart Simpson svojím povzbudzovaním a ponukou sladkej odmeny. Všetky deti vyliezli a mohli začať súťažiť.
Na stanovištiach plnili úlohy: tri boli športové - ako prejsť s loptou pomedzi kužele a kopnúť loptu
do brány, staršie deti museli v bránke prekonať i brankára Barta :), ďalej prejsť určitý úsek s pingpongovou loptičkou na lyžičke a zhodiť všetky kuželky tenisovou loptičkou. Ďalšie úlohy sa týkali zručností z
iného "súdka" - zaujímavou pre deti bola streľba zo vzduchovky na cieľ, "chytanie bizóna" lasom, viazanie rôznych uzlov a poznávanie zvieratiek na obrázkoch. Na poslednom stanovišti si mohli deti poťažkať a
pozrieť si aj parohy jednotlivých lesných zvierat.
Všetky splnené úlohy mali deti potvrdené na svojich kartičkách, za ktoré dostali sladkosti a v cieli
i diplom za úspešné absolvovanie branno-športového preteku. Doplnkovou aktivitou bolo striekanie z ručných striekačiek s cieľom zhodiť všetky plechovky i skákanie na trampolíne.
Prišli deti, prišli i dospelí a všetci sa v teplom, ba až horúcom dni mohli osviežiť chladenými nápojmi i chutným gulášom. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zaslúžili o spokojnosť v detských očkách.
Mgr. Ivona Valentovičová

S ďalšími aktivitami pre deti prišiel páter Martin.
Najprv vymyslel pre deti v pondelok 26.8. cyklovýlet do Kopčian ku kostolu
sv. Margity Antiochijskej. Trasa merala približne 40 km a trúfli si na ňu len štyria odvážni cyklisti s piatym pátrom Martinom. Na skromnej účasti sa však podpísalo aj pomerne nevľúdne počasie.
Teplejšie a najmä slnečné nedeľné popoludnie 1. septembra prialo rozlúčke s
prázdninami. Páter Martin pripravil so svojimi pomocníkmi farskú opekačku, na ktorej
sa zišli deti rôzneho veku, od drobcov až po stredoškolákov, čo však vôbec neprekážalo dobrej zábave. Okrem opekania špekáčikov čakalo na deti veľa zábavných súťaží a
hier, ktoré vymýšľal páter Martin. Deti iste ani netušili, aké "suprové" hry sa dajú hrať
na zelenej lúke s plastovým pohárikom, dekou, loptou či šnúrkami od topánok. To
ocenili najmä rodičia moderných, počítačmi znudených detí.

Mgr. Miriam Hricová
Obecný úrad v Petrovej Vsi prijíma od 1.10.2013 žiadosti na prenájom bytov v bytových domoch.
Žiadosti adresujte písomne na Obecný úrad v Petrovej Vsi.
Športový klub Petrova Ves sa snaží získať finančné prostriedky na rekonštrukciu sociálneho zariadenia na štadióne predložením projektu v internetovom hlasovaní v súťaži „Prilož Topvar k dielu“.
Ak máte záujem podporiť práve projekt nášho športového klubu, máte možnosť zaň hlasovať na
internetovej stránke www.topvar.sk v sekcii Prilož Topvar k dielu/Hlasovanie.
Hlasovanie prebieha do 31.10. 2013. Za každý hlas vedenie ŠK srdečne ďakuje.
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Hodový šenkový turnaj
Prvý septembrový víkend patril "kačacím" hodom a 2. ročníku šenkového turnaja.
Po miernych dohadoch, či bude a kedy bude a kto bude, sa nakoniec predsa len všetko pekne dohodlo a po dvoch rokoch znova na zelený trávnik vybehli šenkové futbalové tímy. Boli to znova zástupcovia troch šenkov Šiša, Jabuča a Športbar. Všetci boli namotivovaní: Športbar si chcel udržať putovný pohár
vo svojej vitrínke, Šiša ho chcela zasa získať na svoju poličku a Jabuča si chceli vylepšiť konečné umiestnenie, prípadne zabojovať o cenu najvyššiu. Boli trocha pozmenené podmienky účasti hráčov, a to vekovo
a podľa aktívnej registrácie - hrať mohli hráči a hráčky nad 35 rokov, ak boli aktívni registrovaní hráči,
prípadne, ak mali pod 35 rokov, nemohli byť aktívni ani registrovaní. K týmto podmienkam viedol fakt, že
v 1. ročníku šenkového turnaja sa stretli hráči skoro 50-roční s 20-ročnými, čo nebolo dobré.
Futbalové tímy odohrali vzájomné zápasy, z výsledkov ktorých vzišlo konečné poradie. I keď sa hralo o
putovný pohár, každý z hráčov si prišiel zahrať najmä pre radosť z hry. Pomáhalo im v tom početné obecenstvo, ktoré prišlo takto spolu so svojimi priateľmi prežiť
príjemné teplé hodové sobotňajšie popoludnie. Vidieť sa dali
pekné útočné aktivity, zaujímavé technicky zahraté štandardné situácie i okulahodiace zákroky brankárov.
Výsledky zápasov: Jabuča - Bar 0:12, Bar - Šiša 0:1, Šiša Jabuča 6:2.
Konečné poradie:
1. ŠIŠA
2. ŠPORTBAR
3. JABUČA
Bol to zasa jeden z tých spoločensky "vydarených"
dní v našej obci a poďakovanie patrí každému, kto sa zaslúžil o jeho bezproblémový priebeh.

Turnaj futbalových prípraviek 2013
V nedeľu, 30.6.2013, sme zorganizovali už 3. ročník Turnaja futbalových prípraviek.
Na domácom ihrisku ŠK si zmerali svoje sily malí futbalisti z Kútov, Oreského, Skalice a domácej
Petrovej Vsi. I keď počasie sprvu nebolo veľmi prívetivé, predsa len sa neskôr umúdrilo a v závere turnaja
sa i slniečko ukázalo. Prítomní diváci videli pekné futbalové súboje. Futbalové nádeje odohrali vzájomné
zápasy každý s každým a po ich odohratí vzišlo konečné poradie. Vyhodnocovalo sa nielen konečné poradie družstiev, ale aj najlepší strelec, najlepší brankár a najlepší hráč. Zápasy rozhodoval pán rozhodca Peter Rusinko. Konečné poradie: 1. Kúty - 6b 2. Oreské - 4b 3. Skalica U8 - 2b 4. Petrova Ves - 0b.
Prípravka z Kútov tak obhájila minuloročné prvenstvo. Domáca prípravka nezahrala zle, ale nedokázala
premeniť svoje gólové šance, čo sa však súperom podarilo.
Výsledky zápasov domácej prípravky: Petr ova Ves - Skalica
U8 1:2, Petrova Ves - Oreské 1:4, Petrova Ves - Kúty 0:8.
Góly: Ralbovský Michal (jeho prvý gól v prípravke), Denis Vanek.
Najlepší strelec: Tomáš Smolinský (FK TJ Kúty)
Najlepší brankár: Ivo Javorský ( TJ Oreské)
Najlepší hráč: Tomáš Ravas (MFK Skalica)
Ďakujeme všetkým fanúšikom, ktorí prišli podporiť našich malých futbalistov.
Mgr. Ivona Valentovičová

ŠK Petrova Ves hľadá deti do prípravky - narodené od 1.1.2003 do 31.12.2007 a do žiackeho družstva - narodení od 1.1.1999 do 31.12.2003. Informácie na: skpetrovaves@petrovaves.sk, pripravka@petrovaves.sk, prípadne osobne u vedúcich mužstiev alebo na tel. č. 034/6620120.

NOVINY OBYVATEĽOV PETROVEJ VSI

Strana 12

Z činnosti športového klubu
Jesenná časť súťažného ročníka 2013/2014
Prípravné zápasy „A“ mužstvo—
letná príprava:
Stráže - Petrova Ves 3:0
Rybky - Petrova Ves 3:1
Turnaj v Uníne - 3. miesto

Ďalšie zápasy na domácej pôde:
„A“ mužstvo:
27.10. 14:00 Petrova Ves - V. Kostoľany
10.11. 13:30 Petrova Ves - Mor. Sv. Ján
Dorast:
12.10. 14:30 Petrova Ves - Šajd. Humence
19.10. 14:30 Petrova Ves - Koválov
2.11. 14:30 Petrova Ves - Pop. Močidľany
Žiaci:
12.10. 12:00 Petrova Ves - Jablonica
19.10. 12:00 Petrova Ves - Rybky
Prípravka:
19.10 10:00 Petrova Ves - Trnovec

Bilancia „A“ mužstva po 9. kole:

Bilancia dorastu po 10. kole:

Mokrý Háj - Petrova Ves 2:2
Petrova Ves - Trebatice 1:7
Borský Mikuláš - Petrova Ves 3:1
Petrova Ves - Gbely 1:4
Radošina - Petrova Ves 5:0
Petrova Ves - Jacovce 3:4
Oreské - Petrova Ves 2:0
Petrova Ves - Hor. Orešany 4:1 nedohraté
Boleráz - Petrova Ves 7:1
Petrova Ves - Krakovany 0:1

Petrova Ves - Jablonica 0:1
Bor. Mikuláš - Petrova Ves 5:1
Petrova Ves - Stráže 1:5
Rybky- Petrova Ves 0:1
Petrova Ves - Vrádište 6:0
Petrova Ves - Sobotište 0:4
Smrdáky - Petrova Ves 8:0
Dojč - Petrova Ves 4:0
Brodské - Petrova Ves 6:0
Petrova Ves - Kopčany 7:1
Cerová - Petrova Ves 13:0
Bilancia prípravky po 4. kole:
Petrova Ves - Radošovce 1:8
Skalica „B“- Petrova Ves 1:5
Oreské - Petrova Ves 1:2
Petrova Ves - Dubovce 3:1
Petrova Ves - Kopčany 0:4

Bilancia žiakov po 6. kole:
Petrova Ves - Prietrž 3:0
Petrova Ves – Radimov 2:5
Bor. Sv. Jur - Petrova Ves 27:0
Stráže - Petrova Ves 3:1
Šajd. Humence - Petrova Ves 3:0
Petrova Ves - Šaštín 1:3
Petrova Ves - Oreské 2:1
Kopčany - Petrova Ves 11:0

A čo je nové v ŠK?







v pozícii predsedu ŠK ukončil svoju činnosť Jozef Lánik a nastúpil Vladimír Vépy
aktívnu hráčsku činnosť ukončil Jozef Lánik st. a sčasti Peter Pochylý st.
na pozíciu trénera „A“ mužstva po nevydarených úvodných zápasoch abdikoval p. Patrik Weiss a v súčasnej dobe drží
trénerské žezlo p. Milan Macánek z Gbiel
na pozíciu trénera dorastu nastúpil p. Vladimír Lantoš
vo vedení družstva prípravky zostáva Mgr. Ivona Valentovičová, k nej pristúpil na pozíciu trénera p. Lantoš
z družstva prípravky odišli do MFK Skalica Martin Matula a Denis Vanek, prišli Gabriel Biskupič a Adam Bugala z Radimova

AKTUÁLNE HRÁČSKE SÚPISKY

„A“ mužstvo: Róbert Lánik, Martin Matula st., Martin Matula ml., Štefan Vanek, Michal Čech, Dávid Hrubša, Jozef Krbica,
Ferdinand Buček, Marek Žifčák, Marek Pochylý, Tomáš Schemmer, Filip Lánik, Milan Hlúpik, Jakub Chudý, Peter Morvay,
Ivan Serafín, Miroslav Procházka, Lukáš Božek, Tomáš Procházka, Damián Masár, Peter Pochylý, Adam Škápik, tréner Milan
Macánek, vedúci mužstva Roman Guček
Dorast: Denis Šmida, Silvester Pochylý, Dominik Juriga, Peter Pochylý ml., Kevin Chorvát, Ján Zifčák, Matej Janík, Dominik
Cvečka, Daniel Matúš, Marek Nemec, Kristián Biskupič, Róbert Ondráš, Radovan Panták, Jozef Otelac, Miroslav Hrubša,
Daniel Rusek, Jakub Šteflík, Dominik Starych, Filip Hrebačka, Lukáš Matej, Michal Duchoslav, Peter Chňupka, Vladimír Vépy, Filip Švrček, tréner Vladimír Lantoš, vedúci mužstva Peter Pochylý a Vladimír Vépy
Žiaci: Simon Masár , Andr ej Albr echta, Lucia Albr echtová, Lukáš Malík, Ľubomír Kotvan, Daniel Gašpar ovič, Dominik Ralbovský, Patrik Kováč,Róbert Šmida, Jakub Chylo, Róbert Ondráš, Adam Hrubša, Jakub Jurček, Miroslav Hastík, tréner
Rudolf Buzay, vedúci mužstva Peter Malík
Prípravka: Matúš Schemmer, Matúš Hyža, Marek Tomáš Švrček, Christián Chňupka, Barbora Černá, Gabriel Biskupič,
Adam Bugala, Michal Ralbovský, Aleš Daniel, Klára Danielová, Michal Hyža, Tomáš Kurc, Vanessa Pavlovičová, Tomáš
Kumpan, Marian Jakubáč, Norbert Müllner, Matej Rampáček,
tréner Vladimír Lantoš, vedúci mužstva Mgr. Ivona Valentovičová
Iste ste si všimli, že družstvo prípravky vyhralo tri zápasy z piatich. Je to potešujúce najmä preto,
lebo situácia v petrovoveskom futbale, čo sa týka výsledkov, je žalostná. Deti podrástli, ich futbalové myslenie je podstatne lepšie a skúsenosti p. trénera Lantoša, to všetko prispieva k skvalitneniu celkového futbalového prejavu detí. Dúfame, že sa nám bude dariť i naďalej, a tešíme sa na našich priaznivcov z radov
rodičov i fanúšikov.
Týmto ďakujem rodičom za podporu a pomoc, keď je treba. Deti sa vám odvďačia hrou a spokojnosťou, keď si budú môcť zakričať: „Vyhrali sme, je to tak, hej, hej, hej...“
trénerka :)
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Spoločenská kronika
Z našich radov odišli....
Kamila Páralová 29.04.2013
Agneša Kotvanová 05.05.2013
Božena Žilíneková 06.07.2013
Štefan Vallo 15.07.2013
Anna Miháliková 03.08.2013
Dana Pochylá 03.08.2013

Narodili sa...
Laura Kuthanová 28.05.2013
Natália Olšová
31.07.2013
Lukáš Romančík 08.08.2013
Martin Hertl
22.08.2013
Nicolas Dujsík
24.08.2013
Liana Bendová 14.09.2013

Jubilea sa dožili...
70-roční
Rozália Tomšová
Anna Kotvanová
Božena Kozumplíková

Vernosť si sľúbili....
Nikola Fodorová Silvia Komorná Veronika PochyláAneta Straková Pavlína Hrubšová-

Vladimír Chrenka
Marián Olša
Martin Hyža
Branislav Brachtl
Pavol Roman

80-roční
Vlasta Kumpanová

85-roční a viac
Emerencia Zámečníková
Rozália Hrubšová
Rozália Jakubáčová
Anna Horinková
90-roční a viac
Bernardína Pochylá
Pavlína Čierňavová
Štefan Albrechta

REKLAMA

Vážení občania Petrovej Vsi,
dnes sa vám na stránkach obecných novín predstavujú dvaja starí
známi – Ing. Stanislav Chovanec, primátor mesta Skalice, ktorá
má najväčší počet obyvateľov v okrese – 15 171
a Ing. Jozef Hazlinger, primátor mesta Gbely, ktoré zasa majú druhý najväčší chotár v Skalickom okrese – 5 995 ha.
Ale nie slovo najväčší ich spája. Ich spoločným menovateľom je
úprimná snaha o rozvoj Skalického okresu,
o časť krásneho Slovenska, o Záhorie.
Tento región je srdcovou záležitosťou oboch primátorov, ktorí sú aj vďaka podpore vás – ctení
„Petrovjani“, poslancami Trnavského samosprávneho kraja, rozpočet ktorého je viac ako 102 miliónov eur. O tom,
ako sa s nimi bude hospodáriť, kam a na čo treba pridať financie, kedy a za akých podmienok vyhlásiť verejnú
obchodnú súťaž, to sú len omrvinky z práce oboch poslancov.
Takéto rozhodovanie potrebuje ľudí vzdelaných, vizionárov, ale aj skúsených manažérov, schopných bojovať za dobrú vec, za presadenie tých ideí, s ktorými išli pred štyrmi rokmi do volieb za poslancov TTSK. Čas letí,
nezastaví ho nik. Jedno volebné obdobie – nech by si ako chcel – nie je dostatočne dlhé na to, aby sa splnili všetky
zámery a ciele.
Aj preto obaja primátori podali kandidátky na post poslancov TTSK aj v tomto roku. Vychádzajú z toho, že
to, čo sľúbili, aj napĺňajú skutkami. Je zabezpečené fungovanie všetkých stredných škôl v okrese Skalica, nemocnica prešla rozsiahlou modernizáciou, budujú sa nové vzťahy medzi lekárom a pacientom, pomohli pri zabezpečení
dostatočných kapacít v zariadeniach pre seniorov. Pre obidvoch je slovo muža záväzné.
Keď sa začne súťaž nazvaná VOĽBY, veríme, že tak, ako v minulosti, podporíte tých, ktorí skutkami dokázali, že si vašu dôveru zaslúžia.
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