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Vážení spoluobčania,
pohľad
z okna
či
prechádzky prírodou
nás utvrdzujú v tom, že
štedrá jeseň už vydala
plody našej práce a
rýchlo
sa
blíži
k svojmu záveru. Pre
jeseň je tiež typické
opadávanie lístia, jeho
následné odpratávanie a vôbec upratovanie
v našich záhradách a okolí domov. S tým súvisí
aj likvidácia odpadu, ktorý je v súčasnosti
v našej obci veľmi horúcim problémom. Od
roku 2015 tu máme zákon č. 79/2015 o
odpadoch, ktorý pre svoju náročnosť bol už
vyše 20-krát novelizovaný. Treba podotknúť,
že nie vždy priaznivo pre samosprávy a
samotných občanov. Komunálny odpad podľa
uvedeného zákona je zmesový odpad a
oddelene vyzbieraný odpad z domácností,
vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov,
biologického odpadu, dreva, textílií, obalov,
odpadu
z
elektrických
zariadení
a
elektronických zariadení, použitých batérií a
akumulátorov a objemného odpadu, vrátane
matracov, nábytku a drobného stavebného
odpadu.
Za nakladanie s takýmto odpadom
zodpovedá obec. Pre zjednodušenie, každý
občan,
ako
pôvodca
odpadu,
si
prostredníctvom obce financuje likvidáciu
vyprodukovaného odpadu. Takéto financovanie
je zakotvené vo Všeobecne záväznom
nariadení obce, kde samospráva každoročne
schvaľuje výšku poplatku za komunálny a
drobný stavebný odpad na osobu a deň. Pre
jednoduchšiu kalkuláciu sa tiež používa termín
na osobu a rok, čo v našej obci na rok 2021
vychádza 14,- €. Obec vo svojej podstate
nemôže dotovať nakladanie s komunálnymi
odpadmi, takže náklady na túto činnosť za
jeden rok nemajú prevýšiť
príjmy na
poplatkoch za odpady. Takisto to nemôže byť
ani s vytváraním prebytku. (Prípadný prebytok
musí byť použitý na nakladanie s odpadmi v
ďalšom roku).
Čo si každý z nás zo svojho poplatku u obce
platí? Uveďme si to názorne: Za rok 2020 sa
vybralo na poplatkoch za odpady cca 17 600,€. Za to isté obdobie obec Petrova Ves zaplatila
za nakladanie s odpadmi cca 17 500,- €, z čoho
16 700,- € išlo na zber a odvoz zmesového
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odpadu z našich popolníc, objemného odpadu a
drobného stavebného odpadu uloženého na
skládku a poplatok štátu a obci (v mieste skládky)
za uloženie odpadu. Zvyšných cca 800,- € bolo
použitých na nákup smetných nádob. Keďže
ostatné vytriedené zložky komunálneho odpadu v
obci likviduje bezplatne pre obec firma
zastupujúca Organizáciu zodpovedných výrobcov,
zdalo by sa, že je všetko v poriadku.
Tu je však jedno veľké „ALE“! Problémom je
biologicky rozložiteľný odpad (BRO) zo záhrad,
ktorý sme sa zaviazali kompostovať vo svojich
kompostoviskách, aby nebolo treba platiť odborne
spôsobilej firme za zber a likvidáciu BRO a
navyšovať náklady a zároveň poplatok za odpad.
Musíme však konštatovať, že sa každoročne
menej a menej BRO kompostuje na vlastných
kompostoviskách a väčšina pôvodcov tohto
odpadu odpad vyloží pred alebo za svoj rodinný
dom. Následne je na obci, aby tento odpad
bezplatne zlikvidovala. Poplatok 2,- € je úhrada za
odvoz, neuhrádza sa ním likvidáciu tohto odpadu.
Sú dve možnosti, ako riešiť tento problém: a)
uzatvoriť zmluvu s firmou, ktorá bude za poplatok
zbierať a likvidovať BRO, aj keď sa tým sadzba
poplatku na osobu a deň zvýši možno o viac ako
jednu polovicu, b) vrátiť sa k dôslednému a
úplnému kompostovaniu BRO zo záhrad. Toto
riešenie bude na poslancoch OZ, ktorí by mali
svojim rozhodnutím pretlmočiť vaše názory a
návrhy.
S otázkou odpadového hospodárstva v našej
obci ešte súvisí fakt, že od mesiaca jún obec
Petrova Ves prevádzkuje novučičký zberný dvor.
Prvé mesiace svojho fungovania ukázali, že mnoho
domácností využilo zberný dvor na umiestnenie
odpadov z vyupratovaných pivníc a povál,
nakoľko bol veľký nárast objemného odpadu,
nábytku a podobne. Situácia sa postupne
stabilizovala, takže teraz možno zhodnotiť, že nám
prevádzka zberného dvora napomôže k zvýšeniu
percenta separácie odpadov.
Prosím, zodpovedne separujme druhotné
suroviny a hlavne KOMPOSTUJME biologicky
rozložiteľný odpad. Šetrime nielen naše životné
prostredie, ale aj naše peňaženky!
Okrem riešenia odpadov a výstavby zberného
dvora sa v našej obci nestále snažíme prispieť
k zlepšeniu komunitného života. Ako v každej
práci, aj tu každodenný život prináša množstvo
problémov, ktoré treba riešiť. Popri nich sa
snažíme budovať a realizovať projekty najmä

VŠETKÝM OBČANOM PETROVEJ VSI PRAJEME PRÍJEMNÉ PREŽITIE
VIANOČNÝCH SVIATKOV A VŠETKO DOBRÉ V NOVOM ROKU 2022!
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z oblastí výstavby a modernizácie, na ktoré dokážeme spolupodieľala na tvorbe stratégie TT SK pre
čerpanie finančných prostriedkov EU pre programové
poskytnúť, resp. získať finančné prostriedky.
Ako ste si mnohí iste povšimli, naplno sa rozbehla obdobie 2021 – 2027 a tiež spracovala návrh Plánu
výstavba rodinných domov v lokalite IBV Peklo II. Koncom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
leta sa realizovali pokládka NN rozvodov a vybudovanie Petrova Ves (PHRSR). Návrh PHRSR bol zverejnený
kioskovej trafostanice. Na jeseň investor tejto stavby - 25.08.2021 na webovom sídle obce na
Západoslovenská energetika predložila žiadosť na ich pripomienkovanie širokej verejnosti. Konštatujem, že
kolaudáciu, čo sa úspešne uskutočnilo. Taktiež bol dodržaný podnetov a pripomienok zo strany občanov bolo
prísľub dodávateľa telekomunikačných služieb, že uloženie minimum. Vedenie obce dúfa, že táto skutočnosť
chráničiek vedení ich zariadení pod budúcu cestu bude nebola spôsobená nezáujmom o smerovanie rozvoja
vykonané prednostne, takže už mohlo dôjsť k skrývke našej obce, ale že bol v návrhu PHRSR zapracovaný
zeminy a položeniu podkladového kameniva pod budúcu komplexný plán, ktorý pokrýva potreby obce a
každého z nás.
cestu.
V závere môjho poohliadnutia sa za uplynulými
Počas letných prázdnin prebehla revitalizácia školského
dvora našej základnej školy. Bolo celkom odstránené mesiacmi roku 2021 chcem poďakovať všetkým
a nanovo
vybudované
oplotenie
školského
dvora organizátorom kultúrnych a spoločenských akcií,
z východnej strany. Z materiálov a komponentov, ktoré ktoré počas uvoľnených pandemických opatrení
zaručujú vysokú bezpečnosť pre deti, bol vybudovaný dokázali flexibilne zabezpečiť ich konanie. Viacej sa
atletický sektor skoku do diaľky. Tiež boli vydláždené časti o podujatiach dočítate v príspevku „Aspoň leto
spevnených plôch a vybudovaný nový chodník k bývalým podujatiam prialo“. Tiež by som chcel osobitne
sociálnym zariadeniam. Tento objekt bývalých záchodov poďakovať členom Dobrovoľného hasičského zboru
začal chátrať a bol pomaly určený na odstránenie. Potom sa Petrova Ves a tiež tlmočiť poďakovanie primátora
však objavila myšlienka prebudovať toto zariadenie mesta Šaštín-Stráže Mgr. Jaroslava Suchánka za
na ,,outdorovú“, teda vonkajšiu triedu. Mať niečo ako školu nezastupiteľnú pomoc pri zabezpečovaní nerušeného
v prírode priamo vo svojej obci sa nám javilo ako dobrý priebehu návštevy Sv. Otca Františka a národnej púte
nápad, ktorý sa úspešne podarilo zrealizovať. Veríme, že v Šaštíne. Som tiež rád, že aj v tomto neľahkom
striedanie prostredia výučby medzi triedou a vonkajším období nevymizli z našich sŕdc spolupatričnosť,
prostredí, bude pre deti prínosom a prinesie nové podnety. solidarita a súcit. To sa prejavilo aj vo chvíľach, keď
Celá investičná akcia, ktorá určite prispeje k väčšej bolo potrebné poskytnúť pomoc bratskému
atraktivite našej základnej školy a komfortnosti detí, bola vo moravskému regiónu po ničivom prírodnom živle.
výške 22 600,-€ spolufinancovaná z dotácie na školstvo a
Poďakovanie patrí tiež vám všetkým, ktorí ste
akoukoľvek formou prispeli k skvalitneniu života
z rozpočtu obce.
Súbežne bol realizovaný projekt „Oprava spevnených v našej obci a jej okolí. Dúfam, že budete príkladom
plôch na futbalovom štadióne v Petrovej Vsi“, ktorý bol i pre ostatných. Všetkým prajem krásne sviatky a vo
spolufinancovaný z účelovej dotácie na úpravu športovísk zvyšných dňoch tohto roka i v tom nasledujúcom
Trnavského samosprávneho kraja. Za realizáciu obidvoch najmä pevné zdravie, pohodu, tvorivý elán a stály
projektov by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa na nich optimizmus.
podieľali, častokrát nezištne a sponzorsky.
Štefan Beňa, starosta obce
Počas jarných mesiacov tohto roku sa obec

Sčítanie domov a bytov
Od 01. 6. 2020 do 12. 2. 2021 pracovníčky obce Ing. Hertlová a Ing. Baňovičová vykonávali sčítanie domov a bytov.
Bolo celkom sčítaných 395 domov a bytov.
Do sčítania sa vypĺňalo: vlastníctvo bytu, podlahová plocha, počet obytných miestností, zásobovanie vodou v byte
(napr. vodovod v byte zo spoločného zdroja, vlastná studňa), splachovací záchod v byte (napr. splachovací záchod
v byte/mimo bytu, bez splachovacieho záchoda), kúpeľňa v byte, typ kúrenia, zdroj energie používaný na
vykurovanie bytu (napr. plyn, elektrina, pevné palivo, solárna energia), typ domu (napr. rodinný dom, polyfunkčná
budova), počet podlaží, obdobie výstavby domu, materiál nosnej konštrukcie domu (drevená konštrukcia, murovaná
konštrukcia), obnova domu + obdobie poslednej obnovy (napr. fasáda, výmena okien), či sa plynová prípojka
nachádza k domu. Pri vypĺňaní údajov sa využívali údaje zo stavebných konaní, archívne údaje obecného úradu.
Sčítanie obyvateľov
Samosčítanie obyvateľstva prebiehalo na stránke www.scitanie.sk od 15. 02. 2021 – 31. 03. 2021. Obec vykonávala
dosčítavanie prostredníctvom stacionárneho asistenta (p. Vépyová) na kontaktom mieste, ktorým bol Obecný úrad
Petrova Ves a prostredníctvom mobilného asistenta (Ing. Baňovičová), ktorého úlohou bolo vykonávať sčítanie na
základe požiadavky v domácnosti. Túto službu mobilného asistenta nevyužil nikto z občanov Petrovej Vsi.
Stacionárny asistent dosčítal 40 obyvateľov. Rozhodujúcim okamihom pre sčítanie bol dátum 31. 12. 2020.
Sčítaných obyvateľov bolo v Petrovej Vsi celkom cca 98 % (zvyšok sú napr. odsťahovaní či cudzinci, ktorí nemajú
riadne dokončené odhlásene z obce). Aktuálne prebieha spracovanie údajov.
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ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Podrobné informácie o zasadnutiach OZ (zápisnice) nájdete na internetovej stránke obce: www.petrovaves.sk
v sekcii Zasadnutia OZ.
Zasadnutie OZ 10. februára 2021 v zasadacej
miestnosti OcÚ
Obecné zastupiteľstvo Petrova Ves vzalo na vedomie:
 správu o činnosti hlavného kontrolóra obce Petrova
Ves za rok 2020,
 návrh investičných akcií na rok 2021.
Obecné zastupiteľstvo Petrova Ves schválilo:
 Lenku Šestákovú ako nájomníka do uvoľneného 3izbového a Mária Steingrubera ako nájomníka do
uvoľneného 2-izbového obecného bytu v bytovom
dome 350,
 odpredaj časti pozemku vo výmere 30 m2,
odčleneného z parcely parc. reg. ,,C“ č. 5837, k. ú.
Petrova Ves, ostatná plocha, vo výmere 279 m2, na
ktorom je umiestnená verejnoprospešná stavba
trafostanica, pre potreby umiestnenia elektrických
zariadení a rozvodov, v rámci pripravovanej výstavby
„Bývanie Malé pole Petrova Ves“ celkom za sumu
100 EUR, zároveň splnomocnilo starostu obce
k podpísaniu kúpnej zmluvy,
 vzalo na vedomie žiadosť Kristíny Baňovičovej,
bytom Petrova Ves o odpredaj časti pozemku,
schválilo odpredaj časti pozemku parc. reg. ,,C“ č.
456/1, k. ú. Petrova Ves, zastavaná plocha a nádvorie,
vo výmere 8249 m2, novovytvorený pozemok parc.
reg. ,,C“ č. 456/8, záhrada k. ú. Petrova Ves vo
výmere 7 m2, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, nakoľko na uvedenom pozemku je
postavené doplnková stavba rodinného domu č.
súp. 46 vodovodná šachta a oplotenie, ktorá svojím
umiestnením tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa, za sumu 3,50 EUR/m2,
zároveň splnomocnilo starostu obce k podpísaniu
kúpnej zmluvy.
 zámer odpredaja pozemku v k. ú. Petrova Ves, parc.
reg. ,,C“ č. 4001/10 vo výmere 753 m2, podľa
Urbanistickej štúdie Petrova Ves – IBV Peklo II
označenej ako pozemok 20 za sumu 25 €/m2,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a
ods. 8 písm. e. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov,
 zámer odpredaja pozemku parc. reg. ,,C“ č. 496/5,
Petrova Ves, vo výmere 512 m2 , ktorý sa nachádza
v lokalite IBV Peklo, zároveň OZ schválilo
minimálnu predajnú cenu pozemkov vo výške 15
EUR/m2, ďalej OZ schválilo podmienky Obchodnej
verejnej súťaže č. 1/2021.
Zasadnutie OZ 14. apríla 2021 v zasadacej miestnosti
OcÚ
Obecné zastupiteľstvo Petrova Ves vzalo na vedomie:
 žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Petrova
Ves na rok 2021, schválilo poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce Únii žien 300 €, Jednote dôchodcov

500 €, ŠK 6 000 €, Poľovníckemu združeniu 600 €,
OZ Petrovilla 600 €, zároveň uložilo OcÚ zapracovať
do zmluvy o poskytnutí dotácií účel a podmienky jej
použitia, ďalej poverilo starostu obce k podpísaniu
zmluvy o poskytnutí dotácie,
 obsah návrhu zmluvy o partnerstve v oblasti výstavby
a prevádzky veterného parku Petrova Ves s firmou
Green Energy Holding s.r.o. Bratislava, súhlasilo
s uzavretím zmluvy o partnerstve v oblasti výstavby
a prevádzky veterného parku Petrova Ves. OZ zároveň
poverilo starostu obce k podpísaniu zmluvy
o partnerstve,
 informáciu o výsledku OVS č. 1/2021 (Do OVS boli
zapojení 2 uchádzači. Pozemok parc. č. 496/5, lokalita
IBV Peklo bol odpredaný Bc. Ľubošovi Ondrášovi
a manželke Ing. Eve Ondrášovej, za ponúkanú sumu
21 €/m2),
 žiadosť Mgr. Barbory Veselej, bytom Kátov
o odpredaj pozemku parc. č. 4001/6, lokalita IBV
Peklo II,
 informáciu o zápise detí do 1. ročníka pre šk. rok
2021/2022
a súhlasilo
s vytvorením
štyroch
plnohodnotných tried pre šk. rok 2021/2022.
Obecné zastupiteľstvo Petrova Ves schválilo:
- zmenu účelu použitia finančných prostriedkov RF
splácania úveru DEXIA komunál vo výške 257,74 € na
realizáciu vybudovania infraštruktúry v lokalite IBV
Peklo II,
- zmenu účelu použitia finančných prostriedkov
rezervného fondu z realizácie Zberného dvora vo výške
7 400 € a zo splácania úveru DEXIA komunál vo výške
600 € na nákup dopravného vozidla Ford Tranzit,

1. zmenu rozpočtu k 30. 04. 2021,

VZN 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Petrova Ves,

Prevádzkový poriadok Zberného dvora Petrova
Ves,

zobralo na vedomie žiadosť Ing. Filipa Lánika
a manželky Petry o kúpu pozemku, zároveň schválilo
odpredaj pozemku parc. reg. ,,C“ č. 4001/10, k. ú.
Petrova Ves, orná pôda, vo výmere 753 m2, ktorý sa
nachádza v lokalite IBV Peklo II, za sumu 25 €/m2,
celkom 18 825 €, ďalej OZ splnomocnilo starostu obce
k podpísaniu kúpnej zmluvy,

zámer odpredaja pozemku parc. reg. ,,C“ č. 4001/6,
Petrova Ves, vo výmere 963 m2 , ktorý sa nachádza
v lokalite IBV Peklo OVS, schválilo minimálnu
predajnú cenu vo výške 23 €/m2 a podmienky OVS č.
2/2021,

kúpu pozemkov – orná pôda v k. ú. Petrova Ves,
schválilo kúpnu cenu vo výške 0,90 €/m2
a splnomocnilo starostu obce k podpísaniu kúpnej
zmluvy.
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Obecné zastupiteľstvo Petrova Ves poverilo:
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
použiť na tvorbu RF v sume 75 024,01 €. Zároveň OZ

starostu obce k nákupu a zámene ornej pôdy, pre
schválilo použitie rezervného fondu na kapitálové
účely drobných pozemkových úprav v extraviláne k.
výdavky – infraštruktúra IBV Peklo II vo výške
ú. Petrova Ves,
50 024,01 €, spolufinancovanie Domu smútku vo

starostu obce k zadaniu spracovania Urbanistickej
výške 15 000 €, interiérové vybavenie KD vo výške
štúdie v zmysle Stavebného zákona na rozvojovú
10 000 €,
plochu D3 v zmysle Zmien a doplnkov č. 1 územného

2. zmenu rozpočtu k 31.05.2021,
plánu obce Petrova Ves, pôvodne podľa Územného
plánu obce Petrova Ves rozvojovú plochu 4 na 19 
predĺženie platnosti PHSR obce Petrova Ves
bytových jednotiek.
schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva obce
Petrova Ves č. 67/2015, zo dňa 25. 06. 2015 do roku
Témy diskusných príspevkov o aktuálnych problé2023,
moch obce:

spracovanie Programu hospodárskeho rozvoja
V diskusii vystúpili z poslancov so svojimi podnetmi:
a
sociálneho
rozvoja obce Petrova Ves na roky 2021 –
Ing. Polesňák – informácie o vybudovaní elektriny
2027,
v lokalite IBV Peklo II a vybudovaní trafostanice na

zámenu pozemkov registra „C“ KN, parcely č.
pozemku bývalého kina,
4194
orná pôda, vo výmere 2314 m2, parcely č. 5886,
p. Polák – autobusová zástavka pri pohostinstve RD
orná pôda vo výmere 5195 m2 a parcely č. 7055, orná
Petrova Ves (možnosti vybudovania prístreška),
pôda vo výmere 2528 m2 v katastrálnom území
p. Chňupka – jabloňový sad (ďalšia revitalizácia,
Petrova Ves z vlastníctva obce za pozemok registra
využitie).
„C“ KN parcelu č. 5578 orná pôda, vo výmere 11185
Zasadnutie OZ 27. mája 2021 v zasadacej miestnosti
m2 v katastrálnom území Petrova Ves, z vlastníctva
OcÚ
Pavla Michálka, bytom Petrova Ves; schválilo
doplatok za rozdiel výmery vo výške 0,90 €/m2,
Obecné zastupiteľstvo Petrova Ves vzalo na vedomie:
celkom za výmeru 1148 m2 vo výške 1033,20 €
 správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku
v prospech Pavla Michálka; poverilo starostu obce
inventarizácie k 31. 12. 2020,
k podpísaniu zámennej zmluvy,
 stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu

zriadenie záložného práva na pozemok registra
rozpočtu k 31. 12. 2020,
„C“ KN, parcely č. 4001/10 orná pôda, vo výmere 756
 správu nezávislého audítora o overení účtovnej
m2, v katastrálnom území Petrova Ves KN,
závierky zostavenej k 31. 12. 2020,
v prospech Všeobecnej úverovej banky a.s. Mlynské
Nivy 1, Bratislava a poverilo starostu obce
 stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému
k podpísaniu zmluvy o zriadení záložného práva,
účtu obce za rok 2020,
kúpu nehnuteľnosti, pozemku registra „C“ katastra
 informáciu o výsledkoch OVS č. 2/2021 (Do OVS bol 
nehnuteľností v k. ú. Petrova Ves, par. č. 5745, orná
zapojený 1 uchádzač. Pozemok parc. č. 4001/6,
pôda o výmere 1864 m2, LV 2965, schválilo kúpnu
lokalita IBV Peklo II bol odpredaný Mgr. Barbore
2
cenu vo výške 0,90 €/m2 a splnomocnilo starostu
Veselej, bytom Gbely, za ponúkanú sumu 23 €/m ),
obce k podpísaniu kúpnej zmluvy.
 žiadosť p. Bučka o riešenie havarijnej situácie pred
rodinným domom č. 104; odporučilo žiadateľovi Obecné zastupiteľstvo Petrova Ves súhlasilo:
obrátiť sa so žiadosťou na vlastníka cesty č. 1133, - s rekonštrukciou spevnených plôch pred Kostolom Sv.
nakoľko priľahlý rigol slúži na odvodnenie Ducha z finančných prostriedkov obce a odporučilo
komunikácie a je súčasťou telesa cesty, a súhlasilo so aktualizáciu projektovej dokumentácie a rozpočtu
spolupodieľaním sa obce na možnej sanácii stavby.
nevyhovujúceho stavu,
Témy
diskusných
príspevkov
o aktuálnych
 návrh
Urbanistickej
štúdie
IBV
Záhrady problémoch obce:
a odporučilo zapracovanie pripomienok do návrhu Ing. Polesňák – detské ihrisko v lokalite IBV Peklo,
UŠ na zachovanie jestvujúcich hraníc pozemku.
Mgr. Jakubáč – potreba umiestnenia dopravného
Obecné zastupiteľstvo Petrova Ves schválilo:
zrkadla pri výjazde z Jabloňového sadu,
- plnenie rozpočtu k 31.12.2020
starosta obce:

záverečný účet obce Petrova Ves za rozpočtové  informácia o zaslaní žiadosti o odkúpenie časti
hospodárenie za rok 2020 bez výhrad; schodok
miestnej komunikácie pred RD č. 231,
bežného a kapitálového rozpočtu v sume 290 763,61 €

informácia o zaslaní žiadosti Krajskému súdu
zvýšený o nevyčerpané prostriedky zo štátneho
Bratislava, vo veci informovanosti o stave konania
rozpočtu účelovo určené v sume 29 202,85 €,
s Ing. Ivanom Janíkom,
nevyčerpané prostriedky z fondu opráv vo výške
5 226,96 € a účtu školského stravovania v sume  informácia o získanej dotácii z TTSK na rekonštrukciu
spevnených plôch v areáli ŠK Petrova Ves,
504,86 €, ktorý bude vysporiadaný z rozdielu
finančných operácií vo výške 400 722,29 €. OZ  informácia o schválenom grantovom projekte v
schválilo zostatok finančných operácií podľa § 15
programe Tesco ,,Vy rozhodujete, my pomáhame.“
odst. 1 písm. c) Zák č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
a následnom hlasovaní.
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
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Zasadnutie OZ 31. augusta 2021 v zasadacej
miestnosti OcÚ
Obecné zastupiteľstvo Petrova Ves vzalo na vedomie:

žiadosť Ing. Jána Zifčáka, bytom Petrova Ves a Bc.
Patrície Matejovej, bytom Letničie o kúpu pozemku
parc. reg. ,,C“ č. 4001/28, v lokalite IBV Peklo II.
Zároveň schválilo zámer odpredaja pozemku par. reg.
,,C“ č. 4001/28, k. ú. Petrova Ves, vo výmere 210 m2
s prístupom na inžinierske siete pre pripojenie budúcej
stavby rodinného domu na pozemku parc. reg. ,,C“ č.
4001/29, k. ú. Petrova Ves, ktorý žiadatelia nadobudli
do vlastníctva, za sumu 25 €/m2, celkom za sumu
päťtisícdvestopäťdesiat eur, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e. zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva vo
využití predmetných pozemkov na výstavbu rodinného
domu
v zmysle
Rozhodnutia
o umiestnení
stavby ,,Petrova Ves – IBV Peklo II,“ vydaných obcou
Letničie pod š. 127/2018 a pod č. 61/2020. Zámer bol
zverejnený na úradnej tabuli obce a na web stránke
obce,

návrh Urbanistickej štúdie IBV Záhrady,
vyhovenou
autorizovaným
architektom
Ing.
Vladimírom Šagátom zo 6/2021,

aktualizáciu projektových zámerov – spevnené
plochy pred kostolom, stavebné úpravy na dome
smútku, spevnené plochy a komunikácia na IBV Peklo
II. Zároveň OZ odporučilo na projekt spevnených
plôch a komunikácie na IBV Peklo II konzultáciu
alternatívy povrchu cesty na zámkovú dlažbu z dôvodu
vsaku dažďovej vody.
Obecné zastupiteľstvo Petrova Ves schválilo:

3. zmenu rozpočtu k 31. 8. 2021,

zmenu účelu použitia finančných prostriedkov RF
z rekonštrukcie Domu smútku vo výške 10 000 € na
výmenu strešných okien na 11 b. j. Zároveň schválilo
zmenu účelu využitia finančných prostriedkov RF
z interiérového vybavenia KD vo výške 8 000 € na
nákup mulčovača,
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plán kontrol hlavného kontrolóra obec na II.
polrok 2021,

plán práce OZ obce Petrova Ves na II. polrok
2021,

kúpu pozemkov parc. reg. ,,C“ č. 5744; 5750;
5752; 5759 nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Petrova Ves, schválilo sumu 0,90 €/ m2
a splnomocnilo starostu obce k podpísaniu kúpnych
zmlúv
 finančnú podporu obciam na Morave zasiahnutých
tornádom vo výške 1 €/obyvateľa obce Petrova Ves,
celkom vo výške 1090 €,
 nákup mulčovača.
Obecné zastupiteľstvo Petrova Ves súhlasilo:

so zriadením vecného bremena pre potreby
umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov,
v rámci pripravovanej stavby SA_OKI_Petrova Ves,
k cintorínu, NNK, NNV, ktorej investorom je
Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816
47 Bratislava; schválilo zmluvu o budúcej zmluve
o zriadení vecných bremien so spoločnosťou
Západoslovenská distribučná, a.s a poverilo starostu
obce k podpísaniu predmetnej zmluvy,

s vykonaním jednoduchých pozemkových úprav
v lokalite Pod ihriskom a Od zabitého v k. ú. Petrova
Ves za účelom usporiadania pozemkov na prevenciu
pred následkami prívalových dažďov a pre
plánovanú výstavbu rodinných domov v zmysle
Územného plánu obce Petrova Ves a zmien
a doplnkov Územného plánu obce Petrova Ves č. 1.
Témy
diskusných
príspevkov
o aktuálnych
problémoch obce:
Ing. Polesňák – budovanie elektriny v lokalite IBV
Peklo II; chodník v smere od bytových domov po
križovatku + premostenie
Mgr. Jakubáč – rekonštrukcia štátnej cesty v smere
Šaštín – Holíč.
Spracovali Hricová, Baňovičová

Zaočkovanosť v obci
Očkovanie je v súčasnosti veľmi diskutovanou témou. Prehľad o zaočkovanosti podľa jednotlivých miest
a obcí (teda aj Petrovej Vsi) môžeme nájsť na stránke https://www.uniamiest.sk/zaockovanost-mesta.
Zistíte tu percento zaočkovanosti 1. aj 2 dávkou vakcíny.
Do našej obce prišiel očkovať aj mobilný očkovací tím z TTSK, ktorý očkoval seniorov a ich sprievod
vakcínou Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech. Prvou dávkou 28. 5. 2021 zaočkoval 41 občanov
v KD a dva manželské páry v domácom prostredí. Druhou dávkou zaočkovali 25. 6. 2021 40 našich
občanov v KD a následne troch v domácnostiach.
Web stránka obce
Určite mnohí zaregistrovali novú, modernizovanú web stránku obce. Veríme, že na nej nájdete všetky
hľadané informácie. Pripomíname, že je možné si stiahnuť mobilnú aplikáciu s názvom ,,V OBRAZE“,
ktorá prináša prehľad aktualít z webu našej obce, upozorní na aktuálne správy, informuje včas
o pripravovaných akciách, zverejňuje fotografie alebo dokumenty z úradnej tabule obce. Do aplikácie sa
netreba registrovať, neposkytujete žiadne osobné údaje.
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ŽIVOT V ZÁKLADNEJ ŠKOLE...
Krátke poohliadnutie za uplynulým školským rokom
Na začiatku sme všetci dúfali, že nám už školu
nezatvoria. Naše želanie vypočuté nebolo. Po zimných
prázdninách sme do nej nenastúpili. Opäť sme mali
zatvorenú školu. Museli sme zmeniť formu vyučovania
z prezenčnej na dištančnú. Starší žiaci dokázali zúročiť
svoje zručnosti z predchádzajúceho roka, boli samostatnejší
a zodpovedne si plnili úlohy. Dištančnú formu vzdelávania
veľmi dobre zvládli aj naši prváčikovia. Samozrejme, za
výdatnej pomoci rodičov. Za svoju prácu v prvom polroku
dostali žiaci výpis z vysvedčenia v riadnom termíne.
Výborné vysvedčenie si zaslúžia aj rodičia našich žiakov,
ktorí v čase prerušenia vyučovania suplovali nás,
pedagógov. Za ich obetavosť a trpezlivosť pri vzdelávaní
detí vyslovujem všetkým rodičom veľké ĎAKUJEM.
8. februára sme mohli konečne nastúpiť do školy. Bolo
potrebné dodržiavať množstvo opatrení, ale náladu sme mali
výbornú. Boli sme radi, že sme spolu. Deti, ktoré
nenastúpili, sa ďalej vzdelávali dištančne. Hlavné predmety
a prestávky medzi nimi sme trávili spoločne. Oni doma za
počítačom a my v triede. Zažili sme veľa zábavy a milých
okamihov.
Po veľkonočných prázdninách sme sa konečne všetci zišli
na vyučovaní prezenčne. Čakalo nás veľa práce – zopakovať
a utvrdiť učivo, prebrať množstvo nového, ale pribudli aj
vedomostné súťaže.
Vzhľadom na situáciu okolo pandémie sme nemohli
podnikať žiadne podujatia spojené s verejnosťou, avšak
v školskom prostredí sme mali množstvo aktivít.
V apríli sme mali netradičný zápis prváčikov. Prebehol
elektronicky. Veľmi ma teší, že si cestu do našej školy našli
aj deti z Letničia. Všetci sa na ne tešíme a radi ich privítame
spolu s prváčikmi z Petrovej Vsi v našej škole. Ďakujem
pani učiteľkám materských škôl, že nám pomohli
s administráciou našich budúcich žiačikov.
V apríli sme sa zapojili do 1.ročníka výtvarnej súťaže
„Najkrajšie miesto v našom chotári“, ktorú vyhlásilo OZ
Kopčianska lipka. Úlohou detí bolo vybrať si a výtvarne
spracovať miesto v blízkom okolí, ktoré pokladajú za
najkrajšie. Práce všetkých detí boli súčasťou výstavy pod
holým nebom pri kostole sv. Margity v Kopčanoch. Žiačka
4. ročníka Timea Pavlíková vo svojej kategórii obsadila
pekné 2. miesto.

Naša škola sa už tradične zapája do celoslovenskej súťaže
„Rodina bez cigariet“. Tento ročník bol pre nás veľmi
úspešný. Diana Koprlová, žiačka 3.ročníka, sa vo svojej
kategórii umiestnila na 2. mieste a žiačky 4. ročníka
Alexandra Bubánová a Lara Májková získali cenu
organizátora súťaže.
Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy v Skalici vyhlásila

výtvarnú súťaž „Superhrdinovia v zdravotníctve“
k príležitosti 60. výročia založenia školy. Cieľom súťaže
bolo upriamiť pozornosť na dôležitosť zdravotníckych
povolaní v spoločnosti.
V 1. kategórii bola ocenená
práca Magdalény Kocákovej, žiačky 4.ročníka.
Vo výtvarnej súťaži „Farebná jeseň“ žiačky Zara
Jančíková (1.ročník) a Magdaléna Kocáková (4.ročník)
získali cenu poroty. Okrem tejto sme sa zúčastnili aj
ďalších výtvarných súťaží, napr. „Vianočná pohľadnica“,
„Vojaci očami detí“, „Vesmír očami detí“ a iné.
Darilo sa nám aj vo vedomostných súťažiach. Žiaci 3.
ročníka Diana Koprlová, Lukáš Morávek, Timotej
Rampáček a Samuel Slezák sa stali úspešnými riešiteľmi
okresného kola Pytagoriády.
Už druhýkrát sme sa zúčastnili medzinárodnej
matematickej súťaže „Matematický klokan“. Prvý ročník
reprezentovala Zara Jančíková, za 2. ročník bojovali
Gabriela Švondrová, Martin Juráček – riešitelia súťaže,
Ondrej Krbica, Matúš Greško a Martin Hertl, ktorí boli
úspešnými riešiteľmi. Minuloročné výsledky obhajovali
žiaci 3.ročníka Diana Koprlová, Lukáš Morávek, Pavlína
Pípová a Timotej Rampáček, ktorí boli aj v tomto
školskom roku úspešnými riešiteľmi. Lukáš Morávek sa
stal šampiónom školy, dosiahol 100% - tnú úspešnosť.
Všetkým vyššie menovaným žiakom srdečne gratulujem
a ďakujem im za úspešnú reprezentáciu školy.
Vo vyučovacom procese sme využívali metódy
zážitkového učenia, najmä na hodinách etickej výchovy,
vlastivedy, prírodovedy, čítania a slohu. Ich cieľom bolo
podnecovať deti k samostatnosti a tvorivosti, motivovať
k rozprávaniu k danej téme na základe vlastných
skúseností a získaných informácií.
Posledný školský týždeň deti zažili množstvo
zaujímavých aktivít, napríklad turistickú vychádzku do
sadu s „Jabloňovou krížovou cestou“, kde sa kochali
krásnou vyhliadkou na okolitú krajinu, usporiadali sme
školský piknik s opekačkou a voľnými hrami.
Vyvrcholením boli „Didaktické hry v prírode“, kde sme
sa venovali zdravotnej príprave, dopravnej a
enviromentálnej
výchove,
a samozrejme
aj
mnohým športovým aktivitám.
Súčasnosť
Po dňoch plných oddychu, slnka, hier a šantenia nás opäť
privítali školské povinnosti a skoré vstávanie.
Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa
konalo 2. septembra 2021 o 8.00 hod. na školskom dvore.
Brány školy prekročilo 43 žiakov, medzi nimi s veľkým
očakávaním aj 10 prváčikov. Riaditeľka školy žiakov a
rodičov
oboznámila
s organizačnými
pokynmi
a obsadením tried:
1. ročník – 10 žiakov, tr. uč. PaedDr. Barbora
Chválová;
2. ročník – 5 žiakov, tr. uč. Mgr. Ľubica Kocáková;
3. ročník – 14 žiakov, tr. uč. Mgr. Lena Šteflíková;
4. ročník – 14 žiakov, tr. uč. Mgr. Ľubica Rozborilová.
Školský klub detí má dve oddelenia, ktoré navštevuje 38
detí.
1. oddelenie – 1. a 2. ročník – pani vychovávateľka
Drahomíra Hrubá
2. oddelenie – 3. a 4. ročník – Bc. Zdenka Vašiová
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Vyučujúci: Mgr. Ján Barník – náboženská výchova, Ing.
Viera Tomšová – Anglický jazyk a Mgr. Veronika
Rozborilová – asistentka učiteľa a učiteľka etickej
výchovy.
V škole pracujú štyri krúžky: Krúžok šikovných rúk
a Čitateľský krúžok vedie Mgr. Ľubica Kocáková,
Zábavnú školičku má na starosti PaedDr. Barbora
Chválová, v Pohybovo – dramatickom krúžku s deťmi
umelecky tvorí Mgr. Lenka Šteflíková a Počítačový
krúžok vedie Mgr. Ľubica Rozborilová.
Už pri vstupe do školy deti videli veľkú zmenu na
školskom dvore, ale najmä novú „Outdoorovú“ triedu,
v ktorej sa učenie v prírodnom prostredí stane
efektívnym, podporujúcim zdravie a zároveň kreatívnym.
Výučba na čerstvom vzduchu prináša množstvo výhod.
Žiaci sú vytrhnutí z každodenného stereotypu, na
vzduchu im oveľa lepšie pracuje mozog, učivo si
zapamätajú jednoduchšie, sú v tesnom kontakte s

Petrovoveská Jednota dôchodcov
oslavuje 25 rokov

Krásne výročie oslavuje tento rok organizácia
JDS v našej obci. Ubehlo už štvrť storočia od
dátumu jej založenia pani Martou Kubinovou,
ktorá ako predsedníčka pôsobí na tomto poste od
založenia až do súčasnosti. Hneď v začiatkoch
získala 40 členov a postupne sa do organizácie
pridali
aj
dôchodcovia
z Letničia a Unína. Neskôr
stála
pri
založení
aj
základných organizácií JDS
v Uníne, Letničí a Radimove.
A pripomeňme si aj to, že
táto činorodá dáma získala
v roku 2013 ocenenie Senior
roka od Ministerstva práce,
soc. vecí a rodiny SR.
Výročie založenia svojej
organizácie
dôchodcovia
oslávili na výročnej schôdzi 1. augusta 2021. Pani
predsedníčka na nej pripomenula históriu JDS
v našej obci, zhrnula doterajšie aktivity i plány
do budúcna. A ako hodnotí činnosť tejto
organizácie starosta obce Štefan Beňa? Tu je
jeho vyznanie:
„Ako starosta obce Petrova Ves pôsobím
druhé funkčné obdobie, no aj predtým som ako
poslanec obecného zastupiteľstva mal možnosť
vnímať aktívnu úlohu organizácie Jednota
dôchodcov Slovenska v našej obci. Bez nej by
sme si kultúrny a spoločenský život v našej obci
už ani nevedeli predstaviť. Jej aktívna členská
základňa,
činorodý
výbor
na
čele
so
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prírodou, ktorá na nich pôsobí upokojujúco.
Dňa 9.9.2021 sme sa zúčastnili spomienkovej tryzny za
obete holokaustu na území Slovenska. Pri pomníku
padlým sme vyjadrili pozostalým ľútosť nad každým
činom, ktorý schvaľoval deportáciu Židov do
koncentračných táborov a ich vysídlenie z nášho
územia. Spomienkami na obete sa snažíme v deťoch
pestovať zmysel pre ľudskosť a kultúrnosť.
Deti čaká veľa zaujímavých aktivít, ktoré im pripravia
pani učiteľky a vychovávateľky, napr. beseda
s poľovníkom,
včelárom,
hasičmi,
blší
trh,
extravagantný deň, výtvarné a vedomostné súťaže.
Vážení občania Petrovej Vsi, želám Vám krásny záver
roka, príjemné prežitie sviatočných dní. Ďakujem
všetkým, ktorí nám v uplynulom roku pomáhali a teším
sa na ďalšiu spoluprácu.
Mgr. Ľubica Rozborilová, riaditeľka školy
zakladateľkou a predsedníčkou pani Kubinovou
nechýbajú pri príprave hádam žiadneho obecného
podujatia. Ochotne pomáhajú partnerským
organizáciám, organizujú vlastné podujatia,
cestujú, školia sa, vzdelávajú, športujú,
stretávajú i zabávajú. Vedia, že v zrelom veku je
najhoršie upadnúť do apatie a myslieť len na
svoje neduhy. Paleta ich aktivít je skutočne
pestrá.
Sú nám príkladom, že si máme
vážiť historické a kultúrne
dedičstvo, ktorého súčasťou
sú napríklad ľudové kroje.
Starajú sa o hroby našich
bývalých kňazov, pomáhajú
skrášľovať našu obec a tiež
ju reprezentujú na rôznych
výstavách a prehliadkach.
Venujú
sa
sociálnym
i
zdravotným
témam
a
pripomínajú nám, že ani
v dnešnej dravej dobe nemáme zabúdať na
charitu a dobročinnosť. Nie je im cudzia rola
dôstojných organizátoriek adventných koncertov
a na druhej strane sa dokážu deťom prihovoriť
na Rozprávkovom pochode v
kostýmoch
postavičiek z kresleného seriálu.
Veru, takéto dôchodkyne a dôchodcov
máme v našej obci a sme na nich patrične hrdí.
K ich výročiu im srdečne blahoželám v mene
všetkých mladších Petrovovešťanov a z celého
srdca im želám veľa zdravia, životných síl
a tvorivého elánu.“
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Materská škola
Obzretie sa za minulým rokom...
Druhý polrok šk. roka 2020/21 bol poznačený
pandemickými obmedzeniami, ktoré nám v mesiaci
január prerušili prevádzku v MŠ. Hneď ako nariadenia
vlády umožnili návrat do školy, s vervou sme od
8.2.2021 pokračovali v napĺňaní edukačných cieľov.
V súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej
koronavírusom sme na škole zaviedli dôsledný hygienickoepidemiologický režim. Možno aj vďaka zodpovednému
prístupu sa nám v zdraví podarilo nepretržite
prevádzkovať školu až do letných prázdnin, t.j. do
23.07.2021. Hoci usmernenia MŠVVaŠ SR neumožňovali
organizovanie podujatí, naša materská škola interne žila
pestrým a radostným životom.
Fašiangový čas nezostal bez detského karnevalu. Rodičia
pripravili deťom krásne kostýmy rozprávkových
a filmových hrdinov, v ktorých sa deti do sýtosti vyšantili,
vytancovali a zabavili. Síce len v triede, ale rátalo sa... Z
fašiangových okamžikov vznikli milé fotografie, jedna
z nich bola úspešná v súťaži o naj foto "Fašiangy", ktorú
vyhlásila Únia žien Petrova Ves. Výhra v podobe
nádhernej tortičky s logom našej MŠ osladila deťom
Indiánsky deň. Ku Dňu matiek sme zinscenovali pre
mamičky a babičky prekvapenie v podobe pôvabných
tanečných choreografií na populárnu gospel-hausovú
skladbu „Jerusalema“ a legendárnu pieseň „Mám Ťa rád”,
popretkávané slovami vďaky, úcty a lásky. Nakoľko
nebolo možné organizovať podujatia za účasti verejnosti,
zverejnili sme video záznam v on-line priestore na našej
Fb stránke. Oslavnou bodkou bol darček v podobe
fotografie dieťa s venovaním v rámiku. Nechýbal ani
tradičný "Týždeň detských radostí“ ktorý sme pripravili v
dňoch 31.5. – 4.6. 2021 pri príležitosti sviatku MDD.
Z pripravených zábavných aktivít, podľa hodnotenia detí,
im najviac radosti priniesli „Hľadanie zvieratiek víly Ely“,
„Rozprávkový svet“, „Detská párty“ a „Objavovanie sveta
vo sférickom kine“. Zvažovali sme spôsob, ako sa s
dodržaním ustanovení Vyhlášky ÚVZ SR oficiálne
rozlúčiť za účasti rodičov s deťmi, ktoré opúšťajú brány
našej dúhovej školičky a zároveň aj so školským rokom.
Tradičnú rozlúčku sme z interiéru presunuli do exteriéru,
ktorý sme skrášlili párty výzdobou ladenou do ríše víly
Elly a loga našej MŠ. Deti, ktoré z triedy Včielok odlietajú
do ZŠ, sa rozlúčili dynamickým pásmom „Krok za
krokom pomaličky, odchádzame do školičky“, v ktorom
predviedli nadobudnuté schopnosti a zručnosti. Naši
absolventi dostali oficiálny doklad o ukončení dochádzky
do MŠ, ktorým je „Osvedčenie o absolvovaní
predprimárneho vzdelávania“, knihu s venovaním a
pochvalný list. Pre všetky deti bola pripravená tanečná
hudba, pestrofarebné veterníky, svieže nápoje, párty
zákusok, chutná pizza a obdivuhodná tortička, ktorú
zabezpečili rodičia. Deti si do svojho „škôlkarského
batôžteku“ mohli opäť uložiť jeden príjemný zážitok.
Budúcim prváčikom sme zaželali veľa úspechov v škole.
Poďakovali sme celému tímu za kvalitnú prácu počas
celého školského roka, zriaďovateľovi Obec Petrova Ves
za podporu a ústretovosť, rodičom za spoluprácu zavŕšenú
krásnou tortičkou a p. Jozefovi Šiškovi za pizzu pre deti
na záver školského roka.

A prišiel ďalší školský rok 2021/2022...

S odhodlaním sme sa pustili do
novej dúhovej výzvy
Hoci sme nový školský rok rozbehli s opatreniami
súvisiacimi s korona pandémiou, veríme, že nás v ňom
ešte čaká veľa nového, zaujímavého, veselého a
pekného. Dôkazom boli aj prvé okamžiky...
Hneď v prvý deň sme mali skvelý plán, kto bol s nami,
nebol sám... Alternovaná hudobná postavička Dúhalka,
nás zaviedla do krajiny za Dúhou, kde slnko svieti do
očí a nikto sa nemračí... Deti sa predstavili, zaspievali
si poučné pesničky, zatancovali, zašantili s bublinkami
a pomohli dúhe vrátiť utečené farby. Vďaka pútavej,
interaktívnej aktivite deti zabudli na plač a so
zanietením nasledovali Dúhalku.
Organizácia školského roku.
V školskom roku 2021/2022 fungujeme v dvoch
heterogénnych triedach. V triede s názvom „Slniečka“
máme zapísaných 17 2,5-4 ročných detí, ktoré budú
postupne nastupovať počas školského roku po dovŕšení
troch rokov. Edukačný proces v tejto triede vedie
riaditeľka Alena Kučerová a p. učiteľka Iveta
Čulenová. V triede „Včielky“, vo vekovom rozmedzí
4-6 rokov, s počtom 20 detí výchovu a vzdelávanie
zabezpečuje p. učiteľka Mgr. Jana Vallová a p.
učiteľka Bc. Eva Pišojová.
Ostatný personál v MŠ zostáva v nezmenenej zostave:
vedúca školského stravovania Jana Hatalová, hlavná
kuchárka Andrea Ondrášová, pomocná kuchárka Viera
Chňupková, školníčka Mária Jančíková, upratovačka
a pomocná sila v kuchyni Katarína Janovicová.
S účinnosťou od 1. septembra je pre každé dieťa, ktoré
dosiahne päť rokov do 31. augusta 2021, predprimárne
vzdelávanie povinné.
Naše rozbehnutie.
Začiatky neboli ľahké, deti majú rôzne povahové
vlastnosti a návyky z rodiny. Musia sa adaptovať na
nové prostredie, režim, sociálne kontakty, odlúčenie.
Každé dieťa spracuje záťažovú situáciu iným
spôsobom. U niektorých detí sú reakcie na uvedené
zmeny výraznejšie: plač, hádzanie sa o zem, kopanie
okolo seba, kričanie, vzdor, u iných nepatrné.
No vždy sme optimisti, nestrácame nádej a veríme, že
obdobie negativizmu raz pominie.
Teší nás, že väčšina deti, chodí do MŠ s nadšením,
s úsmevom a ochotne plní stanovené úlohy
a požiadavky. V súčasnosti sa okrem iných
cieľavedomých, zmysluplných, hrových činností
a aktivít venujeme jesennému tvoreniu. Rozvíjame si
ním jemnú motoriku, koncentráciu, tvorivosť
a uvoľňujeme emócie.
Máme tu nový školský rok a s ním prišli ďalšie výzvy,
ktoré spolu určite zvládneme. Nech nás pri tom
sprevádza zdravie a pozitívne myslenie.
Alena Kučerová, riaditeľka MŠ
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Aspoň leto podujatiam prialo
Prežívame opäť zvláštny rok. Zjari sme namiesto oznamov o plesoch, fašiangoch či veteránoch
zverejňovali termíny testovania, informovali o aktuálnych opatreniach a roznášali respirátory. Keby
nebolo aspoň čiastočného spoločenského nádychu počas leta, spomínali by sme na tento rok ešte
žalostnejšie.
Nepripomínajme však iba negatíva. Počas obmedzení na
začiatku roka sme sa viac začali obzerať po svojom okolí –
vybudovali sme nádhernú Jabloňovú krížovú cestu,
upratovali sme svoje okolie, zbierali odpady a mali sme
čas zvečniť na fotografiách pekné miesta a svoje aktivity.
Sociálne siete, ktoré sú často zaplavené negatívnym
nánosom zlostných komentárov, sme na chvíľu vyplnili
veselými fotkami vo fotosúťažiach, ktoré vyhlásila Únia
žien. Zvečnené „Zimné radosti“ či „Fašiangy“ sa dočkali
víťazov hlasovania a ich autori následne sladkej odmeny
v podobe torty.
Počas celého mája sa nad našou obcou týčila pekne
vyzdobená májka, akoby nám chcela svojou sviežou
zeleňou dodať nádej, že sa situácia zlepší. O jej výzdobu a
stavanie sa zaslúžili členovia Kultúrneho klubu
v spolupráci s OcÚ a Stavebninami P. Ves, ktoré
zapožičali potrebnú techniku.
Našim májovým hodom príliš počasie neprialo a na
tradičnú rallye veteránov sme mohli len zaspomínať.
Mnohí účastníci sú totiž zo zahraničia a cestovanie v tomto
čase bolo ešte obmedzené. Okrem pekných chvíľ
v rodinnom kruhu sa však našli aj podnetné okamihy, či už
duchovného charakteru - posvätenie zrekonštruovanej
budovy fary pred hodovou sv. omšou alebo svetské
radosti - pozvanie na koštovku vína do Baru na štadióne či
na posedenie do Družstevnej reštaurácie.
A keď už máj celý mesiac stál, prišla aj chvíľa jeho
zrezávania. Keď sa pri stavaní máje nekonal majáles,
nahradil ho juniáles, na ktorý nás 5. júna pozvali opäť
členovia Kultúrneho klubu. Dobrá cigánska, posedenie
s priateľmi a živá hudba s Iginnom predstavovala príjemný
vstup do letných chvíľ.
Teplé letné dni priniesli aj ďalšie uvoľnenie opatrení, takže
sa mohol konať aj deťmi obľúbený Rozprávkový pochod.
Na jeho organizácii sa 26. 6. pod záštitou obecného úradu
opäť podieľali všetky obecné organizácie, ktoré vyslali
svojich zástupcov, aby sa premenili na šašov, vodníkov,
víly, čertíkov, tučniakov i všakovakú chrobač. Potešili aj
živé zvieratká z farmy, s veselou náladou sa vlnili havajské
tanečnice. Nechýbali obľúbené vodné aktivity u hasičov a
streľba zo vzduchovky u poľovníkov. Deti si zašportovali,
zaskákali, zastrieľali, jednoducho ukázali svoju obratnosť
a zručnosť, čím si na každom stanovišti vyslúžili sladké
odmeny. Na ihrisku sme si ešte posedeli pri dobrom
divinovom guláši, pre deti bola pripravená pizza, ktorú
sponzorsky venovala reštaurácia U Kúrečku.
Počas príjemného prázdninového popoludnia 7. 8.
Športový klub Petrova Ves zorganizoval na štadióne
skvelé letné podujatie (nielen) pre milovníkov piva a
gulášu. Pivný minifestival a súťaž vo varení guláša mali
opäť úspech. V ponuke bola viac ako desiatka pív, niektoré
aj z domácej produkcie od miestnych domovarníkov. V
súťaži o najlepší guláš sa prezentovalo 5 tímov, chuťové
bunky poroty vyhodnotili ako najlepší guláš rodín
Václavkových, Ondrášových a Krajíčkových. Ostatní

návštevníci si pochutili na výbornom guláši z diviny, v
ponuke boli aj pečené klobásy, hotdogy, pukance,
cukrová vata... Deti sa zabavili na skákacom hrade a
všetkým pre dobrú náladu vyhrávala Veselá dvojka, DJ
Drobec a večer hudobný hosť programu skupina Los

Brados.
V septembri sme si dôstojne zaspomínali aj na temné
chvíle našej histórie. Dňa 9. 9. sa naša obec ako jediná
z okresu Skalica spolu s ďalšími 68 mestami a obcami
na Slovensku zapojila do celoslovenskej pietnej
spomienky „Nezabudnutí susedia“, ktorá sa konala
pri príležitosti pamätného Dňa obetí holokaustu a
rasového násilia na celom Slovensku v rovnakom čase.
Spomienková tryzna pri Pomníku padlým sa začala
zvukom sirény, vyzváňaním zvonov a minútou ticha,
na ktorú prítomných vyzvala hlavná organizátorka
podujatia Mgr. Veronika Chňupková. Tá vo svojom
úvodnom prejave pripomenula udalosť spred 80 rokov
– prijatie tzv. Židovského kódexu v roku 1941, ktorý v
270 paragrafoch ustanovil na Slovensku osobitný
právny režim občanov židovského vierovyznania a
zbavil ich občianskych práv. O rok neskôr sa prikročilo
k deportáciám židovských občanov do vyhladzovacích
táborov. Mená 6 000 000 židov, z toho 1 000 000 detí,
ktorí sa previnili len tým, že boli iní vo svojej viere,
mali ostať navždy zabudnuté. Aby sa tak nestalo,
pripomenuli sme si ich pamiatku aspoň čítaním mien a
zapálením sviečok.
Mená siedmich desiatok obetí holokaustu a mená
obyvateľov, ktorí riskovali, aby pomohli zachrániť
svojich
židovských
spoluobčanov,
prečítali
predstavitelia našej obce, cirkvi, vzdelávacích a
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Pokračovanie zo str. 9

záujmových inštitúcií. Potom zapálili sviečky a položili na pomník kamienok. Teší nás, že na podujatí sa spolu so
svojimi pani učiteľkami zúčastnili aj žiaci z našej základnej školy. Aj keď je to pre deti ťažká téma, pozorne
počúvali nahrávku so spomienkami prof. MUDr. Traubnera, ktorý porozprával o svojom smutnom detstve
židovského chlapčeka v časoch vojnového Slovenského štátu. Podobne citlivo sa prítomným vo svojom liste
prihovoril pán generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Mgr. Ivan Eľko. Na záver
sme si vypočuli modlitbu hlavného rabína na Slovensku Michaila Borisoviča Kapustina. Možno práve v tomto
období je dobré mať na pamäti, že ťažké časy vždy raz pominú a zostanú len smutnou pamiatkou v ľudských
srdciach.
Október je mesiac, ktorý je oslavou jesene života a pripomienkou úcty k všetkým
starším spoluobčanom. No aj v tomto roku bol Mesiac úcty k starším
ovplyvnený aktuálnymi hygienickými opatreniami. Opäť nebolo možné
usporiadať spoločné posedenie pre dôchodcov, ktoré bolo celé roky tradíciou v
našej obci. Aby sme našim seniorom aspoň symbolicky vyjadrili naše uznanie
a poďakovanie, odovzdali sme im v krásnu slnečnú nedeľu 24. októbra aspoň
malú pozornosť.
Štatistiku takého pestrého spoločenského života, na aký sme boli v minulosti
zvyknutí, v tomto vydaní spravodaja nenájdeme. Našťastie si náš život vieme
obohatiť aj drobnými radosťami, ktoré nám žiadne obmedzenia nevezmú. Majme
istotu, že keď sa raz všetko vráti do bežných koľají, opäť zaplníme sociálne siete
i noviny množstvom obdivných a pochvalných správ o vydarených podujatiach.
Mgr. M. Hricová

Zbierky pre Moravu

Ničivé tornádo, ktoré sa prehnalo u našich
moravských susedov 24. 6. 2021 prinieslo okrem strát
na ľudských životoch a zdraví aj obrovské materiálne
škody. V našej obci sa okamžite zaktivizovali občania,
aby prispeli do humanitárnych zbierok materiálnej
pomoci postihnutým obciam. V spolupráci s obcou
Radimov sme nimi až trikrát naplnili dodávku a
postupne boli odovzdávané na potrebné miesta.
Dostali sme referencie, že preberajúci s vďakou
ocenili hodnotu materiálnej pomoci - išlo o nové,
nepoužité a potrebné veci.
Zároveň sa v lete konala finančná zbierka na
transparentný darovací účet pod záštitou obcí
Radimov, Petrova Ves a Letničie. Podarilo sa
vyzbierať 5 200 €. Po dohode starostov obcí a
konzultácii so samosprávou na moravskej strane sa
finančná pomoc posúva konkrétnej rodine z Moravskej
Novej Vsi, ktorej dopomôže k dokončeniu
rekonštrukcie rodinného domu a plnohodnotnému
bývaniu opäť vo svojom.

A...
Nový obecný zamestnanec
Od 01. 04. 2021 je novým obecným
zamestnancom p. Rudolf Lukáč. V kompetencii
jeho pozície je prevádzka zberného dvora;
obsluha traktora, prípojných a obslužných
zariadení; manipulácia a zhromažďovanie
odpadov; prevádzka obecného autobusu; obslužné
práce pri údržbe obce, verejných priestranstiev a
verejnej zelene.
Nová knihovníčka
Naša dlhoročná knihovníčka p. Marta Rúsková
nemôže v súčasnosti zo zdravotných dôvodov túto
prácu vykonávať, preto je od 27. 8. knihovníčkou
v obecnej knižnici p. Mária Pochylá.

A ďalšie jablone na vás čakajú...
Ak pri svojich vychádzkach zavítate na našu Jabloňovú krížovú cestu, nájdete v jej okolí
ďalšie jablone, ktoré čakajú na svoje ošetrenie a omladenie. Kto má záujem, môže si z nich
vybrať, vziať do starostlivosti a oberať úrodu. Niektoré sú už obsadené, svedčí o tom označenie,
ako vidíte na fotografii. Z takýchto stromov prosíme prenechať úrodu tomu, kto sa o ne stará. V
jabloňovom sade prevažuje odroda Spartan, menej Idared a Golden Delicious.
Bližšie info u p. Petra Chňupku, tel. 0915 220 909.
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Jabloňová krížová cesta

cesty, Pátrovi Quirínovi za jeho jedinečnú myšlienku,
nadšenie a úsilie, ktorými dokázal strhnúť ostatných na
Vybudovanie našej Jabloňovej krížovej cesty vybudovanie tohoto výnimočného diela.
je bezo sporu veľkou udalosťou, ktorá sa určite
zapíše do našej farskej i obecnej histórie. Pripomeňme
v krátkosti, ako sa to celé začalo i zrealizovalo.
Iniciátorom myšlienky vybudovať krížovú cestu
v jabloňovom sade bol Páter Quirín, ktorý postupne
dokázal pre tento zámer nadchnúť čoraz väčší okruh
dobrovoľníkov. Počas jesenných a jarných mesiacov 2020
– 2021 prebehlo viacero brigád členov farského
spoločenstva a Občianskeho združenia PETROVILLA, za
výdatnej pomoci pracovníkov Obecného úradu v Petrovej
Vsi. Vykonalo sa veľa práce, kým sa pripravilo dôstojné
prostredie pre zastavenia krížovej cesty. Vďaka štedrým
darcom, ktorí prispeli drevom (p. Rudolf Smolinský z
Letničia), impregnáciou na drevo (pán Horinka z Unína)
alebo ukotvením krížov (p. Rastislav Pochylý), má
kalvária pätnásť zastavení – 15 dvojmetrových drevených
krížov, na ktorých je upevnená pieskovcová tabuľka
zastavenia krížovej cesty. Jednotlivé zastavenia dal počas
pôsobenia v našej farnosti vyhotoviť Páter Martin a boli
umiestnené na fare. Na konci krížovej cesty – na vrchole
sadu - sa nachádza šesť metrov vysoký drevený kríž z
červeného smreku, ktorý daroval pán Jozef Ďurica z
Liptovskej Tepličky. Bol umiestnený 13. marca 2021.
Nasledovalo osadenie lavičiek (dar od firmy Drevoporez
Dolná Poruba, povrchová úprava p. Jaroslav Hyža), úprava
okolia jednotlivých zastavení, ktoré si vzali pod svoj
„patronát“ viaceré rodiny a spoločenstvá. Úpravu obetného
stola a množstvo ďalších stolárskych prác zabezpečil p.
Miroslav Hrubša. Mnoho stavebnej a brigádnickej práce
vykonali p. Martin Kudoláni a p. Marián Hrubša.

Už na jeseň 2020 sa na Jabloňovej krížovej ceste začali
konať v úzkom kruhu stretnutia veriacich, ktoré
pokračovali na jar 2021, najmä v období pred Veľkou
nocou. Jarné pobožnosti (napr. „Prvosienkové stretnutie“)
mnohým pomohli prekonávať smutné obdobie izolácie,
keď sme mali možnosť na tomto mieste načerpať Božie
požehnanie, duševne si odpočinúť pri vnímaní kvitnúcej
nádhery, ako aj rozvíjať pekné vzťahy s priateľmi a
známymi. V tomto období pribudli aj vkusné drevené
tabule, ktoré na Jabloňovú krížovú cestu nasmerujú
každého návštevníka.
Jabloňovú krížovú cestu slávnostne požehnal 10. júla
2021 Páter Jaroslav Cár, vikár provinciálneho kustóda
minoritov. Na tejto slávnosti sa zúčastnilo mnoho
veriacich z našej farnosti a vzácnych hostí. Od
petrovoveských gazdiniek nechýbalo chutné občerstvenie,
slávnostnú atmosféru dotvoril náš kostolný spevácky zbor,
krojovaní a výstavka výtvarných prác detí. Za všetkých
Petrovovešťanov vystúpil starosta obce, ktorý poďakoval
Pátrovi Jaroslavovi za slávnostné požehnanie krížovej

A ďalšie podnetné stretnutia, pobožnosti i sv. omše
pokračovali aj v letných mesiacoch, spomeňme napr.
krížovú cestu mladých birmovancov či augustové
požehnanie kvetov a bylín.
V súčasnosti prebieha ďalšia výstavba: zo zbierok,
predaja magnetiek a s finančnou pomocou z grantu
TESCO "Vy rozhodujete, my pomáhame" a z grantu
CreoCaritas sa buduje krytý prístrešok s lavičkami.
Bude mať svoje využitie počas slávení sv. omší,
pobožností i na oddych unaveným nohám pútnikov a
výletníkov. Toto miesto totiž nemá len silný duchovný
rozmer. Čoraz častejšie sa stáva cieľom rodinných i
školských vychádzok, cyklovýletov návštevníkov z
blízkeho i širšieho okolia. A čo je pre ostatné krížové
cesty nezvyčajné, okrem vzácneho povzbudenia a
oddychu ponúka aj úžitok z úrody omladených jabloní,
ktoré sa teraz na jeseň svojim pestovateľom odvďačujú
chutnými plodmi.
Naozaj môžeme byť spokojní, že našim potomkom
zanechávame takéto pekné dedičstvo - miesto Božej
prítomnosti, vrúcnej modlitby a malebnej krásy.
Rekonštrukcia budovy fary
Pred hodovou sv. omšou 23. mája 2021 bola
posvätená krásne zrekonštruovaná farská budova za
účasti Pátra Viktora Štefana Locnera O. Praem, dekana
Skalického dekanátu. Bolo priam symbolické, že svätá
omša pod holým nebom, ktorej slávnostnú atmosféru
dotvárali rozkvitnuté gaštany ako vzácne lustre s
tisícom sviec, skončila práve vo chvíli, keď začali
padať prvé dažďové kvapky.

Kým však mohla byť budova nášho farského úradu
po rekonštrukcii posvätená, bolo potrebné zrealizovať
množstvo stavebných prác a úprav. Bola vymenená
strecha, plechové olištovanie jej štítov, okienka na
povale, zvody na vodu; zrealizovala sa stavebná úprava
vchodu aj východu z fary, pribudli nové vchodové
dvere aj dvere do záhrady; obnovila sa chýbajúca
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omietka, urobil sa náter a
prízemná estetická úprava fasády,
vykonalo sa očistenie a náter okenných
mreží, namontovali sa nové parapety. Vykonali sa
elektropráce - izolácia elektrického vedenia pred opravou
strechy, nový privodný el. kábel do fary, elektroinštalačné
práce pred montážou prístrešku. Prácam predchádzalo
požičanie a montáž lešenia, na záver bol potrebný odvoz
odpadu zo záhrady.
Určite súhlasíme s P. Quirínom, že veľké poďakovanie
patrí všetkým, ktorí sa horlivo angažovali pri oprave:
prácou, radou, službou či pohotovým konaním. Všetkým,
ktorí nezištne obetovali svoj čas, prostriedky a námahu bez
nároku na finančnú úhradu alebo aspoň so zľavou. Ceníme
si všetkých, ktorí finančne prispievali do bežných
pravidelných zbierok a aj mimo nich, všetkých, ktorí idúc okolo - svojím slovom povzbudili tých, ktorí
pracovali. Vďaka patrí aj gazdinkám, ktoré sa starali o
stravu a občerstvenie pracovníkov a brigádnikov, a
obetavým ženám, ktoré sa postarali o záverečné
upratovanie fary.
Pobožnosť pri soche sv. Jána Nepomuckého
Za krásneho počasia a v nádhernej prírodnej scenérii sme
si 16. mája spomenuli na sv. Jána Nepomuckého,
horlivého kňaza žijúceho v 14. storočí, ktorý zomrel za
svoju vernosť Bohu a Cirkvi ako mučeník. Sochu sv. Jána
Nepomuckého dal postaviť v roku 1862 z vďačnosti za
záchranu dieťaťa Mikuláš Boltizár s manželkou Gabrielou.

Procesia na sviatok Božieho Tela - 3. júna
Príjemné letné počasie tvorilo rámec dôstojnej procesii
počas slávnosti Ježišovho Najsvätejšieho Tela a Krvi. Bolo
skvelé pod dlhšom čase zasa spoločne tráviť chvíle
v Božom mene a posilniť sa tak vo svojej viere. Tento
sviatok je oslavou daru Eucharistie a úcty k Spasiteľovi
skutočne prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo
Sviatosti Oltárnej.
Slávnosť 1. sv. prijímania
6. júna prišla tá vzácna a nezabudnuteľná slávnosť pre
prvoprijímajúce deti. Radosť z toho, že prvýkrát prijali
Pána Ježiša, prežívalo nielen 13 úprimných detských
srdiečok, ale aj ich rodičia, krstní a starí rodičia, vlastne
celé rodiny. Modlíme sa, aby tieto deti naďalej prichádzali
s radosťou do nášho svätostánku a tešili sa na ďalšie
stretnutia s Pánom Ježišom.
Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie - 15. augusta
Dotyky Božej lásky sme vnímali pri svätej omši k oslave
Panny Márie, ktorá bola po skončení pozemského života s
telom aj dušou vzatá do nebeskej slávy. K atmosfére tohto
krásneho mariánskeho sviatku prispela aj jedinečná

výzdoba v našom kostole.
Opekačka vo farskej záhrade - 17. augusta
Počas prázdninovej opekačky na farskej záhrade si
chlapci a dievčatá zo skupiny birmovancov pripravili
zábavno-súťažný program pre svojich mladších
kamarátov. Takisto sa postarali o vynikajúce
občerstvenie a servis. Vydarenej akcii prialo aj počasie,
takže sa všetci účastníci, vrátene niektorých rodičov
a starých
rodičov,
tešili
z príjemných
chvíľ
v priateľskej spoločnosti.
Začiatok šk. roka v dôvere v Božiu pomoc –
1. september
Naši školáci, pedagógovia, vychovávatelia, rodičia
i starí rodičia sa v predvečer začiatku nového
školského roka stretli na sv. omši, aby sa spoločne s
dôverou obrátili na Ducha Svätého, ktorého poprosili
o pomoc, hojnosť darov - jeho „ovocia“. P. Quirín
požehnal aktovky škôlkarov a školákov všetkých
vekových kategórií, no nezabudol aj zdôrazniť
dôležitosť ich vlastného snaženia na ceste úspešného
zvládnutia školských povinností.
Sviatosť birmovania – 4. septembra
Po období príprav nastal deň, keď naši birmovanci
získali dar zrelej viery a nezmazateľný znak Ducha
Svätého, aby sa z nich mohli stať zodpovední dospelí
kresťania. Sviatosť birmovania 27 birmovancom
z našej farnosti a jednej dievčine z Radošoviec udelil
otec biskup Prof. ThDr. Jozefa Haľko, PhD. Myšlienky
jeho kázne vyjadrené jazykom a na príkladoch blízkych
mladej generácii zarezonovali v dušiach a v mysliach
našichmladých birmovancov. Veríme, že na tento deň
budú spomínať s dojatím a radosťou.
Adorácia s absolventmi komunity Cenacolo - 19.
septembra
Bol to krásny zážitok – zúčastniť sa adorácie
s precíteným spevom a úprimnými vyznaniami od
mladých ľudí z komunity Cenacolo. A dojímavé bolo
aj finálne spojenie všetkých prítomných v modlitbe
venovanej Pátrovi Quirínovi pri príležitosti jeho
narodenín.
Stretnutia detí na fare
Od 17. septembra sa začali konať stretnutia detského
farského spoločenstva. Vedú ich mladí, ktorí sa pred
krátkym časom stali dospelými kresťanmi. Iste aj
z týchto podnetov bude čerpať mladá generácia, aby
o 4 roky prijala sviatosť birmovania.
Poďakovanie za úrodu 26. septembra
Ako vravievali naši predkovia v ľudovej múdrosti „Bez
Božieho požehnania márne naše namáhania“,. Sme
vďační, že aj tento rok nám Pán doprial bohatú úrodu.
Plodmi našich záhrad a polí sme vyzdobili náš chrám
a Páter Quirín tieto dary Božej štedrosti na svätej omši
slávnostne požehnal.
Pokračuje zber vrchnákov
A na záver ešte povzbudenie do bohumilej činnosti. Na
faru alebo do predsiene kostola stále možno nosiť
vrchnáky od PET fliaš, avivážnych a pracích
prostriedkov, kávy a pod., ako aj stlačené alumíniové
plechovky od nápojov. Sú určené na charitatívny účel,
aby sme pomohli Marekovi Hejdovi z Letničia získať
finančné prostriedky na rehabilitáciu.
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Púť do Talianska
Každý svätec je pre nás svetlo
a chceme sa od neho učiť...
V závere októbra sa skupina našich farníkov vybrala
s CK Awertravel na púť do Talianska. V priebehu
štyroch dní navštívili známe talianske pútnické miesta
rôznych svätcov. Bologna, Sienna, Orvieto, Cascia
a Loreto. Takto spomína na pútnický zájazd p. Mária
Pochylá:
Vyrazili sme v sobotu 23. októbra. Po 13-hodinovej
ceste autobusom nás privítala v nedeľu ráno Bologna.
Bologna je známa nielen svojou univerzitou
a cestovinami. Má množstvo chrámov, napríklad
Bazilika sv. Františka či Bazilika sv. Petronia - patróna
mesta, cez ktorý prechádza poludník vyznačený na
podlahe chrámu. Známa je i Bazilika sv. Dominika so
svojim konventom. A Bologni sa nachádza sedem
chrámov, ktoré symbolizujú Jeruzalem. Všetky chrámy
sú obložené mramorom, budovy v meste sú postavené
z červených neomietnutých tehál, za čo Bologna vďačí
svojej prezývke „červené mesto“.
Poobede sme sa presunuli do Sieny, kde sme slávili
nedeľnú svätú omšu v Bazilike sv. Dominika. Tu je
uložená relikvia (hlava) sv. Kataríny Sienskej, učiteľky
cirkvi a spolupatrónky Európy. Katarína Sienská viedla
prísne odriekavý život, Duch Svätý ju zázračne obdaril
milosťami. Vedela čítať hriešnikom vo svedomí
a odhaľovať im ich najskrytejšie hriechy. Zanechala po
sebe prekrásne dokumenty duchovných a teologických
vedomostí. Pri tejto sv. omši páter Quirin vyzdvihol
múdrosť tejto svätice, o ktorú máme prosiť nášho Pána
i my.
Ďalší deň sme pricestovali do Orvieta, ktoré je známe
druhým eucharistickým zázrakom. Je to starobylé
mesto, ktoré lákalo už Etruskov, postavili si tu
opevnenia. Druhý eucharistický zázrak sa odohral v roku
1263, keď sa istý český kňaz pri ceste do Ríma zastavil
v Bolsene. Mal vážne pochybnosti o skutočnej
prítomnosti Krista v Eucharistii. Keď slávil sv. omšu,
počas premenenia sa časť hostie premenila na telo,
ktoré krvácalo a kvapky krvi sa roztiekli na korporál i na
dlažbu kostola. Skúmaním bolo zistené, že ide o ľudské
telo a krv skupiny AB. Na základe tohto zázraku bol
ustanovený sviatok Božieho tela a krvi Krista Pána.
Našou ďalšou zástavkou bola Cascia – miesto
posledného pobytu sv. Rity. Bazilika sv. Rity nás už

zďaleka priťahovala svojou mohutnosťou, akoby chcela
objať a ochraňovať celé okolie. Sv. Rita je sväticou
všetkých – trpela i milovala. Je ako ruža, vôňa i tŕnie.
Odpustila všetkým, ktorí jej ublížili. Je patrónkou
beznádejných situácií i zmierenia. Všetko, čo sa nemôže
stať, sa láskou, modlitbou a na jej príhovor stane. Tieto
myšlienky adresoval pútnikom i páter Quirín. Ľudia sa
považujú za veľmi dôležitých, keby sa nebrali tak vážne,
mohli by lietať ako anjeli.
Posledný deň sme navštívili Loreto, kde sa nachádza
dom Panny Márie. Je to časť domčeka, kde žila a bola
vychovávaná Panna Mária, a ktorý bol dejiskom
Zvestovania a Vtelenia Božieho syna. Dom bol prenesený
z Palestíny „anjelmi“. Anjelmi bola v skutočnosti zámožná
rodina s priezviskom „Angeli“, ktorá zachránila dôležité
predmety z domu našej Matky pred moslimskými
nájazdmi. Pôvodné kamene sú obložené mramorom
s výjavmi z jej života. V homílii páter Quirín vyzdvihol
atribút Svätej rodiny. V manželskom zväzku musí byť
prítomný Boh. Máme byť k sebe pozorní, láskaví,
jednotní. Nazaretský domček je pre nás symbol, aby sme
si budovali dom, v ktorom bude prítomný Ježiš uprostred
ľudí.
Návštevou Loreta sa skončila naša púť za svetlom
viery. Zanechala v nás mnoho krásnych dojmov, ale
i podnetov na rozjímanie o svojom živote, vzťahu k Bohu
i k svojim blížnym. Niekoľko zrniek na záver: „Rozdávaním
radosť rastie.“ „Dávajme dobro druhým.“ „Obetavosť
otvára oči.“

14

petrovoveský spravodaj

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Narodili sa...

Zosobášili sa...

Filip Šiška

30. 01. 2021

Adriana Pochylá—Peter Pochylý

27.12. 2020

Laura Dujsíková

12. 03. 2021

Pavlína Hrubšová – Vladimír Vávra

20.02. 2021

Tibor Jozefák

08. 05. 2021

Agáta Lukáčová – Dominik Lorenc

15. 05. 2021

Klára Pochylá

19. 06. 2021

Jana Kolínková – Filip Nemec

15. 05. 2021

Klára Zifčáková

12. 07. 2021

Alžbeta Beňová – Jozef Lánik

24. 07. 2021

Oliver Konečný

16. 07. 2021

Slavomíra Hrubšová – Jakub Kuthan

14. 08. 2021

Sebastian Lorenc

26.08.2021

Lenka Jurkovičová – Miroslav Tokoš

04. 09. 2021

07.09.2021

Peter Jozefák – Monika Saláková

25. 09. 2021

Juliana Kotulová

80-roční

85-roční

Berta Lukáčová

Jenoféva Haluzová

70-roční

Marta Páralová
Ján Tomša

Pavol Fišera

Helena Poláčková

Blažena Ondrášová

Vladimír Feher

Jozef Krbica

Štefan Schemmer

Alojz Cvečka

Ferdinand Hrubša

Vilma Köttnerová

Štefan Hrubša

František Mihálik

Emília Hrubšová

Mária Júnošová

Ladislav Langer

Jozef Sokol

Helena Kotvanová

Vilma Michalicová

Jozef Klena

Margita Skalová

Mária Blatnická

Ladislav Kotvan

Miroslav Langer

Ľubomír Stieranka

Terézia Pochylá

Mária Šebestová

Mária Vépyová

JUBILANTI...

75-roční

Marta Rusková

Miroslav Pochylý
Štefan Matula
Alojz Nemec
Katarína Černeková
Stanislav Janík
Mária Baránková
Štefan Krištofík

85-roční a viac

Rozália Jakubáčová

Alfonz Kotvan

Anna Horinková

Matilda Kocáková

Anna Hyžová

Anastázia Rusková

Anna Jurčíková

Terézia Matulová

Vlasta Kumpanová

Anna Kubincová

Viktória Vaňková

Mária Slámová

Janka Janíková

Helena Mokrohajská

ODIŠLI OD NÁS...
Vladimír Máčal

10. 01. 2021

Mária Langerová 19. 01. 2021
Anna Kotvanová 26. 01. 2021
Ján Černek

11. 02. 2021

Johana Klenová

08. 04. 2021

Miroslav Havič

17. 04. 2021

Vilma Köttnerová

24. 05. 2021

Melánia Reháková

25. 05. 2021

Kamila Filová

09. 06. 2021

Daniel Lukáč

26. 06. 2021

Kamila Ružičková

29. 08. 2021

Ľubomír Šoltís

24. 08. 2021

Renáta Hasáková

04. 09. 2021

Anna Olšová

13. 09. 2021

Vladimír Jakubáč

12. 11. 2021

Za našou drahou spoluobčiankou
Dňa 29. augusta 2021 nás opustila vo veku nedožitých
101 rokov pani Kamila Ružičková, naša najstaršia
spoluobčianka.
Na pani Kamilu budeme dlho
spomínať ako na nesmierne vľúdnu,
láskavú a zároveň skromnú dámu.
Nikdy nezabudneme na jej múdrosť
a úžasnú pamäť, z ktorej sme ako zo
studnice poznania načierali spomienky
na našu obec, predkov, rodákov.
Jej vzácna duša nás už predišla do
večnosti a my na ňu budeme ešte dlho
s dojatím spomínať.
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ŠPORTOVÝ KLUB PETROVA VES
Činnosť Športového klubu po prerušení
z dôvodu epidemiologických opatrení v
jarnej
súťaži
súťažného
ročníka
2020/2021 pokračovala po uvoľnení opatrení začiatkom
leta ďalej tréningovým procesom a v auguste 2021 sa
začali hrať aj súťažné zápasy.
V súťažnom ročníku 2021/2022 je naše „A“ mužstvo v
VII.lige SPORTIKA OBFZ Senica. V jesennej časti si
viedlo veľmi dobre, mali „šnúru“ víťazstiev, čo ich
posunulo na prvú priečku v tabuľke. Troška zaváhali v
druhom, predohratom zápase s Unínom, keď nezískali ani
bod. Napriek tomu si udržali vedenie v tabuľke po
jesennej časti a udržať si ho chcú až do konca súťaže.
Zmeny v kádri mužstva pred jesennou časťou: odišiel
Martin Matula, vrátili sa Lánik, Gašparovič, prišli
Nemečkay, Dvorský, Weiss, Javorček. Družstvo trénuje
Jozef Krbica, asistentmi sú Damián Masár a Tomáš
Procházka.
Okrem „A“ mužstva má ŠK i družstvá prípravky: U9 a
U11. U9 trénuje Tom Ford a U11 Jozef Lánik. Detí je
však málo, a preto týmto pozývajú medzi seba ďalších
chlapcov i dievčatá, ktorí by radi hrali futbal. V prípade
záujmu rodičia kontaktujte p. Lánika na t.č. 0905 804
816, ktorý vám podá potrebné informácie.
Čo sa týka akcií zorganizovaných pod hlavičkou ŠK, boli
zminimalizované z dôvodov všetkým známych.
Vynikajúci ohlas mal Pivný minifestival a súťaž vo varení
gulášu, ktorý sa už stáva tradíciou, a všetci z ŠK sú radi,
že aspoň táto akcia sa mohla počas leta zrealizovať a
prispieť k spoločenskému životu v obci. Futbalisti taktiež
prispeli svojou troškou pri organizácii Rozprávkového
pochodu.
No a čo ešte nové na ihrisku ŠK? Boli opravené chodníky

Zberný dvor odpadov Petrova Ves
Prevádzková doba
Streda 15.00 - 17.00
Sobota 10.00 - 12.00
Mimo prevádzkovej doby je zakázané odkladať odpad pred
vchod do zberného dvora.
Zoznam preberaných odpadov
•opotrebované pneumatiky
•papier a lepenka
•sklo
•viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky
(kompozity na báze lepenky)
•šatstvo
•textílie
•jedlé tuky a oleje
VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU
14.1. 11.2. 11.3. 08.4. 06.5. 03.6. 01.7.
29.7. 26.8. 23.9. 21.10. 18.11. 16.12.

2022

v rámci projektu, ktorý bol spolufinancovaný z účelovej
dotácie
na
úpravu
športovísk
Trnavského
samosprávneho kraja. To si iste všimol každý
návštevník futbalového štadióna. Ďalej sme po
skončení zápasov jesennej časti zazimovali trávnik
zapieskovaním, aby mohli naši hráči vybehnúť na jar na
kvalitné ihrisko.
Chceme poďakovať za priazeň všetkým našim divákom,
našim fanúšikom, ktorí chodia na zápasy našich
družstiev a fandia, povzbudzujú, sú proste s nami.

ŠK PETROVA VES PRAJE VŠETKÝM
OBČANOM PETROVEJ VSI PRÍJEMNÉ
VIANOČNÉ SVIATKY PLNÉ POKOJA A
SPOKOJNOSTI A
ÚSPEŠNÝ NOVÝ ROK 2022!
•batérie a akumulátory
•vyradené elektrické a elektronické zariadenie
•drevo iné ako drevo obsahujúce nebezpečné látky
•plasty
•biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov
vrátane odpadu z cintorínov
•objemný odpad
•drobný stavebný odpad (100 kg/osoba v domácnosti ročne)
Základné informácie
1. Zberný dvor je určený len pre občanov obce Petrova Ves.
2. Občania sú povinní ukladať odpad podľa pokynov
pracovníka zberného dvora.
3. Pri vstupe na zberný dvor je občan povinný predložiť
doklad totožnosti.
4. Vstupom na zberný dvor dávate súhlas so spracovaním
osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 (GDPR).
VÝVOZ PLASTOV A PAPIERA
18.1. 15.2. 22.3. 19.4. 17.5. 28.6. 26.7.
23.8. 20.9. 18.10. 15.11. 20.12.

Živé vianočné stromčeky po Vianociach nevyhadzujte k popolniciam, ale zavolajte na t.č.0948 165 186
(Valentovičová) a stromčeky od vás zoberieme na skŕmenie pre zvieratká. Už teraz vám zvieratká ďakujú.
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