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Príhovor starostu
Vážení občania,
životné prostredie si do veľkej miery vytvárame 

predovšetkým sami. Čistota obce, pokosené 
plochy závisia nielen od samosprávy obce ale aj 
od jej každého obyvateľa. Povinnosťou každého 
obyvateľa obce je udržiavať okolie svojho domu 
a pozemku v čistote, nezaburinené a pokosené. 
Obyvateľ sa stará aj o verejnú plochu, ktorá 
priamo susedí s jeho pozemkom. To, ako si plní 
túto povinnosť, vyjadruje aj jeho vzťah k vlastnej 
obci. Zamestnanci obce udržiavajú ostatné 
verejné plochy. 

V júli začne obecná samospráva realizovať 
dlhodobý program zlepšovania životného 
prostredia v obci. Obecné zastupiteľstvo na 
poslednom zasadnutí prijalo uznesenie 
o vyčistení a uprataní obce. Po ukončení 
stavebných prác na kanalizácii obecný úrad 
zorganizuje v priebehu júla akciu, v rámci ktorej si 
každý obyvateľ vyčistí priestor a pokosí trávu 
okolo svojho domu vrátane obecných plôch, 
ktoré susedia s jeho nehnuteľnosťou. Obecný 
úrad zabezpečí odvoz vzniknutého odpadu od 
domov občanov. Občania, ktorí nemajú kosačku, 
si môžu kosenie objednať na obecnom úrade. 
O termíne akcie budú občania vopred 
informovaní.

Ak chceme mať čistú a úhľadnú obec, musíme 
sa zbaviť aj niektorých zlozvykov. Uvediem dva 
príklady. Pri Dubovej sme zlikvidovali skládku 
odpadu, ktorá tu veľa rokov špatila životné 
prostredie. Ale už o niekoľko dní sa tu objavil 
nový odpad. Niektorí obyvatelia si zasa zvykli 
vynášať pokosenú trávu do priekop za obcou. 
Takéto konanie je protizákonné a vinník si musí 
byť vedomý možnej sankcie. 

Obec zabezpečuje likvidáciu komunálneho 
odpadu, dvakrát do roka likvidáciu biologického 
odpadu (konáre) a zber separovaného odpadu. 
Likvidáciu stavebného odpadu si zabezpečuje 
obyvateľ na vlastné náklady. Pokosenú trávu 
môže každý obyvateľ ukladať na malé domáce 
kompostovisko, ktorého zriadenie si vyžaduje 
minimálne náklady. Takto to robia už viacerí 
obyvatelia. To je malý príspevok každého 
obyvateľa k životnému prostrediu v obci.  Nestačí 
mať pekný dvor a čo je za mojim plotom, už ma 
nezaujíma. Vo výchove obyvateľstva k 
životnému prostrediu nás čaká veľa práce. 
Paradoxne deti v tomto smere môžu často 
vychovávať dospelých.         

Páčia sa nám čisté a upravené obce v Rakúsku či 
inde v zahraničí. Tieto obce sú preto také čisté, že 
popri samospráve obce sa o svoju obec starajú 
samotní obyvatelia. Každý obyvateľ sa stará v lete 
či v zime o okolie svojho domu alebo pozemku, 
udržuje ho pokosené, čisté, v zime  tu odhadzuje 
sneh. Mnohí z nás sa pamätajú na čisté, 
vyzametané priedomia našich starých rodičov.  
Pri svojich skromných domoch dokázali udržovať 
čistotu. Aj naša obec môže byť čistá, upravená a 
úhľadná, ale dosiahneme to jedine spoločným 
úsilím obyvateľov a samosprávy obce.     
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Spoločenská rubrika

Blahoželáme k životnému jubileu,
ktorého sa v tomto období dožívajú:

80 rokov Palkechová Helena,

75 rokov Bolješiková Emília, Kováčiková 
Irena,  Luptáková Klára

70 rokov Baleková Paulína, Podhorná 
Mária, Vavrincová Jolana

65 rokov Folajtárová Sidónia, Mikuš 
Pavel, Šiška Stanislav,

60 rokov Hejsek Alois,   Nedorost  
S t a n i s l av,  Pá n i k  M a r i á n ,   
Rakovan Miroslav, Rebrová 
Marta, Šimurka Ladislav.

Narodili sa: 

18.03.2008 Jakub Vavrinec,

09.05.2008 Nina Hornáková.

S úctou sme sa rozlúčili:

14.03.2008 Vladimír  Masarovič, 65 rokov,

20.03.2008 Gabriel Sopko, 69 rokov,

13.04.2008 Pavol Vavrinec, 83 rokov,

14.05.2008 Emil Michel,  66 rokov.

Najvyššie vyznamenie pre Libora Šišku
Pán Libor Šiška sa narodil 12.12.1947. Za  prevádzkového elektrikára sa vyučil v n. p. CHIRANA  

Piešťany. 
Už od detských rokov sa aktívne zapájal do činnosti v Dobrovoľnom hasičskom zbore (DHZ) vo 

svojej rodnej obci. Po rokoch v mládežníckych kategóriách sa v roku 1961 stal právoplatným 
členom obecného DHZ, kde zaujal pozíciu veliteľa družstva. V roku 1963 sa stal veliteľom DHZ. V 
záujme zvyšovania vlastnej odbornosti na novom poste absolvoval v roku 1972  kurz veliteľov 
DHZ na Odbornej škole DPO v Martine. V rokoch 1974  až 1996 pôsobil  ako člen Okresného 
výboru DPO Trnava. 

Roky 1980 až 1986 v histórii našej základnej školy zostanú tiež navždy späté s jeho menom. Veď v 
uvedenom období v spolupráci s p. učiteľkou Máriou Podhornou  vytvorili tandem  vedúcich 
mládežníckych kolektívov, ktorý nám závidel celý vtedajší okres Trnava. Nebolo výnimkou, že tak 
relatívne malá obec mohla do okresnej súťaže prihlásiť naraz až 4 súťažné družstvá. K práci v DPO 
priviedol nielen svoje 4 deti ale aj terajšie vedenie našej organizácie.

V roku 1996 sa stal jedným zo zakladeteľov nového  Územného výboru DPO pre okresy Piešťany 
a Hlohovec. V rokoch 2000 – 2006 pôsobil ako predseda DHZ Veľké Orvište a zúčastnil sa kurzov 
pre okresných inštruktorov a okresných veliteľov v Oš DPO v Martine. Počas  rokov, ktoré pôsobí na  
rôznych postoch v DPO, netreba zabúdať ani na jeho prácu  ako rozhodcu na súťažiach mládeže 
PLAMEŇ, pohárových súťažiach regionálneho charakteru i rozhodovanie na úrovni národného 
kola.

Za svoju prácu bol odmenený viacerými pozdravnými listami a diplomami. V roku  1989 mu bola 
udelená medaila  Za zásluhy, v roku 2002 Schmittova medaila, 2006 medaila Za mimoriadne 
zásluhy  a 15. mája 2008 najvyššie vyznamenanie DPO SR  Zaslúžilý člen DPO SR.

V DHZ boli vyznamenaní aj ďalší členovia: pozdravný list a stužka za vernosť DPO 50 rokov bola 
priznaná nasledovne: p. Mikuláš Vavrinec /člen DPO 56 rokov/,  Mikuláš Nedorost  /člen DPO 
54 rokov/.  

 Blahoželáme. 

Životné jubileum

pani učiteľky Márie Podhornej 
Kvety prevoňajú dom, pred páľavou skryje 

strom, milé slovo rozhodne, čo v srdci skryté je. 
Šťastia, zdravia, hojnosti, veľa lásky, radosti, 
želanie je neskromné, napriek tomu úprimné. 
Obyčajne okrúhle životné jubileá v človeku 
evokujú myšlienku pozastavenia sa v 
spomienkach na prežité chvíle. Určite sa to 
podarilo v týchto dňoch aj našej občianke pani 
Márii Podhornej, ktorá celý svoj profesionálny 
život zasvätila výchove a práci s deťmi ako 
učiteľka. Okrem iných základných škôl učila aj v 
Základnej škole vo Veľkom Orvišti. 

Pani učiteľka Mária Podhorná však nebola iba 
učiteľom, ale aktívne sa zapájala aj do diania v 
našej obci. Pod jej vedením patrila MO 
Slovenského červeného kríža k najlepším v 
okrese. Okrem toho pripravovala kultúrne 
programy s deťmi na rôzne spoločenské 
udalosti a podujatia v našej obci. Patrí k tým 
občanom obce, ktorí neľutovali svoj čas  
venovať iným, pomáhať, ak ju niekto požiadal a 
potreboval. 

Milá pani učiteľka, Vaši žiaci Vám ďakujú za 
všetko, čo ste ich naučili. Obec Vám ďakuje za 
Vašu obetavú prácu v škole i v spoločenských 
organizáciách.  Všetci spoločne Vám želáme 
všetko najlepšie a veľa zdravia do ďalších rokov.   

Blahoželáme.

 Činy sú mocnejšie než slová
Toto známe latinské príslovie výstižne charakterizuje pani Olinku Stankovičovú, ktorá už 

niekoľko rokov pomáha našej obci a našim občanom.
Neraz nás pri príchode do kostola zaujala jeho krásna výzdoba, ktorá vhodne dotvárala 

atmosféru sviatku, ku ktorému ju pani Olinka prichystala. Naposledy to bola  výzdoba z poľných 
kvetov pri slávnostnej rekolekcii kňazov Piešťanského dekanátu. 

Svojimi nápadmi a skúsenou rukou prispela aj k výzdobe domu smútku. Tematicky ladená 
výzdoba sály kultúrneho domu na Mikuláša, Fašiangy, 1. mája, Deň matiek sú rovnako jej dielom. 
Pani Olinka, ako ju všetci volajú, pomáha aj pri výzdobe obecného úradu a jeho okolia. Napriek 
tomu, že nie je našou obyvateľkou, predsa si nájde čas, aby pomohla Orvišťanom. Patrí jej od nás 
všetkých srdečná vďaka. Želám jej hlavne veľa zdravia, aby jej energia a nápady, ktoré by mohli u 
nej obdivovať aj mladší, vydržali ešte veľmi dlho.

RNDr. Ľudovít Boleček

Aktivačné práce pokračujú
V minulom čísle Orvištských novín č. 1/2008 som vás oboznámila s aktivačnou činnosťou 

nezamestnaných formou menších obecných služieb pre obec. Od 1.5.2008 nadobudol účinnosť 
zákon č. 139/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti. V 
súvislosti s touto skutočnosťou skončila platnosť všetkých doterajších dohôd o zabezpečení 
realizácie tohto projektu. 

Podľa § 52 zákona o službách zamestnanosti v platnom znení účinnom od 1.5.2008, aktivačná 
činnosť formou menších obecných služieb pre obec je podpora udržiavania pracovných návykov 
dlhodobo nezamestnaného občana /t.j. evidovaného najmenej 12 mesiacov/, ktorý je 
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi. Menšie obecné služby 
pre obec dlhodobo nezamestnaný občan vykonáva nepretržite najviac počas šiestich 
kalendárnych mesiacov v rozsahu najviac 20 hodín týždenne. Opakované vykonávanie aktivačnej 
činnosti je možné najviac počas ďalších šiestich kalendárnych mesiacov. To znamená, že 
dlhodobo nezamestnaný môže vykonávať aktivačnú činnosť najviac jeden rok.  

Obec Veľké Orvište zaradila do aktivačnej činnosti Jána Drličku, Miloša Markecha, Miloša 
Lamoša, Milana Jurgu, Emila Folajtára a Janku Paulovičovú. Cieľom aktivačnej činnosti v obci je 
údržba a ochrana obecného majetku, udržiavanie a zlepšenie životného prostredia. Konkrétne 
pôjde o nasledovné činnosti: údržba obecných  budov a drobného majetku na obecnom úrade, 
v ZŠ, v MŠ, v klube seniorov, v športovom areáli, údržba verejných priestranstiev, čistenie 
miestneho potoka, rybníka, závlahových kanálov. S pomocou aktivačnej činnosti predpokladáme 
zvýšiť rozsah  uvedených prác o 30-40 % oproti stavu pred účinnosťou nového zákona č. 139/2008 
Z. z. o službách zamestnanosti. Práca aktivačných zamestnancov obci pomáha a obec na ňu 
nevynakladá takmer žiadne prostriedky. 

Marta Bartková 
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Uznesenia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.03.2008
Uznesenie č. 19/2008 
OcZ odporučilo umiestniť značky o zákaze vodenia psov na miestny 

cintorín a ihrisko. 
Uznesenie č. 20/2008 
OcZ schvaľuje postup komisie verejného poriadku pri riešení sťažnosti 

p. Stanislava Vavrinca. Hudobná skupina p. Mateja Petráša urobí 
dodatočné technické opatrenia na zníženie hluku počas nácviku svojej 
hudobnej činnosti v miestnosti pri požiarnej zbrojnici. 

Uznesenie č. 21/2008
2OcZ schvaľuje predaj obecnej časti parcely č. 76 za cenu 200,- Sk/m . 

2Obec vlastní  na uvedenej parcele ¼, t.j. cca 20 m . Všetky náklady, 
spojené s prevodom nehnuteľnosti znáša kupujúci. 

Uznesenie č. 22/2008
OcZ schvaľuje do funkcie obecného kronikára Ing. Jaroslava Maca.
Uznesenie č. 23/2008 
OcZ schvaľuje štatút obecného kronikára. 
Uznesenie č. 24/2008 
OcZ schvaľuje za člena školskej rady pri ZŠ vo Veľkom Orvišti Ing. 

Andreu Borisovú.  
Uznesenie č. 25/2008 
OcZ schvaľuje pani RNDr. Vieru Hrebíčkovú na zastupovanie členky 

redakčnej rady Orvištských novín pani Evy Folajtárovej počas materskej 
dovolenky. 

Uznesenie č. 26/2008 
OcZ schvaľuje za člena redakčnej rady Orvištských novín pána Romana 

Folajtára. 
Uznesenie č. 27/2008
OcZ schvaľuje zvýšenie základného platu starostu obce od 1.4.2008 

o 13 %. 
Uznesenie č. 28/2008
OcZ súhlasí so zakúpením lehátka do klubu seniorov. 
Uznesenia obecného zastupiteľstva  konaného dňa 25.04.2008
Uznesenie č. 29/2008 
OcZ žiada starostu obce informovať o stave záväzkov firmy Gasotherm 

Plast, s.r.o. na najbližšom zasadnutí OcZ. 
Uznesenie č. 30/2008 
OcZ schvaľuje správu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov za I. 

štvrťrok 2008. 
Uznesenie č. 31/2008
OcZ berie na vedomie správu audítora o vykonaní auditu účtovnej 

závierky za rok 2007. 
Uznesenie č. 32/2008
OcZ súhlasí s podpísaním zmluvy s firmou Premier Consulting s.r.o. na 

vypracovanie žiadosti pre čerpanie prostriedkov z fondov EÚ v rámci 
Programu rozvoja vidieka na realizáciu projektu „Rekonštrukcia 
miestnych komunikácií Veľké Orvište“.

Uznesenia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.06.2008
Uznesenie č. 33/2008 
OcZ schvaľuje záverečný účet obce za rok 2007. 
Uznesenie č. 34/2008 
OcZ schvaľuje VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území obce Veľké Orvište
Uznesenie č. 35/2008
OcZ schvaľuje úpravu skládky výkopovej zeminy na Záhumní podľa 

vypracovanej štúdie na náklady firmy Váhostav –SK, a.s.  
Uznesenie č. 36/2008
OcZ schvaľuje predĺženie otváracích hodín v pohostinstve pani 

Markovej počas hodov, ktoré budú 15. – 17.8.2008 nasledovne: piatok 
22.00 – 02.00 hod., v sobotu 22.00 – 24.00 hod., v nedeľu 
22.00 – 24.00 hod. 

Uznesenie č. 37/2008 
OcZ schvaľuje zrušenie vecného bremena predkupného práva obce na 

pozemku p.č. 525/90, kat. územie Veľké Orvište, ktorého vlastníkmi sú 
Miroslav Folajtár a manželka Jarmila. 

Uznesenie č. 38/2008
OcZ schvaľuje poskytnutie sociálneho príspevku manželom Aloisovi a 

Elene Hejskovcom z dôvodu mimoriadnej situácie – požiaru.
Uznesenie č. 39/2008

2OcZ schvaľuje zámenu časti pozemku o výmere 6 m  parc.č. 525/40 za 
rovnakú výmeru obecného pozemku na parcele č. 518/4. 

Uznesenie č. 40/2008
OcZ ukladá členom komisie na preberanie miestnych komunikácií po 

ukončení výstavby kanalizácie, aby do 20.6.2008 nahlásili zistené 
nedostatky na obecný úrad.

Uznesenie č. 41/2008
OcZ vyzýva občanov, aby po ukončení stavebných prác na kanalizácii 

každý vyčistil priestor v susedstve  svojho pozemku. O technických 
stránkach čistenia obce budú občania včas informovaní.   

Uznesenie č. 42/2008
OcZ ukladá Ing. Andrei Borisovej vypracovať námety na menšie 

projekty za účelom získania prostriedkov na ich realizáciu. 
Uznesenie č. 43/2008
OcZ schvaľuje otváracie hodiny na miestnom cintoríne denne 

od 6.00 – 21.00 hod. 
Uznesenie č. 44/2008
OcZ schvaľuje za členku komisie kultúry a školstva pani Máriu Šiškovú 

a ruší členstvo pani Melicherovej a pani Pánikovej.
Uznesenie č. 45/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zaradenie obce do územia verejno-

súkromného partnerstva Podmalokarpatské partnerstvo, o.z.
Uznesenie č. 46/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer vypracovania Integrovanej 

stratégie rozvoja územia Podmalokarpatského partnerstva, o. z. Obecné 
zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, aby Podmalokarpatské partnerstvo, o. 
z. predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu 
rozvoja vidieka, opatrenie 3.5 Získavanie zručností, oživovanie a 
vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia za účelom 
financovania tohto zámeru.  

Uznesenie č. 47/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje projekt Zelená sieť v srdci Európy. 

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje aby Podmalokarpatské 
partnerstvo, o. z. predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok v 
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Česko za účelom 
financovania tohto zámeru.

Uznesenie č. 48/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje projekt Regionálne centrá pre 

koordináciu a rozvoj sociálnych služieb. Obecné zastupiteľstvo zároveň 
schvaľuje aby Podmalokarpatské partnerstvo, o. z. predložilo žiadosť o 
nenávratný finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Slovensko – Česko za účelom financovania tohto zámeru.

Uznesenie č. 49/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje projekt Harmonizácia ponúk 

cestovného ruchu. Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje aby 
Podmalokarpatské partnerstvo, o. z. predložilo žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 
Slovensko – Rakúsko za účelom financovania tohto zámeru.

Uznesenie č. 50/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer Spoločný systém zberu, 

spracovania a zhodnotenia odpadu Podmalokarpatského partnerstva, 
o. z.

Kanalizačné prípojky 
Práce na dokončení splaškovej kanalizácie v našej obci finišujú. 

Pracovníci Váhostavu – SK, a.s.  postupne  dokončujú povrchové úpravy 
komunikácií,  tlakovými skúškami testujú tesnosť potrubia. Zároveň sa 
skúšajú jednotlivé čerpacie stanice a testuje sa ich vzájomná súčinnosť. 
Podľa vyjadrenia dodáveľa stavby je predpokladaný termín odovzdania 
stavby august 2008.

Po odovzdaní stavby TAVOSu bude možné pripájenie jednotlivých 
subjektov na kanalizačnú sieť. Podľa § 139 bod 6. písm. c)  Stavebného 
zákona je prípojka individuálneho stavebníka na kanalizáčnú sieť 
definovaná ako drobná stavba. Pri realizácii tejto stavby je potrebné 
dodržať i výklad k § 44 Stavebného zákona.

Na základe uvedených skutočností je stavebník povinný požiadať 
stavebný úrad o povolenie drobnej stavby. Toto povolenie vydáva obecný 
úrad. Pre vydanie povolenia na drobnú stavbu je potrebné predložiť:

• projektovú dokumentáciu,
• stanovisko / vyjadrenie/ správcu siete, TAVOSu.
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Spoločenská rubrika

Blahoželáme k životnému jubileu,
ktorého sa v tomto období dožívajú:

80 rokov Palkechová Helena,

75 rokov Bolješiková Emília, Kováčiková 
Irena,  Luptáková Klára

70 rokov Baleková Paulína, Podhorná 
Mária, Vavrincová Jolana

65 rokov Folajtárová Sidónia, Mikuš 
Pavel, Šiška Stanislav,

60 rokov Hejsek Alois,   Nedorost  
S t a n i s l av,  Pá n i k  M a r i á n ,   
Rakovan Miroslav, Rebrová 
Marta, Šimurka Ladislav.

Narodili sa: 

18.03.2008 Jakub Vavrinec,

09.05.2008 Nina Hornáková.

S úctou sme sa rozlúčili:

14.03.2008 Vladimír  Masarovič, 65 rokov,

20.03.2008 Gabriel Sopko, 69 rokov,

13.04.2008 Pavol Vavrinec, 83 rokov,

14.05.2008 Emil Michel,  66 rokov.

Najvyššie vyznamenie pre Libora Šišku
Pán Libor Šiška sa narodil 12.12.1947. Za  prevádzkového elektrikára sa vyučil v n. p. CHIRANA  

Piešťany. 
Už od detských rokov sa aktívne zapájal do činnosti v Dobrovoľnom hasičskom zbore (DHZ) vo 

svojej rodnej obci. Po rokoch v mládežníckych kategóriách sa v roku 1961 stal právoplatným 
členom obecného DHZ, kde zaujal pozíciu veliteľa družstva. V roku 1963 sa stal veliteľom DHZ. V 
záujme zvyšovania vlastnej odbornosti na novom poste absolvoval v roku 1972  kurz veliteľov 
DHZ na Odbornej škole DPO v Martine. V rokoch 1974  až 1996 pôsobil  ako člen Okresného 
výboru DPO Trnava. 

Roky 1980 až 1986 v histórii našej základnej školy zostanú tiež navždy späté s jeho menom. Veď v 
uvedenom období v spolupráci s p. učiteľkou Máriou Podhornou  vytvorili tandem  vedúcich 
mládežníckych kolektívov, ktorý nám závidel celý vtedajší okres Trnava. Nebolo výnimkou, že tak 
relatívne malá obec mohla do okresnej súťaže prihlásiť naraz až 4 súťažné družstvá. K práci v DPO 
priviedol nielen svoje 4 deti ale aj terajšie vedenie našej organizácie.

V roku 1996 sa stal jedným zo zakladeteľov nového  Územného výboru DPO pre okresy Piešťany 
a Hlohovec. V rokoch 2000 – 2006 pôsobil ako predseda DHZ Veľké Orvište a zúčastnil sa kurzov 
pre okresných inštruktorov a okresných veliteľov v Oš DPO v Martine. Počas  rokov, ktoré pôsobí na  
rôznych postoch v DPO, netreba zabúdať ani na jeho prácu  ako rozhodcu na súťažiach mládeže 
PLAMEŇ, pohárových súťažiach regionálneho charakteru i rozhodovanie na úrovni národného 
kola.

Za svoju prácu bol odmenený viacerými pozdravnými listami a diplomami. V roku  1989 mu bola 
udelená medaila  Za zásluhy, v roku 2002 Schmittova medaila, 2006 medaila Za mimoriadne 
zásluhy  a 15. mája 2008 najvyššie vyznamenanie DPO SR  Zaslúžilý člen DPO SR.

V DHZ boli vyznamenaní aj ďalší členovia: pozdravný list a stužka za vernosť DPO 50 rokov bola 
priznaná nasledovne: p. Mikuláš Vavrinec /člen DPO 56 rokov/,  Mikuláš Nedorost  /člen DPO 
54 rokov/.  

 Blahoželáme. 

Životné jubileum

pani učiteľky Márie Podhornej 
Kvety prevoňajú dom, pred páľavou skryje 

strom, milé slovo rozhodne, čo v srdci skryté je. 
Šťastia, zdravia, hojnosti, veľa lásky, radosti, 
želanie je neskromné, napriek tomu úprimné. 
Obyčajne okrúhle životné jubileá v človeku 
evokujú myšlienku pozastavenia sa v 
spomienkach na prežité chvíle. Určite sa to 
podarilo v týchto dňoch aj našej občianke pani 
Márii Podhornej, ktorá celý svoj profesionálny 
život zasvätila výchove a práci s deťmi ako 
učiteľka. Okrem iných základných škôl učila aj v 
Základnej škole vo Veľkom Orvišti. 

Pani učiteľka Mária Podhorná však nebola iba 
učiteľom, ale aktívne sa zapájala aj do diania v 
našej obci. Pod jej vedením patrila MO 
Slovenského červeného kríža k najlepším v 
okrese. Okrem toho pripravovala kultúrne 
programy s deťmi na rôzne spoločenské 
udalosti a podujatia v našej obci. Patrí k tým 
občanom obce, ktorí neľutovali svoj čas  
venovať iným, pomáhať, ak ju niekto požiadal a 
potreboval. 

Milá pani učiteľka, Vaši žiaci Vám ďakujú za 
všetko, čo ste ich naučili. Obec Vám ďakuje za 
Vašu obetavú prácu v škole i v spoločenských 
organizáciách.  Všetci spoločne Vám želáme 
všetko najlepšie a veľa zdravia do ďalších rokov.   

Blahoželáme.

 Činy sú mocnejšie než slová
Toto známe latinské príslovie výstižne charakterizuje pani Olinku Stankovičovú, ktorá už 

niekoľko rokov pomáha našej obci a našim občanom.
Neraz nás pri príchode do kostola zaujala jeho krásna výzdoba, ktorá vhodne dotvárala 

atmosféru sviatku, ku ktorému ju pani Olinka prichystala. Naposledy to bola  výzdoba z poľných 
kvetov pri slávnostnej rekolekcii kňazov Piešťanského dekanátu. 

Svojimi nápadmi a skúsenou rukou prispela aj k výzdobe domu smútku. Tematicky ladená 
výzdoba sály kultúrneho domu na Mikuláša, Fašiangy, 1. mája, Deň matiek sú rovnako jej dielom. 
Pani Olinka, ako ju všetci volajú, pomáha aj pri výzdobe obecného úradu a jeho okolia. Napriek 
tomu, že nie je našou obyvateľkou, predsa si nájde čas, aby pomohla Orvišťanom. Patrí jej od nás 
všetkých srdečná vďaka. Želám jej hlavne veľa zdravia, aby jej energia a nápady, ktoré by mohli u 
nej obdivovať aj mladší, vydržali ešte veľmi dlho.

RNDr. Ľudovít Boleček

Aktivačné práce pokračujú
V minulom čísle Orvištských novín č. 1/2008 som vás oboznámila s aktivačnou činnosťou 

nezamestnaných formou menších obecných služieb pre obec. Od 1.5.2008 nadobudol účinnosť 
zákon č. 139/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti. V 
súvislosti s touto skutočnosťou skončila platnosť všetkých doterajších dohôd o zabezpečení 
realizácie tohto projektu. 

Podľa § 52 zákona o službách zamestnanosti v platnom znení účinnom od 1.5.2008, aktivačná 
činnosť formou menších obecných služieb pre obec je podpora udržiavania pracovných návykov 
dlhodobo nezamestnaného občana /t.j. evidovaného najmenej 12 mesiacov/, ktorý je 
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi. Menšie obecné služby 
pre obec dlhodobo nezamestnaný občan vykonáva nepretržite najviac počas šiestich 
kalendárnych mesiacov v rozsahu najviac 20 hodín týždenne. Opakované vykonávanie aktivačnej 
činnosti je možné najviac počas ďalších šiestich kalendárnych mesiacov. To znamená, že 
dlhodobo nezamestnaný môže vykonávať aktivačnú činnosť najviac jeden rok.  

Obec Veľké Orvište zaradila do aktivačnej činnosti Jána Drličku, Miloša Markecha, Miloša 
Lamoša, Milana Jurgu, Emila Folajtára a Janku Paulovičovú. Cieľom aktivačnej činnosti v obci je 
údržba a ochrana obecného majetku, udržiavanie a zlepšenie životného prostredia. Konkrétne 
pôjde o nasledovné činnosti: údržba obecných  budov a drobného majetku na obecnom úrade, 
v ZŠ, v MŠ, v klube seniorov, v športovom areáli, údržba verejných priestranstiev, čistenie 
miestneho potoka, rybníka, závlahových kanálov. S pomocou aktivačnej činnosti predpokladáme 
zvýšiť rozsah  uvedených prác o 30-40 % oproti stavu pred účinnosťou nového zákona č. 139/2008 
Z. z. o službách zamestnanosti. Práca aktivačných zamestnancov obci pomáha a obec na ňu 
nevynakladá takmer žiadne prostriedky. 

Marta Bartková 
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Uznesenia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.03.2008
Uznesenie č. 19/2008 
OcZ odporučilo umiestniť značky o zákaze vodenia psov na miestny 

cintorín a ihrisko. 
Uznesenie č. 20/2008 
OcZ schvaľuje postup komisie verejného poriadku pri riešení sťažnosti 

p. Stanislava Vavrinca. Hudobná skupina p. Mateja Petráša urobí 
dodatočné technické opatrenia na zníženie hluku počas nácviku svojej 
hudobnej činnosti v miestnosti pri požiarnej zbrojnici. 

Uznesenie č. 21/2008
2OcZ schvaľuje predaj obecnej časti parcely č. 76 za cenu 200,- Sk/m . 

2Obec vlastní  na uvedenej parcele ¼, t.j. cca 20 m . Všetky náklady, 
spojené s prevodom nehnuteľnosti znáša kupujúci. 

Uznesenie č. 22/2008
OcZ schvaľuje do funkcie obecného kronikára Ing. Jaroslava Maca.
Uznesenie č. 23/2008 
OcZ schvaľuje štatút obecného kronikára. 
Uznesenie č. 24/2008 
OcZ schvaľuje za člena školskej rady pri ZŠ vo Veľkom Orvišti Ing. 

Andreu Borisovú.  
Uznesenie č. 25/2008 
OcZ schvaľuje pani RNDr. Vieru Hrebíčkovú na zastupovanie členky 

redakčnej rady Orvištských novín pani Evy Folajtárovej počas materskej 
dovolenky. 

Uznesenie č. 26/2008 
OcZ schvaľuje za člena redakčnej rady Orvištských novín pána Romana 

Folajtára. 
Uznesenie č. 27/2008
OcZ schvaľuje zvýšenie základného platu starostu obce od 1.4.2008 

o 13 %. 
Uznesenie č. 28/2008
OcZ súhlasí so zakúpením lehátka do klubu seniorov. 
Uznesenia obecného zastupiteľstva  konaného dňa 25.04.2008
Uznesenie č. 29/2008 
OcZ žiada starostu obce informovať o stave záväzkov firmy Gasotherm 

Plast, s.r.o. na najbližšom zasadnutí OcZ. 
Uznesenie č. 30/2008 
OcZ schvaľuje správu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov za I. 

štvrťrok 2008. 
Uznesenie č. 31/2008
OcZ berie na vedomie správu audítora o vykonaní auditu účtovnej 

závierky za rok 2007. 
Uznesenie č. 32/2008
OcZ súhlasí s podpísaním zmluvy s firmou Premier Consulting s.r.o. na 

vypracovanie žiadosti pre čerpanie prostriedkov z fondov EÚ v rámci 
Programu rozvoja vidieka na realizáciu projektu „Rekonštrukcia 
miestnych komunikácií Veľké Orvište“.

Uznesenia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.06.2008
Uznesenie č. 33/2008 
OcZ schvaľuje záverečný účet obce za rok 2007. 
Uznesenie č. 34/2008 
OcZ schvaľuje VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území obce Veľké Orvište
Uznesenie č. 35/2008
OcZ schvaľuje úpravu skládky výkopovej zeminy na Záhumní podľa 

vypracovanej štúdie na náklady firmy Váhostav –SK, a.s.  
Uznesenie č. 36/2008
OcZ schvaľuje predĺženie otváracích hodín v pohostinstve pani 

Markovej počas hodov, ktoré budú 15. – 17.8.2008 nasledovne: piatok 
22.00 – 02.00 hod., v sobotu 22.00 – 24.00 hod., v nedeľu 
22.00 – 24.00 hod. 

Uznesenie č. 37/2008 
OcZ schvaľuje zrušenie vecného bremena predkupného práva obce na 

pozemku p.č. 525/90, kat. územie Veľké Orvište, ktorého vlastníkmi sú 
Miroslav Folajtár a manželka Jarmila. 

Uznesenie č. 38/2008
OcZ schvaľuje poskytnutie sociálneho príspevku manželom Aloisovi a 

Elene Hejskovcom z dôvodu mimoriadnej situácie – požiaru.
Uznesenie č. 39/2008

2OcZ schvaľuje zámenu časti pozemku o výmere 6 m  parc.č. 525/40 za 
rovnakú výmeru obecného pozemku na parcele č. 518/4. 

Uznesenie č. 40/2008
OcZ ukladá členom komisie na preberanie miestnych komunikácií po 

ukončení výstavby kanalizácie, aby do 20.6.2008 nahlásili zistené 
nedostatky na obecný úrad.

Uznesenie č. 41/2008
OcZ vyzýva občanov, aby po ukončení stavebných prác na kanalizácii 

každý vyčistil priestor v susedstve  svojho pozemku. O technických 
stránkach čistenia obce budú občania včas informovaní.   

Uznesenie č. 42/2008
OcZ ukladá Ing. Andrei Borisovej vypracovať námety na menšie 

projekty za účelom získania prostriedkov na ich realizáciu. 
Uznesenie č. 43/2008
OcZ schvaľuje otváracie hodiny na miestnom cintoríne denne 

od 6.00 – 21.00 hod. 
Uznesenie č. 44/2008
OcZ schvaľuje za členku komisie kultúry a školstva pani Máriu Šiškovú 

a ruší členstvo pani Melicherovej a pani Pánikovej.
Uznesenie č. 45/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zaradenie obce do územia verejno-

súkromného partnerstva Podmalokarpatské partnerstvo, o.z.
Uznesenie č. 46/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer vypracovania Integrovanej 

stratégie rozvoja územia Podmalokarpatského partnerstva, o. z. Obecné 
zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, aby Podmalokarpatské partnerstvo, o. 
z. predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu 
rozvoja vidieka, opatrenie 3.5 Získavanie zručností, oživovanie a 
vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia za účelom 
financovania tohto zámeru.  

Uznesenie č. 47/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje projekt Zelená sieť v srdci Európy. 

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje aby Podmalokarpatské 
partnerstvo, o. z. predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok v 
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Česko za účelom 
financovania tohto zámeru.

Uznesenie č. 48/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje projekt Regionálne centrá pre 

koordináciu a rozvoj sociálnych služieb. Obecné zastupiteľstvo zároveň 
schvaľuje aby Podmalokarpatské partnerstvo, o. z. predložilo žiadosť o 
nenávratný finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Slovensko – Česko za účelom financovania tohto zámeru.

Uznesenie č. 49/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje projekt Harmonizácia ponúk 

cestovného ruchu. Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje aby 
Podmalokarpatské partnerstvo, o. z. predložilo žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 
Slovensko – Rakúsko za účelom financovania tohto zámeru.

Uznesenie č. 50/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer Spoločný systém zberu, 

spracovania a zhodnotenia odpadu Podmalokarpatského partnerstva, 
o. z.

Kanalizačné prípojky 
Práce na dokončení splaškovej kanalizácie v našej obci finišujú. 

Pracovníci Váhostavu – SK, a.s.  postupne  dokončujú povrchové úpravy 
komunikácií,  tlakovými skúškami testujú tesnosť potrubia. Zároveň sa 
skúšajú jednotlivé čerpacie stanice a testuje sa ich vzájomná súčinnosť. 
Podľa vyjadrenia dodáveľa stavby je predpokladaný termín odovzdania 
stavby august 2008.

Po odovzdaní stavby TAVOSu bude možné pripájenie jednotlivých 
subjektov na kanalizačnú sieť. Podľa § 139 bod 6. písm. c)  Stavebného 
zákona je prípojka individuálneho stavebníka na kanalizáčnú sieť 
definovaná ako drobná stavba. Pri realizácii tejto stavby je potrebné 
dodržať i výklad k § 44 Stavebného zákona.

Na základe uvedených skutočností je stavebník povinný požiadať 
stavebný úrad o povolenie drobnej stavby. Toto povolenie vydáva obecný 
úrad. Pre vydanie povolenia na drobnú stavbu je potrebné predložiť:

• projektovú dokumentáciu,
• stanovisko / vyjadrenie/ správcu siete, TAVOSu.
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Dokončenie kanalizácie v našej obci
Po takmer dvojročnej práci bude v našej obci dokončená a do užívania 

odovzdaná splašková kanalizácia. V súčasnosti sme svedkami 
dokončovacích prác na povrchových úpravach miestnych 
komunikáciach a štátnej ceste.  V mnohých prípadoch vznikali  pri 
výstavbe konfliktné situácie. Bola to najmä nespokojnosť obyvateľov s 
dlhou dobou rozkopávky, hluk stavebných strojov a pod. Treba však 
pripomenúť, že stavba v takomto rozsahu doteraz nebola v našej obci 
realizovaná. Investorom stavby nebola obec ale TAVOS. Z toho vyplýva, 
že obec do niektorých detailov nemohla zasahovať a celkove mala veľmi 
obmedzené možnosti zasahovať do priebehu stavby. 

Pri obnove povrchu miestnych komunikácií sme sa stretali  s rôznymi 
požiadavkami našich obyvateľov.  Nie všetky nám dodávateľ mohol 
akceptovať. Mnohé úpravy povrchu komuníkácií sme museli 
konzultovať alebo rovno žiadať cez investora stavby. Často krát sme 
dostali odpoveď  „neoprajujeme vám cesty, ale staviame kanalizáciu“.  
Na kvalitu povrchu komunikácií vplýva aj podložie, čo v mnohých 
prípadoch na našich uliciach nebolo žiadne alebo nedostačujúce pre 
ťažké automobily a stavebné stroje.

Po dokončení povrchových úprav na miestnych komunikáciach budú 
opravované poškodené vstupy do jednotlivých domov. Doporučujeme, 
aby tieto úpravy vstupov si majitelia priamo konzultovali s dodávateľom 
stavby.

Ing. Jaroslav Maco

Činnosť samosprávy v 2. štvrťroku
Samospráva obce aj v 2. štvrťroku venovala pozornosť riešeniu 

problémov v súvislosti s výstavbou kanalizácie. Pôvodný termín 
ukončenia výstavby kanalizácie 5.4.2008 sa nesplnil. Firma Gasotherm 
Plast s.r.o. z Nových Zámkov predčasne ukončila práce na budovaní 
kanalizácie z dôvodu nesolventnosti. Zhotoviteľ stavby VÁHOSTAV – SK, 
a.s. riešil situáciu zadaním prác iným firmám. Práce sa následne rozbehli 
podstatne rýchlejším tempom.  

Okrem kanalizácie sme zamerali pozornosť na zveľaďovanie majetku 
obce. Niektoré miestnosti v budove obecného úradu a hasičskej 

zbrojnice neboli optimálne využité. Napr. miestnosť elektrického 
rozvádzača v budove obecného úradu bola nevyužitá. Miestnosť sme 
prerobili na sklad archívu, ktorý sa pôvodne nachádzal vedľa knižnice. 
Uvoľnenú miestnosť archívu sme zrekonštruovali a zriadili sme v nej 
internetovú miestnosť. Miestnosť je už v prevádzke.  Zrekonštruovali 
sme tiež miestnosť v budove hasičskej zbrojnice a premiestnili sme sem 
sklad civilnej obrany. Napokon sme zrekonštruovali aj miestnosť 
bývalého skladu civilnej obrany, v súčasnosti je miestnosť prenajatá 
hudobnej skupine p. Petráša. 

Po výrube chorých a suchých stromov z lipovej aleje a po jarných 
prácach v záhradách obyvateľov vznikla na ploche za hostincom veľká 
skládka biologického odpadu z konárov. Konáre sme zlikvidovali v 
spolupráci so Službami mesta Piešťany na drvičke na Novom Dvore. 
Odviezli sme sem 12 vlečiek konárov. Pri nakládke konárov nám 
pomohla firma Váhostav. Pracovníci Váhostavu nám strojmi pomohli aj 
pri viacerých iných menších prácach.  

Vypracovali sme niekoľko projektov za účelom získanie dotácií na 
rozvoj obce. Takto sa nám podarilo získať 60 000 Sk. Zoznam projektov je 
uvedený v tabuľke.  

Stavanie mája a majáles sa vydarili aj tento rok. Hneď po oslavách v 
nasledujúcich dňoch sme na budove obecného úradu vymenili okná a 
dvere. Išlo o investíciu za 120 000 Sk. Najmä staré okná boli vo veľmi zlom 
stave, čo sa prejavovalo aj v nehospodárnom vykurovaní budovy. 

Najväčšou športovou udalosťou roka bola jubilejná X. Športová 
olympiáda málotriednych škôl okresu Piešťany „SITO PRE TALENTY 
2008“. Zúčastnilo sa na nej okolo 400 žiakov a pedagógov z jedenástich 
základných škôl. Riaditeľ základnej školy p. Peter Turza a predseda 
komisie športu p. Bohuš Herceg pripravili olympiádu veľmi zodpovedne 
a na veľmi vysokej úrovni. Patrí im za to vďaka. Naša základná škola sa 
stala celkovým víťazom olympiády. Viac sa o olympiáde dočítate v časti 
Školy a knižnica.      

Začíname realizovať program zlepšovanie životného prostredia v obci. 
V tejto súvislosti sme venovali veľa úsilia rokovaniu s firmou Váhostav o 
podmienkach úpravy skládky výkopovej zeminy na Záhumní. 
Výsledkom našich rokovaní je dohoda o realizácii viacerých prác, ktoré 
firma Váhostav vykonala bezplatne pre obec. Podrobnejšie sa o tejto 
problematike dočítate v samostatnom článku Kanalizácia a životné 
prostredie. V júni sme zlikvidovali dlhoročnú skládku na brehu Dubovej 
pri záhradkárskej osade. Pracovníci Váhostavu odtiaľ odviezli 9 
nákladných aut materiálu. Členovia záhradkárskej osady sa podujali, že 
na vyčistenej ploche vysadia malý park. Popri uvedených prácach sme 
nestihli včas začať kosiť trávu na Záhumní. V druhej polovici júna sme 
sklz dobehli a Záhumnie dostáva inú podobu. V najbližšom období sa 
zameriame na dokončenie kosenia trávy v celej lokalite rybníka a 
vyčistenie brehov potoka Barina. V závere júna sa nám podarilo opraviť 
už niekoľko rokov poškodené stavidlo na prítokovom kanáli z Dubovej 
do rybníka.           

Obec si vyžaduje starostlivosť podobne ako rodinný dom. Mnohé 
práce vykonajú naši aktivační zamestnanci pod vedením p. Stanislava 
Nedorosta, odborné práce vykonávame dodávateľským spôsobom. Pri 
viacerých prácach nám pomohli pracovníci Váhostavu. Po ukončení 
stavebných prác na kanalizácii sa zameriame v spolupráci s obyvateľmi 
na postupné zlepšovanie životného prostredia v obci. 

RNDr. Ľudovít Boleček

Názov projektu
 

Poskytovateľ dotácie
 

Autor projektu
 

Poskytnutá 
dotácia

 
Viacúčelové malé ihrisko s umelým trávnikom

 
Vláda Slovenskej republiky

 
RNDr. Ľudovít Boleček

 
zatiaľ nevyhodnotené

 
Zriadenie pamätnej izby obce 

 
Trnavský samosprávny kraj

 
RNDr. Ľudovít Boleček

 
20 000, - Sk

 
Skvalitnenie klubu seniorov

 
Trnavský samosprávny kraj RNDr. Ľudovít Boleček zamietnuté 

Príprava športovej olympiády "Sito pre talenty 2008"   Trnavský samosprávny kraj RNDr. Ľudovít Boleček 40 000, - Sk 
Revitalizácia lipovej aleje  Nadácia Ekopolis RNDr. Viera Hrebíčková zamietnuté 

Rekonštrukcia kuchyne a výdajne stravy  Vláda Slovenskej republiky 

Ing. Mgr. Anna 
Bolečková zatiaľ nevyhodnotené 

Rekonštrukcia školskej jedálne  Mínisterstvo školstva SR Mária Dobrovodská zamietnuté 
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Obyčaje v deň hodov
Ešte v sobotu, keď popolavý súmrak líhal poľom, vytrubovala vôňa 

mladopečenej husaciny dedinou. Akoby nie? Veď usilovné gazdinky 
pečlive prichystali, že bolo na nej vidieť mastné, ale sladké zrenie. 
O koláčoch,  zvaných „pocheraje“, netreba ani hovoriť. Všetko bolo na 
nich upravené. Čerstvé vajíčka, mlieko, syr, tvaroh, mak, lekvár, oriešky, 
čokoláda a cukru plným priehrštím nasypané. V lepších domoch 
zadýchala zrnkom kávy i prihorená alebo prihárajúca torta.

Je biele, zelenkasté augustové ráno. Slniečko len kedy tedy vykukáva 
spoza temných mračien. Svojím teplým lúčom pobozkáva hrebene 
striech a vysušuje mláky ulice. V noci poprchávalo, nastával neisto 
priaznivý deň orvišských hodov. Zato však všetko začínalo peniť v 
hodovej nálade.

Kolotoč a hojdačky dychtivo očakávali svoje potešiteľné poslanie. Celá 
dedina v novom sviatočnom šate. Olíčené štíty domkov sa s veselou 
tváričkou jeden proti druhému usmievajú škodoradostným 
mesiačkovým úškľabkom.

Zvon zahlaholil. Prvý raz odzvonili. Počínalo sa otepľovať. Chlapi sú v 
plnom vystrojení - v paráde... Hlava vymytá, brada vyholená, šaty 
vykefované, fúzky vykrútené, obuv vyleštená. Veď aspoň na hody sa 
treba ukázať. Schádzajú sa do menších skupín na ulici, pri domoch a 
okolo Bariny. Ohrievajúc sa na teplých lúčoch slnka, vyčkávajú príchod 
pána farára alebo kaplána.

Chlapci sú dnes akýsi netrpezliví. Radi by boli, keby čím skôr započala 
omša. Veru dnes by chcel skoro každý miništrovať. Ujde sa im po 
korunke. Bolo by za ňu pekné hodové. Utekajúc druhý raz zvoniť, hádajú 
sa o funkciu dnešného miništranta.

Ženy majú plnú hrsť roboty. Čoskoro budú zozvánať. Kde-tu mäso 
prihára, mlieko vykypí, polievka vrie valom, koláče a buchty skrčia na 
pekáčoch. Tešia sa však tomu, že sa chlapi vytratili z domu. Vtedy im vraj 
ide lepšie robota.

Deti? Ešte len začalo svitať, už pokúšali o voľaký peniaz na hodové. 
Teraz stoja pri kolotoči a obdivujú toho predpotopného moriaka.

Pán kostolník ešte o ôsmej otvorili búdu na cintoríne. Čože tam dnes 
hľadajú? Odtiaľ vyniesli kazateľnicu a postavili ju u cestičky do kostola. Z 
nej budú dnes kázať pán kaplán. Kostol zaujal viac dní roboty, pokiaľ ho 
neuviedli do poriadku. Oltár vyzdobili kvetinami.  V svietnikoch stoja 
celé novučičké biele sviece, ktoré ešte nehoreli. Pán organista uháňa ku 
kostolu, spod pazuchy mu trčí dosť veľká kniha. Auto zatrúbilo. 
Zozváňajú. Ľudia sa hrnú ku kostolu. Po kázni bol sprievod z vyšného 
betónového mosta pravou stranou Bariny. Deti napredu, mládež so 
zástavami. Pán kaplán kráča pod nebesiami a nesie  monštranciu. Okolo 
neho horiace lampáše. Spevák predspevuje - ľud spieva, zvony 
vyzváňajú. Po návrate od druhého mosta, druhou stranou Bariny, 
započala sa sv. omša. Po nej ofera pre pána farára a organistu. Po 
skončení sa dav ľudí vyhrnul na ulicu. Pán kaplán odišli. Prídu ešte 
odbaviť litánie o tretej hodine, veď sú to len jediné v roku.

Šiatre pernikárov boli v krátkom čase obstaté, kŕdeľ detí nedaj bože 
zahnať k obedu. Stále nazerajú do šiatrov a obdivujú. Natešení mládenci, 
ženy, dievčence, deti i otcovia kupujú srdiečka, píšťalky, panenky, koníky 
a všelijaké cukrové a medové hodové. Ulica vonkoncom vrčí v 
škrekľavom piskote vergľa pri kolotoči. Každá hojdačka hltavo prežiera 
päťdesiathalierniky, vajíčka, trochu slamy pre kone, staršie obnosené 
šaty, topane, podľa toho s kým sa dojednala.

Žobráci ? ... veď ich je celá tlupa. Potriasajú telom, sedia, kľačia, modlia 
sa - prosia o pretek almužnu. Zaslúžia si ju. Nejeden chromý - slepý - krivý 
urazil pár míľ, dokiaľ k nám došiel. Pobedímske cigánky a cigánčatá 
behajú z domu do domu. Voňavý koláč, pekný kus mäsa, pocheraj, 
buchta i vypiť, to je dobrá kefa k vyčisteniu ich zasmudlého žalúdkového 
komína. Cigáň Paľo z Bašoviec nezaspal. Vykonáva svoje vzácne  a vážne 
vizity. Kŕdeľ cigánskych muzík tiež pobehuje. Vyhrávajú. Kopa detí 
prenasleduje ich päty. Chlapci s usmiatou tvárou vypiskujú na 
červených cukrových píšťalkách.

Šenky dnes tiež vezú svoju hodovú trochu do mlyna. Počuť z nich 
nejasné vravy. Otvoreným oknom vychádzajú chumáče nafajčeného 
dymu. Sú tam chlapi i mládenci. Čakajú až bude obed hotový. Popíjajú 
vínko i pivko. Zazvonili Anjel Pána - poludnie. Nastal čas hodového 
obedovania. Mláka mastnej polievky chutí každému. Akože by nie? Veď 
nejedna hus vylomila svoj krk pri akrobacii a kotrmelci do nej. Pečené, 

varené, smažené, stiehienka i omáčky vymieňajú miesta v tanieroch. 
Nápoje sú dosť pestré, s bohatou arómou omamujú vráskavé čelá 
starostlivých hláv.

Pán kaplán odbavili litánie. Návšteva kostola menšia. Po skončení 
začala ulica žiť brutálnym tempom bujnej rozjarenosti. Ľudia sa v nej 
hemžia. Vyzerá to ako v mravenisku. Prichádzajú susedia z okolia. Vidieť 
kroje bašovské, ostrovské i piešťanské.

Vergeľ kolotoča neprestával tulíkať a záplata bubna bôlne stenať, lebo 
naň nemilosrdne naráža chudá komediantka. Hojdačky kvíkajú i ihíkajú, 
ohnivká a svorky reťazí škripocú. Na nich sedia chlapci, dievčence i starší 
z mládeže. Ba aj žobráci dajú utŕžiť - pohojdajú sa. Len sa lepšie prizrime. 
Hľa, ten starý kuľhavý žobrák, s biednou, sťa konopnou bradou, v 
kožuchu zo záplat pozošívaného, s mastnými fľakmi, s beľavou tanistrou 
prevesenou cez plecia. Ochutnáva tento sladučký pôžitok detského raja. 
Mocne ho drží hrubá reťaz, prepiata cez jeho prsia, aby sa nevyšinul, ba 
nedoputoval do večnosti. 

Svalovitá cigánka ho rozkolisuje. Plno pokrikovania, kriku, smiechu a 
poznámok. Oči vykuľuje, jazyk vypľazuje, schytáva paru a nohy mu 
cvelengajú ani pandrlákovi.

Slniečko zapadlo - chýli sa k večeru. Hlas pokojnáka utonul v mori 
zunivej ozveny. Noc stúpa nohou bosou. Občas spŕchne teplý dáždik 
posily. To hádam, aby sa neprášilo. I ten Boh dopraje priehrštie štedroty. 
V hostinci je zábava. Do vnútra sa sypú utešené dievčence, zdravé ako 
zemiaky, tie ružáky do pivnice. Pravda, mladosť - radosť. V lícach im horia 
pivonky, v žilách rozihráva zdravá krv.

Baby tiež sem čosi kompasovite láka - vábi. Už si posadali na úzke 
lavičky okolo steny. Pozorujú tancujúcich. Snáď preto sem prišli, aby 
mali celý týždeň o čom rozprávať.

Až na Kašinovci očuť zunutie basy, ni nejakého hrozitánskeho 
čmeliaka. Tanec je v plnom prúde. Celá sieň hučí ani zlínska Baťova 
továrna. Mladí, ba i starší tancujú, uhíkajú, cifrikujú nohami, podkľakujú, 
potriasajú, dajú si švung, točia sa do baranieho roha. Pri všetkom  
pokyvujú hlavami vrtkosťou vretena. Náš pán primáš vehementne 
šteklí, muzikant tenkého ucha tercuje. Cimbal otriasa žily, hrubá kontra 
violy zachodí za nechty, basa vrzúka až stŕpajú zuby. I prach sa pustil do  
veselenia. Pekne si rytmicky štrngoce ostrôžkami popri mdle 
prebleskujúcom svetle lampy. Je prestávka. Počuť spev, hovor, 
klepkanie plnými pohármi a upíjanie na plné zdravie. Orvišskí muzikanti 
vedia aj volačo viacej, nielen mazurky a čardáše.

A čo vyvedú?  Dopustia sa zákerného, hrozivého atentátu - tanga. Za 
ním prchká polka paprikovej šteklivosti. Tak sa to ľahko točí, ani pierko 
ponad zem... Hľa, celá pohádka tisíc a jedna noc.

Nasledujúci deň sa dovršujú hody „hodencami“. Dojedajú, dopíjajú. 
Mnohí len vtedy  rozšveholia švitorivým šveholným trepotom lístkové 
roje radosti. Všetko cudzie sa odsťahovalo. Kolotoč odputoval ani nejaká 
karavána v ďalšiu saharu svojho žitia. Z hostincov očuť dozvuky piesne 
„U nás taká obyčaj“... tu hľa obyčaj.

Z obecnej kroniky, ktorú viedol učiteľ Eduard Kľubica, pripravil 
kronikár obce Ing. Jaroslav Maco.

ZAUJÍMAVOSTI...

Z kroniky obce

- 20.10.1908 bol do obce zavedený prvý 
telefón

- 27.1.1908 bola založená „Kresťanská Jednota“

- 13.5.1938 obec odovzdala Dobrovoľnému 
hasičskému zboru slávnostné rovnošaty

- 21.51938 mobilizácia, z obce bolo 
povolaných 15 záložníkov

- 31.12.1938 podľa sčítania ľudu bolo v obci 
napočítaných 1050 duší

Pre zhotovenie projektovej dokumentácie je potrebné doložiť:
• list vlastníctva,
• geometrický plán stavby,
• kópiu z pozemkovej mapy. 
Obecný úrad môže občanovi sprostredkovať zhotovenie projektovej 

dokumentácie projektantom z TAVOSu. Stavebník  odovzdá uvedené 
doklady na obecnom úrade u p. Bartkovej. Tieto doklady budú 
postúpené projektantovi a zástupcovi TAVOSu. Projektant a zástupca 
TAVOSu potom osobne navštívia stavebníka, kde zároveň dohodnú 
technické a stavebné parametre zhotovenia prípojky na kanalizačnú 
sieť. Projektovú dokumentáciu si môže stavebník samozrejme 
zabezpečiť aj sám u svojho projektanta bez sprostredkovania obecným 
úradom. 

Po predložení uvedených dokladov stavebný úrad vydá povolenie na 
realizáciu drobnej stavby.

Ing. Jaroslav Maco
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE...

Dokončenie kanalizácie v našej obci
Po takmer dvojročnej práci bude v našej obci dokončená a do užívania 

odovzdaná splašková kanalizácia. V súčasnosti sme svedkami 
dokončovacích prác na povrchových úpravach miestnych 
komunikáciach a štátnej ceste.  V mnohých prípadoch vznikali  pri 
výstavbe konfliktné situácie. Bola to najmä nespokojnosť obyvateľov s 
dlhou dobou rozkopávky, hluk stavebných strojov a pod. Treba však 
pripomenúť, že stavba v takomto rozsahu doteraz nebola v našej obci 
realizovaná. Investorom stavby nebola obec ale TAVOS. Z toho vyplýva, 
že obec do niektorých detailov nemohla zasahovať a celkove mala veľmi 
obmedzené možnosti zasahovať do priebehu stavby. 

Pri obnove povrchu miestnych komunikácií sme sa stretali  s rôznymi 
požiadavkami našich obyvateľov.  Nie všetky nám dodávateľ mohol 
akceptovať. Mnohé úpravy povrchu komuníkácií sme museli 
konzultovať alebo rovno žiadať cez investora stavby. Často krát sme 
dostali odpoveď  „neoprajujeme vám cesty, ale staviame kanalizáciu“.  
Na kvalitu povrchu komunikácií vplýva aj podložie, čo v mnohých 
prípadoch na našich uliciach nebolo žiadne alebo nedostačujúce pre 
ťažké automobily a stavebné stroje.

Po dokončení povrchových úprav na miestnych komunikáciach budú 
opravované poškodené vstupy do jednotlivých domov. Doporučujeme, 
aby tieto úpravy vstupov si majitelia priamo konzultovali s dodávateľom 
stavby.

Ing. Jaroslav Maco

Činnosť samosprávy v 2. štvrťroku
Samospráva obce aj v 2. štvrťroku venovala pozornosť riešeniu 

problémov v súvislosti s výstavbou kanalizácie. Pôvodný termín 
ukončenia výstavby kanalizácie 5.4.2008 sa nesplnil. Firma Gasotherm 
Plast s.r.o. z Nových Zámkov predčasne ukončila práce na budovaní 
kanalizácie z dôvodu nesolventnosti. Zhotoviteľ stavby VÁHOSTAV – SK, 
a.s. riešil situáciu zadaním prác iným firmám. Práce sa následne rozbehli 
podstatne rýchlejším tempom.  

Okrem kanalizácie sme zamerali pozornosť na zveľaďovanie majetku 
obce. Niektoré miestnosti v budove obecného úradu a hasičskej 

zbrojnice neboli optimálne využité. Napr. miestnosť elektrického 
rozvádzača v budove obecného úradu bola nevyužitá. Miestnosť sme 
prerobili na sklad archívu, ktorý sa pôvodne nachádzal vedľa knižnice. 
Uvoľnenú miestnosť archívu sme zrekonštruovali a zriadili sme v nej 
internetovú miestnosť. Miestnosť je už v prevádzke.  Zrekonštruovali 
sme tiež miestnosť v budove hasičskej zbrojnice a premiestnili sme sem 
sklad civilnej obrany. Napokon sme zrekonštruovali aj miestnosť 
bývalého skladu civilnej obrany, v súčasnosti je miestnosť prenajatá 
hudobnej skupine p. Petráša. 

Po výrube chorých a suchých stromov z lipovej aleje a po jarných 
prácach v záhradách obyvateľov vznikla na ploche za hostincom veľká 
skládka biologického odpadu z konárov. Konáre sme zlikvidovali v 
spolupráci so Službami mesta Piešťany na drvičke na Novom Dvore. 
Odviezli sme sem 12 vlečiek konárov. Pri nakládke konárov nám 
pomohla firma Váhostav. Pracovníci Váhostavu nám strojmi pomohli aj 
pri viacerých iných menších prácach.  

Vypracovali sme niekoľko projektov za účelom získanie dotácií na 
rozvoj obce. Takto sa nám podarilo získať 60 000 Sk. Zoznam projektov je 
uvedený v tabuľke.  

Stavanie mája a majáles sa vydarili aj tento rok. Hneď po oslavách v 
nasledujúcich dňoch sme na budove obecného úradu vymenili okná a 
dvere. Išlo o investíciu za 120 000 Sk. Najmä staré okná boli vo veľmi zlom 
stave, čo sa prejavovalo aj v nehospodárnom vykurovaní budovy. 

Najväčšou športovou udalosťou roka bola jubilejná X. Športová 
olympiáda málotriednych škôl okresu Piešťany „SITO PRE TALENTY 
2008“. Zúčastnilo sa na nej okolo 400 žiakov a pedagógov z jedenástich 
základných škôl. Riaditeľ základnej školy p. Peter Turza a predseda 
komisie športu p. Bohuš Herceg pripravili olympiádu veľmi zodpovedne 
a na veľmi vysokej úrovni. Patrí im za to vďaka. Naša základná škola sa 
stala celkovým víťazom olympiády. Viac sa o olympiáde dočítate v časti 
Školy a knižnica.      

Začíname realizovať program zlepšovanie životného prostredia v obci. 
V tejto súvislosti sme venovali veľa úsilia rokovaniu s firmou Váhostav o 
podmienkach úpravy skládky výkopovej zeminy na Záhumní. 
Výsledkom našich rokovaní je dohoda o realizácii viacerých prác, ktoré 
firma Váhostav vykonala bezplatne pre obec. Podrobnejšie sa o tejto 
problematike dočítate v samostatnom článku Kanalizácia a životné 
prostredie. V júni sme zlikvidovali dlhoročnú skládku na brehu Dubovej 
pri záhradkárskej osade. Pracovníci Váhostavu odtiaľ odviezli 9 
nákladných aut materiálu. Členovia záhradkárskej osady sa podujali, že 
na vyčistenej ploche vysadia malý park. Popri uvedených prácach sme 
nestihli včas začať kosiť trávu na Záhumní. V druhej polovici júna sme 
sklz dobehli a Záhumnie dostáva inú podobu. V najbližšom období sa 
zameriame na dokončenie kosenia trávy v celej lokalite rybníka a 
vyčistenie brehov potoka Barina. V závere júna sa nám podarilo opraviť 
už niekoľko rokov poškodené stavidlo na prítokovom kanáli z Dubovej 
do rybníka.           

Obec si vyžaduje starostlivosť podobne ako rodinný dom. Mnohé 
práce vykonajú naši aktivační zamestnanci pod vedením p. Stanislava 
Nedorosta, odborné práce vykonávame dodávateľským spôsobom. Pri 
viacerých prácach nám pomohli pracovníci Váhostavu. Po ukončení 
stavebných prác na kanalizácii sa zameriame v spolupráci s obyvateľmi 
na postupné zlepšovanie životného prostredia v obci. 

RNDr. Ľudovít Boleček

Názov projektu
 

Poskytovateľ dotácie
 

Autor projektu
 

Poskytnutá 
dotácia

 
Viacúčelové malé ihrisko s umelým trávnikom

 
Vláda Slovenskej republiky

 
RNDr. Ľudovít Boleček

 
zatiaľ nevyhodnotené

 
Zriadenie pamätnej izby obce 

 
Trnavský samosprávny kraj

 
RNDr. Ľudovít Boleček

 
20 000, - Sk

 
Skvalitnenie klubu seniorov

 
Trnavský samosprávny kraj RNDr. Ľudovít Boleček zamietnuté 

Príprava športovej olympiády "Sito pre talenty 2008"   Trnavský samosprávny kraj RNDr. Ľudovít Boleček 40 000, - Sk 
Revitalizácia lipovej aleje  Nadácia Ekopolis RNDr. Viera Hrebíčková zamietnuté 

Rekonštrukcia kuchyne a výdajne stravy  Vláda Slovenskej republiky 

Ing. Mgr. Anna 
Bolečková zatiaľ nevyhodnotené 

Rekonštrukcia školskej jedálne  Mínisterstvo školstva SR Mária Dobrovodská zamietnuté 
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Obyčaje v deň hodov
Ešte v sobotu, keď popolavý súmrak líhal poľom, vytrubovala vôňa 

mladopečenej husaciny dedinou. Akoby nie? Veď usilovné gazdinky 
pečlive prichystali, že bolo na nej vidieť mastné, ale sladké zrenie. 
O koláčoch,  zvaných „pocheraje“, netreba ani hovoriť. Všetko bolo na 
nich upravené. Čerstvé vajíčka, mlieko, syr, tvaroh, mak, lekvár, oriešky, 
čokoláda a cukru plným priehrštím nasypané. V lepších domoch 
zadýchala zrnkom kávy i prihorená alebo prihárajúca torta.

Je biele, zelenkasté augustové ráno. Slniečko len kedy tedy vykukáva 
spoza temných mračien. Svojím teplým lúčom pobozkáva hrebene 
striech a vysušuje mláky ulice. V noci poprchávalo, nastával neisto 
priaznivý deň orvišských hodov. Zato však všetko začínalo peniť v 
hodovej nálade.

Kolotoč a hojdačky dychtivo očakávali svoje potešiteľné poslanie. Celá 
dedina v novom sviatočnom šate. Olíčené štíty domkov sa s veselou 
tváričkou jeden proti druhému usmievajú škodoradostným 
mesiačkovým úškľabkom.

Zvon zahlaholil. Prvý raz odzvonili. Počínalo sa otepľovať. Chlapi sú v 
plnom vystrojení - v paráde... Hlava vymytá, brada vyholená, šaty 
vykefované, fúzky vykrútené, obuv vyleštená. Veď aspoň na hody sa 
treba ukázať. Schádzajú sa do menších skupín na ulici, pri domoch a 
okolo Bariny. Ohrievajúc sa na teplých lúčoch slnka, vyčkávajú príchod 
pána farára alebo kaplána.

Chlapci sú dnes akýsi netrpezliví. Radi by boli, keby čím skôr započala 
omša. Veru dnes by chcel skoro každý miništrovať. Ujde sa im po 
korunke. Bolo by za ňu pekné hodové. Utekajúc druhý raz zvoniť, hádajú 
sa o funkciu dnešného miništranta.

Ženy majú plnú hrsť roboty. Čoskoro budú zozvánať. Kde-tu mäso 
prihára, mlieko vykypí, polievka vrie valom, koláče a buchty skrčia na 
pekáčoch. Tešia sa však tomu, že sa chlapi vytratili z domu. Vtedy im vraj 
ide lepšie robota.

Deti? Ešte len začalo svitať, už pokúšali o voľaký peniaz na hodové. 
Teraz stoja pri kolotoči a obdivujú toho predpotopného moriaka.

Pán kostolník ešte o ôsmej otvorili búdu na cintoríne. Čože tam dnes 
hľadajú? Odtiaľ vyniesli kazateľnicu a postavili ju u cestičky do kostola. Z 
nej budú dnes kázať pán kaplán. Kostol zaujal viac dní roboty, pokiaľ ho 
neuviedli do poriadku. Oltár vyzdobili kvetinami.  V svietnikoch stoja 
celé novučičké biele sviece, ktoré ešte nehoreli. Pán organista uháňa ku 
kostolu, spod pazuchy mu trčí dosť veľká kniha. Auto zatrúbilo. 
Zozváňajú. Ľudia sa hrnú ku kostolu. Po kázni bol sprievod z vyšného 
betónového mosta pravou stranou Bariny. Deti napredu, mládež so 
zástavami. Pán kaplán kráča pod nebesiami a nesie  monštranciu. Okolo 
neho horiace lampáše. Spevák predspevuje - ľud spieva, zvony 
vyzváňajú. Po návrate od druhého mosta, druhou stranou Bariny, 
započala sa sv. omša. Po nej ofera pre pána farára a organistu. Po 
skončení sa dav ľudí vyhrnul na ulicu. Pán kaplán odišli. Prídu ešte 
odbaviť litánie o tretej hodine, veď sú to len jediné v roku.

Šiatre pernikárov boli v krátkom čase obstaté, kŕdeľ detí nedaj bože 
zahnať k obedu. Stále nazerajú do šiatrov a obdivujú. Natešení mládenci, 
ženy, dievčence, deti i otcovia kupujú srdiečka, píšťalky, panenky, koníky 
a všelijaké cukrové a medové hodové. Ulica vonkoncom vrčí v 
škrekľavom piskote vergľa pri kolotoči. Každá hojdačka hltavo prežiera 
päťdesiathalierniky, vajíčka, trochu slamy pre kone, staršie obnosené 
šaty, topane, podľa toho s kým sa dojednala.

Žobráci ? ... veď ich je celá tlupa. Potriasajú telom, sedia, kľačia, modlia 
sa - prosia o pretek almužnu. Zaslúžia si ju. Nejeden chromý - slepý - krivý 
urazil pár míľ, dokiaľ k nám došiel. Pobedímske cigánky a cigánčatá 
behajú z domu do domu. Voňavý koláč, pekný kus mäsa, pocheraj, 
buchta i vypiť, to je dobrá kefa k vyčisteniu ich zasmudlého žalúdkového 
komína. Cigáň Paľo z Bašoviec nezaspal. Vykonáva svoje vzácne  a vážne 
vizity. Kŕdeľ cigánskych muzík tiež pobehuje. Vyhrávajú. Kopa detí 
prenasleduje ich päty. Chlapci s usmiatou tvárou vypiskujú na 
červených cukrových píšťalkách.

Šenky dnes tiež vezú svoju hodovú trochu do mlyna. Počuť z nich 
nejasné vravy. Otvoreným oknom vychádzajú chumáče nafajčeného 
dymu. Sú tam chlapi i mládenci. Čakajú až bude obed hotový. Popíjajú 
vínko i pivko. Zazvonili Anjel Pána - poludnie. Nastal čas hodového 
obedovania. Mláka mastnej polievky chutí každému. Akože by nie? Veď 
nejedna hus vylomila svoj krk pri akrobacii a kotrmelci do nej. Pečené, 

varené, smažené, stiehienka i omáčky vymieňajú miesta v tanieroch. 
Nápoje sú dosť pestré, s bohatou arómou omamujú vráskavé čelá 
starostlivých hláv.

Pán kaplán odbavili litánie. Návšteva kostola menšia. Po skončení 
začala ulica žiť brutálnym tempom bujnej rozjarenosti. Ľudia sa v nej 
hemžia. Vyzerá to ako v mravenisku. Prichádzajú susedia z okolia. Vidieť 
kroje bašovské, ostrovské i piešťanské.

Vergeľ kolotoča neprestával tulíkať a záplata bubna bôlne stenať, lebo 
naň nemilosrdne naráža chudá komediantka. Hojdačky kvíkajú i ihíkajú, 
ohnivká a svorky reťazí škripocú. Na nich sedia chlapci, dievčence i starší 
z mládeže. Ba aj žobráci dajú utŕžiť - pohojdajú sa. Len sa lepšie prizrime. 
Hľa, ten starý kuľhavý žobrák, s biednou, sťa konopnou bradou, v 
kožuchu zo záplat pozošívaného, s mastnými fľakmi, s beľavou tanistrou 
prevesenou cez plecia. Ochutnáva tento sladučký pôžitok detského raja. 
Mocne ho drží hrubá reťaz, prepiata cez jeho prsia, aby sa nevyšinul, ba 
nedoputoval do večnosti. 

Svalovitá cigánka ho rozkolisuje. Plno pokrikovania, kriku, smiechu a 
poznámok. Oči vykuľuje, jazyk vypľazuje, schytáva paru a nohy mu 
cvelengajú ani pandrlákovi.

Slniečko zapadlo - chýli sa k večeru. Hlas pokojnáka utonul v mori 
zunivej ozveny. Noc stúpa nohou bosou. Občas spŕchne teplý dáždik 
posily. To hádam, aby sa neprášilo. I ten Boh dopraje priehrštie štedroty. 
V hostinci je zábava. Do vnútra sa sypú utešené dievčence, zdravé ako 
zemiaky, tie ružáky do pivnice. Pravda, mladosť - radosť. V lícach im horia 
pivonky, v žilách rozihráva zdravá krv.

Baby tiež sem čosi kompasovite láka - vábi. Už si posadali na úzke 
lavičky okolo steny. Pozorujú tancujúcich. Snáď preto sem prišli, aby 
mali celý týždeň o čom rozprávať.

Až na Kašinovci očuť zunutie basy, ni nejakého hrozitánskeho 
čmeliaka. Tanec je v plnom prúde. Celá sieň hučí ani zlínska Baťova 
továrna. Mladí, ba i starší tancujú, uhíkajú, cifrikujú nohami, podkľakujú, 
potriasajú, dajú si švung, točia sa do baranieho roha. Pri všetkom  
pokyvujú hlavami vrtkosťou vretena. Náš pán primáš vehementne 
šteklí, muzikant tenkého ucha tercuje. Cimbal otriasa žily, hrubá kontra 
violy zachodí za nechty, basa vrzúka až stŕpajú zuby. I prach sa pustil do  
veselenia. Pekne si rytmicky štrngoce ostrôžkami popri mdle 
prebleskujúcom svetle lampy. Je prestávka. Počuť spev, hovor, 
klepkanie plnými pohármi a upíjanie na plné zdravie. Orvišskí muzikanti 
vedia aj volačo viacej, nielen mazurky a čardáše.

A čo vyvedú?  Dopustia sa zákerného, hrozivého atentátu - tanga. Za 
ním prchká polka paprikovej šteklivosti. Tak sa to ľahko točí, ani pierko 
ponad zem... Hľa, celá pohádka tisíc a jedna noc.

Nasledujúci deň sa dovršujú hody „hodencami“. Dojedajú, dopíjajú. 
Mnohí len vtedy  rozšveholia švitorivým šveholným trepotom lístkové 
roje radosti. Všetko cudzie sa odsťahovalo. Kolotoč odputoval ani nejaká 
karavána v ďalšiu saharu svojho žitia. Z hostincov očuť dozvuky piesne 
„U nás taká obyčaj“... tu hľa obyčaj.

Z obecnej kroniky, ktorú viedol učiteľ Eduard Kľubica, pripravil 
kronikár obce Ing. Jaroslav Maco.

ZAUJÍMAVOSTI...

Z kroniky obce

- 20.10.1908 bol do obce zavedený prvý 
telefón

- 27.1.1908 bola založená „Kresťanská Jednota“

- 13.5.1938 obec odovzdala Dobrovoľnému 
hasičskému zboru slávnostné rovnošaty

- 21.51938 mobilizácia, z obce bolo 
povolaných 15 záložníkov

- 31.12.1938 podľa sčítania ľudu bolo v obci 
napočítaných 1050 duší

Pre zhotovenie projektovej dokumentácie je potrebné doložiť:
• list vlastníctva,
• geometrický plán stavby,
• kópiu z pozemkovej mapy. 
Obecný úrad môže občanovi sprostredkovať zhotovenie projektovej 

dokumentácie projektantom z TAVOSu. Stavebník  odovzdá uvedené 
doklady na obecnom úrade u p. Bartkovej. Tieto doklady budú 
postúpené projektantovi a zástupcovi TAVOSu. Projektant a zástupca 
TAVOSu potom osobne navštívia stavebníka, kde zároveň dohodnú 
technické a stavebné parametre zhotovenia prípojky na kanalizačnú 
sieť. Projektovú dokumentáciu si môže stavebník samozrejme 
zabezpečiť aj sám u svojho projektanta bez sprostredkovania obecným 
úradom. 

Po predložení uvedených dokladov stavebný úrad vydá povolenie na 
realizáciu drobnej stavby.

Ing. Jaroslav Maco
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ZAUJÍMAVOSTI...

Transsibírska magistrála-Mongolsko-Čína
2. časť

Ráno sme s úľavou konečne vystúpili v Pekingu na autobusovej stanici. 
Najmä dlhý Adam si musel najprv poriadne ponaťahovať ruky a nohy, 
pretože v autobuse by bol potreboval vzhľadom na svoju výšku dve 
čínske lôžka. Čo najskôr sme sa chceli dostať do  hostela a urobiť si rannú 
hygienu. Taxikár podľa mapy pochopil, kde je náš hostel. Po krátkom 
vyjednávaní sa nám podarilo cenu znížiť asi o tretinu, na 50 juanov (1 
juan je cca 3 Sk). Napratali sme sa aj s ruksakmi do taxíka a vyrazili sme do 
ulíc Pekingu. Asi o pol hodinu sme vystúpili pred našim Leo hostelom. 
Ubytovali nás v ich ďalšej budove v susednej uličke. Batožinu nám 
odviezla drobná Číňanka na vozíku, ktorý ťahala sama bicyklom. Hoci 
nám ponúkala, že okrem ruksakov odvezie na vozíku aj jedného z nás, 
pri pohľade na jej drobnú postavu sme sa hanbili ponuku prijať.   

Náš hostel sa nachádzal na ulici Da Zha Lan Xi v budove s krásnou, 
pestro pomaľovanou čínskou architektúrou, v starej štvrti s úzkymi 
uličkami zvanými hutong. Átrium bolo vyzdobené pestrofarebnými 
ornamentami, sochami čínskych drakov a  pod. Všetko to vypadalo ozaj 
čínsky.  

Naša prvá prechádzka viedla na legendárne čínske námestie 
Tiananmen, t. j. Námestie nebeského pokoja. Od nášho hostela bolo 
vzdialené asi 10 minút cesty pešom.  Je to najväčšie verejné námestie na 
svete. 

Na prelome 18. –19. storočia mali v obci menšie majetkové podiely aj 
vlastníci panstva Hlohovec Erdődiovci. Vedľajšia vetva rodu, ktorej 
predstaviteľom bol František Xaver Erdődi, vlastnila v obci majetkové 
podiely a majer až do pozemkovej reformy v rokoch 1926-1927. Na 
majetku nehospodárili v priamej réžii, ale ho prenajímali Eduardovi 
Schultzovi. Majetky vo Veľkom a Malom Orvišti, ktoré boli pričlenené do 
panstva Čachtice, Zayovci vlastnili až do druhej polovice 19. storočia. 
Neskoršie boli tieto majetky súčasťou bučianskeho panstva, ktoré 
Zayovci v roku 1878 predal Fould-Springerovcom.

Je zaujímavé, že v minulosti v obci žilo množstvo príslušníkov nižšej 
šľachty-zemanov. Ich pôvod možno hľadať vo vrstve tzv. hradných  
jobagiónov a ich sústredenie bolo v minulosti podmienené existenciou 
hradu Bana. Mladšie rody boli nobilitované hlavne v 16. – 17. storočí 
počas osmanskej okupácie časti Uhorska. V polovici 16. storočia sa 
vlastníci obce Zayovci načas pripojili k reformácii, podobne ako niektoré 
zemianske rody v obci. V súpise šľachty Nitrianskej stolice sa  v roku 1640 
vo Veľkom Orvišti uvádzajú napríklad zemania Stephan Viszodczany, 
Andreas Hodosy, Joan Valko, Nicolaus Hodosy, Georg Syabo. V roku 1678 
sa uvádzajú zemania  Georgius Verme, Thomas Filo, Stephanus Hencz, 
Martin Zelénka a ďalší. V roku 1781 sa uvádzajú zemania Stephanus 
Hencz a 20 príslušníkov rodu, Francisci Skarbala, Andreas Vermes a ďalší. 
Už začiatkom 18. storočia sa v obci uvádzajú slobodníci /libertíni/, ktorí 
boli zemepánom oslobodení z povinností a to za služby, alebo peňažný 
obnos.  Boli to napríklad Ionnes Filo, Nicolaus Siska, Joan Biely, Joan 
Kovats, Georgius Klar a ďaší. Slobodníci sa vo Veľkom  Orvišti uvádzajú aj 
v daňovom súpise obyvateľov Nitrianskej župy z roku 1753. 
Poľnohospdárstvu sa v minulosti v obci venovala aj privilegovaná vrstva 
obyvateľov – zemania. Ich majetky neboli často krát väčšie od majetkov 
bohatších sedliakov. Mali však stavovské privilégia – nerobotovali na 
panskom, neplatli daň, neodovzdávali naturálne dávky, mohli sa voľne 
sťahovať a pod. 

V roku 1956 sa našiel v obci hromadný nález strieborných a zlatých 
mincí, ktorý bol ukrytý do zeme po roku 1651. Jeho majiteľom mohol 
byť bohatý sedliak, alebo niekto z miestnych zemanov. Majetkový 
podiel zemanov oproti zemepánskemu rodu Zay a Erdődi bol 
menšinový. Ako to dokladujú archívne dokumenty aj ich vplyv na 
administratívnu správu obce /napr. neuvádzajú sa ako richtári a 
prísažní/ bol po urbárskej regulácii panovníčky Márie Terézie v roku 
1767 nepatrný.  Šľachtické tituly a výsady narušené a spochybnené už 
v polovici 19. storočia boli definitívne zrušené po vzniku Česko-
Slovenskej republiky v roku 1919.

V tomto roku si pripomíname 895. výročie prvej písomnej zmienky o 
obci Veľké Orvište.

 Marián Klčo, Balneologické múzeum v Piešťanoch

Slávni rodáci
Ondrej – Andráš Djenka, muzikant-huslista z Veľkého Orvišťa pri 

Piešťanoch, sa 15. novembra 1921 odobral na večný odpočinok v 60. 
roku veku svojho. Zosnulý vždy bol roduverný Slovák a po celom 
strednom Považí známy jako výborný huslista a oduševnelý pestovateľ 
slovenských ľudových piesní. Na stá slovenských ľudových piesní 
pozbieral a znotoval a svojim sliačikom po celom okolitom kraji na 
veseliach ich rozširoval a tak tieto skvosty ľudového básnictva pred 
zahynutím zachoval. Jeho zásluhou je, že Veľké Orvište až po dnes je 
jednou najbohatšou baňou na Slovensku samorostlej ľudovej piesne
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Mamko ožením sa

Mamko ožením sa,
syn môj nesprobuj sa.

Mamko, veď je pekná,
syn môj nerobotná .

Mamko pekne prade,
syn môj rada kradne.

Mamko pekne zvára,
syn  môj ohovára.

Mamko pekne šije,
syn môj rada pije.

Mal som mrcha ženu

Mal som mrcha ženu nescela poslúchať,
dal som ju cigáňom mosí mechy dúchať, dúvaj, dúvaj du!

Dúchaj žena dúchaj, vyrobže si chleba,
aby si vedela, jako robiť treba, dúvaj, dúvaj dú!

Mamko pekne kráča,
syn môj bez rubáša.

Mamko bohatá je,
syn môj gambala je.

Mamko aj má kádu,
syn môj ale prázdnu.     

Mamko má peňazí,
syn môj len ju vezmi.

Vlastníci a zemania vo Veľkom Orvišti 
v minulosti

Obec Veľké Orvište, ktorá od začiatku  17. storočia vystupuje len ako 
jedna sídelná jednotka „Orvište“, pôvodne patrila do veľkého panstva 
hradu Bana a bola kráľovským majetkom. Už za života panovníka 
Ondreja III., ktorým v roku 1301 vymrela v Uhorsku dynastia 
Arpádovcov, sa majetky hradu Bana postupne dostávali do šlachtických 
rúk.

V roku 1335 získal od panovníka Karola Róberta Orvište /Ryuse, Rywse/ 
Tomáš Rúfus /Ryšavý/ a jeho brat Mikuláš. Ich potomkovia neskoršie 
používali šľachtický predykát Apponyi de Nagy Appony. V polovici 14. 
storočia Tomáš Rúfus predal Orvište /Ryusche/ podžupanovi Nitrianskej 
župy Jurajovi Diošiovi /Diósy/ z Horných Orešian. V tom čase už šľachta 
tvorila privilegovanú vrstvu nazývanú nobiles. Viac ako vojenské 
úspechy sa ich základnou charakteristikou stalo pozemkové vlastníctvo. 
Obec Orvište /Erwyathye/ neskoršie získal šľachtic Vavrinec Kapinský, 
ktorý sa priženil do rodiny Diošiovcov. V rokoch 1500-1504 sa ako 
zemania – nobiles v obci uvádzajú Tomáš Kapinský /Kapy/ a Ján Hencz, 
ktorý sa priženil do rodiny Kapinských. V rokoch 1601-1603 platilo vo 
Veľkom Orvišti šľachtickú daň /taxa nobiliu/ 8 rodín. Potomkovia Jána 
Henca sa v súpisoch  šľachty Nitrianskej stolice uvádzajú aj v rokoch 
1640 - 1781 /1792/.  Ich potomkovia žijú v obci dodnes.

Začiatkom 16. storočia sa uvádza v obci zemianska rodina 
Pominovecká a Malovická, od ktorých odkúpil majetky František Zay, 
ktorý pre rod v roku 1560 získal barónsky titul. Grófsky titul pre rod získal 
v roku 1830 Imrich Zay. Neskoršie majetky vo Veľkom Orvišti a Malom 
Orvišti rozšíril Peter Zay / 1735-1788/ a Terézia Zayová /1696-1788/ 
vydatá za Honora Trautmansdorffa. Epitaf ich syna Františka s nápisom a 
erbom sa v obci zachoval dodnes. Pôvodne bol umiestnený v podlahe 
kostola Nanebovzatia Panny Márie pred oltárom. Na epitafe ja vpísaný 
rok úmrtia 1658. Správny dátum úmrtia Františka Trautmansdorffa, 
ktorý bol kanonikom, je rok 1758.

celého sveta“ a po ľavej strane nápis „Nech žije Čínska ľudová republika“. 
Práve z tejto brány vyhlásil Mao 1. októbra 1949 Čínsku ľudovú 
republiku.

Dongchen, Východné mesto alebo Zakázané mesto dostalo svoje 
pomenovanie podľa toho, že bežným smrteľníkom bolo doňho 
zakázané vchádzať viac ako 500 rokov. Je to najväčšie múzeum starých 
budov v Číne. Zakázané mesto bolo domovom cisárov dvoch čínskych 
dynastií Ming a Qing, ktorí sa odtiaľto vzďaľovali len v nevyhnutných 
prípadoch. Obradné siene sú umiestnené na severojužnej osi, ktorá 
vedie od Brány nebeského pokoja na juhu k Bráne božskej udatnosti na 
sever. Celý areál predstavuje obrovský komplex chrámov s krásnou 
čínskou architektúrou a s obrovskými, priestrannými nádvoriami. 
Najväčšie nádvorie, na ktoré sa zmestí 100 000 ľudí, je pri Bráne najvyššej 
harmónie. K bráne sa prichádza po piatich mramorových mostoch cez 
tzv. Zlatý potok, ktorý je vytvarovaný tak, že pripomína  tatársky luk. Na 
prehliadku Zakázaného mesta treba aspoň jeden celý deň, my sme to 
museli zvládnuť zrýchleným tempom za 4 hodiny a ďalej sme už od 
únavy nevládali. Navyše Adam od hladu stratil „nebeský pokoj“ aj 
„najvyššiu harmóniu,“ a preto našim hlavným cieľom bolo čo najskôr 
nájsť Mc Donald a naplniť Adamov žalúdok.

Večer sme si unavení sadli na našej uličke  na terasu pred čínskou 
reštauráciou a pochutnali sme si na čínskom jedle a pive. Po menšom 
zaškolení Číňanmi sme sa dokázali najesť paličkami.  Atmosféra uličky 
bola fantastická, dlho do noci sa všade niečo varilo, opekalo, predávalo, 
prerábalo a  pod. Číňania sú veľmi pracovití a priateľskí. 

Na druhý deň v nedeľu sme  navštívili slávny Veľký čínsky múr. Veľký 
čínsky múr je dlhý 5 000 km, pôvodný múr bol postavený pred 2 000 
rokmi. Je to vraj jediná stavba, ktorú je vidno aj z vesmíru. My sme 
navštívili úsek v údolí Badaling, ktorý sa nachádza asi 70 km 
severozápadne od Pekingu. V hosteli nám poradili autobusové spoje, a 
tak sme cestovali sami bez sprievodcu. Múr v časti Badaling je turistami 

Orvištské noviny -7-

ZAUJÍMAVOSTI...

Pri vstupe na námestie z južnej strany sa nachádza Predná brána 
z dynastie Ming. Voľakedy bola súčasťou hradieb, ktoré oddeľovali 
vnútorné mesto, tzv. tatárske (mandžusko-mongolské) mesto, od 
vonkajšieho čínskeho mesta. Na západnej strane je veľkolepý Palác 
ľudových zástupcov. V budove zasadá Všečínske zhromaždenie 
ľudových zástupcov, t.j. čínsky parlament.  Na východnej strane 
námestia sa nachádza Múzeum čínskej histórie a Múzeum čínskej 
revolúcie. Pred budovou sú umiestnené hodiny, ktoré odpočítavajú čas 
do otvorenie Letných olympijských hier. 

V južnej časti námestia je Mauzóleum Mao Ce - Tunga, vodcu čínskej 
revolúcie a zakladateľa Čínskej ľudovej republiky. V čase našej návštevy 
sa mauzóleum rekonštruovalo, a preto tam vstup pre návštevy nebol 
povolený. Pred mauzóleom je 38 m vysoký Pamätník ľudových hrdinov 
so  sochami historických udalostí a s citátom Mao Ce - Tunga „Hrdinovia 
ľudu sú nesmrteľní“. 

Námestie sa nachádza v samom srdci Pekingu a bolo miestom 
mnohých historických chvíľ Číny. V dobách kultúrnej revolúcie tu 
predseda Mao vykonával prehliadky obrovských más revolučne 
naladených ľudí, počas jeho pohrebu v r. 1976 sa na námestie zišiel až 
milión ľudí, ktorí prišli vzdať posledný hold svojmu Maovi. Z novšej 
histórie v r. 1989 sa tu konali veľké demonštrácie študentov, ktoré boli 
krvavo potlačené armádou. Na námestí je vždy množstvo turistov. 
Číňania sa zabávajú púšťaním čínskych drakov (šarkanov), ktoré majú 
rôzne divotvorné tvary.  Námestie je v porovnaní s Červeným námestím 
v Moskve. Večer sa rozsvietia okolité budovy, pagody, chrámy a 
námestie so svojou osobitnou atmosférou vyzerajú naozaj veľkolepo.

Na severnej strane námestia sa Bránou nebeského pokoja vchádza do 
mystického Zakázaného mesta. Do brány vedie päť dverí naproti 
siedmim mostom klenúcim sa ponad potok. Na bráne je zavesený 
obrovský portrét Mao Ce – Tunga, ktorý je stále mocný symbol čínskeho 
národa. Po jeho pravej strane je nápis „Nech žije veľká jednota ľudí 

Vstup do zakázaného mesta Bránou nebeského pokojaVstup do zakázaného mesta Bránou nebeského pokoja

Námestie Tiananmen  (Námestie nebeského pokoja)Námestie Tiananmen  (Námestie nebeského pokoja)

Námestie nebeského pokoja, vpredu Pamätník hrdinov 
ľudu, vzadu Mauzóleum Mao Ce -Tunga 

Námestie nebeského pokoja, vpredu Pamätník hrdinov 
ľudu, vzadu Mauzóleum Mao Ce -Tunga 

Jedno z nádvorí Zakázaného mestaJedno z nádvorí Zakázaného mesta

Z tvorby Andráša Djenku
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Transsibírska magistrála-Mongolsko-Čína
2. časť

Ráno sme s úľavou konečne vystúpili v Pekingu na autobusovej stanici. 
Najmä dlhý Adam si musel najprv poriadne ponaťahovať ruky a nohy, 
pretože v autobuse by bol potreboval vzhľadom na svoju výšku dve 
čínske lôžka. Čo najskôr sme sa chceli dostať do  hostela a urobiť si rannú 
hygienu. Taxikár podľa mapy pochopil, kde je náš hostel. Po krátkom 
vyjednávaní sa nám podarilo cenu znížiť asi o tretinu, na 50 juanov (1 
juan je cca 3 Sk). Napratali sme sa aj s ruksakmi do taxíka a vyrazili sme do 
ulíc Pekingu. Asi o pol hodinu sme vystúpili pred našim Leo hostelom. 
Ubytovali nás v ich ďalšej budove v susednej uličke. Batožinu nám 
odviezla drobná Číňanka na vozíku, ktorý ťahala sama bicyklom. Hoci 
nám ponúkala, že okrem ruksakov odvezie na vozíku aj jedného z nás, 
pri pohľade na jej drobnú postavu sme sa hanbili ponuku prijať.   

Náš hostel sa nachádzal na ulici Da Zha Lan Xi v budove s krásnou, 
pestro pomaľovanou čínskou architektúrou, v starej štvrti s úzkymi 
uličkami zvanými hutong. Átrium bolo vyzdobené pestrofarebnými 
ornamentami, sochami čínskych drakov a  pod. Všetko to vypadalo ozaj 
čínsky.  

Naša prvá prechádzka viedla na legendárne čínske námestie 
Tiananmen, t. j. Námestie nebeského pokoja. Od nášho hostela bolo 
vzdialené asi 10 minút cesty pešom.  Je to najväčšie verejné námestie na 
svete. 

Na prelome 18. –19. storočia mali v obci menšie majetkové podiely aj 
vlastníci panstva Hlohovec Erdődiovci. Vedľajšia vetva rodu, ktorej 
predstaviteľom bol František Xaver Erdődi, vlastnila v obci majetkové 
podiely a majer až do pozemkovej reformy v rokoch 1926-1927. Na 
majetku nehospodárili v priamej réžii, ale ho prenajímali Eduardovi 
Schultzovi. Majetky vo Veľkom a Malom Orvišti, ktoré boli pričlenené do 
panstva Čachtice, Zayovci vlastnili až do druhej polovice 19. storočia. 
Neskoršie boli tieto majetky súčasťou bučianskeho panstva, ktoré 
Zayovci v roku 1878 predal Fould-Springerovcom.

Je zaujímavé, že v minulosti v obci žilo množstvo príslušníkov nižšej 
šľachty-zemanov. Ich pôvod možno hľadať vo vrstve tzv. hradných  
jobagiónov a ich sústredenie bolo v minulosti podmienené existenciou 
hradu Bana. Mladšie rody boli nobilitované hlavne v 16. – 17. storočí 
počas osmanskej okupácie časti Uhorska. V polovici 16. storočia sa 
vlastníci obce Zayovci načas pripojili k reformácii, podobne ako niektoré 
zemianske rody v obci. V súpise šľachty Nitrianskej stolice sa  v roku 1640 
vo Veľkom Orvišti uvádzajú napríklad zemania Stephan Viszodczany, 
Andreas Hodosy, Joan Valko, Nicolaus Hodosy, Georg Syabo. V roku 1678 
sa uvádzajú zemania  Georgius Verme, Thomas Filo, Stephanus Hencz, 
Martin Zelénka a ďalší. V roku 1781 sa uvádzajú zemania Stephanus 
Hencz a 20 príslušníkov rodu, Francisci Skarbala, Andreas Vermes a ďalší. 
Už začiatkom 18. storočia sa v obci uvádzajú slobodníci /libertíni/, ktorí 
boli zemepánom oslobodení z povinností a to za služby, alebo peňažný 
obnos.  Boli to napríklad Ionnes Filo, Nicolaus Siska, Joan Biely, Joan 
Kovats, Georgius Klar a ďaší. Slobodníci sa vo Veľkom  Orvišti uvádzajú aj 
v daňovom súpise obyvateľov Nitrianskej župy z roku 1753. 
Poľnohospdárstvu sa v minulosti v obci venovala aj privilegovaná vrstva 
obyvateľov – zemania. Ich majetky neboli často krát väčšie od majetkov 
bohatších sedliakov. Mali však stavovské privilégia – nerobotovali na 
panskom, neplatli daň, neodovzdávali naturálne dávky, mohli sa voľne 
sťahovať a pod. 

V roku 1956 sa našiel v obci hromadný nález strieborných a zlatých 
mincí, ktorý bol ukrytý do zeme po roku 1651. Jeho majiteľom mohol 
byť bohatý sedliak, alebo niekto z miestnych zemanov. Majetkový 
podiel zemanov oproti zemepánskemu rodu Zay a Erdődi bol 
menšinový. Ako to dokladujú archívne dokumenty aj ich vplyv na 
administratívnu správu obce /napr. neuvádzajú sa ako richtári a 
prísažní/ bol po urbárskej regulácii panovníčky Márie Terézie v roku 
1767 nepatrný.  Šľachtické tituly a výsady narušené a spochybnené už 
v polovici 19. storočia boli definitívne zrušené po vzniku Česko-
Slovenskej republiky v roku 1919.

V tomto roku si pripomíname 895. výročie prvej písomnej zmienky o 
obci Veľké Orvište.

 Marián Klčo, Balneologické múzeum v Piešťanoch

Slávni rodáci
Ondrej – Andráš Djenka, muzikant-huslista z Veľkého Orvišťa pri 

Piešťanoch, sa 15. novembra 1921 odobral na večný odpočinok v 60. 
roku veku svojho. Zosnulý vždy bol roduverný Slovák a po celom 
strednom Považí známy jako výborný huslista a oduševnelý pestovateľ 
slovenských ľudových piesní. Na stá slovenských ľudových piesní 
pozbieral a znotoval a svojim sliačikom po celom okolitom kraji na 
veseliach ich rozširoval a tak tieto skvosty ľudového básnictva pred 
zahynutím zachoval. Jeho zásluhou je, že Veľké Orvište až po dnes je 
jednou najbohatšou baňou na Slovensku samorostlej ľudovej piesne
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v minulosti

Obec Veľké Orvište, ktorá od začiatku  17. storočia vystupuje len ako 
jedna sídelná jednotka „Orvište“, pôvodne patrila do veľkého panstva 
hradu Bana a bola kráľovským majetkom. Už za života panovníka 
Ondreja III., ktorým v roku 1301 vymrela v Uhorsku dynastia 
Arpádovcov, sa majetky hradu Bana postupne dostávali do šlachtických 
rúk.

V roku 1335 získal od panovníka Karola Róberta Orvište /Ryuse, Rywse/ 
Tomáš Rúfus /Ryšavý/ a jeho brat Mikuláš. Ich potomkovia neskoršie 
používali šľachtický predykát Apponyi de Nagy Appony. V polovici 14. 
storočia Tomáš Rúfus predal Orvište /Ryusche/ podžupanovi Nitrianskej 
župy Jurajovi Diošiovi /Diósy/ z Horných Orešian. V tom čase už šľachta 
tvorila privilegovanú vrstvu nazývanú nobiles. Viac ako vojenské 
úspechy sa ich základnou charakteristikou stalo pozemkové vlastníctvo. 
Obec Orvište /Erwyathye/ neskoršie získal šľachtic Vavrinec Kapinský, 
ktorý sa priženil do rodiny Diošiovcov. V rokoch 1500-1504 sa ako 
zemania – nobiles v obci uvádzajú Tomáš Kapinský /Kapy/ a Ján Hencz, 
ktorý sa priženil do rodiny Kapinských. V rokoch 1601-1603 platilo vo 
Veľkom Orvišti šľachtickú daň /taxa nobiliu/ 8 rodín. Potomkovia Jána 
Henca sa v súpisoch  šľachty Nitrianskej stolice uvádzajú aj v rokoch 
1640 - 1781 /1792/.  Ich potomkovia žijú v obci dodnes.

Začiatkom 16. storočia sa uvádza v obci zemianska rodina 
Pominovecká a Malovická, od ktorých odkúpil majetky František Zay, 
ktorý pre rod v roku 1560 získal barónsky titul. Grófsky titul pre rod získal 
v roku 1830 Imrich Zay. Neskoršie majetky vo Veľkom Orvišti a Malom 
Orvišti rozšíril Peter Zay / 1735-1788/ a Terézia Zayová /1696-1788/ 
vydatá za Honora Trautmansdorffa. Epitaf ich syna Františka s nápisom a 
erbom sa v obci zachoval dodnes. Pôvodne bol umiestnený v podlahe 
kostola Nanebovzatia Panny Márie pred oltárom. Na epitafe ja vpísaný 
rok úmrtia 1658. Správny dátum úmrtia Františka Trautmansdorffa, 
ktorý bol kanonikom, je rok 1758.
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rokmi. Je to vraj jediná stavba, ktorú je vidno aj z vesmíru. My sme 
navštívili úsek v údolí Badaling, ktorý sa nachádza asi 70 km 
severozápadne od Pekingu. V hosteli nám poradili autobusové spoje, a 
tak sme cestovali sami bez sprievodcu. Múr v časti Badaling je turistami 
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Pri vstupe na námestie z južnej strany sa nachádza Predná brána 
z dynastie Ming. Voľakedy bola súčasťou hradieb, ktoré oddeľovali 
vnútorné mesto, tzv. tatárske (mandžusko-mongolské) mesto, od 
vonkajšieho čínskeho mesta. Na západnej strane je veľkolepý Palác 
ľudových zástupcov. V budove zasadá Všečínske zhromaždenie 
ľudových zástupcov, t.j. čínsky parlament.  Na východnej strane 
námestia sa nachádza Múzeum čínskej histórie a Múzeum čínskej 
revolúcie. Pred budovou sú umiestnené hodiny, ktoré odpočítavajú čas 
do otvorenie Letných olympijských hier. 

V južnej časti námestia je Mauzóleum Mao Ce - Tunga, vodcu čínskej 
revolúcie a zakladateľa Čínskej ľudovej republiky. V čase našej návštevy 
sa mauzóleum rekonštruovalo, a preto tam vstup pre návštevy nebol 
povolený. Pred mauzóleom je 38 m vysoký Pamätník ľudových hrdinov 
so  sochami historických udalostí a s citátom Mao Ce - Tunga „Hrdinovia 
ľudu sú nesmrteľní“. 

Námestie sa nachádza v samom srdci Pekingu a bolo miestom 
mnohých historických chvíľ Číny. V dobách kultúrnej revolúcie tu 
predseda Mao vykonával prehliadky obrovských más revolučne 
naladených ľudí, počas jeho pohrebu v r. 1976 sa na námestie zišiel až 
milión ľudí, ktorí prišli vzdať posledný hold svojmu Maovi. Z novšej 
histórie v r. 1989 sa tu konali veľké demonštrácie študentov, ktoré boli 
krvavo potlačené armádou. Na námestí je vždy množstvo turistov. 
Číňania sa zabávajú púšťaním čínskych drakov (šarkanov), ktoré majú 
rôzne divotvorné tvary.  Námestie je v porovnaní s Červeným námestím 
v Moskve. Večer sa rozsvietia okolité budovy, pagody, chrámy a 
námestie so svojou osobitnou atmosférou vyzerajú naozaj veľkolepo.

Na severnej strane námestia sa Bránou nebeského pokoja vchádza do 
mystického Zakázaného mesta. Do brány vedie päť dverí naproti 
siedmim mostom klenúcim sa ponad potok. Na bráne je zavesený 
obrovský portrét Mao Ce – Tunga, ktorý je stále mocný symbol čínskeho 
národa. Po jeho pravej strane je nápis „Nech žije veľká jednota ľudí 
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Z tvorby Andráša Djenku



terakotovej armády, najväčšieho archeologického objavu 20. storočia. 
Túto armádu hlinených vojakov čínsky cisár použil na oklamanie 
nepriateľa. Pohľad na rady obrovského množstva hlinených vojakov, 
koňov a jazdcov v životnej veľkosti je úchvatný. Vykopávky sa 
nachádzajú v obrovských zastrešených halách. V strede mesta sa 
nachádza veľká a pekná stavba  Zvonovej veže. 

Ďalším našim cieľom bolo 4- miliónové mesto Yichang na rieke Jang-c-
tiang, Dlhej rieke. Rýchliky boli už vypredané, tak sme celý deň cestovali 
osobným vlakom. Vo vlaku sme boli natlačení ako sardinky, tu bolo 
naozaj vidieť, že Číňanov je veľmi veľa. Na začiatku sme boli radi, že sme 
sa do vlaku vôbec zmestili, postupne sa však vlak vyprázdňoval a 
nakoniec sme si mohli aj sadnúť a najesť sa. Keď sme začali jesť čínskymi 
paličkami, vzbudili sme úsmevy okolo sediacich Číňanov, ale nakoniec 
uznali, že to celkom ovládame. Číňania počas jedenia všetok odpad 
hádzali pod sedadlá. Pravidelne prichádzal upratovač a povymetal celý 
vagón. Vždy to bola veľká kopa odpadkov. Do mesta Yichang sme prišli 
po polnoci, ubytovali sme sa v dvoch izbách. Keďže moji synovci zbadali 
vo svojej izbe asi 5 cm veľkého bežiaceho švába, chytila ich panika a 
švába chceli zničiť horiacimi novinami. Takmer podpálili hotel. Ráno sme 
sa presťahovali s pomocou ochotného mladého taxikára menom Mao 
do iného, čistejšieho hotela, priamo na nábrežie rieky Jang-c-tiang.   

Rieka Jang-c-tiang je mohutná s kalnou vodou. Symbolicky sme si v 
rieke omočili aspoň ruky. Asi 40 km od mesta sa nachádza obrovská 
priehrada Tri rokliny. K priehrade sa konajú z mesta Yichang turistické 
zájazdy, jedného sme sa zúčastnili aj my.  V okolí priehrady bolo hmlisto, 
takže  výhľad nebol ideálny. Ale ja tak bolo vidno, že je to mohutné dielo. 
Je to najväčšia priehrada na svete s výškou priehradného múra 185 m a 
dĺžkou 2309 m a súčasne najväčšia čínska stavba po Veľkom čínskom 
múre. Turbíny vyrobia také množstvo elektrickej energie, ktoré by 
mohlo zásobovať celé Belgicko. Aj v Yichangu bolo plno malých 
čínskych reštaurácií, čínske jedlo aj pivo bolo dobré, ani čínske paličky 
nám už nerobili problémy.  

Rieka Jang-c-tiang sa vlieva do Čínskeho mora pri meste Šanghaj. To 
bol cieľ nášho ďalšieho cestovania. Pôvodne sme chceli cestovať 
železnicou, ale na radu nášho priateľa Maa sme cestovali lôžkovým 
autobusom, cesta bola kratšia, ušetrili sme asi 8 hodín. Krajina bola 
väčšinou nížinatá, s množstvom ryžových polí. Do Šanghaja sme 
pricestovali na druhý deň nadránom, taxíkom sme sa doviezli do hotela 
Nanking v centre mesta.

RNDr. Ľudovít Boleček
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najnavštevovanejší, okolitá príroda je divoká, máte dobrý výhľad, ako sa 
múr tiahne po zvlnených kopcoch do diaľky ako veľký had. Pri múre sme 
stretli prvých Slovákov v Číne, pracovníkov jednej trenčianskej firmy. 
Veľký čínsky múr je preplnený turistami a samozrejme obchodníkmi so 
suvenírmi. Prechádzka po čínskom múre je síce namáhavá, ale patrí k 
nezabudnuteľným zážitkom. 

V Pekingu sme ďalej navštívili miesto budúcich Olympijských hier 
2008. Prvýkrát sme vyskúšali pekingské metro. Vzhľadom na to, že 
nápisy sú aj v angličtine, rýchlo sme sa zorientovali. Na rozdiel od 
pražského metra sú koľajnice od nástupišťa oddelené priehľadnou 
stenou, ktorá sa otvorí až po zastavení vlaku.  Posledný úsek k štadiónom 
sme sa viezli v malej búdke ťahanej za motocyklom. Supermoderný 
hlavný štadión, ktorý pripomína svojou architektúrou vtáčie hniezdo, 
plavecký štadión, ktorý je zvonku pokrytý hmotou pripomínajúcou 
bubliny, budúce olympijské hotely, prístupové cesty a pod. 
predstavovali veľké, rušné stavenisko.  

Naspäť do centra Pekingu sme sa dostali taxíkom. Prechádzali sme 
modernými štvrťami s mrakodrapmi, našim cieľom bola supermoderná 
budova čínskej televízie, ktorá je však ešte len vo výstavbe. V posledný 
deň pobytu v Pekingu sme navštívili Vojenské múzeum, kde boli 
vystavené aj exponáty čínskej kozmickej techniky.  

V Pekingu sa nám veľmi páčilo, ľudia boli priateľskí, ceny prijateľné. 
Obľúbili sme si jednu reštauráciu na našej uličke. Každý deň sme sa tešili 
na večeru v príjemnom prostredí priamo na úzkej, rušnej uličke. 
Pikantné čínske jedlá sme jedli samozrejme paličkami, čínske pivo bolo 
výborné, nálada skvelá.  V Pekingu sú tisícročné pamiatky i 
supermoderné štvrte. Lúčili sme sa s túžbou znovu sa do Pekingu vrátiť. 

V utorok večer sme už čakali v dave Číňanov na stanici Peking – Západ.  
Vysvietená obrovská budova stanice s charakteristickou čínskou 
architektúrou vyzerala večer fantasticky. Naša cesta pokračovala 
nočným rýchlikom do vnútrozemia, do starobylého čínskeho mesta 
Xian.Cestovali sme v 6- miestnom kupé, zaujímavosťou je, že čínske 
kupé sú voľne otvorené do uličky pri okne.  Nad ránom sme prekročili 
rieku Chuang-che (Žltú rieku) a okolo obeda sme prišli do samotného 
mesta. Xian je so 6,6 miliónmi obyvateľov centrom starej čínskej 
civilizácie. Kedysi sa tu začínala slávna Hodvábna cesta, mestské hradby 
sú dodnes zachovalé. Mesto je známe najmä múzeom slávnej 

Veľký čínsky múr Veľký čínsky múr 
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Najväčšia priehrada na svete „Tri rokliny“ na rieke 
        Jang-c-tiang

Najväčšia priehrada na svete „Tri rokliny“ na rieke 
        Jang-c-tiang

Stavba hlavného olympijského štadióna  
tzv. „Vtáčieho hniezda“

Stavba hlavného olympijského štadióna  
tzv. „Vtáčieho hniezda“

Orvištské noviny -9-

Kultúra, sociálne veci a zdravotníctvo

Miestny odbor Matice slovenskej

Miestny odbor Matice slovenskej združuje členskú základňu nielen z 
obce Veľké Orvište, ale aj z obcí Bašovce, Ostrov, Očkov, mesta Piešťany, 
ba i z Bratislavy. Organizujeme vlastné akcie, alebo sa pripájame k 
aktivitám samosprávy na prospech celej obce. Sme tu, chceme pracovať 
a rozvíjať sa.

Pri svojich aktivitách zatiaľ vychádzame zo svojich možností a z potrieb 
prostredia, v ktorom žijeme. Pri plánovaní činnosti v tomto roku sme sa 
zamerali predovšetkým na potreby mládeže. Poviem vám, že sme boli i 
trochu prekvapení, keď sa naša „počítačová“ mládež rozhodla, že si 
založí krúžok spoločenského tanca. Sami sa zorganizovali a požiadali 
samosprávu obce o možnosť cvičiť v sále kultúrneho domu. Činnosť 
tanečného krúžku sa sľubne rozbehla. 

Druhou našou prioritou je životné prostredie. V blízkosti Veľkého 
Orvišťa, Bašoviec a Ostrova sa nachádza lesík Blaciny, povedali by sme, 
že všetky tri obce ho majú priam za humnami. Tento lesík v minulosti 
slúžil ako vetrolam, remíza, útočište pre zver, úkryt pred letnou 
horúčavou, na prechádzky. Dnes je lokalitou, kde niektorí 
nedisciplinovaní občania ukladajú rôzny odpad. Tak sa stalo, že slušným 
ľuďom akosi odpadla chuť chodiť do Blacín na prechádzku.  Preto sme sa 
podujali dňa 10. mája 2008 lesík vyčistiť. Potešiteľné je, že medzi 
brigádnikmi boli aj mladí ľudia.    

Pravdepodobne nebude celkom pravda, že naša mládež je ľahostajná 
a nevie obetovať trochu času zo svojho pohodlia. Všetci dobre vieme, že 
doba nie je jednoduchá, rodiny sú zamerané predovšetkým na svoje 
ekonomické zabezpečenie, ale i toto úsilie začne po čase unavovať, 
stresovať alebo sužovať a človek hľadá niečo iné, nejaké uvoľnenie, ktoré 
ho i vnútorne napĺňa. Miestny odbor Matice slovenskej v našej obci 
bude napomáhať rozvíjať tieto hodnoty.

Ing. Jana Melicherová
podpredseda MO MS 

Stavanie mája 
V noci z 30. apríla na 1. mája stavali mládenci máje. Stavali ich pred 

domami, v ktorých bývali slobodné dievčatá. Za postavenie mája dostali 
mládenci od rodičov dievčaťa niekoľko korún, pri ktorých  sa túto noc 
bavili v miestnom hostinci až do rána bieleho. Stavanie májov 
sprevádzala hudba a spev. Keďže rôzne ľudové tradície sú kultúrnym 
dedičstvom národa, snažíme sa i my v našej obci niektoré dávne zvyky a 
tradície obnoviť a zachovať. Tak je to aj v prípade tohto dávneho zvyku. 

Členovia komisie kultúry a školstva  už druhým rokom pripravili pre 
občanov našej obce kultúrne vyžitie a skvelú zábavu. Od rána 30. apríla 
bol v obci zvýšený ruch, pracovníci obecného úradu pripravovali  kmeň 
stromu, na ktorý pripevnili bohatú korunu „mája“. Deti ozdobili korunu 
stromu pestrými stuhami, aby máj bol pekný a veselý. 

Hlavný program začal o 18. hodine slávnostne – štátnou hymnou 
Slovenskej republiky a hymnou Európskej únie. Občanom sa prihovorili 
starosta obce RNDr. Ľudovít Boleček a piešťanský dekan – farár Mgr. 
Jozef Bohunický. Program pokračoval ľudovým folklórnym pásmom 
Stavanie mája, ktorý si pripravila hudobná skupina Vavrinecká Trojka z 
Lančára – Kočína a veselými ľudovými piesňami na počúvanie aj do 
tanca. Pre občanov sme pripravili občerstvenie vo forme živánskej a 
vínečka. Veselí občania s bezprostrednou túžbou zabaviť sa pokračovali 
v tanečnej zábave v kultúrnom dome pri dobrej hudbe, ktorú opäť 
kvalitne zabezpečila hudobná skupina Smoliari až do bieleho rána. Aj 
keď začiatky zábavy boli skôr rozpačité, postupne sa zábava rozbehla v 
plnom prúde a baviť sa a tancovať dokázali spoločne  občania mladšej aj 
staršej generácie. Veď hudba, tanec a zábava patria k najlepším 
spôsobom relaxácie človeka v dnešnom uponáhľanom a stresujúcom 
spôsobe života každého z nás. 

Už sa tešíme na budúcoročné stavanie mája, verím, že aj vy. Budete 
všetci srdečne vítaní.      

 Janka Kováčiková

Aj Veľkoorvišťania prišli do Ostrova
Dňa 1.mája 2008 sa v Ostrove konalo jubilejné, už 10-te stretnutie 

Priateľov dobrej vôle. Akcia sa koná tradične pri kovovom kríži – Božej 
muke. Kríž bol na lúke postavený v r. 1999  na počesť pádu komunizmu a 
oslavu roľníckeho stavu. Slávnosť sa v tomto roku začala ďakovnou sv. 
omšou, ktorú celebroval bývalý piešťanský p. dekan Jozef Vlasák spolu s 
ďalšími troma kňazmi.

Nasledovali príhovory usporiadateľov a kultúrny program. Účastníci 
stretnutia, ktorých sa zišlo pri príjemnom slnečnom počasí vyše 350, sa 
potom s chuťou pustili do výborného gulášu a ďalších špecialít. Dobrú 
náladu zabezpečovala pri hre na harmonike p. Soňa Glosová. 

Na toto májové stretnutie chodia nielen Ostrovania, ale aj obyvatelia 
okolitých obcí. Medzi tradičných návštevníkov sa zaraďujú najmä 
Veľkoorvišťania. Medzi nimi nechýbal ani p. starosta Ľudovít Boleček 
s manželkou. Najpravidelnejšou účastníčkou z Veľkého Orvišťa je p. 
Hedviga Krakovíková, ktorá nechýbala ani na jednom stretnutí. Aj tento 
krát bola prítomná a so svojím širokým úsmevom hovorí:  „Opäť to bolo 
vynikajúce, aj som si trošku zaspievala. Ak mi Pán Boh dá zdravie, určite 
o rok prídem už po 11-ty krát“. 

Nápis na kríži oznamuje, že táto Božia muka bola postavená na  konci i 
začiatku storočia a tisícročia, v desiatom roku slobodného veku, na  
sviatok sv. Jozefa Robotníka, roku Pána 1999, na česť a chválu Božiu a na  
pamäť ľuďom i časom budúcim. Súčasne stavitelia kríža si vybrali ako 
nápis na kríž aj jeden z veršov básnika Gorazda Zvonického: „Vďaka Ti, 
Bože, za  slobodu, ktorú si zjavil nášmu rodu, a udeľ nech vždy plnšie žiari 
v nádeji ľudu, v jeho tvári. Vďaka Ti Bože, za úrodu, že požehnal si našu 
pôdu, vďaka za Tvoje dary, v izbici, chlieve, na chotári.“ Kríž je zapísaný aj 
medzi významnými pamiatkami Piešťanského dekanátu Rímsko-
katolíckej cirkvi.  Jeho fotografia je zobrazená aj v knihe Ľudovíta 
Chmelára – Hlohovského v knihe: „Piešťanský dekanát – história – 
umenie – osobnosti“, ktorú vydal Farský úrad v Piešťanoch v r. 2003.

JUDr. Jozef Bolješik
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paličkami, vzbudili sme úsmevy okolo sediacich Číňanov, ale nakoniec 
uznali, že to celkom ovládame. Číňania počas jedenia všetok odpad 
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vo svojej izbe asi 5 cm veľkého bežiaceho švába, chytila ich panika a 
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mohlo zásobovať celé Belgicko. Aj v Yichangu bolo plno malých 
čínskych reštaurácií, čínske jedlo aj pivo bolo dobré, ani čínske paličky 
nám už nerobili problémy.  

Rieka Jang-c-tiang sa vlieva do Čínskeho mora pri meste Šanghaj. To 
bol cieľ nášho ďalšieho cestovania. Pôvodne sme chceli cestovať 
železnicou, ale na radu nášho priateľa Maa sme cestovali lôžkovým 
autobusom, cesta bola kratšia, ušetrili sme asi 8 hodín. Krajina bola 
väčšinou nížinatá, s množstvom ryžových polí. Do Šanghaja sme 
pricestovali na druhý deň nadránom, taxíkom sme sa doviezli do hotela 
Nanking v centre mesta.

RNDr. Ľudovít Boleček
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ZAUJÍMAVOSTI...

najnavštevovanejší, okolitá príroda je divoká, máte dobrý výhľad, ako sa 
múr tiahne po zvlnených kopcoch do diaľky ako veľký had. Pri múre sme 
stretli prvých Slovákov v Číne, pracovníkov jednej trenčianskej firmy. 
Veľký čínsky múr je preplnený turistami a samozrejme obchodníkmi so 
suvenírmi. Prechádzka po čínskom múre je síce namáhavá, ale patrí k 
nezabudnuteľným zážitkom. 

V Pekingu sme ďalej navštívili miesto budúcich Olympijských hier 
2008. Prvýkrát sme vyskúšali pekingské metro. Vzhľadom na to, že 
nápisy sú aj v angličtine, rýchlo sme sa zorientovali. Na rozdiel od 
pražského metra sú koľajnice od nástupišťa oddelené priehľadnou 
stenou, ktorá sa otvorí až po zastavení vlaku.  Posledný úsek k štadiónom 
sme sa viezli v malej búdke ťahanej za motocyklom. Supermoderný 
hlavný štadión, ktorý pripomína svojou architektúrou vtáčie hniezdo, 
plavecký štadión, ktorý je zvonku pokrytý hmotou pripomínajúcou 
bubliny, budúce olympijské hotely, prístupové cesty a pod. 
predstavovali veľké, rušné stavenisko.  

Naspäť do centra Pekingu sme sa dostali taxíkom. Prechádzali sme 
modernými štvrťami s mrakodrapmi, našim cieľom bola supermoderná 
budova čínskej televízie, ktorá je však ešte len vo výstavbe. V posledný 
deň pobytu v Pekingu sme navštívili Vojenské múzeum, kde boli 
vystavené aj exponáty čínskej kozmickej techniky.  

V Pekingu sa nám veľmi páčilo, ľudia boli priateľskí, ceny prijateľné. 
Obľúbili sme si jednu reštauráciu na našej uličke. Každý deň sme sa tešili 
na večeru v príjemnom prostredí priamo na úzkej, rušnej uličke. 
Pikantné čínske jedlá sme jedli samozrejme paličkami, čínske pivo bolo 
výborné, nálada skvelá.  V Pekingu sú tisícročné pamiatky i 
supermoderné štvrte. Lúčili sme sa s túžbou znovu sa do Pekingu vrátiť. 

V utorok večer sme už čakali v dave Číňanov na stanici Peking – Západ.  
Vysvietená obrovská budova stanice s charakteristickou čínskou 
architektúrou vyzerala večer fantasticky. Naša cesta pokračovala 
nočným rýchlikom do vnútrozemia, do starobylého čínskeho mesta 
Xian.Cestovali sme v 6- miestnom kupé, zaujímavosťou je, že čínske 
kupé sú voľne otvorené do uličky pri okne.  Nad ránom sme prekročili 
rieku Chuang-che (Žltú rieku) a okolo obeda sme prišli do samotného 
mesta. Xian je so 6,6 miliónmi obyvateľov centrom starej čínskej 
civilizácie. Kedysi sa tu začínala slávna Hodvábna cesta, mestské hradby 
sú dodnes zachovalé. Mesto je známe najmä múzeom slávnej 

Veľký čínsky múr Veľký čínsky múr 

Terrakotova armáda v meste XianTerrakotova armáda v meste Xian

Najväčšia priehrada na svete „Tri rokliny“ na rieke 
        Jang-c-tiang

Najväčšia priehrada na svete „Tri rokliny“ na rieke 
        Jang-c-tiang

Stavba hlavného olympijského štadióna  
tzv. „Vtáčieho hniezda“

Stavba hlavného olympijského štadióna  
tzv. „Vtáčieho hniezda“
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Miestny odbor Matice slovenskej

Miestny odbor Matice slovenskej združuje členskú základňu nielen z 
obce Veľké Orvište, ale aj z obcí Bašovce, Ostrov, Očkov, mesta Piešťany, 
ba i z Bratislavy. Organizujeme vlastné akcie, alebo sa pripájame k 
aktivitám samosprávy na prospech celej obce. Sme tu, chceme pracovať 
a rozvíjať sa.

Pri svojich aktivitách zatiaľ vychádzame zo svojich možností a z potrieb 
prostredia, v ktorom žijeme. Pri plánovaní činnosti v tomto roku sme sa 
zamerali predovšetkým na potreby mládeže. Poviem vám, že sme boli i 
trochu prekvapení, keď sa naša „počítačová“ mládež rozhodla, že si 
založí krúžok spoločenského tanca. Sami sa zorganizovali a požiadali 
samosprávu obce o možnosť cvičiť v sále kultúrneho domu. Činnosť 
tanečného krúžku sa sľubne rozbehla. 

Druhou našou prioritou je životné prostredie. V blízkosti Veľkého 
Orvišťa, Bašoviec a Ostrova sa nachádza lesík Blaciny, povedali by sme, 
že všetky tri obce ho majú priam za humnami. Tento lesík v minulosti 
slúžil ako vetrolam, remíza, útočište pre zver, úkryt pred letnou 
horúčavou, na prechádzky. Dnes je lokalitou, kde niektorí 
nedisciplinovaní občania ukladajú rôzny odpad. Tak sa stalo, že slušným 
ľuďom akosi odpadla chuť chodiť do Blacín na prechádzku.  Preto sme sa 
podujali dňa 10. mája 2008 lesík vyčistiť. Potešiteľné je, že medzi 
brigádnikmi boli aj mladí ľudia.    

Pravdepodobne nebude celkom pravda, že naša mládež je ľahostajná 
a nevie obetovať trochu času zo svojho pohodlia. Všetci dobre vieme, že 
doba nie je jednoduchá, rodiny sú zamerané predovšetkým na svoje 
ekonomické zabezpečenie, ale i toto úsilie začne po čase unavovať, 
stresovať alebo sužovať a človek hľadá niečo iné, nejaké uvoľnenie, ktoré 
ho i vnútorne napĺňa. Miestny odbor Matice slovenskej v našej obci 
bude napomáhať rozvíjať tieto hodnoty.

Ing. Jana Melicherová
podpredseda MO MS 

Stavanie mája 
V noci z 30. apríla na 1. mája stavali mládenci máje. Stavali ich pred 

domami, v ktorých bývali slobodné dievčatá. Za postavenie mája dostali 
mládenci od rodičov dievčaťa niekoľko korún, pri ktorých  sa túto noc 
bavili v miestnom hostinci až do rána bieleho. Stavanie májov 
sprevádzala hudba a spev. Keďže rôzne ľudové tradície sú kultúrnym 
dedičstvom národa, snažíme sa i my v našej obci niektoré dávne zvyky a 
tradície obnoviť a zachovať. Tak je to aj v prípade tohto dávneho zvyku. 

Členovia komisie kultúry a školstva  už druhým rokom pripravili pre 
občanov našej obce kultúrne vyžitie a skvelú zábavu. Od rána 30. apríla 
bol v obci zvýšený ruch, pracovníci obecného úradu pripravovali  kmeň 
stromu, na ktorý pripevnili bohatú korunu „mája“. Deti ozdobili korunu 
stromu pestrými stuhami, aby máj bol pekný a veselý. 

Hlavný program začal o 18. hodine slávnostne – štátnou hymnou 
Slovenskej republiky a hymnou Európskej únie. Občanom sa prihovorili 
starosta obce RNDr. Ľudovít Boleček a piešťanský dekan – farár Mgr. 
Jozef Bohunický. Program pokračoval ľudovým folklórnym pásmom 
Stavanie mája, ktorý si pripravila hudobná skupina Vavrinecká Trojka z 
Lančára – Kočína a veselými ľudovými piesňami na počúvanie aj do 
tanca. Pre občanov sme pripravili občerstvenie vo forme živánskej a 
vínečka. Veselí občania s bezprostrednou túžbou zabaviť sa pokračovali 
v tanečnej zábave v kultúrnom dome pri dobrej hudbe, ktorú opäť 
kvalitne zabezpečila hudobná skupina Smoliari až do bieleho rána. Aj 
keď začiatky zábavy boli skôr rozpačité, postupne sa zábava rozbehla v 
plnom prúde a baviť sa a tancovať dokázali spoločne  občania mladšej aj 
staršej generácie. Veď hudba, tanec a zábava patria k najlepším 
spôsobom relaxácie človeka v dnešnom uponáhľanom a stresujúcom 
spôsobe života každého z nás. 

Už sa tešíme na budúcoročné stavanie mája, verím, že aj vy. Budete 
všetci srdečne vítaní.      

 Janka Kováčiková

Aj Veľkoorvišťania prišli do Ostrova
Dňa 1.mája 2008 sa v Ostrove konalo jubilejné, už 10-te stretnutie 

Priateľov dobrej vôle. Akcia sa koná tradične pri kovovom kríži – Božej 
muke. Kríž bol na lúke postavený v r. 1999  na počesť pádu komunizmu a 
oslavu roľníckeho stavu. Slávnosť sa v tomto roku začala ďakovnou sv. 
omšou, ktorú celebroval bývalý piešťanský p. dekan Jozef Vlasák spolu s 
ďalšími troma kňazmi.

Nasledovali príhovory usporiadateľov a kultúrny program. Účastníci 
stretnutia, ktorých sa zišlo pri príjemnom slnečnom počasí vyše 350, sa 
potom s chuťou pustili do výborného gulášu a ďalších špecialít. Dobrú 
náladu zabezpečovala pri hre na harmonike p. Soňa Glosová. 

Na toto májové stretnutie chodia nielen Ostrovania, ale aj obyvatelia 
okolitých obcí. Medzi tradičných návštevníkov sa zaraďujú najmä 
Veľkoorvišťania. Medzi nimi nechýbal ani p. starosta Ľudovít Boleček 
s manželkou. Najpravidelnejšou účastníčkou z Veľkého Orvišťa je p. 
Hedviga Krakovíková, ktorá nechýbala ani na jednom stretnutí. Aj tento 
krát bola prítomná a so svojím širokým úsmevom hovorí:  „Opäť to bolo 
vynikajúce, aj som si trošku zaspievala. Ak mi Pán Boh dá zdravie, určite 
o rok prídem už po 11-ty krát“. 

Nápis na kríži oznamuje, že táto Božia muka bola postavená na  konci i 
začiatku storočia a tisícročia, v desiatom roku slobodného veku, na  
sviatok sv. Jozefa Robotníka, roku Pána 1999, na česť a chválu Božiu a na  
pamäť ľuďom i časom budúcim. Súčasne stavitelia kríža si vybrali ako 
nápis na kríž aj jeden z veršov básnika Gorazda Zvonického: „Vďaka Ti, 
Bože, za  slobodu, ktorú si zjavil nášmu rodu, a udeľ nech vždy plnšie žiari 
v nádeji ľudu, v jeho tvári. Vďaka Ti Bože, za úrodu, že požehnal si našu 
pôdu, vďaka za Tvoje dary, v izbici, chlieve, na chotári.“ Kríž je zapísaný aj 
medzi významnými pamiatkami Piešťanského dekanátu Rímsko-
katolíckej cirkvi.  Jeho fotografia je zobrazená aj v knihe Ľudovíta 
Chmelára – Hlohovského v knihe: „Piešťanský dekanát – história – 
umenie – osobnosti“, ktorú vydal Farský úrad v Piešťanoch v r. 2003.

JUDr. Jozef Bolješik

Stavanie májaStavanie mája

Stavanie májaStavanie mája



Orvištské noviny-10-

Kultúra, sociálne veci a zdravotníctvo

Matičiari  deťom
Miestna organizácia Matice slovenskej zorganizovala oslavu 

Medzinárodného dňa detí. Program sme sa snažili priparaviť tak, aby bol 
zaujímavý pre deti,  rodičov a starých rodičov. Vytvorili sme plagáty, 
roznosili po okolitých školách, škôlkach, obchodoch, vyhlásili v rozhlase.

Program začal v sobotu 31. mája o 15.00 hod. kultúrnym predstavením 
v kvetmi a balónmi vyzdobenej sále kultúrneho domu pod mottom 
„Žijeme pod jedným Slnkom na malom kúsku zeme“. O účinkujúcich sa 
postaral Dom Matice slovenskej v Galante. Predstavenie rozprúdil 
spevák Peter Fahn z Galanty, medzi piesňami sa  latinskoamerickými 
tancami predstavil súbor mladých matičiarov z Veľkých Úľan. Srbský 
spevák z Vojvodiny Janko Chudík, prezývaný i Janko z Kysaču, zavŕšil 
program slovenskou ľudovou piesňou z vlastnej tvorby. 

Po kultúrnej časti programu na „hodovom“ priestore za kultúrnym 
domom nasledovala druhá časť, športové zápolenie detí. Súťažilo sa 
v šiestich disciplínach: maľovanie na chodník, beh vo vreci, beh s vajcom 
na lyžici, hádzanie kruhov na pevný cieľ, jedenie slivkového koláča so 
zapečeným päťkorunákom v strede, pitie z fľaše. Deti sa pri veselých 
disciplínach zasmiali a dobre sa zabávali. Počas prestávky, sme rozdali 
deťom lízanky  a lístky na zmrzlinu. Za chvíľu sa ihrisko vyprázdnilo a už 
sa detský mrak hmýril obďaleč pred zmrzlinovým stánkom. 

Na záver nasledovalo slávnostné vyhodnotenie jednotlivých disciplín. 
Pri maľovaní na chodník boli vyhodnotení piati, v ostatných disciplínach 
traja najlepší. Víťazom boli odovzdané medaile, diplomy a ceny. Pre deti 
to bol zážitok. Nasledovalo fotenie na stupni víťazov pri matičnej 
zástave. Žiadne dieťa však  neobišlo naprázdno, každému sa ušla nejaká 
sladkosť, nejaká maličkosť. Deň ale ešte nekončil. Všetci sme sa presunuli 
vedľa k pripraveným vatrám,  matičiari rozdali špekáčiky a chlieb, deti 
pripravili paličky a opekalo sa, posedávalo sa, až pokiaľ sa spoločnosť 
voľne nerozišla.  

Bola to vydarená akcia pre naše deti. 
Ing. Jana Melicherová

Navštívili sme  našich občanov v zariadeniach 
sociálnych služieb

Starosta obce spolu s predsedníčkou komisie pre sociálne veci a 
zdravotníctvo navštívili dňa 28.5.2008 našich občanov v zariadeniach 
opatrovateľskej služby v Hrachovišti a v Krakovanoch. Radosť v očiach 
týchto ľudí by sa len ťažko dala vyjadriť slovami. Nebola to len radosť z 
darčeka, ktorý sme im priniesli, ale hlavne z toho, že na nich 
spoluobčania v Orvišti nezabudli. Všetkým obyvateľom zariadenia a 
sestričkám sa tým chválili. Tiež sme im prisľúbili, že im budeme zasielať aj 
naše Orvištské noviny, aby nestrácali kontakt s obcou a so svojimi 
priateľmi a známymi z obce. 

Margita Knapcová

Rekolekcia kňazov Piešťanského dekanátu
Dňa 19. júna 2008 sa vo Veľkom Orvišti konala rekolekcia kňazov 

Piešťanského dekanátu. Pri tejto príležitosti krásne vyzdobený 
rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie vo Veľkom Orvišti 
privítal všetkých kňazov piešťanského dekanátu i ďalších pozvaných 
hostí. Slávnostnú svätú omšu celebroval piešťanský dekan vdp. Jozef 
Bohunický, slávnostným kazateľom bol topoľčiansky dekan Mons. 
Marián Dragúň. Rekolekcie sa zúčastnili aj ďalší pozvaní hostia – medzi 
nimi rektor Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave Mons. 
Daniel Ižold a vdp. Felix Mikula, stupavský farár. Na začiatku svätej omše 
sa všetci prítomní kňazi pomodlili tzv. modlitbu cez deň z „Liturgie hodín 
na posvätenie času“, t. j. z kňazského breviára, ktorého celoživotný 
záväzok zložili sľubom pri svojej vysviacke do rúk svätiaceho biskupa. 

Keďže kňazské vysviacky bývajú každý rok v mesiaci jún, tento čas je pre 
všetkýck kňazov spomienkou na výročie ich kňazského svätenia. 
V tomto roku si okrúhle 25. výročie kňazskej vysviacky pripomína vdp. 
Metod Krištofík. Dekan Bohunický mu na záver sv. omše k tomuto 
krásnemu kňazskému jubileu srdečne zablahoželal a zaželel veľa 
úspechov v ďalšej pastoračnej službe. 

Dekan zároveň poďakoval všetkým kňazom svojho dekanátu za 
obetavú prácu a vynaložené námahy v Pánovej vinici. Na slávnostnej sv. 
omši boli prítomní a všetkých prítomných kňazov vo svojej obci privítali 
starosta Veľkého Orvišťa RNDr. Ľudovít Boleček a poslankyňa obecného 
zastupiteľstva Magdaléna Straková.

Mgr. Jozef Bohunický, dekan

Výlet do Podhájskej
26. júna usporiadala komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo výlet do 

Podhájskej, ktorý už tradične patrí do jej programu.  Výlet je spojený s 
kúpaním na termálnom kúpalisku, ktorého liečivé účinky sú zamerané 
na pohybové ústrojenstvo. O tento  výlet je veľký záujem, bližšie 
informácie prinesieme v budúcom čísle.

Margita Knapcová

Matica slovenská pripravila oslavu MDDMatica slovenská pripravila oslavu MDD
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Hudobná skupina
Chceme vám predstaviť našu hudobnú skupinu a naše ciele do 

budúcnosti. V očiach mnohých z vás sme len banda bláznov a šialencov 
bez cieľa. Ale opak je pravdou. Hudba nás baví, preto sme založili 
hudobnú kapelu. Názov našej kapely je ANALICAL DESTROY. Pre 
mnohých z vás asi divný názov, ale nám sa páči. Členmi kapely sú: Daniel 
Marek, Lukáš Ondrášik, Ľubomír Petráš, Matej Petráš a  Peter Urbánek. 

Sme radi, že starosta obce nám vyšiel vústrety a poskytol nám 
miestnosť, kde môžeme cvičiť. Našim cieľom nie je búchať do 
hudobných nástrojov, robiť čo najväčší hukot a rachot. Našou hudbou 
nechceme narúšať nočný pokoj ani medziľudské vzťahy v obci. Chceme 
sa len venovať tomu, čo nás baví a to je hudba. Myslíme si, že na tom nie 
je nič zlé.   

Všetci členovia venujeme kapele maximum, čo sa len dá. To nie je 
prechádzka ružovou záhradou. Kapela si vyžaduje od nás tvrdé a 
namáhavé cvičenie. Ale všetci to robíme zo srdca. Keď budeme mať 
dostatok nacvičených pesničiek a psychicky sa na to budeme cítiť, tak sa 
pokúsime vydať naše pesničky na hudobnom nosiči. Uvedomujeme si, 
že nahrávanie v profesionálnom štúdiu je dosť drahá vec. Ak sa nám 
nepodarí nájsť nejakého sponzora, nahrávanie našich skladieb na 
hudobný nosič si zaplatíme sami. Asi toľko o našej skupine a ešte raz 
veľká vďaka  obecnému zastupiteľstvu za podporu a pochopenie. 

Členovia skupiny    

Z činnosti klubu seniorov
V  minulom čísle Orvištských novín som informovala, že členská 

základňa nám neustále rastie. Veľmi nás to teší, lebo to svedčí o tom, že 
naša činnosť je pre mnohých lákavá a zaujímavá. V súčasnosti už máme 
53 členov a je to vidno aj na našich pravidelných stretnutiach. 
Stretávame sa dvakrát týždenne a cez letné mesiace sme činnosť 
prerušovali. V súčasnosti je z členskej základne požiadavka stretávať sa 
aj cez leto aspoň jedenkrát týždenne. Takže v mesiacoch júl a august 
bude náš klub tiež v prevádzke. 

Budú z nich slávni hudobníci? Budú z nich slávni hudobníci? 

Vraj je mesiac máj najkrajší mesiac v roku. Môže to byť aj preto, lebo 
majú sviatok ženy –matky. S členmi klubu sme si pripravili k tomuto 
sviatku program a pozvali sme na jeho premiéru aj starostu obce. Slová, 
ktoré nám po oslave povedal, nás všetkých budú hriať a motivovať. Až k 
slzám nás v klube dojal program detí zo ZŠ, ktorým nám prišli zaželať 
veľa zdravia, šťastia, lásky a pokoja. Veľmi pekne ďakujeme za to, že môže 
náš klub fungovať, aj obecnému zastupiteľstvu a pánovi Táborskému za 
sponzorské. 

Na sviatok matiek je aj v obci už tradične veľká oslava. Deti z materskej 
a základnej školy pripravia pre mamičky, babičky a prababičky program 
a darčeky, ktoré zhotovili za pomoci pani učiteľky. V tomto roku nás 
kultúrna komisia požiadala, či by sme do programu svojimi scénkami zo 
života obce neprispeli aj my. Podľa ohlasov ľudí sa vraj naše vystúpenie 
páčilo a spestrilo program. Sme radi, že úžitok z nášho klubu máme 
nielen my dôchodcovia, ale všetci občania našej obce.

Príležitosť vrátiť deťom zo základnej školy ich záujem o nás seniorov sa 
nám naskytla čoskoro. Naša obec hostila žiakov a pedagógov 
málotriednych škôl v Piešťanskom okrese a starostov obcí. Konala sa 
totiž u nás olympiáda málotriednych škôl a naše členky pripravili pre 
všetkých chlebíčky a občerstvenie. Starostom sme poukazovali 
priestory nášho klubu, zariadenie osobnej hygieny a práčovňu, 
oboznámili sme ich s činnosťou klubu a vraj sme ich inšpirovali aj čistými 
priestormi a pekne upraveným okolím klubu, o ktoré sa staráme. 

Naše členky sa tiež starajú aj o výsadbu kvetov pri vchode do kostola a 
pri krížoch na cintoríne. Pomáhame pri karoch, ale aj pri oslavách 
životných jubilejí, ktoré sa v priestoroch klubu konajú.  Veľmi pekne tiež 
ďakujeme obecnému zastupiteľstvu za zakúpenie polohovateľného 
kresla,  ktoré používa naša kozmetička, ktorá nás chodí krášliť. Veľmisme 
povďačné aj nášmu masérovi Vladkovi Boliešikovi a pani pedikérke, ktorí 
nám priamo do klubu chodia poskytovať svoje služby za zvýhodnené 
ceny. Ďakujeme aj pánovi Ľubošovi Nedorostovi za opravu zariadenia 
v klube.

Margita Knapcová, hospodárka klubu

Agentúra domácej ošetrovateľskej 
starostlivosti IMAG

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti IMAG spol. s. r. o so 
sídlom vo Veľkom Orvišti je súčasťou primárnej zdravotnej starostlivosti. 
Poskytuje komplexnú odbornú ošetrovateľskú starostlivosť o klienta v 
jeho prirodzenom sociálnom prostredí. Je to samostatná funkčná 
jednotka umožňujúca ošetrovateľský monitoring, stanovenie 
ošetrovateľskej  diagnózy a na jej základe poskytovanie ošetrovateľskej 
starostlivosti v prevencii, terapii, rehabilitácii, ako aj v poradenstve.

Domáca ošetrovateľská starostlivosť (DOS) zahŕňa poskytovanie 
ošetrovateľských služieb osobám so zdravotnými problémami, ktoré 
pre svoj fyzický stav nie sú schopné samostatne opustiť domáce 
prostredie a byť ošetrení v ambulantnom zariadení. DOS nezahŕňa 
služby sociálneho charakteru. Umožňuje pacientom skrátiť a 
predchádzať hospitalizácii v ústavnom zariadení, výrazne zvýšiť kvalitu 
života, urýchliť proces uzdravovania a získavania nezávislosti a 
sebestačnosti.

DOS sa poskytuje poistencom všetkých vekových skupín na základe 
písomnej indikácie lekárom primárneho kontaktu, lekárom 
špecialistom alebo lekárom lôžkového oddelenia, z ktorého je pacient 
prepustený. Agentúra má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými 
poisťovňami

Pri zakladaní agentúry sme sa stretli s mnohými problémami. Do 
terénu sme nastúpili s nadšením rozbehnúť niečo nové, dobré a 
potrebné s odhodlaním pomáhať. Našim krédom sa stali slová Jána 
Pavla II: „ Kto žije v núdzi, nemôže ďalej čakať, lebo to nevyhnutné pre 
život potrebuje teraz. Preto má právo, aby to dostal ihneď.“ Sestry 
pracujúce v agentúre musia pri svojej práci okrem odbornosti pracovať s 
talentom psychológa, poradcu, stávajú sa akoby členmi rodiny.
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Matičiari  deťom
Miestna organizácia Matice slovenskej zorganizovala oslavu 

Medzinárodného dňa detí. Program sme sa snažili priparaviť tak, aby bol 
zaujímavý pre deti,  rodičov a starých rodičov. Vytvorili sme plagáty, 
roznosili po okolitých školách, škôlkach, obchodoch, vyhlásili v rozhlase.

Program začal v sobotu 31. mája o 15.00 hod. kultúrnym predstavením 
v kvetmi a balónmi vyzdobenej sále kultúrneho domu pod mottom 
„Žijeme pod jedným Slnkom na malom kúsku zeme“. O účinkujúcich sa 
postaral Dom Matice slovenskej v Galante. Predstavenie rozprúdil 
spevák Peter Fahn z Galanty, medzi piesňami sa  latinskoamerickými 
tancami predstavil súbor mladých matičiarov z Veľkých Úľan. Srbský 
spevák z Vojvodiny Janko Chudík, prezývaný i Janko z Kysaču, zavŕšil 
program slovenskou ľudovou piesňou z vlastnej tvorby. 

Po kultúrnej časti programu na „hodovom“ priestore za kultúrnym 
domom nasledovala druhá časť, športové zápolenie detí. Súťažilo sa 
v šiestich disciplínach: maľovanie na chodník, beh vo vreci, beh s vajcom 
na lyžici, hádzanie kruhov na pevný cieľ, jedenie slivkového koláča so 
zapečeným päťkorunákom v strede, pitie z fľaše. Deti sa pri veselých 
disciplínach zasmiali a dobre sa zabávali. Počas prestávky, sme rozdali 
deťom lízanky  a lístky na zmrzlinu. Za chvíľu sa ihrisko vyprázdnilo a už 
sa detský mrak hmýril obďaleč pred zmrzlinovým stánkom. 

Na záver nasledovalo slávnostné vyhodnotenie jednotlivých disciplín. 
Pri maľovaní na chodník boli vyhodnotení piati, v ostatných disciplínach 
traja najlepší. Víťazom boli odovzdané medaile, diplomy a ceny. Pre deti 
to bol zážitok. Nasledovalo fotenie na stupni víťazov pri matičnej 
zástave. Žiadne dieťa však  neobišlo naprázdno, každému sa ušla nejaká 
sladkosť, nejaká maličkosť. Deň ale ešte nekončil. Všetci sme sa presunuli 
vedľa k pripraveným vatrám,  matičiari rozdali špekáčiky a chlieb, deti 
pripravili paličky a opekalo sa, posedávalo sa, až pokiaľ sa spoločnosť 
voľne nerozišla.  

Bola to vydarená akcia pre naše deti. 
Ing. Jana Melicherová

Navštívili sme  našich občanov v zariadeniach 
sociálnych služieb

Starosta obce spolu s predsedníčkou komisie pre sociálne veci a 
zdravotníctvo navštívili dňa 28.5.2008 našich občanov v zariadeniach 
opatrovateľskej služby v Hrachovišti a v Krakovanoch. Radosť v očiach 
týchto ľudí by sa len ťažko dala vyjadriť slovami. Nebola to len radosť z 
darčeka, ktorý sme im priniesli, ale hlavne z toho, že na nich 
spoluobčania v Orvišti nezabudli. Všetkým obyvateľom zariadenia a 
sestričkám sa tým chválili. Tiež sme im prisľúbili, že im budeme zasielať aj 
naše Orvištské noviny, aby nestrácali kontakt s obcou a so svojimi 
priateľmi a známymi z obce. 

Margita Knapcová

Rekolekcia kňazov Piešťanského dekanátu
Dňa 19. júna 2008 sa vo Veľkom Orvišti konala rekolekcia kňazov 

Piešťanského dekanátu. Pri tejto príležitosti krásne vyzdobený 
rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie vo Veľkom Orvišti 
privítal všetkých kňazov piešťanského dekanátu i ďalších pozvaných 
hostí. Slávnostnú svätú omšu celebroval piešťanský dekan vdp. Jozef 
Bohunický, slávnostným kazateľom bol topoľčiansky dekan Mons. 
Marián Dragúň. Rekolekcie sa zúčastnili aj ďalší pozvaní hostia – medzi 
nimi rektor Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave Mons. 
Daniel Ižold a vdp. Felix Mikula, stupavský farár. Na začiatku svätej omše 
sa všetci prítomní kňazi pomodlili tzv. modlitbu cez deň z „Liturgie hodín 
na posvätenie času“, t. j. z kňazského breviára, ktorého celoživotný 
záväzok zložili sľubom pri svojej vysviacke do rúk svätiaceho biskupa. 

Keďže kňazské vysviacky bývajú každý rok v mesiaci jún, tento čas je pre 
všetkýck kňazov spomienkou na výročie ich kňazského svätenia. 
V tomto roku si okrúhle 25. výročie kňazskej vysviacky pripomína vdp. 
Metod Krištofík. Dekan Bohunický mu na záver sv. omše k tomuto 
krásnemu kňazskému jubileu srdečne zablahoželal a zaželel veľa 
úspechov v ďalšej pastoračnej službe. 

Dekan zároveň poďakoval všetkým kňazom svojho dekanátu za 
obetavú prácu a vynaložené námahy v Pánovej vinici. Na slávnostnej sv. 
omši boli prítomní a všetkých prítomných kňazov vo svojej obci privítali 
starosta Veľkého Orvišťa RNDr. Ľudovít Boleček a poslankyňa obecného 
zastupiteľstva Magdaléna Straková.

Mgr. Jozef Bohunický, dekan

Výlet do Podhájskej
26. júna usporiadala komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo výlet do 

Podhájskej, ktorý už tradične patrí do jej programu.  Výlet je spojený s 
kúpaním na termálnom kúpalisku, ktorého liečivé účinky sú zamerané 
na pohybové ústrojenstvo. O tento  výlet je veľký záujem, bližšie 
informácie prinesieme v budúcom čísle.

Margita Knapcová

Matica slovenská pripravila oslavu MDDMatica slovenská pripravila oslavu MDD
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Hudobná skupina
Chceme vám predstaviť našu hudobnú skupinu a naše ciele do 

budúcnosti. V očiach mnohých z vás sme len banda bláznov a šialencov 
bez cieľa. Ale opak je pravdou. Hudba nás baví, preto sme založili 
hudobnú kapelu. Názov našej kapely je ANALICAL DESTROY. Pre 
mnohých z vás asi divný názov, ale nám sa páči. Členmi kapely sú: Daniel 
Marek, Lukáš Ondrášik, Ľubomír Petráš, Matej Petráš a  Peter Urbánek. 

Sme radi, že starosta obce nám vyšiel vústrety a poskytol nám 
miestnosť, kde môžeme cvičiť. Našim cieľom nie je búchať do 
hudobných nástrojov, robiť čo najväčší hukot a rachot. Našou hudbou 
nechceme narúšať nočný pokoj ani medziľudské vzťahy v obci. Chceme 
sa len venovať tomu, čo nás baví a to je hudba. Myslíme si, že na tom nie 
je nič zlé.   

Všetci členovia venujeme kapele maximum, čo sa len dá. To nie je 
prechádzka ružovou záhradou. Kapela si vyžaduje od nás tvrdé a 
namáhavé cvičenie. Ale všetci to robíme zo srdca. Keď budeme mať 
dostatok nacvičených pesničiek a psychicky sa na to budeme cítiť, tak sa 
pokúsime vydať naše pesničky na hudobnom nosiči. Uvedomujeme si, 
že nahrávanie v profesionálnom štúdiu je dosť drahá vec. Ak sa nám 
nepodarí nájsť nejakého sponzora, nahrávanie našich skladieb na 
hudobný nosič si zaplatíme sami. Asi toľko o našej skupine a ešte raz 
veľká vďaka  obecnému zastupiteľstvu za podporu a pochopenie. 

Členovia skupiny    

Z činnosti klubu seniorov
V  minulom čísle Orvištských novín som informovala, že členská 

základňa nám neustále rastie. Veľmi nás to teší, lebo to svedčí o tom, že 
naša činnosť je pre mnohých lákavá a zaujímavá. V súčasnosti už máme 
53 členov a je to vidno aj na našich pravidelných stretnutiach. 
Stretávame sa dvakrát týždenne a cez letné mesiace sme činnosť 
prerušovali. V súčasnosti je z členskej základne požiadavka stretávať sa 
aj cez leto aspoň jedenkrát týždenne. Takže v mesiacoch júl a august 
bude náš klub tiež v prevádzke. 

Budú z nich slávni hudobníci? Budú z nich slávni hudobníci? 

Vraj je mesiac máj najkrajší mesiac v roku. Môže to byť aj preto, lebo 
majú sviatok ženy –matky. S členmi klubu sme si pripravili k tomuto 
sviatku program a pozvali sme na jeho premiéru aj starostu obce. Slová, 
ktoré nám po oslave povedal, nás všetkých budú hriať a motivovať. Až k 
slzám nás v klube dojal program detí zo ZŠ, ktorým nám prišli zaželať 
veľa zdravia, šťastia, lásky a pokoja. Veľmi pekne ďakujeme za to, že môže 
náš klub fungovať, aj obecnému zastupiteľstvu a pánovi Táborskému za 
sponzorské. 

Na sviatok matiek je aj v obci už tradične veľká oslava. Deti z materskej 
a základnej školy pripravia pre mamičky, babičky a prababičky program 
a darčeky, ktoré zhotovili za pomoci pani učiteľky. V tomto roku nás 
kultúrna komisia požiadala, či by sme do programu svojimi scénkami zo 
života obce neprispeli aj my. Podľa ohlasov ľudí sa vraj naše vystúpenie 
páčilo a spestrilo program. Sme radi, že úžitok z nášho klubu máme 
nielen my dôchodcovia, ale všetci občania našej obce.

Príležitosť vrátiť deťom zo základnej školy ich záujem o nás seniorov sa 
nám naskytla čoskoro. Naša obec hostila žiakov a pedagógov 
málotriednych škôl v Piešťanskom okrese a starostov obcí. Konala sa 
totiž u nás olympiáda málotriednych škôl a naše členky pripravili pre 
všetkých chlebíčky a občerstvenie. Starostom sme poukazovali 
priestory nášho klubu, zariadenie osobnej hygieny a práčovňu, 
oboznámili sme ich s činnosťou klubu a vraj sme ich inšpirovali aj čistými 
priestormi a pekne upraveným okolím klubu, o ktoré sa staráme. 

Naše členky sa tiež starajú aj o výsadbu kvetov pri vchode do kostola a 
pri krížoch na cintoríne. Pomáhame pri karoch, ale aj pri oslavách 
životných jubilejí, ktoré sa v priestoroch klubu konajú.  Veľmi pekne tiež 
ďakujeme obecnému zastupiteľstvu za zakúpenie polohovateľného 
kresla,  ktoré používa naša kozmetička, ktorá nás chodí krášliť. Veľmisme 
povďačné aj nášmu masérovi Vladkovi Boliešikovi a pani pedikérke, ktorí 
nám priamo do klubu chodia poskytovať svoje služby za zvýhodnené 
ceny. Ďakujeme aj pánovi Ľubošovi Nedorostovi za opravu zariadenia 
v klube.

Margita Knapcová, hospodárka klubu

Agentúra domácej ošetrovateľskej 
starostlivosti IMAG

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti IMAG spol. s. r. o so 
sídlom vo Veľkom Orvišti je súčasťou primárnej zdravotnej starostlivosti. 
Poskytuje komplexnú odbornú ošetrovateľskú starostlivosť o klienta v 
jeho prirodzenom sociálnom prostredí. Je to samostatná funkčná 
jednotka umožňujúca ošetrovateľský monitoring, stanovenie 
ošetrovateľskej  diagnózy a na jej základe poskytovanie ošetrovateľskej 
starostlivosti v prevencii, terapii, rehabilitácii, ako aj v poradenstve.

Domáca ošetrovateľská starostlivosť (DOS) zahŕňa poskytovanie 
ošetrovateľských služieb osobám so zdravotnými problémami, ktoré 
pre svoj fyzický stav nie sú schopné samostatne opustiť domáce 
prostredie a byť ošetrení v ambulantnom zariadení. DOS nezahŕňa 
služby sociálneho charakteru. Umožňuje pacientom skrátiť a 
predchádzať hospitalizácii v ústavnom zariadení, výrazne zvýšiť kvalitu 
života, urýchliť proces uzdravovania a získavania nezávislosti a 
sebestačnosti.

DOS sa poskytuje poistencom všetkých vekových skupín na základe 
písomnej indikácie lekárom primárneho kontaktu, lekárom 
špecialistom alebo lekárom lôžkového oddelenia, z ktorého je pacient 
prepustený. Agentúra má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými 
poisťovňami

Pri zakladaní agentúry sme sa stretli s mnohými problémami. Do 
terénu sme nastúpili s nadšením rozbehnúť niečo nové, dobré a 
potrebné s odhodlaním pomáhať. Našim krédom sa stali slová Jána 
Pavla II: „ Kto žije v núdzi, nemôže ďalej čakať, lebo to nevyhnutné pre 
život potrebuje teraz. Preto má právo, aby to dostal ihneď.“ Sestry 
pracujúce v agentúre musia pri svojej práci okrem odbornosti pracovať s 
talentom psychológa, poradcu, stávajú sa akoby členmi rodiny.
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Spočiatku sa naša činnosť dostávala do povedomia ľudí a okolia veľmi 

ťažko. V súčasnosti spolupracujeme so všetkými praktickými lekármi 
okresu Piešťany, s mnohými špecialistami a výborná je aj spolupráca s 
ústavným zariadením v Piešťanoch. V agentúre IMAG spol. s. r. o pracujú 
4 diplomované sestry s odbornou špecializáciou v komunitnom 
ošetrovateľstve. 

Určite ste v rôznej tlači, v médiách postrehli, že náš kolega a 
spoluzakladateľ pán Ivan Žilinčík sa stal „Sestrou roka 2007“ v kategórii 
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Z rúk pani Silvie Gašparovičovej, 
manželky pána prezidenta,  prevzal ocenenie v priestoroch Slovenskej 
filharmónie v Bratislave. Do súťaže ho prihlásila regionálna komora 
sestier a pôrodných asistentiek. Pri jeho skromnosti najskôr nomináciu 
nechcel prijať. Potom si však premietol celých 8 rokov, čo sa agentúre 
venuje naplno, dni a noci strávené v práci, až napokon súhlasil. Prešiel od  
práce ošetrovateľa, zdravotnej sestry na chirurgickom oddelení v 
Piešťanoch, ako staničná sestra na záchrannej službe v Piešťanoch až 
napokon zakotvil v IMAG spol. s. r. o. V marci dostal aj pamätnú medailu 
predsedu Trnavského samosprávneho kraja p. Tibora Mikuša.

Hlavným krédom pána Žilinčíka je nikdy nesklamať svojho pacienta, 
pretože dôvera sa získava veľmi ťažko a ľahko sa môže stratiť. „V mojom 
živote sa týmto ocenením nič nemení. Tak ako predtým vždy ráno 
vstanem, naštartujem auto a vyrazím za svojimi chorými, ktorí ma 
potrebujú“. A to je motto aj všetkých, ktorí v agentúre domácej 
ošetrovateľskej starostlivosti pracujú.

Marta Kráľovičová,  
diplomovaná sestra - odborný zástupca  

Sviatok sv. Floriána
V prvú májovú nedeľu sa pri príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna 

hasičov v našom kostolíku Nanebovzatia Panny Márie vo Veľkom Orvišti, 
uskutočnila slávnostná svätá omša, ktorú slúžil dôstojný pán farár Jozef 
Schwarz. Táto omša bola obetovaná za živých a mŕtvych členov 
Dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkom Orvišti. K dôstojnému 
priebehu prispela aj účasť „čestnej čaty“ nášho hasičského zboru. Týmto 
by som sa chcel všetkým členom poďakovať. Verím, že je to prvý krok k 
vytvoreniu ďalšej tradície, na ktorej sa náš zbor zviditeľňuje a vnára do 
povedomia občanov nielen z Veľkého Orvišta.  

Ondrej Maco, predseda DHZ

Čistota pol života
Činnosť komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo  je zameraná na 

pomoc, podporu a poskytovanie služieb  najmä starším, zdravotne 
postihnutým resp. sociálne slabším občanom. Pre potreby týchto 
občanov bolo vybudované stredisko osobnej hygieny a práčovňa. Aká 
škoda, že  tieto zariadenia ľudia nevyužívajú tak, ako by mali. Okrem 
toho, že sa môžu  osprchovať, môžu si tu aj oprať napr. posteľnú bielizeň, 
lebo tu majú k dispozícii aj automatickú pračku. O osvetu, aká dôležitá je 
hygiena pre telesné a aj psychické zdravie občana, požiadala 
predsedníčka komisie aj obvodnú lekárku.

Chceme, aby ľudia správne pochopili, že nie všetci občania si môžu z 
rôznych dôvodov vybudovať kúpeľňu. Niektorí, keď boli mladší, 
dokázali si nanosiť a zohriať vodu do vane, a tak sa poumývať, teraz keď 
už nevládzu, je tu pre nich toto zariadenie. Zariadenie je udržiavané v 
čistote, pravidelne dezinfikované. Až na pár svetlých výnimiek, akoby 
mali ľudia určité zábrany využívať túto službu. Občanom sa snažíme 
pomôcť aj s čistým oblečením. S veľkou vďačnosťou prijal posteľnú 
bielizeň a šatstvo od našej poslankyne aj DOMUM v Piešťanoch a ďalšia 
posteľná bielizeň poputuje do zariadení sociálnych služieb, v ktorých sú 
umiestnení naši občania. 

Margita Knapcová

Životné prostredie

Kanalizácia a životné prostredie. 
Takmer dvojročné starosti s výstavbou kanalizácie sa chýlia ku koncu. 

Uplynulé obdobie výrazne negatívne zasiahlo do životného prostredia v 
obci. Obyvatelia obce i jej návštevníci museli znášať zvýšenú prašnosť v 
suchom období, blato počas dažďov, rozkopané cesty a pod. To všetko 
sme museli pretrpieť my aj ostatné obce, kde sa kanalizácia budovala. 
Bolo to náročné obdobie pre obyvateľov i pre samosprávu obce.            

Od začiatku výstavby kanalizácie v r. 2006 obec povolila firme Váhostav 
– SK, a.s. dočasne skladovať výkopovú zeminu na Záhumní. Odstránenie 
tejto skládky bolo povinnosťou Váhostavu. V tomto roku Váhostav dal 
obci ponuku, že skládku zeminy upraví na vlastné náklady podľa našich 
požiadaviek na zatrávnenú vyvýšeninu. To znamená, že Váhostav upraví 
tvar skládky stavebnými mechanizmami a na menšie záverečné úpravy 
povrchu vyvýšeniny, pri ktorých sú potrebné manuálne práce 
(vyrovnanie povrchu hrabľami a pod. ) a na zasiatie trávy, dostane obec 
150 000 Sk.  Váhostav súčasne navrhol, že zrealizuje pre obec bezplatne 
rôzne stavebné a zemné práce.  

Pri výstavbe kanalizácie sú hlavnými partnermi obce Trnavská 
vodárenská spoločnosť, a.s. ako investor stavby a Váhostav – SK, a.s. ako 
zhotoviteľ stavby.  Spolu so svojim zástupcom Ing. Jaroslavom Macom 
sme si uvedomovali náročnosť výstavby kanalizácie, a preto napriek 
rôznym problémom bolo našou stratégiou udržať v záujme obce 
korektné vzťahy s našimi partnermi. Zvážili sme ponuku Váhostavu. Je 
dôležité zdôrazniť, že na skládke sa nachádza výkopová zemina 

prípadne betón, ale nie je tu žiadny odpad, ktorý by bol nebezpečný pre 
naše životné prostredie. 

Dali sme najprv vypracovať odbornú štúdiu, ako je možné skládku 
zeminy upraviť. Štúdia ukázala, že po zemných úpravách tvaru skládky  
sa dá vytvoriť vyvýšenina, ktorá bude zatrávnená a citlivo 
zakomponovaná do terajšieho prostredia ako nový zaujímavý 
krajinotvorný prvok. Táto vyvýšenina môže slúžiť napr. na detské hry, 
ako miesto, z ktorého bude pekný výhľad na okolie a pod.    

 Súčasne sme si uvedomovali, že prítomnosť stavebných strojov je 
jedinečná príležitosť, ktorú môžeme využiť na rôzne práce v prospech 
obce. V obci sme evidovali viaceré dlhodobo neriešené problémy, ktoré 
nám znepríjemňovali život a zhoršovali životné prostredie v obci. 
Zmapovali sme tieto práce, urobili sme kalkuláciu, akú hodnotu získa 
obec, ak nám práce vykoná Váhostav bezplatne. Po zvážení plusov a 
mínusov sme sa rozhodli ponuku Váhostavu prijať a začali sme 
realizovať nasledovné práce.      

Dlhodobým problémom bol odtok dažďovej vody, ktorá podmáčala 
steny materskej školy. To sa prejavilo aj následným opadávaním 
omietky. Subdodávateľ Váhostavu nám vybudoval trativod a problém 
sme tak vyriešili. Oproti projektovanej dĺžke nám predĺžili kanalizačné 
prípojky do základnej školy a ku kultúrnemu domu o cca 20 m. Za 
futbalovou bránkou pri tenisových kurtoch boli staré betónové základy, 
ktoré znemožňovali riadne upraviť a využiť tento priestor. Základy sú 
dnes už odstránené, terén upravený. Plocha je pripravená na ďalšie 
využitie.       

Svätá omša k sviatku patróna hasičov sv. FloriánaSvätá omša k sviatku patróna hasičov sv. Floriána

Životné prostredie
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V obci máme niekoľko miest, kde sa vytvárajú po daždi veľké mláky 
vody. Najkritickejšia je už dlhé roky križovatka Mlynskej a Pažitnej ulice. 
Za účelom riešenia tohto problému sme najprv odstránili skládku 
zeminy pred domom rodiny Kubalákovcov. Po ďalších zemných 
úpravách  predpokladáme, že problém s dažďovou vodou na tejto 
križovatke podstatne zmiernime. Ďalšie  kritické miesto, kde sa vždy po 
daždi vytvorila veľká mláka vody, bolo na štátnej ceste pred domami p. 
Vavrinca a p. Hanicha. S Váhostavom sme dohodli zabudovanie 
odtokovej rúry pod štátnou cestou do potoka Barina a tým sme vyriešili 
aj tento problém. 

Pri futbalovom ihrisku sme už viac rokov plánovali vybudovať 
parkovaciu plochu, chýbali však potrebné financie. Firma Váhostav nám 
pomohla parkovaciu plochu vybudovať.  Najprv bolo potrebné 
odstrániť 27 nákladných aut povrchovej vrstvy pôdy, ktorú sme uložili 
na skládke na Záhumní. Potom sa naviezlo štrkové lôžko, kde sa využil 
štrk zo zásypov na kanalizácii. Napokon bola uložená a zhutnená vrstva 
asfaltovej drte. Takto sme s nulovými nákladmi vybudovali plochu, ktorá 
je už teraz vhodná na parkovanie. V budúcnosti stačí položiť prípadne 
asfaltovú vrstvu a vznikne plnohodnotné parkovisko. Podobne  
bezplatne bola spevnená poľná cesta medzi domami p. Králika a p. 
Hanšutovej. Z povrchu cesty Váhostav najprv musel odviezť 10 
nákladných aut pôdy, ktorá bola opäť uložená na Záhumní.  Len 
hodnota týchto dvoch diel znamená pre obec prínos niekoľko sto tisíc 
korún.  

Pri Dubovej na konci Mlynskej ulice už veľa rokov bola skládka 
stavebného a iného odpadu, ktorá špatila túto lokalitu. Odviezli sme 
odtiaľ 9 aut rôzneho materiálu, dnes je táto lokalita vyčistená a 
pripravená na založenie malého parku, ktorý vysadia členovia 
záhradkárskej osady.

Stavidlo na prítokovom kanáli z Dubovej do rybníka bolo už viac rokov 

poškodené a nefunkčné. To robilo trvalé problémy s regulovaním výšky 
hladiny vody v rybníku. Správca rybníka p. Jozef Markech navrhol 
odborné riešenie opravy stavidla, pomohli nám   pracovníci Váhostavu, 
Trnavskej vodárenskej spoločnosti, OKS  a firmy Jána Matejíka a dnes je 
aj tento problém vyriešený.  

Na záver môžeme zosumarizovať, že prijatím ponuky Váhostavu na 
úpravu výkopovej zeminy na zatrávnenú vyvýšeninu získala obec 
nasledovný prospech: 

1. vybudovanie trativodu pri materskej škôlke,
2. predĺženie kanalizačných prípojok k základnej škole a ku 

kultúrnemu domu,
3. odstránenie starých betónových základov a úpravu terénu pri 

tenisových kurtoch, 
4. odstránenie skládky zeminy pred domom rodiny Kubalákovcov a 

následné zemné úpravy na odvod dažďovej vody na križovatke 
Pažitnej a Mlynskej ulice,

5. uloženie potrubia pod štátnou cestou na odvod dažďovej vody 
pred domami pánov Vavrinca a Hanicha,

6. vybudovanie parkovacej plochy pri futbalovom ihrisku,
7. spevnenie miestnej komunikácie medzi domami p. Králika a p. 

Hanšutovej,
8. odstránenie divokej skládky pri Dubovej,  
9. opravu nefunkčného stavidla na prítokovom kanáli z Dubovej do 

rybníka,
10. sumu 150 000 Sk. 
Na úpravu skládky zeminy sú rôzne názory. Napr. mamičky privítali 

možnosť, že pre deti vznikne terén na sánkovanie prípadne pre iné hry. Z 
hľadiska ekonomického je najdôležitejšie, že pre obec boli realizované 
práce v hodnote niekoľko sto tisíc korún. Tieto práce pomohli vyriešiť 
viacero roky sa vlečúcich problémov. Z hľadiska životného prostredia je 
dôležité, že v skládke výkopovej zeminy sa nenachádza žiaden 
nebezpečný odpad a úpravou skládky vznikne na Záhumní zaujímavý 
krajinotvorný prvok.    

Záverom chcem zdôrazniť, že dokončením kanalizácie bude naša obec 
na 100 % vybavená inžinierskymi sieťami. To nemôžu o sebe povedať 
mnohé väčšie obce a dokonca ani niektoré mestá. Úplná vybavenosť 
inžinierskymi sieťami zvyšuje aj hodnotu stavebných pozemkov v obci. 
Náklady na našu kanalizáciu predstavujú cca 30 mil. Sk. Je dobre, že sme 
toto dielo stihli vybudovať, pretože v nasledujúcom období je 
budovanie kanalizácie z dotácií v obciach pod 2000 obyvateľov 
prakticky nereálne. Kanalizácia zásadným spôsobom ochráni 
podzemné zdroje pitnej vody, ktoré sa nachádzajú aj pod našou obcou a 
patria k najväčším v Trnavskom kraji. To je najväčší prínos kanalizácie pre 
životné prostredie.    

RNDr. Ľudovít Boleček, starosta

Životné prostredie očami našich detí 
Svetový deň Zeme vyhlásil v roku 1970 americký senátor Gaylord 

Nelson. Povzbudzoval študentov, aby vypracovali projekty zamerané na 
ochranu životného prostredia. Deň Zeme si pripomíname  22. apríla aj 
preto, aby sme si raz do roka (ak už nie častejšie) uvedomili svoju 
závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme 
poskytované. 

V našej škole väčšinou trvajú akcie ku Dňu Zeme asi týždeň. Žiaci 
pozbierali odpadky na školskom dvore, v dedine i na futbalovom ihrisku 
– škoda, že na druhý deň už boli na ihrisku opäť odpadky. Deti nakreslili 
krásne obrázky zvierat, rastlín, ktoré žijú na našej planéte a bola by veľká 
škoda, ak by vyhynuli. Obrázky  na kartónoch  boli umiestnené na 
školskom dvore. Akcie vyvrcholili športovým stretnutím ZŠ Veľké 
Orvište a ZŠ Ostrov. Vo vybíjanej i futbale zvíťazilo v tomto roku Veľké 
Orvište.  Ďalej sme súťažili v hode kriketovou loptičkou a v behu na 60 m.  

Víťazi v hode kriketovou loptičkou:
Mladší žiaci: 1.  Tešedíková K., 2. Djenková Z., 3. Blažková N.
1. Bartoš M., 2. Svetlík L., 3. Šiška L.
Starší žiaci:   1. Borisová K., 2. Machajová N., 3. Zubáková K.
1. Horváth I., Horváth J., Bartoš P.

Víťazi v behu na 60 m: 
Mladší žiaci:  1. Zubáková T., Šútovská K., Djenková Z.

Skládka odpadu pri DubovejSkládka odpadu pri Dubovej

To isté miesto po likvidácii  skládkyTo isté miesto po likvidácii  skládky
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Kultúra, sociálne veci a zdravotníctvo
Spočiatku sa naša činnosť dostávala do povedomia ľudí a okolia veľmi 

ťažko. V súčasnosti spolupracujeme so všetkými praktickými lekármi 
okresu Piešťany, s mnohými špecialistami a výborná je aj spolupráca s 
ústavným zariadením v Piešťanoch. V agentúre IMAG spol. s. r. o pracujú 
4 diplomované sestry s odbornou špecializáciou v komunitnom 
ošetrovateľstve. 

Určite ste v rôznej tlači, v médiách postrehli, že náš kolega a 
spoluzakladateľ pán Ivan Žilinčík sa stal „Sestrou roka 2007“ v kategórii 
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Z rúk pani Silvie Gašparovičovej, 
manželky pána prezidenta,  prevzal ocenenie v priestoroch Slovenskej 
filharmónie v Bratislave. Do súťaže ho prihlásila regionálna komora 
sestier a pôrodných asistentiek. Pri jeho skromnosti najskôr nomináciu 
nechcel prijať. Potom si však premietol celých 8 rokov, čo sa agentúre 
venuje naplno, dni a noci strávené v práci, až napokon súhlasil. Prešiel od  
práce ošetrovateľa, zdravotnej sestry na chirurgickom oddelení v 
Piešťanoch, ako staničná sestra na záchrannej službe v Piešťanoch až 
napokon zakotvil v IMAG spol. s. r. o. V marci dostal aj pamätnú medailu 
predsedu Trnavského samosprávneho kraja p. Tibora Mikuša.

Hlavným krédom pána Žilinčíka je nikdy nesklamať svojho pacienta, 
pretože dôvera sa získava veľmi ťažko a ľahko sa môže stratiť. „V mojom 
živote sa týmto ocenením nič nemení. Tak ako predtým vždy ráno 
vstanem, naštartujem auto a vyrazím za svojimi chorými, ktorí ma 
potrebujú“. A to je motto aj všetkých, ktorí v agentúre domácej 
ošetrovateľskej starostlivosti pracujú.

Marta Kráľovičová,  
diplomovaná sestra - odborný zástupca  

Sviatok sv. Floriána
V prvú májovú nedeľu sa pri príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna 

hasičov v našom kostolíku Nanebovzatia Panny Márie vo Veľkom Orvišti, 
uskutočnila slávnostná svätá omša, ktorú slúžil dôstojný pán farár Jozef 
Schwarz. Táto omša bola obetovaná za živých a mŕtvych členov 
Dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkom Orvišti. K dôstojnému 
priebehu prispela aj účasť „čestnej čaty“ nášho hasičského zboru. Týmto 
by som sa chcel všetkým členom poďakovať. Verím, že je to prvý krok k 
vytvoreniu ďalšej tradície, na ktorej sa náš zbor zviditeľňuje a vnára do 
povedomia občanov nielen z Veľkého Orvišta.  

Ondrej Maco, predseda DHZ

Čistota pol života
Činnosť komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo  je zameraná na 

pomoc, podporu a poskytovanie služieb  najmä starším, zdravotne 
postihnutým resp. sociálne slabším občanom. Pre potreby týchto 
občanov bolo vybudované stredisko osobnej hygieny a práčovňa. Aká 
škoda, že  tieto zariadenia ľudia nevyužívajú tak, ako by mali. Okrem 
toho, že sa môžu  osprchovať, môžu si tu aj oprať napr. posteľnú bielizeň, 
lebo tu majú k dispozícii aj automatickú pračku. O osvetu, aká dôležitá je 
hygiena pre telesné a aj psychické zdravie občana, požiadala 
predsedníčka komisie aj obvodnú lekárku.

Chceme, aby ľudia správne pochopili, že nie všetci občania si môžu z 
rôznych dôvodov vybudovať kúpeľňu. Niektorí, keď boli mladší, 
dokázali si nanosiť a zohriať vodu do vane, a tak sa poumývať, teraz keď 
už nevládzu, je tu pre nich toto zariadenie. Zariadenie je udržiavané v 
čistote, pravidelne dezinfikované. Až na pár svetlých výnimiek, akoby 
mali ľudia určité zábrany využívať túto službu. Občanom sa snažíme 
pomôcť aj s čistým oblečením. S veľkou vďačnosťou prijal posteľnú 
bielizeň a šatstvo od našej poslankyne aj DOMUM v Piešťanoch a ďalšia 
posteľná bielizeň poputuje do zariadení sociálnych služieb, v ktorých sú 
umiestnení naši občania. 

Margita Knapcová

Životné prostredie

Kanalizácia a životné prostredie. 
Takmer dvojročné starosti s výstavbou kanalizácie sa chýlia ku koncu. 

Uplynulé obdobie výrazne negatívne zasiahlo do životného prostredia v 
obci. Obyvatelia obce i jej návštevníci museli znášať zvýšenú prašnosť v 
suchom období, blato počas dažďov, rozkopané cesty a pod. To všetko 
sme museli pretrpieť my aj ostatné obce, kde sa kanalizácia budovala. 
Bolo to náročné obdobie pre obyvateľov i pre samosprávu obce.            

Od začiatku výstavby kanalizácie v r. 2006 obec povolila firme Váhostav 
– SK, a.s. dočasne skladovať výkopovú zeminu na Záhumní. Odstránenie 
tejto skládky bolo povinnosťou Váhostavu. V tomto roku Váhostav dal 
obci ponuku, že skládku zeminy upraví na vlastné náklady podľa našich 
požiadaviek na zatrávnenú vyvýšeninu. To znamená, že Váhostav upraví 
tvar skládky stavebnými mechanizmami a na menšie záverečné úpravy 
povrchu vyvýšeniny, pri ktorých sú potrebné manuálne práce 
(vyrovnanie povrchu hrabľami a pod. ) a na zasiatie trávy, dostane obec 
150 000 Sk.  Váhostav súčasne navrhol, že zrealizuje pre obec bezplatne 
rôzne stavebné a zemné práce.  

Pri výstavbe kanalizácie sú hlavnými partnermi obce Trnavská 
vodárenská spoločnosť, a.s. ako investor stavby a Váhostav – SK, a.s. ako 
zhotoviteľ stavby.  Spolu so svojim zástupcom Ing. Jaroslavom Macom 
sme si uvedomovali náročnosť výstavby kanalizácie, a preto napriek 
rôznym problémom bolo našou stratégiou udržať v záujme obce 
korektné vzťahy s našimi partnermi. Zvážili sme ponuku Váhostavu. Je 
dôležité zdôrazniť, že na skládke sa nachádza výkopová zemina 

prípadne betón, ale nie je tu žiadny odpad, ktorý by bol nebezpečný pre 
naše životné prostredie. 

Dali sme najprv vypracovať odbornú štúdiu, ako je možné skládku 
zeminy upraviť. Štúdia ukázala, že po zemných úpravách tvaru skládky  
sa dá vytvoriť vyvýšenina, ktorá bude zatrávnená a citlivo 
zakomponovaná do terajšieho prostredia ako nový zaujímavý 
krajinotvorný prvok. Táto vyvýšenina môže slúžiť napr. na detské hry, 
ako miesto, z ktorého bude pekný výhľad na okolie a pod.    

 Súčasne sme si uvedomovali, že prítomnosť stavebných strojov je 
jedinečná príležitosť, ktorú môžeme využiť na rôzne práce v prospech 
obce. V obci sme evidovali viaceré dlhodobo neriešené problémy, ktoré 
nám znepríjemňovali život a zhoršovali životné prostredie v obci. 
Zmapovali sme tieto práce, urobili sme kalkuláciu, akú hodnotu získa 
obec, ak nám práce vykoná Váhostav bezplatne. Po zvážení plusov a 
mínusov sme sa rozhodli ponuku Váhostavu prijať a začali sme 
realizovať nasledovné práce.      

Dlhodobým problémom bol odtok dažďovej vody, ktorá podmáčala 
steny materskej školy. To sa prejavilo aj následným opadávaním 
omietky. Subdodávateľ Váhostavu nám vybudoval trativod a problém 
sme tak vyriešili. Oproti projektovanej dĺžke nám predĺžili kanalizačné 
prípojky do základnej školy a ku kultúrnemu domu o cca 20 m. Za 
futbalovou bránkou pri tenisových kurtoch boli staré betónové základy, 
ktoré znemožňovali riadne upraviť a využiť tento priestor. Základy sú 
dnes už odstránené, terén upravený. Plocha je pripravená na ďalšie 
využitie.       

Svätá omša k sviatku patróna hasičov sv. FloriánaSvätá omša k sviatku patróna hasičov sv. Floriána

Životné prostredie
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V obci máme niekoľko miest, kde sa vytvárajú po daždi veľké mláky 
vody. Najkritickejšia je už dlhé roky križovatka Mlynskej a Pažitnej ulice. 
Za účelom riešenia tohto problému sme najprv odstránili skládku 
zeminy pred domom rodiny Kubalákovcov. Po ďalších zemných 
úpravách  predpokladáme, že problém s dažďovou vodou na tejto 
križovatke podstatne zmiernime. Ďalšie  kritické miesto, kde sa vždy po 
daždi vytvorila veľká mláka vody, bolo na štátnej ceste pred domami p. 
Vavrinca a p. Hanicha. S Váhostavom sme dohodli zabudovanie 
odtokovej rúry pod štátnou cestou do potoka Barina a tým sme vyriešili 
aj tento problém. 

Pri futbalovom ihrisku sme už viac rokov plánovali vybudovať 
parkovaciu plochu, chýbali však potrebné financie. Firma Váhostav nám 
pomohla parkovaciu plochu vybudovať.  Najprv bolo potrebné 
odstrániť 27 nákladných aut povrchovej vrstvy pôdy, ktorú sme uložili 
na skládke na Záhumní. Potom sa naviezlo štrkové lôžko, kde sa využil 
štrk zo zásypov na kanalizácii. Napokon bola uložená a zhutnená vrstva 
asfaltovej drte. Takto sme s nulovými nákladmi vybudovali plochu, ktorá 
je už teraz vhodná na parkovanie. V budúcnosti stačí položiť prípadne 
asfaltovú vrstvu a vznikne plnohodnotné parkovisko. Podobne  
bezplatne bola spevnená poľná cesta medzi domami p. Králika a p. 
Hanšutovej. Z povrchu cesty Váhostav najprv musel odviezť 10 
nákladných aut pôdy, ktorá bola opäť uložená na Záhumní.  Len 
hodnota týchto dvoch diel znamená pre obec prínos niekoľko sto tisíc 
korún.  

Pri Dubovej na konci Mlynskej ulice už veľa rokov bola skládka 
stavebného a iného odpadu, ktorá špatila túto lokalitu. Odviezli sme 
odtiaľ 9 aut rôzneho materiálu, dnes je táto lokalita vyčistená a 
pripravená na založenie malého parku, ktorý vysadia členovia 
záhradkárskej osady.

Stavidlo na prítokovom kanáli z Dubovej do rybníka bolo už viac rokov 

poškodené a nefunkčné. To robilo trvalé problémy s regulovaním výšky 
hladiny vody v rybníku. Správca rybníka p. Jozef Markech navrhol 
odborné riešenie opravy stavidla, pomohli nám   pracovníci Váhostavu, 
Trnavskej vodárenskej spoločnosti, OKS  a firmy Jána Matejíka a dnes je 
aj tento problém vyriešený.  

Na záver môžeme zosumarizovať, že prijatím ponuky Váhostavu na 
úpravu výkopovej zeminy na zatrávnenú vyvýšeninu získala obec 
nasledovný prospech: 

1. vybudovanie trativodu pri materskej škôlke,
2. predĺženie kanalizačných prípojok k základnej škole a ku 

kultúrnemu domu,
3. odstránenie starých betónových základov a úpravu terénu pri 

tenisových kurtoch, 
4. odstránenie skládky zeminy pred domom rodiny Kubalákovcov a 

následné zemné úpravy na odvod dažďovej vody na križovatke 
Pažitnej a Mlynskej ulice,

5. uloženie potrubia pod štátnou cestou na odvod dažďovej vody 
pred domami pánov Vavrinca a Hanicha,

6. vybudovanie parkovacej plochy pri futbalovom ihrisku,
7. spevnenie miestnej komunikácie medzi domami p. Králika a p. 

Hanšutovej,
8. odstránenie divokej skládky pri Dubovej,  
9. opravu nefunkčného stavidla na prítokovom kanáli z Dubovej do 

rybníka,
10. sumu 150 000 Sk. 
Na úpravu skládky zeminy sú rôzne názory. Napr. mamičky privítali 

možnosť, že pre deti vznikne terén na sánkovanie prípadne pre iné hry. Z 
hľadiska ekonomického je najdôležitejšie, že pre obec boli realizované 
práce v hodnote niekoľko sto tisíc korún. Tieto práce pomohli vyriešiť 
viacero roky sa vlečúcich problémov. Z hľadiska životného prostredia je 
dôležité, že v skládke výkopovej zeminy sa nenachádza žiaden 
nebezpečný odpad a úpravou skládky vznikne na Záhumní zaujímavý 
krajinotvorný prvok.    

Záverom chcem zdôrazniť, že dokončením kanalizácie bude naša obec 
na 100 % vybavená inžinierskymi sieťami. To nemôžu o sebe povedať 
mnohé väčšie obce a dokonca ani niektoré mestá. Úplná vybavenosť 
inžinierskymi sieťami zvyšuje aj hodnotu stavebných pozemkov v obci. 
Náklady na našu kanalizáciu predstavujú cca 30 mil. Sk. Je dobre, že sme 
toto dielo stihli vybudovať, pretože v nasledujúcom období je 
budovanie kanalizácie z dotácií v obciach pod 2000 obyvateľov 
prakticky nereálne. Kanalizácia zásadným spôsobom ochráni 
podzemné zdroje pitnej vody, ktoré sa nachádzajú aj pod našou obcou a 
patria k najväčším v Trnavskom kraji. To je najväčší prínos kanalizácie pre 
životné prostredie.    

RNDr. Ľudovít Boleček, starosta

Životné prostredie očami našich detí 
Svetový deň Zeme vyhlásil v roku 1970 americký senátor Gaylord 

Nelson. Povzbudzoval študentov, aby vypracovali projekty zamerané na 
ochranu životného prostredia. Deň Zeme si pripomíname  22. apríla aj 
preto, aby sme si raz do roka (ak už nie častejšie) uvedomili svoju 
závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme 
poskytované. 

V našej škole väčšinou trvajú akcie ku Dňu Zeme asi týždeň. Žiaci 
pozbierali odpadky na školskom dvore, v dedine i na futbalovom ihrisku 
– škoda, že na druhý deň už boli na ihrisku opäť odpadky. Deti nakreslili 
krásne obrázky zvierat, rastlín, ktoré žijú na našej planéte a bola by veľká 
škoda, ak by vyhynuli. Obrázky  na kartónoch  boli umiestnené na 
školskom dvore. Akcie vyvrcholili športovým stretnutím ZŠ Veľké 
Orvište a ZŠ Ostrov. Vo vybíjanej i futbale zvíťazilo v tomto roku Veľké 
Orvište.  Ďalej sme súťažili v hode kriketovou loptičkou a v behu na 60 m.  

Víťazi v hode kriketovou loptičkou:
Mladší žiaci: 1.  Tešedíková K., 2. Djenková Z., 3. Blažková N.
1. Bartoš M., 2. Svetlík L., 3. Šiška L.
Starší žiaci:   1. Borisová K., 2. Machajová N., 3. Zubáková K.
1. Horváth I., Horváth J., Bartoš P.

Víťazi v behu na 60 m: 
Mladší žiaci:  1. Zubáková T., Šútovská K., Djenková Z.

Skládka odpadu pri DubovejSkládka odpadu pri Dubovej

To isté miesto po likvidácii  skládkyTo isté miesto po likvidácii  skládky



Orvištské noviny-14-

Životné prostredie
1. Svetlík L., Pánik K., Bartoš M.                
Starší žiaci:   1. Mondoková M., Borisová K., Bolješiková M.
1. Vavrinec D., Gáborík L., Horváth I.
Ku Dňu vody sa uskutočnila celoslovenská súťaž pod názvom ,,Voda je, 

keď...“  Deti zo ZŠ vytvorili pekné dielka, kde znázornili znečisťovanie 
vody človekom a dôsledky tohto počínania. Veď voda je potrebná k 
životu človeka, zvierat i rastlín. Je to boží dar. Pokrýva tri štvrtiny Zeme. 
Vtáky, ktorých perie je znečistené ropou, nemôžu lietať ani sa 
prirodzene zahrievať. Pri čistení peria im hrozí, že sa otrávia. Na takéto 
veci väčšina ľudí nemyslí. Je potrebné, aby každý pochopil cenu vody, 
ktorou sa nesmie plytvať.  Výsledky súťaže nie sú ešte známe. 

Ďalšia veľká súťaž bola súťaž „Hasiči očami detí,“ kde deti vo svojich 
prácach znázorňovali dôležitú prácu hasičov pri neopatrnom 
zachádzaní ľudí so spotrebičmi, zápalkami, znázornili i požiar na lodi, 
alebo ako sa hasilo v minulosti. Vystihli dôležitosť čistoty komínov alebo 
správanie ľudí v prírode. Práce boli pekné, nápadité, snáď k nám nejaká 
cena zablúdi, tak, ako pred niekoľkými rokmi nielen z okresného, ale i z 
celoslovenského kola.

Jana Pálková 

Čistili sme Blaciny
Zvláštne slovo Blaciny, kto ho  nepozná, pre toho nič neznamená, 

možno sa dovtípi „asi nejaký názov“. Áno je to tak, tak voláme lesík na 
rozhraní katastrov obcí Veľké Orvište, Ostrov a Bašovce. 

Kedysi dávno, už nikto nevie prečo, naši predkovia dali lesíku takýto 
názov. V starých mapách je zakreslený s rozlohou asi 14 ha, no dnes má 
výmeru už len cca 8 ha. Prečo naši predkovia nevyklčovali všetky stromy 
(kedysi bola naša lokalita zalesnená celá), ale ponechali tento kus 
lužného lesa? Určite tu bol pragmatický dôvod – suché drevo na kúrenie, 
ale bol to jediný dôvod? Neslúžil lesík na romantické prechádzky 
zaľúbencom, v nedávnej minulosti na vychádzky rodín a poznávacie 
školské prechádzky? Čo sa stalo, že nám akosi odpadla  chuť navštíviť 
tento príjemne voňajúci kútik našej prírody? Bohužiaľ, v posledných 
rokoch sme nechali les zdevastovať a premeniť na skládku. Čo tu 
necháme našim deťom,  čo si budú myslieť, ako budú na nás spomínať, 
zaujíma nás to vôbec?

Rozhodli sme sa s tým niečo urobiť. Pred troma rokmi členovia 
miestneho poľovníckeho združenia celú jednu sobotu dávali túto 
lokalitu do poriadku. Verte, že 30 chlapov sa pri tom riadne zapotilo. 
Myslíte si, že sa niečo zmenilo? Nie, z Blacín sa znova stala skládka. 
Hanba. 

Svojím spôsobom sme všetci lokálpatrioti, všetci radi žijeme v 
peknom, zdravom životnom prostredí. Každý z nás však musí začať od 
seba. V sobotu 10. mája 2008 Miestny odbor Matice slovenskej so sídlom 
vo Veľkom Orvišti zorganizoval akciu zameranú na vyčistenie Blacín od 
odpadu. Zišlo sa niekoľko dobrovoľníkov a Blaciny vyčistili. 

Na skládku boli vyvezené viac ako 2 tony odpadu. Za 3 roky, ktoré 
uplynuli od posledného čistenia Blacín, je to veru dosť. Pritom občania 
sú povinní mať doma smetnú nádobu, v obciach robíme separovaný 
zber a zber biologicky rozložiteľného odpadu. Prečo niektorí ľudia 
vyvážajú odpad do Blacín a devastujú aj zvyšok tohto  jedinečného 
lužného lesa? Očakávali sme väčšiu účasť. Potešilo ma, keď som v lese zo 
strany od Bašoviec  objavil ohnisko, okolo lavičky, pripravené suché 
konáre a ani jedna plastová fľaša, papierik alebo iný odpad.  

Práve som bol 15. mája 2008 v MŠ Ostrov, keď sa deti vrátili z 
prechádzky z Blacín príjemne unavené. Za obedom sa len tak zaprášilo a 
rýchlo do postieľok. Tak to má byť. Nám naši otcovia, gazdovia, zanechali 
krásny voňavý les. Našou morálnou povinnosťou je odovzdať ho tým, čo 
prídu po nás aspoň v takom stave, v akom sme ho prevzali. Teším sa na 
spoločné stretnutia počas horúcich letných dní v príjemnom prostredí 
vyčistených Blacín.

Ing. Ivan Melicher

Záhradkári bilancovali
Koncom apríla sa členovia Základnej organizácie slovenského zväzu 

záhradkárov vo Veľkom Orvišti (ZO SZZ) stretli na členskej schôdzi, aby 
zhodnotili svoju činnosť v minulom roku. Členská schôdza sa niesla v 
duchu 20. výročia vzniku záhradkárskej osady, ktorá bola zriadená v časti 
obce zvanej Hliník. Pozvanie na schôdzu prijal starosta obce, ktorému 
členovia ZO SZZ vyjadrili poďakovanie za pochopenie pri riešení ich 
požiadavky na odkúpenie užívaných záhradiek v záhradkárskej osade 
do osobného vlastníctva. Po niekoľkoročnej snahe bol tento proces 
majetkovo-právneho vysporiadania konečne v minulom roku 
dotiahnutý do úspešného konca v prospech záhradkárov. Dodatočne, 
ešte aj týmto spôsobom, chceme verejne poďakovať všetkým 
poslancom obecného zastupiteľstva za ústretový prístup v uvedenej 
veci a vyjadriť presvedčenie, že naša spolupráca bude pokračovať.

Čo môžu záhradkári urobiť pre obec? Podľa stanov má naša 
spoločenská organizácia okrem iného za cieľ aj spolupôsobiť pri 
zlepšovaní životného prostredia. Preto sa ZO SZZ ponúkla, že si zoberie 
pod patronát okolie záhradkárskej osady a pomôže zlepšiť vzhľad tejto 
časti obce. K tomu by malo prispieť aj vytvorenie parčíka pri potoku 
Dubová. Naša ZO SZZ sa aktívne podieľala na spracovaní jeho projektu. 
Po dohode so starostom sa obec postará o zakúpenie potrebných drevín 
a následne ZO SZZ zabezpečí realizáciu projektu. Vzhľadom na dobré 
vzťahy ZO SZZ a Strednej záhradníckej školy v Piešťanoch by sme chceli 
samotnú výsadbu realizovať prostredníctvom odbornej praxe 
študentov pod dohľadom majstra odborného výcviku. Veríme, že 
spolupráca ZO SZZ s obecným zastupiteľstvom týmto neskončí a bude 
sa úspešne rozvíjať aj v budúcnosti.

Kvetoslav Kučerák, predseda ZO SZZ

Matičiari čistili BlacinyMatičiari čistili Blaciny
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Deň matiek
Druhá májová nedeľa patrila už tradične mamičkám a babičkám, 

spoločne sme slávili Deň matiek. Veď, kto by vedel zrátať ich prebdené 
noci pri chorých deťoch, ich námahu a úsilie pri domácich prácach, často 
až do neskorej noci, kto iný nasýti svojich najbližších, kto to všetko 
pripraví a kto... A tak by sme mohli pokračovať ďalej, ale ešte by to 
nebolo všetko. Tancom, spevom, rozprávkou i veršíkmi poďakovali 
svojim mamičkám v kultúrnom dome deti z MŠ i ZŠ vo Veľkom Orvišti. Po 
vystúpení každé dieťa dalo svojej mamičke darček, ktorý pre ňu 
vyrobilo. Kultúrna komisia pripravila našim mamičkám kvietok pre 
potešenie.             

 Jana Pálková 

Najlepší žiaci základnej školy v školskom roku 

2007/2008
Od minulého roka sa udeľuje Cena starostu obce pre najlepších žiakov 

základnej školy. Najlepší žiak je vyhodnotený v každom ročníku. 
V prvom ročníku sa najlepší žiak nevyhodnocuje. Keďže v tomto 
školskom roku sme tretiakov nemali, najlepší žiak bol vyhodnotený v 2. a 
4. ročníku. Najlepší žiak dostane diplom a finančnú odmenu.  
Samospráva obce aj takýmto spôsobom chce motivovať deti dosahovať 
najlepšie výsledky v škole a viesť ich k tomu, aby si uvedomovali 
dôležitosť vzdelania v živote človeka.  

Marián Pánik
Je najlepším žiakom 2. ročníka.
Počas celého  školského roka dosahoval výborné výsledky vo všetkých 

predmetoch. K úlohám pristupoval veľmi zodpovedne a svedomite, má 
pekný grafický i písomný prejav, čím robí veľkú radosť nielen rodičom, 
ale aj triednej učiteľke. Pracoval v krúžku výpočtovej techniky a v krúžku 
športovej prípravy. Našu školu reprezentoval na Športovej olympiáde 
málotriednych škôl v behu na 60 metrov.

Majko je medzi deťmi obľúbený pre svoju tichú a priateľskú povahu.
Mgr. Daša Ábelová, triedna učiteľka

Dávid Vavrinec
Je najlepším žiakom v 4. ročníku.
Pravidelne dosahuje výborné výsledky, svojim prístupom k školským 

povinnostiam a vystupovaním je príkladom pre ostatných žiakov. V 
kolektíve je veľmi obľúbený. 

Je vynikajúcim športovcom, od 1. ročníka úspešne reprezentuje školu 
na športových súťažiach. Na X. ročníku olympiády pre málotriedne školy 
okresu Piešťany, ktorá sa uskutočnila v našej obci dňa 27.5.2008, bol so 
ziskom troch zlatých medailí najúspešnejší účastník a výrazne prispel k 
celkovému prvenstvu v hodnotení škôl.

Mgr. Peter Turza, triedny učiteľ

Aktivity materskej školy 
V marci  sa konal na našej materskej škole (MŠ) zápis nových detí na 

školský rok 2008/09. Zapísali sme 5 nových detí, 1 dieťa sa cez prázdniny 
odsťahuje do Vrbového a 6 detí nám odchádza do základnej školy. 

V tomto mesiaci sme venovali veľkú pozornosť predčitateľskej 
gramotnosti detí v rámci mesiaca knihy. V apríli, kedy sa slávi „Deň zeme“, 
sme kládli dôraz na environmentálnu výchovu, v rámci ktorej sa deti 
oboznamovali s okolitou prírodou a jej ochranou. 

Už tradične druhá májová nedeľa patrí našim mamičkám a babičkám. 
Tak ako po iné roky aj tento rok sme s  deťmi pripravili pekný kultúrny 

Deti  v knižnici
Dňa 6.6.2008 sa deti zo základnej školy s pani vychovávateľkou 

Pálkovou boli pozrieť do obnovenej obecnej knižnice. Pani knihovníčka 
Machajová ich obdarovala čokoládou, ktorú dostali k svojmu sviatku, 
prečítala im úryvok z rozprávky. Deti si poprezerali knižky, kreslili 
postavičky z rozprávok a vymaľovávali ich. Obdivovali novú počítačovú 
miestnosť a vyskúšali kresliť na počítači rozprávkové autíčka. Na záver si 
vypožičali knihy, ktoré ich zaujali. Veď predsa ,,kniha je vďačným 
priateľom človeka“ a „ kto veľa číta, veľa sa dozvie.“ 

Už dnes sa tešíme na ďalšie veselé stretnutie s knižkami a rozprávkami 
v našej obecnej knižnici. Dúfame, že deti budú navštevovať knižnicu aj 
počas prázdnin a privedú so sebou mamičku  alebo otecka.

Jana Pálková 

Internetová miestnosť v knižnici

V mesiaci apríl a máj sa uskutočnila rekonštrukcia priestorov knižnice. 
Máme novú internetovú miestnosť vybavenú tromi počítačmi. Internet 
je už zapojený a sprístupnený širokej verejnosti. Všetkým čitateľom sa 
ospravedlňujem za technické problémy, ktoré v tom čase vznikli pri 
vypožičiavaní kníh. Ďakujem za pochopenie.  

Okrem vzorných čitateľov, ktorí si zaslúžia pochvalu, máme aj 
previnilcov. Vypožičali si knihy a zabudli ich vrátiť. Prosím vás, vráťte ich 
do knižnice. Knižnica je otvorená v pondelok a piatok od 13.00 hod do 
17.00 hod. Knižný fond sa pravidelne dopĺňa.   Všetkých vás pozývame, 
príďte sa pozrieť. Možno vás nejaká kniha osloví.

Mária Machajová

Vyhlásenie najlepších žiakov v šk. r. 2007/2008Vyhlásenie najlepších žiakov v šk. r. 2007/2008
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program, s ktorým sme vystúpili  v kultúrnom dome pri príležitosti osláv 
Dňa matiek. Každé dieťa zhotovilo pre svoju mamičku darček a potešilo 
ju básničkami, piesňami a hrami, ktoré sa deti naučili v MŠ.

Dňa 28. mája sme boli s deťmi na poznávacom výlete v Piešťanoch. V 
rámci výletu sme navštívili múzeum, kde sa deti oboznámili s rôznymi 
pamiatkami. Deti dostali veľkú pochvalu za slušné správanie. 
Oboznámili sa tiež s rôznymi významnými budovami v meste ako: 
nemocnica, mestský úrad, pošta, polícia a pod. Výlet sme zavŕšili na 
kúpeľnom ostrove, kde sa deťom najviac páčili jazierka s rybičkami a 
pávy. Prialo nám aj počasie a tak sme mohli skonštatovať, že poznávací 
výlet sa nám vydaril.

Najväčší detský sviatok - Medzinárodný deň detí sme oslávili 2. júna na 
školskom dvore našej MŠ. Areál dvora sme vyzdobili balónikmi a 
kvetinkami a deťom sme pripravili rôzne športové súťaže /skok vo 
vreciach, chôdza po štyroch, chôdza po štyroch dozadu a beh s 
molitanovými kockami na hlavách/. Každé dieťa dostalo za účasť na 
súťažiach pekný farebný diplom, množstvo sladkostí a najväčšiu radosť 
mali z medailí, ktoré dostali za dobré umiestnenie v súťažiach. Oslavy 
MDD sme ukončili veľkou diskotékou.

Dňa 18. júna sme boli na školskom výlete v Bojnej, ktorý sponzorovali  
firma MAMA a LIEHOVAR Modrý strom. Na koniec školského roka sme 
zhotovili TABLO detí, ktoré z MŠ odchádzajú a rozlúčili sme sa s 
predškolákmi. Každé dieťa dostalo na pamiatku knihu a rôzne drobnosti 
a sladkosti.

Mária Šišková, riaditeľka MŠ

Internetová miestnosťInternetová miestnosť
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Životné prostredie
1. Svetlík L., Pánik K., Bartoš M.                
Starší žiaci:   1. Mondoková M., Borisová K., Bolješiková M.
1. Vavrinec D., Gáborík L., Horváth I.
Ku Dňu vody sa uskutočnila celoslovenská súťaž pod názvom ,,Voda je, 

keď...“  Deti zo ZŠ vytvorili pekné dielka, kde znázornili znečisťovanie 
vody človekom a dôsledky tohto počínania. Veď voda je potrebná k 
životu človeka, zvierat i rastlín. Je to boží dar. Pokrýva tri štvrtiny Zeme. 
Vtáky, ktorých perie je znečistené ropou, nemôžu lietať ani sa 
prirodzene zahrievať. Pri čistení peria im hrozí, že sa otrávia. Na takéto 
veci väčšina ľudí nemyslí. Je potrebné, aby každý pochopil cenu vody, 
ktorou sa nesmie plytvať.  Výsledky súťaže nie sú ešte známe. 

Ďalšia veľká súťaž bola súťaž „Hasiči očami detí,“ kde deti vo svojich 
prácach znázorňovali dôležitú prácu hasičov pri neopatrnom 
zachádzaní ľudí so spotrebičmi, zápalkami, znázornili i požiar na lodi, 
alebo ako sa hasilo v minulosti. Vystihli dôležitosť čistoty komínov alebo 
správanie ľudí v prírode. Práce boli pekné, nápadité, snáď k nám nejaká 
cena zablúdi, tak, ako pred niekoľkými rokmi nielen z okresného, ale i z 
celoslovenského kola.

Jana Pálková 

Čistili sme Blaciny
Zvláštne slovo Blaciny, kto ho  nepozná, pre toho nič neznamená, 

možno sa dovtípi „asi nejaký názov“. Áno je to tak, tak voláme lesík na 
rozhraní katastrov obcí Veľké Orvište, Ostrov a Bašovce. 

Kedysi dávno, už nikto nevie prečo, naši predkovia dali lesíku takýto 
názov. V starých mapách je zakreslený s rozlohou asi 14 ha, no dnes má 
výmeru už len cca 8 ha. Prečo naši predkovia nevyklčovali všetky stromy 
(kedysi bola naša lokalita zalesnená celá), ale ponechali tento kus 
lužného lesa? Určite tu bol pragmatický dôvod – suché drevo na kúrenie, 
ale bol to jediný dôvod? Neslúžil lesík na romantické prechádzky 
zaľúbencom, v nedávnej minulosti na vychádzky rodín a poznávacie 
školské prechádzky? Čo sa stalo, že nám akosi odpadla  chuť navštíviť 
tento príjemne voňajúci kútik našej prírody? Bohužiaľ, v posledných 
rokoch sme nechali les zdevastovať a premeniť na skládku. Čo tu 
necháme našim deťom,  čo si budú myslieť, ako budú na nás spomínať, 
zaujíma nás to vôbec?

Rozhodli sme sa s tým niečo urobiť. Pred troma rokmi členovia 
miestneho poľovníckeho združenia celú jednu sobotu dávali túto 
lokalitu do poriadku. Verte, že 30 chlapov sa pri tom riadne zapotilo. 
Myslíte si, že sa niečo zmenilo? Nie, z Blacín sa znova stala skládka. 
Hanba. 

Svojím spôsobom sme všetci lokálpatrioti, všetci radi žijeme v 
peknom, zdravom životnom prostredí. Každý z nás však musí začať od 
seba. V sobotu 10. mája 2008 Miestny odbor Matice slovenskej so sídlom 
vo Veľkom Orvišti zorganizoval akciu zameranú na vyčistenie Blacín od 
odpadu. Zišlo sa niekoľko dobrovoľníkov a Blaciny vyčistili. 

Na skládku boli vyvezené viac ako 2 tony odpadu. Za 3 roky, ktoré 
uplynuli od posledného čistenia Blacín, je to veru dosť. Pritom občania 
sú povinní mať doma smetnú nádobu, v obciach robíme separovaný 
zber a zber biologicky rozložiteľného odpadu. Prečo niektorí ľudia 
vyvážajú odpad do Blacín a devastujú aj zvyšok tohto  jedinečného 
lužného lesa? Očakávali sme väčšiu účasť. Potešilo ma, keď som v lese zo 
strany od Bašoviec  objavil ohnisko, okolo lavičky, pripravené suché 
konáre a ani jedna plastová fľaša, papierik alebo iný odpad.  

Práve som bol 15. mája 2008 v MŠ Ostrov, keď sa deti vrátili z 
prechádzky z Blacín príjemne unavené. Za obedom sa len tak zaprášilo a 
rýchlo do postieľok. Tak to má byť. Nám naši otcovia, gazdovia, zanechali 
krásny voňavý les. Našou morálnou povinnosťou je odovzdať ho tým, čo 
prídu po nás aspoň v takom stave, v akom sme ho prevzali. Teším sa na 
spoločné stretnutia počas horúcich letných dní v príjemnom prostredí 
vyčistených Blacín.

Ing. Ivan Melicher

Záhradkári bilancovali
Koncom apríla sa členovia Základnej organizácie slovenského zväzu 

záhradkárov vo Veľkom Orvišti (ZO SZZ) stretli na členskej schôdzi, aby 
zhodnotili svoju činnosť v minulom roku. Členská schôdza sa niesla v 
duchu 20. výročia vzniku záhradkárskej osady, ktorá bola zriadená v časti 
obce zvanej Hliník. Pozvanie na schôdzu prijal starosta obce, ktorému 
členovia ZO SZZ vyjadrili poďakovanie za pochopenie pri riešení ich 
požiadavky na odkúpenie užívaných záhradiek v záhradkárskej osade 
do osobného vlastníctva. Po niekoľkoročnej snahe bol tento proces 
majetkovo-právneho vysporiadania konečne v minulom roku 
dotiahnutý do úspešného konca v prospech záhradkárov. Dodatočne, 
ešte aj týmto spôsobom, chceme verejne poďakovať všetkým 
poslancom obecného zastupiteľstva za ústretový prístup v uvedenej 
veci a vyjadriť presvedčenie, že naša spolupráca bude pokračovať.

Čo môžu záhradkári urobiť pre obec? Podľa stanov má naša 
spoločenská organizácia okrem iného za cieľ aj spolupôsobiť pri 
zlepšovaní životného prostredia. Preto sa ZO SZZ ponúkla, že si zoberie 
pod patronát okolie záhradkárskej osady a pomôže zlepšiť vzhľad tejto 
časti obce. K tomu by malo prispieť aj vytvorenie parčíka pri potoku 
Dubová. Naša ZO SZZ sa aktívne podieľala na spracovaní jeho projektu. 
Po dohode so starostom sa obec postará o zakúpenie potrebných drevín 
a následne ZO SZZ zabezpečí realizáciu projektu. Vzhľadom na dobré 
vzťahy ZO SZZ a Strednej záhradníckej školy v Piešťanoch by sme chceli 
samotnú výsadbu realizovať prostredníctvom odbornej praxe 
študentov pod dohľadom majstra odborného výcviku. Veríme, že 
spolupráca ZO SZZ s obecným zastupiteľstvom týmto neskončí a bude 
sa úspešne rozvíjať aj v budúcnosti.

Kvetoslav Kučerák, predseda ZO SZZ

Matičiari čistili BlacinyMatičiari čistili Blaciny
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Deň matiek
Druhá májová nedeľa patrila už tradične mamičkám a babičkám, 

spoločne sme slávili Deň matiek. Veď, kto by vedel zrátať ich prebdené 
noci pri chorých deťoch, ich námahu a úsilie pri domácich prácach, často 
až do neskorej noci, kto iný nasýti svojich najbližších, kto to všetko 
pripraví a kto... A tak by sme mohli pokračovať ďalej, ale ešte by to 
nebolo všetko. Tancom, spevom, rozprávkou i veršíkmi poďakovali 
svojim mamičkám v kultúrnom dome deti z MŠ i ZŠ vo Veľkom Orvišti. Po 
vystúpení každé dieťa dalo svojej mamičke darček, ktorý pre ňu 
vyrobilo. Kultúrna komisia pripravila našim mamičkám kvietok pre 
potešenie.             

 Jana Pálková 

Najlepší žiaci základnej školy v školskom roku 

2007/2008
Od minulého roka sa udeľuje Cena starostu obce pre najlepších žiakov 

základnej školy. Najlepší žiak je vyhodnotený v každom ročníku. 
V prvom ročníku sa najlepší žiak nevyhodnocuje. Keďže v tomto 
školskom roku sme tretiakov nemali, najlepší žiak bol vyhodnotený v 2. a 
4. ročníku. Najlepší žiak dostane diplom a finančnú odmenu.  
Samospráva obce aj takýmto spôsobom chce motivovať deti dosahovať 
najlepšie výsledky v škole a viesť ich k tomu, aby si uvedomovali 
dôležitosť vzdelania v živote človeka.  

Marián Pánik
Je najlepším žiakom 2. ročníka.
Počas celého  školského roka dosahoval výborné výsledky vo všetkých 

predmetoch. K úlohám pristupoval veľmi zodpovedne a svedomite, má 
pekný grafický i písomný prejav, čím robí veľkú radosť nielen rodičom, 
ale aj triednej učiteľke. Pracoval v krúžku výpočtovej techniky a v krúžku 
športovej prípravy. Našu školu reprezentoval na Športovej olympiáde 
málotriednych škôl v behu na 60 metrov.

Majko je medzi deťmi obľúbený pre svoju tichú a priateľskú povahu.
Mgr. Daša Ábelová, triedna učiteľka

Dávid Vavrinec
Je najlepším žiakom v 4. ročníku.
Pravidelne dosahuje výborné výsledky, svojim prístupom k školským 

povinnostiam a vystupovaním je príkladom pre ostatných žiakov. V 
kolektíve je veľmi obľúbený. 

Je vynikajúcim športovcom, od 1. ročníka úspešne reprezentuje školu 
na športových súťažiach. Na X. ročníku olympiády pre málotriedne školy 
okresu Piešťany, ktorá sa uskutočnila v našej obci dňa 27.5.2008, bol so 
ziskom troch zlatých medailí najúspešnejší účastník a výrazne prispel k 
celkovému prvenstvu v hodnotení škôl.

Mgr. Peter Turza, triedny učiteľ

Aktivity materskej školy 
V marci  sa konal na našej materskej škole (MŠ) zápis nových detí na 

školský rok 2008/09. Zapísali sme 5 nových detí, 1 dieťa sa cez prázdniny 
odsťahuje do Vrbového a 6 detí nám odchádza do základnej školy. 

V tomto mesiaci sme venovali veľkú pozornosť predčitateľskej 
gramotnosti detí v rámci mesiaca knihy. V apríli, kedy sa slávi „Deň zeme“, 
sme kládli dôraz na environmentálnu výchovu, v rámci ktorej sa deti 
oboznamovali s okolitou prírodou a jej ochranou. 

Už tradične druhá májová nedeľa patrí našim mamičkám a babičkám. 
Tak ako po iné roky aj tento rok sme s  deťmi pripravili pekný kultúrny 

Deti  v knižnici
Dňa 6.6.2008 sa deti zo základnej školy s pani vychovávateľkou 

Pálkovou boli pozrieť do obnovenej obecnej knižnice. Pani knihovníčka 
Machajová ich obdarovala čokoládou, ktorú dostali k svojmu sviatku, 
prečítala im úryvok z rozprávky. Deti si poprezerali knižky, kreslili 
postavičky z rozprávok a vymaľovávali ich. Obdivovali novú počítačovú 
miestnosť a vyskúšali kresliť na počítači rozprávkové autíčka. Na záver si 
vypožičali knihy, ktoré ich zaujali. Veď predsa ,,kniha je vďačným 
priateľom človeka“ a „ kto veľa číta, veľa sa dozvie.“ 

Už dnes sa tešíme na ďalšie veselé stretnutie s knižkami a rozprávkami 
v našej obecnej knižnici. Dúfame, že deti budú navštevovať knižnicu aj 
počas prázdnin a privedú so sebou mamičku  alebo otecka.

Jana Pálková 

Internetová miestnosť v knižnici

V mesiaci apríl a máj sa uskutočnila rekonštrukcia priestorov knižnice. 
Máme novú internetovú miestnosť vybavenú tromi počítačmi. Internet 
je už zapojený a sprístupnený širokej verejnosti. Všetkým čitateľom sa 
ospravedlňujem za technické problémy, ktoré v tom čase vznikli pri 
vypožičiavaní kníh. Ďakujem za pochopenie.  

Okrem vzorných čitateľov, ktorí si zaslúžia pochvalu, máme aj 
previnilcov. Vypožičali si knihy a zabudli ich vrátiť. Prosím vás, vráťte ich 
do knižnice. Knižnica je otvorená v pondelok a piatok od 13.00 hod do 
17.00 hod. Knižný fond sa pravidelne dopĺňa.   Všetkých vás pozývame, 
príďte sa pozrieť. Možno vás nejaká kniha osloví.

Mária Machajová

Vyhlásenie najlepších žiakov v šk. r. 2007/2008Vyhlásenie najlepších žiakov v šk. r. 2007/2008
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program, s ktorým sme vystúpili  v kultúrnom dome pri príležitosti osláv 
Dňa matiek. Každé dieťa zhotovilo pre svoju mamičku darček a potešilo 
ju básničkami, piesňami a hrami, ktoré sa deti naučili v MŠ.

Dňa 28. mája sme boli s deťmi na poznávacom výlete v Piešťanoch. V 
rámci výletu sme navštívili múzeum, kde sa deti oboznámili s rôznymi 
pamiatkami. Deti dostali veľkú pochvalu za slušné správanie. 
Oboznámili sa tiež s rôznymi významnými budovami v meste ako: 
nemocnica, mestský úrad, pošta, polícia a pod. Výlet sme zavŕšili na 
kúpeľnom ostrove, kde sa deťom najviac páčili jazierka s rybičkami a 
pávy. Prialo nám aj počasie a tak sme mohli skonštatovať, že poznávací 
výlet sa nám vydaril.

Najväčší detský sviatok - Medzinárodný deň detí sme oslávili 2. júna na 
školskom dvore našej MŠ. Areál dvora sme vyzdobili balónikmi a 
kvetinkami a deťom sme pripravili rôzne športové súťaže /skok vo 
vreciach, chôdza po štyroch, chôdza po štyroch dozadu a beh s 
molitanovými kockami na hlavách/. Každé dieťa dostalo za účasť na 
súťažiach pekný farebný diplom, množstvo sladkostí a najväčšiu radosť 
mali z medailí, ktoré dostali za dobré umiestnenie v súťažiach. Oslavy 
MDD sme ukončili veľkou diskotékou.

Dňa 18. júna sme boli na školskom výlete v Bojnej, ktorý sponzorovali  
firma MAMA a LIEHOVAR Modrý strom. Na koniec školského roka sme 
zhotovili TABLO detí, ktoré z MŠ odchádzajú a rozlúčili sme sa s 
predškolákmi. Každé dieťa dostalo na pamiatku knihu a rôzne drobnosti 
a sladkosti.

Mária Šišková, riaditeľka MŠ
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Úspešne si počínali i naše dievčatá vo vybíjanej, ktorým zlato uniklo len 
zhodou nepriaznivých okolností. Družstvo v zložení Kristína Borisová, 
Natália Machajová, Natália Fančovičová, Kristína Králiková, Angelika 
Ganobčíková, Klaudia Horvátová a Kristína Tešedíková získalo v 
nesmierne vyrovnanom turnaji striebro, za čo im patrí pochvala a obdiv.

Na stupeň víťazov ďalej vystúpili Kristína Tešedíková /2. miesto v hode 
kriketovou loptičkou ml. žiačok/, Kristína Borisová /2. miesto v hode 
kriketovou loptičkou st. žiačok/, Ivan Horváth  /2. miesto v hode 
kriketovou loptičkou a 3. miesto v minimaratóne/, Ján Horváth  /3. 
miesto v hode kriketovou loptičkou/.

Bodované umiestnenia ďalej získali Natália Machajová /4. miesto 
kriket/, Ján Horváth /4. miesto 60 m/, Zuzana Djenková /6. miesto kriket/ 
a Kristína Borisová /6. miesto 60 m/.

Úspech sme zaznamenali aj v doplnkovej disciplíne preťahovanie 
lanom. V staršej kategórii zvíťazilo naše družstvo v zložení Kristína 
Borisová, Kristína Králiková, Natália Machajová, Roman Klampár, Lukáš 
Mikloška a Enriko Folajtár.

Mgr. Peter Turza
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Vyhrali sme olympiádu
Športová olympiáda málotriednych škôl okresu Piešťany „SITO PRE 

TALENTY“ napísala svoju jubilejnú X. kapitolu dňa 27. mája 2008 na 
futbalovom ihrisku TJ Slovan Veľké Orvište. Zúčastnilo sa na nej okolo 
400 žiakov a pedagógov z jedenástich základných škôl. Súťažilo sa v 
piatich disciplínach: beh na 60 m, minimaratón, hod kriketovou 
loptičkou, vybíjaná dievčat a minifutbal chlapcov. 

Olympiáda bola v znamení veľkého úspechu žiakov našej školy. ZŠ 
Veľké Orvište suverénne zvíťazila v hodnotení škôl so ziskom 57 bodov 
pred ZŠ Ostrov /33 bodov/ a ZŠ Dubovany /32 bodov/. Naši žiaci získali aj 
najviac medailí – 3 zlaté, 4 strieborné a 2 bronzové. 

Najúspešnejším jednotlivcom bol náš Dávid Vavrinec, ktorý suverénne 
zvíťazil v behu na 60 m  a v minimaratóne, tretiu zlatú získal ako člen 
víťazného futbalového družstva. Naši futbalisti obhájili vlaňajšie 
prvenstvo, keď postupne zdolali Veselé 7:0, Šterusy  4:0 a Trebatice  3:0. V 
dramatickom finále so susednou ZŠ Ostrov skončilo stretnutie 
nerozhodne 1:1 a rozhodnutie padlo až v penaltovom rozstrele. V ňom 
sa vyznamenal náš brankár Roman Klampár, ktorý dve penalty súpera 
bravúrne kryl, zatiaľ čo Dávid Vavrinec a Ivan Horváth boli úspešní. Zo 
zlatých medailí sa tešili Roman Klampár, Dávid Vavrinec, Ivan Horváth, 
Ján Horváth, Marián Vavrinec, Enriko Folajtár a Lukáš Mikloška. 

Návšteva detí zo ZŠ na dopravnom ihrisku v 
Križovanoch

V rámci preventívnych aktivít naše deti dňa 11. júna 2008 navštívili s 
pani učiteľkou Ábelovou, s pani vychovávateľkou Pálkovou a s 
praktikantkou Monikou Madunickou dopravné ihrisko v Križovanoch. 
Učili sa, ako sa stať chodcami a cyklistami, ktorí neohrozujú bezpečnosť 
na cestách, ale ani svoju bezpečnosť.

Po teoretickej príprave mali deti možnosť vyskúšať si svoje vedomosti 
a skúsenosti z dopravnej výchovy na ihrisku so značkami, na bicykloch a 
kolobežkách a samozrejme s cyklistickými  prilbami. Zámerom tohto 
podujatia bolo prakticky aplikovať vedomosti z dopravnej výchovy. Deti 
riešili dopravné situácie, správne chovanie chodcov a cyklistov. Osvojili 
si základné zručnosti potrebné pre bezpečné riadenie bicykla a 
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Vavrinec a „bronzový“ Ivan Horváth.
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kolobežky.  Odchádzali domov plné zážitkov a nových skúseností. Každý 
z nich si odniesol domov preukaz bicyklistu. Všetci sa už tešia na ďalšiu 
návštevu dopravného ihriska.Detské dopravné ihriská majú pre 
dopravnú výchovu veľký význam. Prebieha na nich praktický nácvik 
zručností, ktoré deti potrebujú pre svoj pohyb na verejných 
komunikáciách. Škoda, že mnohé dopravné ihriská, medzi nimi aj 
ihrisko v Piešťanoch, boli zrušené. Pre začínajúceho cyklistu by malo byť 
povinné ovládať základné pravidlá – odbočovanie s ukázaním paže, 
jazda so správnym osvetlením, poznať dopravné značky – Stop a Daj 
prednosť v jazde a iné. 

Tak isto je veľmi dôležité zvládnuť správnu rovnováhu na bicykli, 
cyklista by mal poznať základnú povinnú výbavu bicykla. Koľkokrát toto 
nepoznajú ani rodičia. Problematika dopravnej výchovy, predovšetkým 
výchovy v dopravnej disciplíne, je veľmi náročná a zložitá. Treba ju 
chápať ako komplex odborných vedomostí, zručností a návykov, ktoré 
potrebuje každý človek pre bezpečnosť pohybu na komunikáciách 
každej triedy.

 Jana Pálková

Základná škola vo Veľkom Orvišti najlepšia aj 
v oblastnom finále !

Vo skvelých úspechoch pokračovali žiaci našej základnej školy aj v 
oblastnom finále športovej olympiády žiakov málotriednych škôl   „Sito 
pre talenty 2008“, ktoré sa uskutočnilo 24. júna 2008 v Dubovanoch.

V konkurencii najlepších pretekárov z okresov Trnava, Hlohovec a 
Piešťany sme boli najúspešnejšou školou so ziskom troch zlatých, jednej 
striebornej a štyroch bronzových medailí. Zlato vybojovali Kristína 
Borisová a Ivan Horváth v hode kriketovou loptičkou. Tretiu zlatú 
pripojilo družstvo futbalistov, ktoré najprv nešťastne remizovalo so ZŠ 
Žlkovce 2 : 2, no víťazstvom  5 : 0    nad ZŠ Malženice obhájilo vlaňajšie 

prvenstvo. K víťazstvu výrazne prispela 
heroickým výkonom jediná dievčina v družstve 
Kr ist ína Borisová,  ktorá v poslednom 

r o z h o d u j ú c o m  
stretnutí dala tri góly !

Obdiv si zaslúžia aj 
Dávid Vavrinec a Ivan 

H o r v á t h ,  k t o r í  v  
nepríjemnej horúčave 
statočne bojovali na 
trati minimaratónu a 
získali druhé a štvrté miesto.

Bronzové medaily získali v behu na 60 
metrov Dávid Vavrinec a v hode kriketovou 
loptičkou Kristína Tešedíková, Natália Machajová a Ján Horváth. 

Mgr. Peter Turza

Kristína BorisováKristína Borisová

Dávid VavrinecDávid Vavrinec

Ivan HorváthIvan Horváth

Aktivity základnej školy a knižnice
V miestnosti klubu seniorov vo Veľkom Orvišti sa uskutočnila v dňoch 

15.4. a 16.4. 2008 výstava záujmových a zberateľských predmetov našich 
detí. Výstavu zorganizovala knihovníčka obecnej knižnice pani 
Machajová s pani vychovávateľkou Pálkovou a s deťmi zo školského klubu.

Záujmové aktivity v čase mimo vyučovania hlboko zasahujú do života 
detí a mládeže. Ovplyvňujú ich správanie, vzdelávanie, upevňujú vzťahy 
medzi rovesníkmi a prehlbujú estetické cítenie. Na výstave sa deti 
prezentovali svojimi zbierkami. Vystavovali servítky, zápisníčky, perá, 
kalendáriky, kartičky hokejistov a futbalistov, nerastné kamene, 
postavičky z kinder vajíčok a iné predmety, ktoré sami vytvorili. Myslím, že 
výstava sa vydarila, oslovila svojou rozmanitosťou vystavených 
predmetov všetkých návštevníkov. Pozrieť výstavu si prišli aj pán starosta, 
hasičský zbor, babičky, dedkovia i deti z MŠ. 

Takáto forma trávenia voľného času by sa mala ďalej rozvíjať a mala by 
byť podporovaná i rodičmi detí. Je však na veľkú škodu, že ich účasť tu bola 
veľmi slabá. Dúfam, že v budúcnosti sa podobná akcia zopakuje a budeme 
hrdí na to všetko, čo naše deti dokážu, čo ich baví a čo ich zaujíma.

Mária Machajová

Deň detí u hasičov
Dňa 30.mája 2008 dopoludnia  sa deti zo ZŠ Veľké Orvište s pani 

učiteľkou Ábelovou a pani vychovávateľkou Pálkovou stretli s hasičmi  v 
Piešťanoch.  

Na začiatku akcie hasiči porozprávali deťom o svojej práci a 
pripomenuli telefónne čísla, ktoré je potrebné vedieť v prípade 
nebezpečenstva - požiaru, úrazu, nehody. Silné plamene nie sú jediným 
nebezpečenstvom, ktoré hasičov ohrozuje, musia bojovať i s 
oslepujúcim  a dusivým dymom.  Hasiči musia vedieť správne používať 
celý výstroj protipožiarneho vozidla, od ostrých rezačiek až po 
vysokotlakové hadice. Na strechy horiacich budov sa dostávajú 
pomocou vysúvacích rebríkov s bezpečnostnou klietkou na konci. To 
všetko mali možnosť naše deti vidieť. Na dvore hasičskej stanice hasiči 
predviedli deťom hasičské autá a ich vybavenie. Každé protipožiarne 
auto má niekoľko úschovných skriniek na uskladnenie záchranárskeho 
náradia. Bola tu aj ukážka zásahu s vodou, prvej pomoci a ukážka 
oblečenia, v ktorom hasiči zasahujú pri požiari. 

Príslušníci hasičského útvaru deťom predviedli praktickú názornú 
ukážku, kde im ukázali zdvihnutie časti hasičského automobilu 
pomocou vzduchových zdvíhacích vankúšov a tiež ukážku 
hydraulického vyslobodzovacieho náradia s prestrihnutím časti kapoty 
auta. Aj keď automobil pri dopravnej nehode nevzbĺkne, z palivovej 
sústavy môže unikať benzín. Prioritou hasičov je dostať preto vodiča i 
spolucestujúcich čo najskôr do bezpečia. Treba rozrezať okolité plechy a 
vytiahnuť ľudí. Na to sa používajú takzvané „čeľuste života“, ktoré mohli 
deti vidieť. Deťom sa ukážky hasičov veľmi páčili, nafotili sme aj pekné 
snímky. Ďakujeme hasičom za zaujímavú exkurziu.

 Jana Pálková

Základná škola na návšteve u hasičov v PiešťanochZákladná škola na návšteve u hasičov v Piešťanoch
Výstav prác detí v klube seniorovVýstav prác detí v klube seniorov



Úspešne si počínali i naše dievčatá vo vybíjanej, ktorým zlato uniklo len 
zhodou nepriaznivých okolností. Družstvo v zložení Kristína Borisová, 
Natália Machajová, Natália Fančovičová, Kristína Králiková, Angelika 
Ganobčíková, Klaudia Horvátová a Kristína Tešedíková získalo v 
nesmierne vyrovnanom turnaji striebro, za čo im patrí pochvala a obdiv.

Na stupeň víťazov ďalej vystúpili Kristína Tešedíková /2. miesto v hode 
kriketovou loptičkou ml. žiačok/, Kristína Borisová /2. miesto v hode 
kriketovou loptičkou st. žiačok/, Ivan Horváth  /2. miesto v hode 
kriketovou loptičkou a 3. miesto v minimaratóne/, Ján Horváth  /3. 
miesto v hode kriketovou loptičkou/.

Bodované umiestnenia ďalej získali Natália Machajová /4. miesto 
kriket/, Ján Horváth /4. miesto 60 m/, Zuzana Djenková /6. miesto kriket/ 
a Kristína Borisová /6. miesto 60 m/.

Úspech sme zaznamenali aj v doplnkovej disciplíne preťahovanie 
lanom. V staršej kategórii zvíťazilo naše družstvo v zložení Kristína 
Borisová, Kristína Králiková, Natália Machajová, Roman Klampár, Lukáš 
Mikloška a Enriko Folajtár.

Mgr. Peter Turza
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Vyhrali sme olympiádu
Športová olympiáda málotriednych škôl okresu Piešťany „SITO PRE 

TALENTY“ napísala svoju jubilejnú X. kapitolu dňa 27. mája 2008 na 
futbalovom ihrisku TJ Slovan Veľké Orvište. Zúčastnilo sa na nej okolo 
400 žiakov a pedagógov z jedenástich základných škôl. Súťažilo sa v 
piatich disciplínach: beh na 60 m, minimaratón, hod kriketovou 
loptičkou, vybíjaná dievčat a minifutbal chlapcov. 

Olympiáda bola v znamení veľkého úspechu žiakov našej školy. ZŠ 
Veľké Orvište suverénne zvíťazila v hodnotení škôl so ziskom 57 bodov 
pred ZŠ Ostrov /33 bodov/ a ZŠ Dubovany /32 bodov/. Naši žiaci získali aj 
najviac medailí – 3 zlaté, 4 strieborné a 2 bronzové. 

Najúspešnejším jednotlivcom bol náš Dávid Vavrinec, ktorý suverénne 
zvíťazil v behu na 60 m  a v minimaratóne, tretiu zlatú získal ako člen 
víťazného futbalového družstva. Naši futbalisti obhájili vlaňajšie 
prvenstvo, keď postupne zdolali Veselé 7:0, Šterusy  4:0 a Trebatice  3:0. V 
dramatickom finále so susednou ZŠ Ostrov skončilo stretnutie 
nerozhodne 1:1 a rozhodnutie padlo až v penaltovom rozstrele. V ňom 
sa vyznamenal náš brankár Roman Klampár, ktorý dve penalty súpera 
bravúrne kryl, zatiaľ čo Dávid Vavrinec a Ivan Horváth boli úspešní. Zo 
zlatých medailí sa tešili Roman Klampár, Dávid Vavrinec, Ivan Horváth, 
Ján Horváth, Marián Vavrinec, Enriko Folajtár a Lukáš Mikloška. 

Návšteva detí zo ZŠ na dopravnom ihrisku v 
Križovanoch

V rámci preventívnych aktivít naše deti dňa 11. júna 2008 navštívili s 
pani učiteľkou Ábelovou, s pani vychovávateľkou Pálkovou a s 
praktikantkou Monikou Madunickou dopravné ihrisko v Križovanoch. 
Učili sa, ako sa stať chodcami a cyklistami, ktorí neohrozujú bezpečnosť 
na cestách, ale ani svoju bezpečnosť.

Po teoretickej príprave mali deti možnosť vyskúšať si svoje vedomosti 
a skúsenosti z dopravnej výchovy na ihrisku so značkami, na bicykloch a 
kolobežkách a samozrejme s cyklistickými  prilbami. Zámerom tohto 
podujatia bolo prakticky aplikovať vedomosti z dopravnej výchovy. Deti 
riešili dopravné situácie, správne chovanie chodcov a cyklistov. Osvojili 
si základné zručnosti potrebné pre bezpečné riadenie bicykla a 
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kolobežky.  Odchádzali domov plné zážitkov a nových skúseností. Každý 
z nich si odniesol domov preukaz bicyklistu. Všetci sa už tešia na ďalšiu 
návštevu dopravného ihriska.Detské dopravné ihriská majú pre 
dopravnú výchovu veľký význam. Prebieha na nich praktický nácvik 
zručností, ktoré deti potrebujú pre svoj pohyb na verejných 
komunikáciách. Škoda, že mnohé dopravné ihriská, medzi nimi aj 
ihrisko v Piešťanoch, boli zrušené. Pre začínajúceho cyklistu by malo byť 
povinné ovládať základné pravidlá – odbočovanie s ukázaním paže, 
jazda so správnym osvetlením, poznať dopravné značky – Stop a Daj 
prednosť v jazde a iné. 

Tak isto je veľmi dôležité zvládnuť správnu rovnováhu na bicykli, 
cyklista by mal poznať základnú povinnú výbavu bicykla. Koľkokrát toto 
nepoznajú ani rodičia. Problematika dopravnej výchovy, predovšetkým 
výchovy v dopravnej disciplíne, je veľmi náročná a zložitá. Treba ju 
chápať ako komplex odborných vedomostí, zručností a návykov, ktoré 
potrebuje každý človek pre bezpečnosť pohybu na komunikáciách 
každej triedy.

 Jana Pálková

Základná škola vo Veľkom Orvišti najlepšia aj 
v oblastnom finále !

Vo skvelých úspechoch pokračovali žiaci našej základnej školy aj v 
oblastnom finále športovej olympiády žiakov málotriednych škôl   „Sito 
pre talenty 2008“, ktoré sa uskutočnilo 24. júna 2008 v Dubovanoch.

V konkurencii najlepších pretekárov z okresov Trnava, Hlohovec a 
Piešťany sme boli najúspešnejšou školou so ziskom troch zlatých, jednej 
striebornej a štyroch bronzových medailí. Zlato vybojovali Kristína 
Borisová a Ivan Horváth v hode kriketovou loptičkou. Tretiu zlatú 
pripojilo družstvo futbalistov, ktoré najprv nešťastne remizovalo so ZŠ 
Žlkovce 2 : 2, no víťazstvom  5 : 0    nad ZŠ Malženice obhájilo vlaňajšie 

prvenstvo. K víťazstvu výrazne prispela 
heroickým výkonom jediná dievčina v družstve 
Kr ist ína Borisová,  ktorá v poslednom 

r o z h o d u j ú c o m  
stretnutí dala tri góly !

Obdiv si zaslúžia aj 
Dávid Vavrinec a Ivan 

H o r v á t h ,  k t o r í  v  
nepríjemnej horúčave 
statočne bojovali na 
trati minimaratónu a 
získali druhé a štvrté miesto.

Bronzové medaily získali v behu na 60 
metrov Dávid Vavrinec a v hode kriketovou 
loptičkou Kristína Tešedíková, Natália Machajová a Ján Horváth. 

Mgr. Peter Turza
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Aktivity základnej školy a knižnice
V miestnosti klubu seniorov vo Veľkom Orvišti sa uskutočnila v dňoch 

15.4. a 16.4. 2008 výstava záujmových a zberateľských predmetov našich 
detí. Výstavu zorganizovala knihovníčka obecnej knižnice pani 
Machajová s pani vychovávateľkou Pálkovou a s deťmi zo školského klubu.

Záujmové aktivity v čase mimo vyučovania hlboko zasahujú do života 
detí a mládeže. Ovplyvňujú ich správanie, vzdelávanie, upevňujú vzťahy 
medzi rovesníkmi a prehlbujú estetické cítenie. Na výstave sa deti 
prezentovali svojimi zbierkami. Vystavovali servítky, zápisníčky, perá, 
kalendáriky, kartičky hokejistov a futbalistov, nerastné kamene, 
postavičky z kinder vajíčok a iné predmety, ktoré sami vytvorili. Myslím, že 
výstava sa vydarila, oslovila svojou rozmanitosťou vystavených 
predmetov všetkých návštevníkov. Pozrieť výstavu si prišli aj pán starosta, 
hasičský zbor, babičky, dedkovia i deti z MŠ. 

Takáto forma trávenia voľného času by sa mala ďalej rozvíjať a mala by 
byť podporovaná i rodičmi detí. Je však na veľkú škodu, že ich účasť tu bola 
veľmi slabá. Dúfam, že v budúcnosti sa podobná akcia zopakuje a budeme 
hrdí na to všetko, čo naše deti dokážu, čo ich baví a čo ich zaujíma.

Mária Machajová

Deň detí u hasičov
Dňa 30.mája 2008 dopoludnia  sa deti zo ZŠ Veľké Orvište s pani 

učiteľkou Ábelovou a pani vychovávateľkou Pálkovou stretli s hasičmi  v 
Piešťanoch.  

Na začiatku akcie hasiči porozprávali deťom o svojej práci a 
pripomenuli telefónne čísla, ktoré je potrebné vedieť v prípade 
nebezpečenstva - požiaru, úrazu, nehody. Silné plamene nie sú jediným 
nebezpečenstvom, ktoré hasičov ohrozuje, musia bojovať i s 
oslepujúcim  a dusivým dymom.  Hasiči musia vedieť správne používať 
celý výstroj protipožiarneho vozidla, od ostrých rezačiek až po 
vysokotlakové hadice. Na strechy horiacich budov sa dostávajú 
pomocou vysúvacích rebríkov s bezpečnostnou klietkou na konci. To 
všetko mali možnosť naše deti vidieť. Na dvore hasičskej stanice hasiči 
predviedli deťom hasičské autá a ich vybavenie. Každé protipožiarne 
auto má niekoľko úschovných skriniek na uskladnenie záchranárskeho 
náradia. Bola tu aj ukážka zásahu s vodou, prvej pomoci a ukážka 
oblečenia, v ktorom hasiči zasahujú pri požiari. 

Príslušníci hasičského útvaru deťom predviedli praktickú názornú 
ukážku, kde im ukázali zdvihnutie časti hasičského automobilu 
pomocou vzduchových zdvíhacích vankúšov a tiež ukážku 
hydraulického vyslobodzovacieho náradia s prestrihnutím časti kapoty 
auta. Aj keď automobil pri dopravnej nehode nevzbĺkne, z palivovej 
sústavy môže unikať benzín. Prioritou hasičov je dostať preto vodiča i 
spolucestujúcich čo najskôr do bezpečia. Treba rozrezať okolité plechy a 
vytiahnuť ľudí. Na to sa používajú takzvané „čeľuste života“, ktoré mohli 
deti vidieť. Deťom sa ukážky hasičov veľmi páčili, nafotili sme aj pekné 
snímky. Ďakujeme hasičom za zaujímavú exkurziu.

 Jana Pálková
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Futbalová jar 2008
...a je po sezóne. Niekomu bude futbal chýbať a pre niekoho 

konečne..., pretože je čas si odpočinúť. Ako aj po iné obdobia , bolo aj v 
tejto jarnej časti niečo dobré, pozitívne ,  ale aj niečo čo sa nepodarilo, 
alebo na čo hrdí nie sme.

Ak by sme mali zhodnotiť najprv mužstvo žiakov, musíme povedať, čo 
mohli urobili. Tréner Karol Sýkora chlapcov zaujal a 15. miesto je 
adekvátnym výsledkom mužstva s veľmi mladým vekovým 
priemerom, s perspektívou zabávať a robiť radosť Orvišťaňom v 
sezónach ďalších. Nakoľko ešte nie je úplne jasné koľko mužstiev bude 
vypadávajúcich i tak sa predpokladá, že mužstvo zostúpi do nižšej 
súťaže. Dôležité bude chlapcov udržať pri futbale a zaujať, aby mali 
chuť sa zlepšovať a futbalovo rásť.

Dorast toho roku potešil. V jarnej sezóne udržali 14 zápasovú 
neporaziteľnosť. Siahali po druhej priečke, no v posledných zápasoch 
už došli sily, ale aj konečné 6. miesto je pekným výsledkom v náročnej 
súťaži. Ešte raz musíme športovo vyzdvihnúť priam heroický výkon 
chlapcov a pozitívny vplyv Igora Belicu – trénera, Ľuboša Straku – 
maséra a „orvištského Abramoviča“ Bohuša Hercega, ktorí ich plne 
podporili. Keď si pripomenieme, že po 8. kole boli na poslednom 
mieste, znie neuveriteľne, že ešte niekoľko kôl pred koncom bojovali o 
popredné miesta v tabuľke. Dorast ako celok dal skvelý príklad, ako sa 
šport dá robiť športovým duchom , teda tréningom , chuťou a chcením. 
Nevzdali to, a to im slúži ku cti. Všetkým, čo sa pričinili o úspešné 
reprezentovanie, patrí gratulácia a poďakovanie. V ďalšej sezóne bude 
mužstvo Veľkého Orvišťa hrať s hráčmi PFK Piešťany. Trénera 
zabezpečuje PFK a TJ Slovan bude zabezpečovať dopravu mužstva na 
stretnutia. Bez takejto spolupráce by sme neboli schopný prihlásiť 
mužstvo do súťaže, pretože máme vlastných iba 6 hráčov, čo je naozaj 
veľmi málo. Dúfajme , že sa spolupráca osvedčí a či  už dlhšie , alebo 
kratšie bude spolupráca v konečnom dôsledku prínosom. Futbalový 
fanúšik sa v každom prípade môže tešiť na ďalší futbalový ročník.

Mužstvo mužov malo pred sezónou cieľ skončiť do 10 miesta , ale 
nakoniec sme boli radi aj s 15 miestom a katastrofálnou jarnou 

  

 

bilanciou iba 4 remízy. Popravde jediné šťastie, že ešte „horšie“ 
mužstvo mal Pastuchov, ale aj to nás porazilo 4:0 !!! Čo dodať? 
Najviac to, čo bolo počuť na štadióne...“ za toto by mali platiť oni 
nám a nie my “. Katastrofálny prístup hráčov k tréningu, očakávanie, 
že zápas vyhrá rozhodca, výbor, hocikto, ale nie my sami hrou. Bez 
tréningu sa nedá hrať ani naša „horská liga“, veď toľko banálnych 
individuálnych chýb , ktoré nás pripravili o body, neurobilo žiadne 
mužstvo v súťaži. Chlapcom chýba základ, kontakt s loptou a 
kondícia. Základné predpoklady futbalu, ako je spracovanie lopty, 
sa u 20-ročných už dávno očakáva i na našej úrovni. Mužstvo 
prevzal na jar tréner Miroslav Zahurančík a vedúcim mužstva bol 
Igor Markech. Mužstvo hralo takmer každý zápas v inej zostave a 
ešte pred zápasom sa nevedelo, kto vlastne príde... Mužstvo 
dopĺňali takmer celú sezónu dorastenci a boli prísľubom do 
budúcnosti. Nestačilo to na výhru v zápase, ale pozitívom bol herný 
štýl, napádanie a kombinácia. Chlapcom ešte chýbajú skúsenosti a 
sila v súbojoch s protihráčmi. Konečné 15. miesto bolo teda 
úspechom a splneným cieľom, ktorým bolo zotrvanie v súťaži aj na 
ďalší súťažný ročník 2008/2009.

Čo ďalej a či ako ďalej ? V blízkom období by mala nasledovať 
schôdza výboru a voľba nového. Čím skôr , tým lepšie pre náš futbal. 
Nie je tajomstvom , že starý výbor skončil  a je čas na výmenu. Aká 
bude - to záleží len na nás. Je jedno kto to bude, ale nie je jedno ako 
bude pracovať! Sú určité vízie a ciele klubu, v ktorých bude treba 
pokračovať, akou je modernizovanie areálu, ale predovšetkým 
budovanie a udržiavanie mládežníckych mužstiev vôbec pri 
futbale. „A“ mužstvo je najháklivejšou otázkou a dúfajme, že v ňom 
začne pulzovať správny športový tep a dobrá partia bude robiť 
dobré a radostné výsledky.

Radostná správa: Od ďalšej sezóny odchádza do mužstva FC 
Artmedia Petržalka a jeho pracoviskom bude štadión Rapidu 
Bratislava náš odchovanec Róbert Vavrinec. Prajeme mu veľa 
vynikajúcich športových výsledkov a snáď budeme v budúcnosti 
môcť chodiť na ligový futbal povzbudzovať nášho odchovanca. 
Predpokladá sa dvojročné hosťovanie. 

Roman Táborský 
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Výsledná tabuľka: Dorast -  V. liga Západ
Sezóna - 2007/2008

      

      

    

#

 

Klub

 

Z

 

V

 

R

 

P

 

Skóre Body

1.

 

Boleráz

 

30

 

21

 

3

 

6

 

72

 

:

 

19 66

2.

 

Šaštín-Stráže

 

30

 

16

 

7

 

7

 

53

 

:

 

30 55

3.

 

Preseľany

 

30

 

16

 

4

 

10

 

57

 

:

 

39 52

4.

 

Hlboké

 

30

 

15

 

6

 

9

 

58

 

:

 

30 51

5.

 

Chtelnica

 

30

 

14

 

6

 

10

 

73

 

:

 

59 48

6.

 

Veľké Orvište

 

30

 

13

 

9

 

8

 

49

 

:

 

46 48

7.

 

Bojná

 

30

 

14

 

5

 

11

 

49

 

:

 

36 47

8.

 

Tovarníky

 

30

 

14

 

4

 

12

 

69

 

:

 

79 46

9.

 

Gbely

 

29

 

13

 

5

 

11

 

59

 

:

 

53 44

10.

 

Veľké Kostoľany

 

29

 

10

 

7

 

12

 

58

 

:

 

49 37

11.

 

Radošina

 

29

 

11

 

4

 

14

 

63

 

:

 

63 37

12.

 

Trebatice

 

29

 

9

 

9

 

11 37 : 48 36

13. Solčany 30 10 4 16 44 : 48 34

14. Horné Orešany 30 7 6 17 44 : 94 27

15. Kúty 30 8 1 21 31 : 72 25

16. Borský Mikuláš 30 5 4 21 31 : 82 19

#
 

1
 

2
 

3

 4

 5

 6

 7

 8

 
9

 
10

 
11

 
12

 
13

 

14

 

15

 

16

 

Klub
 

Leopoldov
 

Prašník
 

Nižná

 Pečeňady

 Trakovice

 Bojničky

 Červeník

 Madunice

 
Borovce

 
Šípkové

 
Kľačany

 
Veselé

 
Šulekovo

 

Sokolovce

 

Veľké Orvište

 

Pastuchov

 

Výsledná tabuľka. Dospelí - Oblastná súťaž skupiny B 
Sezóna - 2007/2008

Z

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

30

30

30

V

 

23

 

18

 

16

 

17

 

16

 

15

 

12

 

11

 

11

 

11

 

10

 

10

 

7

7

5

5

R

 

4

 

5

 

7

 

4

 

6

 

6

 

6

 

7

 

6

 

5

 

7

 

4

 

10

7

5

3

P

 

3

 

7

 

7

 

9

 

8

 

9

 

12

 

12

 

13

 

14

 

13

 

16

 

13

16

20

22

Skóre

97 : 36

73 : 42

62 : 42

55 : 49

70 : 49

75 : 52

47 : 55

57 : 65

50 : 51

44 : 58

52 : 55

55 : 55

48 : 64

34 : 61

41 : 89

41 : 78

Body

73

59

55

55

54

51

42

40

39

38

37

34

31

28

20

18

Súťaž k 75. výročiu orvištského futbalu

V tomto roku slávime 75. výročie organizovaného futbalu vo Veľkom Orvišti. Vyzývame 
pamätníkov na spoluprácu pri mapovaní histórie orvištského futbalu.  
Redakcia Orvištských novín vyhlasuje súťaž, ktorej cieľom je identifikovať našich 

futbalistov na uvedených fotografiách a čo najpresnejšie určiť dobu a udalosť, z ktorej 
fotografie pochádzajú. Tieto údaje prosíme odovzdať na obecnom úrade. Víťazom bude ten, 
ktorý identifikuje čo najviac našich futbalistov a určí najpresnejší dátum a udalosť, kedy bola 
fotografia zhotovená. Prví traja víťazi budú odmenení a zverejnení v budúcom čísle 
Orvištských novín.

Redakcia

Šport         

      

      

  

  

Výsledná tabuľka: Žiaci - Oblastné majstrovstvá 
Sezóna - 2007/2008

 

 

 

 

    

    

 

#

 

Klub

 

Z

 

V

 

R

 

P

 

Skóre Body

1 Trakovice 30 20 7 3 92 : 27 67

2 Modranka 30 18 7 5 117 : 39 61

3 Chtelnica 30 19 3 8 101 : 43 60

4 Šúrovce 30 19 3 8 77 : 32 60

5 Peterčan Hlohovec 30 18 4 8 92 : 33 58

6 Siladice 30 18 3 9 101 : 39 57

7 Dolná Krupá 30 18 3 9 71 : 33 57

8 Križovany 30 16 1 13 50 : 76 49  
 

# Klub

 

Z V R P Skóre Body

     

     

     

 

    

     

    

     

     

9 Ve ľ ké Kostoľ any 30 15 3 12 87 : 51 48

10 Zavar 30 10 9 11 53 : 74 39

11 Dvorníky 30 10 1 19 52 : 106 31

12 Dobrá Voda 30 8 5 17 38 : 69 29

13 Špačince 30 9 2 19 46 : 82 29

14 Madunice 30 7 4 19 38 : 79 25

15 Ve ľ ké Orvište 30 3 2 25 25 : 135 11

16 Brestovany 30 2 3 25 9 : 131 9
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Šport

Futbalová jar 2008
...a je po sezóne. Niekomu bude futbal chýbať a pre niekoho 

konečne..., pretože je čas si odpočinúť. Ako aj po iné obdobia , bolo aj v 
tejto jarnej časti niečo dobré, pozitívne ,  ale aj niečo čo sa nepodarilo, 
alebo na čo hrdí nie sme.

Ak by sme mali zhodnotiť najprv mužstvo žiakov, musíme povedať, čo 
mohli urobili. Tréner Karol Sýkora chlapcov zaujal a 15. miesto je 
adekvátnym výsledkom mužstva s veľmi mladým vekovým 
priemerom, s perspektívou zabávať a robiť radosť Orvišťaňom v 
sezónach ďalších. Nakoľko ešte nie je úplne jasné koľko mužstiev bude 
vypadávajúcich i tak sa predpokladá, že mužstvo zostúpi do nižšej 
súťaže. Dôležité bude chlapcov udržať pri futbale a zaujať, aby mali 
chuť sa zlepšovať a futbalovo rásť.

Dorast toho roku potešil. V jarnej sezóne udržali 14 zápasovú 
neporaziteľnosť. Siahali po druhej priečke, no v posledných zápasoch 
už došli sily, ale aj konečné 6. miesto je pekným výsledkom v náročnej 
súťaži. Ešte raz musíme športovo vyzdvihnúť priam heroický výkon 
chlapcov a pozitívny vplyv Igora Belicu – trénera, Ľuboša Straku – 
maséra a „orvištského Abramoviča“ Bohuša Hercega, ktorí ich plne 
podporili. Keď si pripomenieme, že po 8. kole boli na poslednom 
mieste, znie neuveriteľne, že ešte niekoľko kôl pred koncom bojovali o 
popredné miesta v tabuľke. Dorast ako celok dal skvelý príklad, ako sa 
šport dá robiť športovým duchom , teda tréningom , chuťou a chcením. 
Nevzdali to, a to im slúži ku cti. Všetkým, čo sa pričinili o úspešné 
reprezentovanie, patrí gratulácia a poďakovanie. V ďalšej sezóne bude 
mužstvo Veľkého Orvišťa hrať s hráčmi PFK Piešťany. Trénera 
zabezpečuje PFK a TJ Slovan bude zabezpečovať dopravu mužstva na 
stretnutia. Bez takejto spolupráce by sme neboli schopný prihlásiť 
mužstvo do súťaže, pretože máme vlastných iba 6 hráčov, čo je naozaj 
veľmi málo. Dúfajme , že sa spolupráca osvedčí a či  už dlhšie , alebo 
kratšie bude spolupráca v konečnom dôsledku prínosom. Futbalový 
fanúšik sa v každom prípade môže tešiť na ďalší futbalový ročník.

Mužstvo mužov malo pred sezónou cieľ skončiť do 10 miesta , ale 
nakoniec sme boli radi aj s 15 miestom a katastrofálnou jarnou 

  

 

bilanciou iba 4 remízy. Popravde jediné šťastie, že ešte „horšie“ 
mužstvo mal Pastuchov, ale aj to nás porazilo 4:0 !!! Čo dodať? 
Najviac to, čo bolo počuť na štadióne...“ za toto by mali platiť oni 
nám a nie my “. Katastrofálny prístup hráčov k tréningu, očakávanie, 
že zápas vyhrá rozhodca, výbor, hocikto, ale nie my sami hrou. Bez 
tréningu sa nedá hrať ani naša „horská liga“, veď toľko banálnych 
individuálnych chýb , ktoré nás pripravili o body, neurobilo žiadne 
mužstvo v súťaži. Chlapcom chýba základ, kontakt s loptou a 
kondícia. Základné predpoklady futbalu, ako je spracovanie lopty, 
sa u 20-ročných už dávno očakáva i na našej úrovni. Mužstvo 
prevzal na jar tréner Miroslav Zahurančík a vedúcim mužstva bol 
Igor Markech. Mužstvo hralo takmer každý zápas v inej zostave a 
ešte pred zápasom sa nevedelo, kto vlastne príde... Mužstvo 
dopĺňali takmer celú sezónu dorastenci a boli prísľubom do 
budúcnosti. Nestačilo to na výhru v zápase, ale pozitívom bol herný 
štýl, napádanie a kombinácia. Chlapcom ešte chýbajú skúsenosti a 
sila v súbojoch s protihráčmi. Konečné 15. miesto bolo teda 
úspechom a splneným cieľom, ktorým bolo zotrvanie v súťaži aj na 
ďalší súťažný ročník 2008/2009.

Čo ďalej a či ako ďalej ? V blízkom období by mala nasledovať 
schôdza výboru a voľba nového. Čím skôr , tým lepšie pre náš futbal. 
Nie je tajomstvom , že starý výbor skončil  a je čas na výmenu. Aká 
bude - to záleží len na nás. Je jedno kto to bude, ale nie je jedno ako 
bude pracovať! Sú určité vízie a ciele klubu, v ktorých bude treba 
pokračovať, akou je modernizovanie areálu, ale predovšetkým 
budovanie a udržiavanie mládežníckych mužstiev vôbec pri 
futbale. „A“ mužstvo je najháklivejšou otázkou a dúfajme, že v ňom 
začne pulzovať správny športový tep a dobrá partia bude robiť 
dobré a radostné výsledky.

Radostná správa: Od ďalšej sezóny odchádza do mužstva FC 
Artmedia Petržalka a jeho pracoviskom bude štadión Rapidu 
Bratislava náš odchovanec Róbert Vavrinec. Prajeme mu veľa 
vynikajúcich športových výsledkov a snáď budeme v budúcnosti 
môcť chodiť na ligový futbal povzbudzovať nášho odchovanca. 
Predpokladá sa dvojročné hosťovanie. 

Roman Táborský 
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Výsledná tabuľka: Dorast -  V. liga Západ
Sezóna - 2007/2008

      

      

    

#

 

Klub

 

Z

 

V

 

R

 

P

 

Skóre Body

1.

 

Boleráz

 

30

 

21

 

3

 

6

 

72

 

:

 

19 66

2.

 

Šaštín-Stráže

 

30

 

16

 

7

 

7

 

53

 

:

 

30 55

3.

 

Preseľany

 

30

 

16

 

4

 

10

 

57

 

:

 

39 52

4.

 

Hlboké

 

30

 

15

 

6

 

9

 

58

 

:

 

30 51

5.

 

Chtelnica

 

30

 

14

 

6

 

10

 

73

 

:

 

59 48

6.

 

Veľké Orvište

 

30

 

13

 

9

 

8

 

49

 

:

 

46 48

7.

 

Bojná

 

30

 

14

 

5

 

11

 

49

 

:

 

36 47

8.

 

Tovarníky

 

30

 

14

 

4

 

12

 

69

 

:

 

79 46

9.

 

Gbely

 

29

 

13

 

5

 

11

 

59

 

:

 

53 44

10.

 

Veľké Kostoľany

 

29

 

10

 

7

 

12

 

58

 

:

 

49 37

11.

 

Radošina

 

29

 

11

 

4

 

14

 

63

 

:

 

63 37

12.

 

Trebatice

 

29

 

9

 

9

 

11 37 : 48 36

13. Solčany 30 10 4 16 44 : 48 34

14. Horné Orešany 30 7 6 17 44 : 94 27

15. Kúty 30 8 1 21 31 : 72 25

16. Borský Mikuláš 30 5 4 21 31 : 82 19

#
 

1
 

2
 

3

 4

 5

 6

 7

 8

 
9

 
10

 
11

 
12

 
13

 

14

 

15

 

16

 

Klub
 

Leopoldov
 

Prašník
 

Nižná

 Pečeňady

 Trakovice

 Bojničky

 Červeník

 Madunice

 
Borovce

 
Šípkové

 
Kľačany

 
Veselé

 
Šulekovo

 

Sokolovce

 

Veľké Orvište

 

Pastuchov

 

Výsledná tabuľka. Dospelí - Oblastná súťaž skupiny B 
Sezóna - 2007/2008

Z

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

30

30

30

V

 

23

 

18

 

16

 

17

 

16

 

15

 

12

 

11

 

11

 

11

 

10

 

10

 

7

7

5

5

R

 

4

 

5

 

7

 

4

 

6

 

6

 

6

 

7

 

6

 

5

 

7

 

4

 

10

7

5

3

P

 

3

 

7

 

7

 

9

 

8

 

9

 

12

 

12

 

13

 

14

 

13

 

16

 

13

16

20

22

Skóre

97 : 36

73 : 42

62 : 42

55 : 49

70 : 49

75 : 52

47 : 55

57 : 65

50 : 51

44 : 58

52 : 55

55 : 55

48 : 64

34 : 61

41 : 89

41 : 78

Body

73

59

55

55

54

51

42

40

39

38

37

34

31

28

20

18

Súťaž k 75. výročiu orvištského futbalu

V tomto roku slávime 75. výročie organizovaného futbalu vo Veľkom Orvišti. Vyzývame 
pamätníkov na spoluprácu pri mapovaní histórie orvištského futbalu.  
Redakcia Orvištských novín vyhlasuje súťaž, ktorej cieľom je identifikovať našich 

futbalistov na uvedených fotografiách a čo najpresnejšie určiť dobu a udalosť, z ktorej 
fotografie pochádzajú. Tieto údaje prosíme odovzdať na obecnom úrade. Víťazom bude ten, 
ktorý identifikuje čo najviac našich futbalistov a určí najpresnejší dátum a udalosť, kedy bola 
fotografia zhotovená. Prví traja víťazi budú odmenení a zverejnení v budúcom čísle 
Orvištských novín.

Redakcia

Šport         

      

      

  

  

Výsledná tabuľka: Žiaci - Oblastné majstrovstvá 
Sezóna - 2007/2008

 

 

 

 

    

    

 

#

 

Klub

 

Z

 

V

 

R

 

P

 

Skóre Body

1 Trakovice 30 20 7 3 92 : 27 67

2 Modranka 30 18 7 5 117 : 39 61

3 Chtelnica 30 19 3 8 101 : 43 60

4 Šúrovce 30 19 3 8 77 : 32 60

5 Peterčan Hlohovec 30 18 4 8 92 : 33 58

6 Siladice 30 18 3 9 101 : 39 57

7 Dolná Krupá 30 18 3 9 71 : 33 57

8 Križovany 30 16 1 13 50 : 76 49  
 

# Klub

 

Z V R P Skóre Body

     

     

     

 

    

     

    

     

     

9 Ve ľ ké Kostoľ any 30 15 3 12 87 : 51 48

10 Zavar 30 10 9 11 53 : 74 39

11 Dvorníky 30 10 1 19 52 : 106 31

12 Dobrá Voda 30 8 5 17 38 : 69 29

13 Špačince 30 9 2 19 46 : 82 29

14 Madunice 30 7 4 19 38 : 79 25

15 Ve ľ ké Orvište 30 3 2 25 25 : 135 11

16 Brestovany 30 2 3 25 9 : 131 9
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