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Vianoce – sviatky Božej Lásky
k nám ľuďom

Myslím, že všetci sa môžeme zhodnúť v tom, že 
vianočné sviatky v nás vzbudzujú oveľa viac túžob 
a dojatia než iné sviatky v roku. Je to iste preto, že 
na Vianoce máme pred očami malé dieťa v 
jasličkách. A na tomto malom dieťati vidíme 
súčasne mnoho vecí :  k rásu,  nevinnosť ,  
bezbrannosť, ktorá žiada o ochranu, prosí o lásku. 

Každý rok pred Vianocami už niekoľko rokov 
prebieha dobročinná akcia – hodina deťom. Jej 
hlavnou myšlienkou je, aby sa neubližovalo deťom, 
aby sa im poskytol domov a aby sme deti chránili. 

K nevyhnutnostiam ľudského života na zemi 
patrí, že dieťa raz prestane byť dieťaťom, lebo 
v tomto svete treba rásť. A stať sa veľkým, 
dospelým znamená počítať s jeho tvrdosťou a 
nemilosrdnosťou, prijať na seba osamelosť, zmieriť 
sa s tým, že naše sny o láskavom svete sú snami a 
nie skutočnosťou, a predsa napriek tomu pokúsiť 
sa v ňom žiť. Pokúsiť sa žiť dôstojne a správne to 
znamená s vedomím, prečo vlastne žijeme. 

Teda pri pohľade na malé dieťa, ktoré nám pred 
oči kladú vianočné sviatky, snívame o kráse a 
nevinnosti, túžime po ukrytí v láske. Ale či táto 
túžba je iba snom? Kresťanstvo odpovedá: 
Vonkoncom nie!

Treba sa len pri tom pohľade na malé dieťa 
nesústrediť len na seba, ale na dieťa. Evanjelista sv. 
Ján nám v prvej kapitole svojho evanjelia hovorí, že 
v tomto malom dieťati k nám prichádza Boh, ktorý 
je Láska. „Na počiatku bolo Slovo..,. a to Slovo bolo 
Boh. Ono bolo na počiatku u Boha... A Slovo sa 
telom stalo a prebývalo medzi nami... Boha nikto 
nikdy nevidel. Jednorodený Syn ten o ňom 
priniesol zvesť.“

A práve tento Boh sa nám odovzdáva tým, že sa 
stáva človekom ako my. Ale tým akoby sa stal ešte 
nepochopiteľnejším. Či vari to malé dieťa v 
betlehemskej maštali by malo byť Bohom? To je už 
úplne nepochopiteľné a neporovnateľné s našou 
predstavou o Bohu. A predsa to tvrdíme!

Ak sa Boh vkladá do našich rúk ako dieťa do rúk 
svojich rodičov, to znamená, že nekonečne 
milujúci Boh nechce stáť pred nami ako niekto, kto 
nás nekonečne prevyšuje, ale ako brat, ktorý sa 
nám zveruje. A ak sa nám Boh odovzdáva ako náš 
brat, žiada od nás, aby sme sa k nemu chovali ako 
jeho bratia, aby sme ho ochotne milovali. 
Zamyslime sa nad tým, či nás niekto miluje, 
spoznáme iba vtedy, ak aj my sme ochotní jeho 
milovať. Chlapec len vtedy pozná, že ho dievča 
ľúbi, keď sám ľúbi. Dcéra len vtedy spozná veľkosť 
otcovej lásky, keď i ona ho má rada. A tajomstvo 
Boha v zverenom dieťati sme schopní spoznať iba 
vtedy, keď sme ochotní oddať sa Láske, ktorá prišla 
na svet, ktorá zmenila ľudí dobrej vôle a trvalo 
poznačila náš letopočet. 

A tak sme postavení pred základnú otázku nášho 
života: Som ochotný odovzdať sa Bohu, ktorý sa 
nám zjavil v ľudskom tele a ktorého narodenie v 
týchto dňoch oslavujeme?

A tak aj počas tohtoročných vianočných sviatkov 
otvorme sa pre Ježiša, aby do nás v hojnej miere 
mohlo vstúpiť to, čo nám Ježiš na Vianoce priniesol: 
oslávenie Boha a pokoj ľuďom. 

Túto opravdivú vianočnú radosť Vám vážení 
spoluobčania, bratia a sestry zo srdca želám a do 
Nového roku 2009 prajem veľa zdravia, úspechov a 
Božieho požehnania.

Dr. Mgr. Jozef Bohunický, dekan - farár

Ročník II. 

Obsah čísla: str:
Vianoce - sviatky Božej Lásky k nám ľuďom . . . 1
OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
Spoločenská rubrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Pripravujeme sa na euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Dlhodobo nezamestnaní  v službách obce . . . 3
Pokračuje obnova kostola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Uznesenia obecného zastupiteľstva. . . . . . . . . . 3
Správa o činnosti obecnej samosprávy 
od začiatku volebného obdobia . . . . . . . . . . . . . 4
Starosta ďakuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Projektová činnosť obce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vývozný kalendár odpadu . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ZAUJÍMAVOSTI 
Nálezy mincí z Veľkého Orvišťa . . . . . . . . . . . . . . 8
Vianoce v našej obci v minulosti . . . . . . . . . . . . . 8
Názory občanov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Obnova sochy Piety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
KULTÚRA, SOCIÁLNE VECI, ZDRAVOTNÍCTVO
Rok sa s rokom zišiel a Mikuláš opäť prišiel . 9
Veselé Vianoce pre seniorov . . . . . . . . . . . . . . 10
Zmeny v oblasti sociálnej pomoci 
a v štátnych sociálnych dávkach . . . . . . . . . . 10
Klub seniorov opäť v akcii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Uvítanie do života . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Projekt parčíka sa stal skutočnosťou . . . . . . 12
Zber použitého oleja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Nový záhon pri cintoríne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Separovaním odpadu môžeme 
ušetriť prostriedky na rozvoj obce . . . . . . . . 13

Matica opäť pomohla  životnému 
prostrediu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ŠKOLY A KNIŽNICA

Deti navštevujú internetovú miestnosť . . . . . 15
Radošinci deťom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Medzinárodný deň školských knižníc . . . . . 16
Dni športu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Významné ocenenie pre našu školu . . . . . . . . 16
Pani Jeseň. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ŠPORT 
Ako sa darilo A-mužstvu v jesennej sezóne . 17
Jesenná sezóna v doraste . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Výsledky žiakov v jesennej sezóne . . . . . . . . 18

Hospodárenie a finančná politika 
TJ Slovan Veľké Orvište . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Viacúčelové ihrisko s umelým trávnikom
pred dokončením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Rybári zakladajú rybárske združenie . . . . . . 14

Výstava jesenných prác v materskej škole . 15
Deti materskej školy navštívili seniorov . . . 15

Víťaz súťaže Orvištských novín . . . . . . . . . . . 18

str:

Požehnané vianočné sviatky naplnené pokojom a radosťou

z príchodu Ježiša Vám praje redakcia ON

Požehnané vianočné sviatky naplnené pokojom a radosťou

z príchodu Ježiša Vám praje redakcia ON

 Až vianočné zvony odbijú polnoc a oznámia príchod 
čarokrásnych Vianoc, zabudnite hneď na všetky starosti

 a prežite chvíle v zdraví, šťastí a radosti !
starosta obce a zamestnanci obecného úradu
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Spoločenská rubrika

Kronika obce 

Obec Veľké Orvište mala k 1.1.2008 

1050 obyvateľov. 

Od 1.1.2008 do 31.12.2008 sa v obci narodilo 

12 detí,  na trvalý pobyt sa prihlásilo 

18 občanov, odhlásilo sa z trvalého pobytu 

13 občanov a zomrelo 10 občanov. V súčasnosti 

v obci žije 1057 obyvateľov. 

Srdečne vítame nových občanov obce  

18.09.2008 Vanesa Táborská

02.10.2008      Lenka Masariková

S úctou sme sa rozlúčili 

22.11.2008   Monika Reháková     / 61 r./

Blahoželáme k životnému jubileu, 

ktorého sa v tomto období dožívajú 

97 rokov:

Štefan Drlička (najstarší

občan obce)

85 rokov : 

Emília Peterská

80 rokov :

Alžbeta Szerencsesová 

75 rokov : 

Magdaléna Kováčiková

Emília Nedorostová

Mikuláš Vavrinec

65 rokov oslávili :

Emil Hollý   

Vlasta Šišková

Anna Vavrincová 

60 rokov oslávili :

Imrich Rehák  

Beáta Šišková  

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE...
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE...

Ďakujeme...

Sú chvíle v živote, ktoré ťažko 
prežívame. Tak ako tíško žila, tak tíško 
odišla naša dlhoročná členka sociálnej 
komisie pani Anka Macová. Za všetku 
prácu a obetavosť ďakujeme a nikdy 
nezabudneme. 

Margita Knapcová

Pripravujeme sa na euro
Redakcia Orvištských novín pripravila pre vás zopár potrebných informácií, ktoré vám môžu 

pomôcť pri prechode našej krajiny na novú menu – euro. Informácie sú spracované z materiálov 
Jednoty dôchodcov na Slovensku, Národnej banky Slovenska a Sociálnej poisťovne.

10 rád pre seniorov, ale nielen pre nich
1. Od 1. januára 2009 začne platiť v Slovenskej republike nová mena – euro. Slovenské koruny sa 

prepočítajú a vymenia za eurá podľa oficiálneho konverzného kurzu 1 euro = 30,1260 Sk. 
2. Ak máte finančné rezervy v slovenských korunách doma, odporúčame vám, aby ste ich do 

31. decembra 2008 uložili do banky. Každá banka ich automaticky a bezplatne prepočíta na eurá. 
Nemusíte čakať na výmenu v rade a vyhnete sa prípadným odcudzeniam vašich peňazí.
3. O svojich finančných prostriedkoch nehovorte s cudzími ľuďmi. Nepodľahnite lákadlám 

špekulantov, ktorí vám budú ponúkať výmenu vašich slovenských korún za eurá, ani keď vás 
vyhľadajú vo vašom byte alebo dome. Môžu vás oklamať a môžu vám dať falšované eurá.
4. Po zavedení eura budete môcť platiť slovenskými korunami až do 16. januára 2009. Vydávať 

vám budú všade iba v eurách. V platnosti ostávajú aj vaše platobné karty, ktorými budete môcť od 
1.1.2009 uhrádzať sumy v eurách a vyberať eurá z bankomatov.
5. Na zabezpečenie malej hotovosti v eurách v prvých hodinách a dňoch roku 2009 si môžete 

kúpiť tzv. štartovacie balíčky v hodnote 500 Sk za kus. Jeden štartovací balíček bude obsahovať 
45 kusov euromincí. Predávať ich budú banky, Slovenská pošta a Národná banka Slovenska od 
decembra 2008.
6. Dôchodok v januári 2009 dostanete automaticky už v eurách v rovnakých termínoch, ako vám 

bol vyplácaný doteraz. Oznámenie o jeho výške v eurách Sociálna poisťovňa doručí každému 
poberateľovi dôchodku do konca roka 2008.
7. Prechod na euro neznamená negatívnu zmenu vo vašej sociálnej situácii. Podľa konverzného 

kurzu budú na eurá prepočítané nielen dôchodky a sociálne dávky, ale aj všetky ceny tovarov a 
služieb.
8. Nová mena prinesie väčší počet mincí. Eurových mincí bude osem: 1-centová, 2-centová, 5-

centová, 10-centová, 20-centová, 50-centová, a 1-eurová a 2-eurová minca. Hodnota euromincí je 
vyššia než hodnota súčasných slovenských mincí, pri platbách euromincami si ju preto dobre 
všímajte.
9. Pred zavedením eura vám odporúčame pozorne sledovať všetky informácie o novej mene v 

televízii, rozhlase a v novinách. O novej mene sa môžete informovať aj na bezplatnej Euro infolinke 
0800 103 104, na oficiálnej internetovej stránke o zavedení eura na Slovensku www.euromena.sk, 
na stránke Národnej banky Slovenska www.nbs.sk, ako aj na stránke Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny  SR www.employment.gov.sk a Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk.
10.Prajeme vám, aby ste prešli na euro bez problémov. 

Kde získate eurá?
�Počas duálneho obehu – od 1. do 16. januára 2009 – keď sa v obchodoch bude platiť 

korunami aj eurami, ale vydávať sa bude už len v eurách.
�Po 1. januári 2009 môžete získať eurá výmenou za koruny v každej komerčnej banke 

a v Národnej banke Slovenska.
�Zo svojho účtu v banke si už po 1. januári 2009 budete môcť vyberať eurá.
�Bankomaty budú od 1. januára 2009 vydávať eurové bankovky.
�V decembri 2008 si budete môcť kúpiť „štartovací balíček“ s eurovými mincami v hodnote 

500 Sk.

Výmena korún                        Mince                     Bankovky
Komerčné banky                 do 30.6.2009            do 31.12.2009
Národná banka Slovenska   do 31.12.2013          neobmedzene

Aké budú termíny vyplatenia dôchodkov v januári 2009?
Ak sa dôchodok poukazuje prostredníctvom pošty s výplatným termínom 2. januára, 4. januára 

a 6. januára, termín vyplatenia dôchodku sa z dôvodu zavedenia eura neposunie. Keďže však 
termíny splatnosti 4. januára 2009 a 6. januára 2009 pripadnú na dni pracovného pokoja, presunú 
sa na 5. januára 2009 a 7. januára 2009.

Ak sa dôchodok poukazuje na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky a termín výplaty 
dôchodku bude 2. januára 2009, termín vyplatenia dôchodku sa z dôvodu zavedenia eura 
posunie na 5. januára 2009. ostatné januárové výplatné termíny sa z dôvodu zavedenia eura 
neposunú. Môže však dôjsť k ich posunu tak ako v iných prípadoch, keď výplatný termín pripadne 
na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

Redakcia

Dlhodobo nezamestnaní v službách obce 

Mesiac október 2008 bol posledným v rámci vykonávania menších 
obecných služieb pre obec podľa zákona 5/2004 Z.z. o službách 
zamestnanosti   dlhodobo nezamestnanými v našej obci. Tieto práce 
pokračujú v trocha pozmenenej forme, ktorej podmienky určuje § 3 ods. 
3 písmeno a) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení. Sú určené na 
zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických a sociálnych 
podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce. V rámci 
zaradenia na práce formou menších obecných služieb nevstupuje 
poberateľ DvHN do pracovnoprávneho vzťahu. Z toho dôvodu sa na 
jeho zaradenie na výkon v rámci  práce formou menších obecných 
služieb nevzťahujú ustanovenia Zákonníka práce, čo však neznamená, 
že podmienky vykonávania menších obecných služieb sú pre 
poberateľa DvHN výrazne odlišné od obvyklých podmienok pre výkon 
pracovnej činnosti. V našej obci sú zaradení na výkon týchto prác traja 
občania: Ján Drlička, Miloš Lamoš a Milan Jurga. Práce vykonávajú v 
rozsahu 20 hodín týždenne  pod odborným dozorom Stanislava 
Nedorosta.  Keďže sa nám táto forma práce s poberateľmi DvHN  
osvedčila,  chceli by sme v nej pokračovať aj v roku 2009.

Marta Bartková

Pokračuje obnova kostola
  
Na obnove nášho kostola sa uskutočnili ďalšie práce.  Takmer po celom 

obvode kostola bola vykopaná drenážna ryha. Do tejto ryhy bol uložený 
pás  hrubej izolačnej fólie a ryha sa vyplnila makadamom. Tieto práce  
boli vykonané za účelom eliminovania  prechodu zemnej vlhkosti do 
obvodových múrov. Následne boli uložené obrubníky, ktorými sa 
ukončilo  drenážovanie kostola. Zároveň sa odviedla dažďová voda do 
trativodu zo severnej strany kostola. Na budúci rok sa odpad dažďovej 
vody odvedie odtokovou rúrou do Bariny i z východného čela kostola. 
Pri prednom vchode do kostola bol obnovený prístrešok a vymenená 
dlažba. Stará kamenná dlažba bola nahradená zámkovou dlažbou. 
Zároveň sa doplnil chodník zámkovou dlažbou až po nové obrubníky. 

Tieto uvedené práce boli vykonávané našimi aktivačnými 
pracovníkmi, brigádnikmi a odborné práce vykonala stavebná firma 
Jána Matejíka. Na tomto mieste treba poďakovať všetkým brigádnikom, 
ktorí sa zúčastnili pri prácach na obnove kostola. Nový prístrešok 
zhotovil stolár Emil Pánik.

Ing. Jaroslav Maco

Uznesenia z 21. zasadnutia OcZ konaného dňa 31.10.2008
Uznesenie č. 64/2008 
OcZ berie na vedomie správu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov za I. 
– III. štvrťrok 2008.  
Uznesenie č. 65/2008 
OcZ berie na vedomie informáciu o postupe prác na výstavbe malého 
viacúčelového ihriska.
Uznesenie č. 66/2008
OcZ ukladá komisii životného prostredia a výstavby vypracovať do 
31.01.2009 koncepciu separovania odpadov za účelom zníženia 
nákladov na zneškodňovanie komunálneho odpadu.
Uznesenie č. 67/2008
OcZ ukladá komisii životného prostredia a výstavby vypracovať do 
30.11.2008 projekt revitalizácie lipovej aleje. 
Uznesenie č. 68/2008
OcZ schvaľuje Ing. Ondreja Maca za predsedu komisie športu a mládeže.
Uznesenie č. 69/2008
OcZ neschvaľuje zaradenie škôl do spoločného úradu vo Vrbovom. 
Uznesenie č. 70/2008
OcZ berie na vedomie správu o výsledkoch kontroly plnenia úloh 
civilnej ochrany v obci, ktorú vykonal v dňoch 13. až 24. 10.2008 odbor 
civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu v Piešťanoch. 
Uznesenie č. 71/2008
OcZ berie na vedomie správu komisie verejného poriadku o riešení 
sťažnosti p. Mikuláša Nedorosta.
Uznesenie č. 72/2008
OcZ ukladá predsedom komisií obecného zastupiteľstva vypracovať 
písomnú správu o činnosti komisie od začiatku volebného obdobia a 
predniesť ju na najbližšej schôdzi obecného zastupiteľstva. 
Uznesenie č. 73/2008
OcZ odporúča starostovi obce a zástupcovi starostu obce vypracovať 
hodnotiacu správu o činnosti obecnej samosprávy od začiatku 
volebného obdobia a predniesť na najbližšej schôdzi OcZ. 
Uznesenie č. 74/2008
OcZ ukladá komisii životného prostredia a výstavby vypracovať do 
15.12.2008 nový plán dopravného značenia miestnych komunikácií v 
obci. 

Uznesenia z 22. zasadnutia OcZ konaného dňa 28.11.2008
Uznesenie č. 75/2008 
OcZ schvaľuje VZN č. 2/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
Uznesenie č. 76/2008 
OcZ berie na vedomie správu o činnosti komisie sociálnych vecí a 
zdravotníctva od začiatku volebného obdobia. 
Uznesenie č. 77/2008
OcZ berie na vedomie správu o činnosti komisie kultúry a školstva od 
začiatku volebného obdobia. 
Uznesenie č. 78/2008
OcZ berie na vedomie správu o činnosti komisie životného prostredia a 
výstavby od začiatku volebného obdobia.                        
Uznesenie č. 79/2008
OcZ berie na vedomie správu o činnosti komisie verejného poriadku od 
začiatku volebného obdobia. 
Uznesenie č. 80/2008
OcZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti kontrolórky obce od 
začiatku volebného obdobia. 
Uznesenie č. 81/2008
OcZ berie na vedomie správu o činnosti obecnej samosprávy od 
začiatku volebného obdobia. 
Uznesenie č. 82/2008
OcZ berie na vedomie prvý návrh rozpočtu obce na rok 2009. Ukladá 
obecnému úradu a predsedom komisií dopracovať rozpočet do 
januárovej schôdze OcZ. 

Uznesenia obecného zastupiteľstvaPlánované akcie obce v 1. štvrťroku 2009
1. Rekonštrukcia kuchyne v kultúrnom dome Január
2. Haluškové hody pri otvorení zrekonštruovanej kuchyne Január
3. Detský karneval Február
4. Školský ples Február
5. Fašiangové slávnosti Február
6. Verejné zhromaždenie občanov Marec
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Spoločenská rubrika

Kronika obce 

Obec Veľké Orvište mala k 1.1.2008 

1050 obyvateľov. 

Od 1.1.2008 do 31.12.2008 sa v obci narodilo 

12 detí,  na trvalý pobyt sa prihlásilo 

18 občanov, odhlásilo sa z trvalého pobytu 

13 občanov a zomrelo 10 občanov. V súčasnosti 

v obci žije 1057 obyvateľov. 

Srdečne vítame nových občanov obce  

18.09.2008 Vanesa Táborská

02.10.2008      Lenka Masariková

S úctou sme sa rozlúčili 

22.11.2008   Monika Reháková     / 61 r./

Blahoželáme k životnému jubileu, 

ktorého sa v tomto období dožívajú 

97 rokov:

Štefan Drlička (najstarší

občan obce)

85 rokov : 

Emília Peterská

80 rokov :

Alžbeta Szerencsesová 

75 rokov : 

Magdaléna Kováčiková

Emília Nedorostová

Mikuláš Vavrinec

65 rokov oslávili :

Emil Hollý   

Vlasta Šišková

Anna Vavrincová 

60 rokov oslávili :

Imrich Rehák  

Beáta Šišková  

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE...
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE...

Ďakujeme...

Sú chvíle v živote, ktoré ťažko 
prežívame. Tak ako tíško žila, tak tíško 
odišla naša dlhoročná členka sociálnej 
komisie pani Anka Macová. Za všetku 
prácu a obetavosť ďakujeme a nikdy 
nezabudneme. 

Margita Knapcová

Pripravujeme sa na euro
Redakcia Orvištských novín pripravila pre vás zopár potrebných informácií, ktoré vám môžu 

pomôcť pri prechode našej krajiny na novú menu – euro. Informácie sú spracované z materiálov 
Jednoty dôchodcov na Slovensku, Národnej banky Slovenska a Sociálnej poisťovne.

10 rád pre seniorov, ale nielen pre nich
1. Od 1. januára 2009 začne platiť v Slovenskej republike nová mena – euro. Slovenské koruny sa 

prepočítajú a vymenia za eurá podľa oficiálneho konverzného kurzu 1 euro = 30,1260 Sk. 
2. Ak máte finančné rezervy v slovenských korunách doma, odporúčame vám, aby ste ich do 

31. decembra 2008 uložili do banky. Každá banka ich automaticky a bezplatne prepočíta na eurá. 
Nemusíte čakať na výmenu v rade a vyhnete sa prípadným odcudzeniam vašich peňazí.
3. O svojich finančných prostriedkoch nehovorte s cudzími ľuďmi. Nepodľahnite lákadlám 

špekulantov, ktorí vám budú ponúkať výmenu vašich slovenských korún za eurá, ani keď vás 
vyhľadajú vo vašom byte alebo dome. Môžu vás oklamať a môžu vám dať falšované eurá.
4. Po zavedení eura budete môcť platiť slovenskými korunami až do 16. januára 2009. Vydávať 

vám budú všade iba v eurách. V platnosti ostávajú aj vaše platobné karty, ktorými budete môcť od 
1.1.2009 uhrádzať sumy v eurách a vyberať eurá z bankomatov.
5. Na zabezpečenie malej hotovosti v eurách v prvých hodinách a dňoch roku 2009 si môžete 

kúpiť tzv. štartovacie balíčky v hodnote 500 Sk za kus. Jeden štartovací balíček bude obsahovať 
45 kusov euromincí. Predávať ich budú banky, Slovenská pošta a Národná banka Slovenska od 
decembra 2008.
6. Dôchodok v januári 2009 dostanete automaticky už v eurách v rovnakých termínoch, ako vám 

bol vyplácaný doteraz. Oznámenie o jeho výške v eurách Sociálna poisťovňa doručí každému 
poberateľovi dôchodku do konca roka 2008.
7. Prechod na euro neznamená negatívnu zmenu vo vašej sociálnej situácii. Podľa konverzného 

kurzu budú na eurá prepočítané nielen dôchodky a sociálne dávky, ale aj všetky ceny tovarov a 
služieb.
8. Nová mena prinesie väčší počet mincí. Eurových mincí bude osem: 1-centová, 2-centová, 5-

centová, 10-centová, 20-centová, 50-centová, a 1-eurová a 2-eurová minca. Hodnota euromincí je 
vyššia než hodnota súčasných slovenských mincí, pri platbách euromincami si ju preto dobre 
všímajte.
9. Pred zavedením eura vám odporúčame pozorne sledovať všetky informácie o novej mene v 

televízii, rozhlase a v novinách. O novej mene sa môžete informovať aj na bezplatnej Euro infolinke 
0800 103 104, na oficiálnej internetovej stránke o zavedení eura na Slovensku www.euromena.sk, 
na stránke Národnej banky Slovenska www.nbs.sk, ako aj na stránke Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny  SR www.employment.gov.sk a Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk.
10.Prajeme vám, aby ste prešli na euro bez problémov. 

Kde získate eurá?
�Počas duálneho obehu – od 1. do 16. januára 2009 – keď sa v obchodoch bude platiť 

korunami aj eurami, ale vydávať sa bude už len v eurách.
�Po 1. januári 2009 môžete získať eurá výmenou za koruny v každej komerčnej banke 

a v Národnej banke Slovenska.
�Zo svojho účtu v banke si už po 1. januári 2009 budete môcť vyberať eurá.
�Bankomaty budú od 1. januára 2009 vydávať eurové bankovky.
�V decembri 2008 si budete môcť kúpiť „štartovací balíček“ s eurovými mincami v hodnote 

500 Sk.

Výmena korún                        Mince                     Bankovky
Komerčné banky                 do 30.6.2009            do 31.12.2009
Národná banka Slovenska   do 31.12.2013          neobmedzene

Aké budú termíny vyplatenia dôchodkov v januári 2009?
Ak sa dôchodok poukazuje prostredníctvom pošty s výplatným termínom 2. januára, 4. januára 

a 6. januára, termín vyplatenia dôchodku sa z dôvodu zavedenia eura neposunie. Keďže však 
termíny splatnosti 4. januára 2009 a 6. januára 2009 pripadnú na dni pracovného pokoja, presunú 
sa na 5. januára 2009 a 7. januára 2009.

Ak sa dôchodok poukazuje na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky a termín výplaty 
dôchodku bude 2. januára 2009, termín vyplatenia dôchodku sa z dôvodu zavedenia eura 
posunie na 5. januára 2009. ostatné januárové výplatné termíny sa z dôvodu zavedenia eura 
neposunú. Môže však dôjsť k ich posunu tak ako v iných prípadoch, keď výplatný termín pripadne 
na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

Redakcia

Dlhodobo nezamestnaní v službách obce 

Mesiac október 2008 bol posledným v rámci vykonávania menších 
obecných služieb pre obec podľa zákona 5/2004 Z.z. o službách 
zamestnanosti   dlhodobo nezamestnanými v našej obci. Tieto práce 
pokračujú v trocha pozmenenej forme, ktorej podmienky určuje § 3 ods. 
3 písmeno a) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení. Sú určené na 
zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických a sociálnych 
podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce. V rámci 
zaradenia na práce formou menších obecných služieb nevstupuje 
poberateľ DvHN do pracovnoprávneho vzťahu. Z toho dôvodu sa na 
jeho zaradenie na výkon v rámci  práce formou menších obecných 
služieb nevzťahujú ustanovenia Zákonníka práce, čo však neznamená, 
že podmienky vykonávania menších obecných služieb sú pre 
poberateľa DvHN výrazne odlišné od obvyklých podmienok pre výkon 
pracovnej činnosti. V našej obci sú zaradení na výkon týchto prác traja 
občania: Ján Drlička, Miloš Lamoš a Milan Jurga. Práce vykonávajú v 
rozsahu 20 hodín týždenne  pod odborným dozorom Stanislava 
Nedorosta.  Keďže sa nám táto forma práce s poberateľmi DvHN  
osvedčila,  chceli by sme v nej pokračovať aj v roku 2009.

Marta Bartková

Pokračuje obnova kostola
  
Na obnove nášho kostola sa uskutočnili ďalšie práce.  Takmer po celom 

obvode kostola bola vykopaná drenážna ryha. Do tejto ryhy bol uložený 
pás  hrubej izolačnej fólie a ryha sa vyplnila makadamom. Tieto práce  
boli vykonané za účelom eliminovania  prechodu zemnej vlhkosti do 
obvodových múrov. Následne boli uložené obrubníky, ktorými sa 
ukončilo  drenážovanie kostola. Zároveň sa odviedla dažďová voda do 
trativodu zo severnej strany kostola. Na budúci rok sa odpad dažďovej 
vody odvedie odtokovou rúrou do Bariny i z východného čela kostola. 
Pri prednom vchode do kostola bol obnovený prístrešok a vymenená 
dlažba. Stará kamenná dlažba bola nahradená zámkovou dlažbou. 
Zároveň sa doplnil chodník zámkovou dlažbou až po nové obrubníky. 

Tieto uvedené práce boli vykonávané našimi aktivačnými 
pracovníkmi, brigádnikmi a odborné práce vykonala stavebná firma 
Jána Matejíka. Na tomto mieste treba poďakovať všetkým brigádnikom, 
ktorí sa zúčastnili pri prácach na obnove kostola. Nový prístrešok 
zhotovil stolár Emil Pánik.

Ing. Jaroslav Maco

Uznesenia z 21. zasadnutia OcZ konaného dňa 31.10.2008
Uznesenie č. 64/2008 
OcZ berie na vedomie správu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov za I. 
– III. štvrťrok 2008.  
Uznesenie č. 65/2008 
OcZ berie na vedomie informáciu o postupe prác na výstavbe malého 
viacúčelového ihriska.
Uznesenie č. 66/2008
OcZ ukladá komisii životného prostredia a výstavby vypracovať do 
31.01.2009 koncepciu separovania odpadov za účelom zníženia 
nákladov na zneškodňovanie komunálneho odpadu.
Uznesenie č. 67/2008
OcZ ukladá komisii životného prostredia a výstavby vypracovať do 
30.11.2008 projekt revitalizácie lipovej aleje. 
Uznesenie č. 68/2008
OcZ schvaľuje Ing. Ondreja Maca za predsedu komisie športu a mládeže.
Uznesenie č. 69/2008
OcZ neschvaľuje zaradenie škôl do spoločného úradu vo Vrbovom. 
Uznesenie č. 70/2008
OcZ berie na vedomie správu o výsledkoch kontroly plnenia úloh 
civilnej ochrany v obci, ktorú vykonal v dňoch 13. až 24. 10.2008 odbor 
civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu v Piešťanoch. 
Uznesenie č. 71/2008
OcZ berie na vedomie správu komisie verejného poriadku o riešení 
sťažnosti p. Mikuláša Nedorosta.
Uznesenie č. 72/2008
OcZ ukladá predsedom komisií obecného zastupiteľstva vypracovať 
písomnú správu o činnosti komisie od začiatku volebného obdobia a 
predniesť ju na najbližšej schôdzi obecného zastupiteľstva. 
Uznesenie č. 73/2008
OcZ odporúča starostovi obce a zástupcovi starostu obce vypracovať 
hodnotiacu správu o činnosti obecnej samosprávy od začiatku 
volebného obdobia a predniesť na najbližšej schôdzi OcZ. 
Uznesenie č. 74/2008
OcZ ukladá komisii životného prostredia a výstavby vypracovať do 
15.12.2008 nový plán dopravného značenia miestnych komunikácií v 
obci. 

Uznesenia z 22. zasadnutia OcZ konaného dňa 28.11.2008
Uznesenie č. 75/2008 
OcZ schvaľuje VZN č. 2/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
Uznesenie č. 76/2008 
OcZ berie na vedomie správu o činnosti komisie sociálnych vecí a 
zdravotníctva od začiatku volebného obdobia. 
Uznesenie č. 77/2008
OcZ berie na vedomie správu o činnosti komisie kultúry a školstva od 
začiatku volebného obdobia. 
Uznesenie č. 78/2008
OcZ berie na vedomie správu o činnosti komisie životného prostredia a 
výstavby od začiatku volebného obdobia.                        
Uznesenie č. 79/2008
OcZ berie na vedomie správu o činnosti komisie verejného poriadku od 
začiatku volebného obdobia. 
Uznesenie č. 80/2008
OcZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti kontrolórky obce od 
začiatku volebného obdobia. 
Uznesenie č. 81/2008
OcZ berie na vedomie správu o činnosti obecnej samosprávy od 
začiatku volebného obdobia. 
Uznesenie č. 82/2008
OcZ berie na vedomie prvý návrh rozpočtu obce na rok 2009. Ukladá 
obecnému úradu a predsedom komisií dopracovať rozpočet do 
januárovej schôdze OcZ. 

Uznesenia obecného zastupiteľstvaPlánované akcie obce v 1. štvrťroku 2009
1. Rekonštrukcia kuchyne v kultúrnom dome Január
2. Haluškové hody pri otvorení zrekonštruovanej kuchyne Január
3. Detský karneval Február
4. Školský ples Február
5. Fašiangové slávnosti Február
6. Verejné zhromaždenie občanov Marec
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1. Úvod
Vážení občania, sme v polovici volebného obdobia a je čas skladať 

prvé účty. Dovoľte, aby som Vás informoval o výsledkoch práce obecnej 
samosprávy za uplynulú polovicu volebného obdobia. Správa bola 
prednesená aj na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 28.11.2008. 

2. Starostlivosť o obecný majetok a rozvoj obce
Budovy v majetku obce: Nová samospráva od začiatku venovala 

pozornosť starostlivosti o obecný majetok a jeho zveľaďovaniu. Prvou 
úlohou bolo zriadenie servisnej dielne pre potreby obce a jej vybavenie 
potrebným náradím a náčiním. Na jar 2007 sme obnovili vonkajšiu 
omietku na obecnom úrade a na kultúrnom dome. Pri požiarnej 
zbrojnici sme postavili nový sklad. Takýto sklad obci veľmi chýbal. Na 
chodbe obecného úradu sme položili novú dlažbu a zrekonštruovaná 
bola aj kancelária starostu obce. V budove obecného úradu bola 
urobená nová elektroinštalácia a bol zavedený vysokorýchlostný 
internet. 

V r. 2008 sme v budove obecného úradu zrekonštruovali dve 
miestnosti na poschodí. Do nevyužívanej miestnosti hlavného 
rozvádzača sme premiestnili archív a v miestnosti bývalého archívu sme 
zriadili internetovú miestnosť, ktorá sa okamžite stala obľúbeným 
miestom našich žiakov. Na jar boli na obecnom úrade osadené štyri 
nové okná a dvoje vonkajšie dvere. Zrekonštruovali sme tiež miestnosť v 
budove hasičskej zbrojnice a premiestnili sme sem sklad civilnej obrany. 
Obnovili sme aj miestnosť bývalého skladu civilnej obrany, miestnosť 
teraz   prenajímame. 

Stavebné úpravy sme urobili aj v miestnosti vedľa zdravotnej 
ambulancie, tu plánujeme zriadiť pamätnú izbu obce.  V základnej škole 
boli nainštalované ohrievače vody. 

Cintorín:  V lete 2007 sme obnovili vonkajšiu omietku na evanjelickej 
zvonici a na starej márnici. Na jeseň sme začali s opravou 
zdevastovaného oplotenia cintorína. Najprv bolo potrebné podvíhať 
pováľané panely a ukotviť ich. Práce na oprave oplotenia boli ukončené 
na jar 2008. Asi 20 panelov bolo zničených natoľko, že bolo potrebné 
vyhotoviť nové. Opravu plota s veľkou profesionalitou vykonala firma 
Jána Matejíka.

Na jeseň 2008 začal farský úrad s prácami na izolovaní múrov kostola 
od zemnej vlhkosti. Obec  pri prácach pomáha aktivačnými 
zamestnancami. 

Pomoc firmy VÁHOSTAV – SK, a.s. obci: V roku 2008 sme sa zamerali 
na také práce, kde sme mohli využiť prítomnosť strojov u firiem, ktoré 
zhotovovali kanalizáciu. Ako určitú kompenzáciu za ťažkosti, ktoré 
spôsobila obci firma Gasotherm Plast, s.r.o., firma VÁHOSTAV-SK, a.s. a jej 
partneri väčšinou bezplatne realizovali v obci nasledovné práce:
1. odstránenie starých betónových základov pri tenisových 

kurtoch,
2. zhotovenie parkovacej plochy pri ihrisku, 
3. spevnenie poľnej cesty na úseku od štátnej cesty 

po závlahový kanál,
4. rozšírenie miestnej komunikácie na úseku most - Páleničná 

ulica, 
5. rozšírenie miestnej komunikácie od obecného úradu po most,
6. vybudovanie trativodu na križovatke Mlynskej a Páleničnej 

ulice, čím sa prakticky odstránil mnohoročný problém s 
odtokom dažďovej vody na tejto križovatke,

7. podtlak pod štátnou cestou na uloženie potrubia na odtok 
dažďovej vody pred domom č. 120  

8. oprava cesty na Páleničnej ulici a pred obecným úradom, 
9. nový betónový chodník pri školskom areáli,
10. vybudovanie trativodu na školskom dvore,
11. predĺženie kanalizačnej prípojky k základnej škole,
12. predĺženie kanalizačnej prípojky ku kultúrnemu domu,

13. zlikvidovanie divokej skládky pri Dubovej,

14. prehĺbenie odtokového kanála z rybníka,
15. vybagrovanie nánosov v rohoch rybníka,
16. oprava stavidla na prítokovom kanáli z Dubovej do rybníka,   
17. množstvo drobných prác pre obyvateľov obce. 
Okrem uvedených prác Váhostav poskytol obci dotáciu 150.000 Sk 

na ozelenenie vyvýšeniny pri rybníku

Rozvojové projekty: Hlavný rozvojový projekt volebného obdobia je 
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií“. Stavebný projekt rekonštrukcie 
Hlavnej a Školskej ulice, ktorý bol vypracovaný ešte v minulom 
volebnom období, sme doplnili aj o Pažitnú ulicu. Náklady na realizáciu 
projektu predstavujú cca 25 mil. Sk. Ďalším projektom je výstavba 
chodníka na Topoľové v hodnote cca 2 mil. Sk. Tieto prostriedky chceme 
získať zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Stavebné povolenie je 
vydané, v súčasnosti čakáme na zverejnenie príslušnej výzvy 
Ministerstva pôdohospodárstva SR na podávanie projektov.

3. Životné prostredie
Kanalizácia: Najdôležitejšou úlohou novej samosprávy v oblasti 

životného prostredia bola výstavba splaškovej kanalizácie, ktorá začala 
v r. 2006, teda ešte v minulom volebnom období.  Investorom výstavby 
je Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., zhotoviteľom Váhostav –SK, a.s.. 
Stavba je financovaná hlavne z fondov EÚ. Celá stavba má hodnotu cca 
30 mil. Sk. Obec financovala len zhotovenie projektovej dokumentácie v 
hodnote cca 0,4 mil. Sk. Ide o najväčšiu investičnú stavbu v histórii obce.

Celý rok 2007 bol poznačený problémami s výstavbou kanalizácie, 
ktoré vyplynuli zo zlých vzťahov medzi zhotoviteľom Váhostav –SK, a.s. a 
jeho subdodávateľom firmou Gasotherm Plast, s.r.o. Vinou 
nesolventnosti firmy Gasotherm Plast, s.r.o. a  zlej organizácie práce bola 
obec zbytočne dlho rozkopaná, práce postupovali pomaly  a občania 
museli znášať každodenné ťažkosti. Spolu so svojím zástupcom sme si 
uvedomovali ťažkú situáciu, ako jediní spomedzi okolitých obcí sme 
pravidelne chodili na kontrolné dni a žiadali sme nápravu. V októbri 
2007 sme zvolali na obecný úrad mimoriadnu poradu za účasti všetkých 
zainteresovaných strán, kde sme vyjadrili našu nespokojnosť s 
postupom prác a žiadali nápravu. Situácia sa začala zlepšovať až na jar 
tohto roku, kedy firma Gasotherm Plast bola nahradená inými firmami. 
Nové firmy realizovali práce podstatne rýchlejšie, kvalitnejšie. Hoci s 
oneskorením, ale predsa stavebné práce na kanalizácii boli ukončené v 
lete.  

Firma Váhostav v lete ukončila aj zemné práce na úprave skládky 
výkopovej zeminy pri rybníku. V záverečnej etape bola na povrchu 
vzniknutej vyvýšeniny nanesená vrstva ornice, ktorú nám zapožičalo PD 
Ostrov. Pri výkopových prácach na stavbe viacúčelového ihriska obec 
rovnaké množstvo ornice družstvu vrátila. Na konečnú úpravu povrchu 
a výsadbu drevín na vyvýšenine Váhostav poskytol sumu 150.000,- Sk. 
Otázka úpravy skládky výkopovej zeminy  bola veľmi citlivá a v obci 
vyvolala rôzne diskusie. Starosta a jeho zástupca presadzovali filozofiu, 
aby skládka bola upravená na náklady Váhostavu a popritom aby 
Váhostav na vlastné náklady pomohol obci rôznymi prácami, ktoré sú 
spomenuté vyššie. Dnes môžeme povedať, že táto filozofia bola správna 
a pre obec prospešná.   

Z hľadiska obyvateľov je najdôležitejšie, že ešte v tomto roku by mala 
byť kanalizácia skolaudovaná, uvedená do prevádzky a občania sa budú 
môcť na kanalizáciu pripojiť.

Verejné priestranstvá: Na jar 2008 sme vykonali ošetrenie lipovej 
aleje na základe odborného posudku. Suché a choré stromy boli 
vypilované a koruny ostatných stromov boli odborným rezom 
presvetlené. Mnohí občania zareagovali v lete 2008 na výzvu obecnej 
samosprávy a zapojili sa do upratovania a vyčistenia okolia svojich 
nehnuteľností. Okrem vlastných pozemkov vyčistili aj verejné 
priestranstvá a cesty v okolí svojich domov. 

Na jeseň 2008 sme vybudovali nový okrasný záhon pri cintoríne. Ďalší 
záhon bol vybudovaný s pomocou Miestnej organizácie Slovenského 

záhradkárskeho zväzu na mieste bývalej divokej skládky pri Dubovej. 
Do tvorby životného prostredia sa významne zapojil aj Miestny odbor 

Matice slovenskej. V lete zorganizoval brigádu na vyčistenie Blacín a na 
jeseň členovia Matice slovenskej vysadili cca 200 ks drevín na 
vyvýšenine pri rybníku. Miestni rybári pripravujú založenie rybárskeho 
združenia. V okolí rybníka vysadili cca 60 ks tují a vyčistili  polovicu 
prívodného kanála z Dubovej do rybníka.  

Všetci chceme žiť v čistej obci a v zdravom životnom prostredí. 
Obyvateľ obce je dôležitou súčasťou samosprávy obce.  Už sám názov 
„samospráva“ hovorí, že obec si spravujeme sami v zmysle zákona. 
Zákon o obecnom zriadení ukladá obyvateľovi obce povinnosť podieľať 
sa na rozvoji a zveľaďovaní obce. V súvislosti s tým je obyvateľ povinný 
podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v obci. 

Je potešiteľné, že na letnej brigáde si mnohí obyvatelia upratali okolie 
vlastných domov, Miestny odbor Matice slovenskej dobrovoľne 
zorganizoval dve brigády na zveľadenie životného prostredia. 
Aktivizujú sa aj miestni rybári a výsledok ich práce je už na rybníku 
viditeľný. Toto sú príklady občianskej aktivity  a zodpovednosti k vlastnej 
obci.      Takáto aktivita občanov je podmienkou toho, aby sme životné 
prostredie v našej obci a celkový vzhľad obce postupne dostali na 
vysokú úroveň. Účasť obyvateľov na tvorbe životného prostredia bude 
témou verejného zhromaždenia obyvateľov, ktoré plánujeme zvolať v 
marci 2009.   

4. Kultúra a školstvo
Kultúrne podujatia a obnova tradícií: Nová samospráva sa prvýkrát 

prezentovala v oblasti kultúry na Fašiangy 2007. Pripravili sme vydarený 
program, naši občania sa dobre zabavili. Rovnako vydarené bolo aj 
stavanie mája a majáles. Už menej sa nám vydarila v minulom roku 
hodová zábava. 

Najväčšou kultúrno-spoločenskou akciou v minulom roku boli oslavy 
sv. Huberta. Oslavy každoročne poriada Poľovnícke združenie Blaciny. 
Minulé dva ročníky sa konali v Ostrove, v roku 2007 bola hostiteľom naša 
obec a svojej úlohy sme sa zhostili veľmi dobre. Novým pekným 
kultúrno-spoločenským prvkom bola aj lampiónová výzdoba a 
občerstvenie pri kostole po polnočnej omši. Oživenie kultúrnych zvykov 
sme zvýraznili aj novým spôsobom privítania nového roku v obci. 
Okrem tradičného ohňostroja sme pripravili aj občerstvenie. Na 
privítanie nového roka prišlo prekvapujúco veľa občanov, čo 
nasvedčuje, že v takýchto akciách treba pokračovať. 

Fašiangy 2008 úspešne nadviazali na minulý rok a kultúrny program 
bol ešte bohatší. Tradície pochovávania basy boli v dávnej minulosti v 
našej obci veľmi zaujímavé a spojené s kopou úsmevných zážitkov. Po 
dlhšej prestávke sme sa vrátili k tejto tradícii.  Obnovujeme  zvyklosti, 
ktoré sú prameňom kultúry našich predkov. Rovnako úspešný bol aj 
kultúrny program  „Stavanie mája“ a následný majáles. 

Ku kultúrnym podujatiam významne prispel Miestny odbor Matice 
slovenskej (MO MS). Je potešiteľné, že táto nová spoločenská 
organizácia v našej obci vyvíja intenzívnu činnosť na prospech obce. MO 
MS sa podieľal na oslavách sv. Huberta, zorganizoval krúžok 
spoločenských tancov, pripravil program na Deň detí a pod. Obec 
činnosť Miestneho odboru Matice slovenskej podporuje.

Školstvo: Významnú úlohu v kultúrnom živote majú aj pedagógovia, 
žiaci a deti našich škôl. Každý rok pripravia detský karneval, kultúrnym 
programom prispievajú k ďalším spoločenským udalostiam v obci. 
Škola, to znamená aj kultúra v obci.  

Najvýznamnejšou školskou športovou akciou v r. 2008 bol X. ročník 
športovej olympiády malotriednych škôl okresu Piešťany „SITO PRE 
TALENTY“, ktorý sa tento rok konal v našej obci. Na olympiáde sa 
zúčastnilo okolo 400 žiakov a pedagógov z jedenástich základných škôl. 
Suverénnym víťazom olympiády bola naša základná škola. Vďaka 
obetavej práci riaditeľa ZŠ Mgr. Petra Turzu a predsedu komisie športu p. 
Bohuša Hercega sme zvládli organizáciu olympiády na vysokej úrovni. 

Naša ZŠ vyhrala aj oblastné finále „Sito pre talenty 2008“ v 
Dubovanoch. Tieto úspechy sú dôkazom veľmi dobrej práce v športe na 
našej základnej škole.

Obec zriadila  Cenu starostu pre najlepšieho žiaka ZŠ. Na konci 
školského roka učitelia vyhodnotia najlepšieho žiaka v každom ročníku. 

Pre objektivizáciu procesu prijímania detí do materskej školy obecné 
zastupiteľstvo odsúhlasilo Pravidlá prijímania detí do materskej školy. 

Pedagógovia základnej a materskej školy sa snažia projektovou 
činnosťou získať dodatočné prostriedky na vybavenie svojich škôl. Je to 
veľmi potrebná činnosť, pretože školstvo predstavuje najväčšiu 
nákladovú položku v obecnom rozpočte.

Osobitne chcem oceniť entuziazmus a iniciatívu predsedníčky komisie 
kultúry a školstva pani Madgalény Strakovej, ktorá dokázala vytvoriť v 
komisii duch spolupráce, aktivity a spolu s ostatnými členmi komisie 
výrazne prispela k oživeniu kultúrnej činnosti v obci.      

5. Sociálne veci a zdravotníctvo
Aktivity v oblasti sociálnych vecí: Komisia venuje pozornosť najmä 

sociálne slabým občanom. Na jar 2007 obec  vyvinula nadštandardné 
úsilie na zlepšenie životných podmienok jednej sociálne slabej rodiny. 
Zabezpečili sme maľovku spálne, výmenu zhnitého nábytku, upratanie 
domu, odvoz odpadu, pokosenie buriny na dvore a zhotovenie suchého 
záchodu (latríny). Žiaľ po roku musíme konštatovať, že naše úsilie 
nepadlo na úrodnú pôdu. 

Z dôvodu požiaru poskytla obec mimoriadnu finančnú pomoc jednej 
rodine. 

Tradične dobre pripravenou akciou je vianočné posedenie pre 
seniorov. Veľmi dobre pracuje Klub seniorov. Ďakujem p. Margite 
Knapcovej za veľmi dobré vedenie klubu.  Návštevnosť klubu je 
potešiteľná, klub si vybudoval dobré meno a stal sa miestom, kde mnohí 
naši seniori strávia príjemné chvíle v kruhu svojich priateľov.   

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva každý rok organizuje púť do 
Marianky a návštevu kúpaliska v Podhajskej. Z iniciatívy komisie obecné 
zastupiteľstvo odsúhlasilo niekoľko jej nových návrhov. Starosta a 
predsedníčka komisie navštívia občana staršieho ako 90 rokov pri jeho 
životnom jubileu. Obec si uctí pamiatku každého zosnulého obyvateľa 
obce kyticou, na pohrebe sa zúčastní buď starosta obce alebo jeho 
zástupca. Dvakrát do roka starosta obce a predsedníčka komisie 
navštívia všetkých našich občanov, ktorí sú umiestnení v domovoch 
sociálnych služieb. Koncom roka obec slávnostne privíta do života 
novorodencov, každý novorodenec dostane od obce príspevok 
2.000,- Sk.

V zmysle nového zákona o pohrebníctve obec uzavrela zmluvu s 
pohrebnou službou Kvars. Môžeme konštatovať, že služba zabezpečuje 
akt pochovávania dôstojnejšie. 

Nové projekty: Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva je príkladom, 
ako sa dajú získať dotácie pre obec  na základe dobre pripravených 
projektov a lobingu. V roku 2007 sme s podporou dotácie z Ministerstva 
sociálnych vecí a rodiny SR a TTSK vybudovali Stredisko hygieny a 
práčovňu pre sociálne odkázaných občanov. 

V tomto roku sme vypracovali projekt rekonštrukcie kuchyne a 
výdajne stravy v kultúrnom dome. Ministerstvo financií SR nám poskytlo 
150 tisíc Sk, s prácami sme začali už decembri 2008. Obec ďakuje Ing. 
Mgr. Anne Bolečkovej za aktivitu pri príprave projektov a získavaní 
dotácií na ich realizáciu.    

6. Šport
Podpora športu:  Šport na slovenskej dedine predstavuje futbal a to 

platí aj pre našu obec. Obec významným spôsobom pomáhala športu aj 
v tomto volebnom období vytváraním podmienok pre činnosť TJ 
Slovan. 

V lete 2007 sme zastrešili terasu pred kabínami TJ. Táto investícia sa 
následne ďalej zhodnotila prenájmom časti priestorov TJ p. Rybárikovi, 
ktorý tu zriadil bar a na vlastné náklady zhotovil aj boky zastrešenej 
terasy. Príjmy z prenájmu sú popri dotácii z obce druhým stálym 
príjmom TJ. V zimnom období 2007-2008 obec dokončila v 
polyfunkčnej budove starej školy kotolňu, ktorú využíva aj TJ. Bol 
zakúpený druhý, záložný plynový kotol a kotolňa bola stavebne 
dokončená. Obec pomohla TJ aj prebudovaním umyvárne na práčovňu 
a ďalšími stavebnými úpravami kabín. V roku 2008 obec zabezpečila pre 
TJ dotáciu na  nový systém  zavlažovania trávnika.  
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1. Úvod
Vážení občania, sme v polovici volebného obdobia a je čas skladať 

prvé účty. Dovoľte, aby som Vás informoval o výsledkoch práce obecnej 
samosprávy za uplynulú polovicu volebného obdobia. Správa bola 
prednesená aj na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 28.11.2008. 

2. Starostlivosť o obecný majetok a rozvoj obce
Budovy v majetku obce: Nová samospráva od začiatku venovala 

pozornosť starostlivosti o obecný majetok a jeho zveľaďovaniu. Prvou 
úlohou bolo zriadenie servisnej dielne pre potreby obce a jej vybavenie 
potrebným náradím a náčiním. Na jar 2007 sme obnovili vonkajšiu 
omietku na obecnom úrade a na kultúrnom dome. Pri požiarnej 
zbrojnici sme postavili nový sklad. Takýto sklad obci veľmi chýbal. Na 
chodbe obecného úradu sme položili novú dlažbu a zrekonštruovaná 
bola aj kancelária starostu obce. V budove obecného úradu bola 
urobená nová elektroinštalácia a bol zavedený vysokorýchlostný 
internet. 

V r. 2008 sme v budove obecného úradu zrekonštruovali dve 
miestnosti na poschodí. Do nevyužívanej miestnosti hlavného 
rozvádzača sme premiestnili archív a v miestnosti bývalého archívu sme 
zriadili internetovú miestnosť, ktorá sa okamžite stala obľúbeným 
miestom našich žiakov. Na jar boli na obecnom úrade osadené štyri 
nové okná a dvoje vonkajšie dvere. Zrekonštruovali sme tiež miestnosť v 
budove hasičskej zbrojnice a premiestnili sme sem sklad civilnej obrany. 
Obnovili sme aj miestnosť bývalého skladu civilnej obrany, miestnosť 
teraz   prenajímame. 

Stavebné úpravy sme urobili aj v miestnosti vedľa zdravotnej 
ambulancie, tu plánujeme zriadiť pamätnú izbu obce.  V základnej škole 
boli nainštalované ohrievače vody. 

Cintorín:  V lete 2007 sme obnovili vonkajšiu omietku na evanjelickej 
zvonici a na starej márnici. Na jeseň sme začali s opravou 
zdevastovaného oplotenia cintorína. Najprv bolo potrebné podvíhať 
pováľané panely a ukotviť ich. Práce na oprave oplotenia boli ukončené 
na jar 2008. Asi 20 panelov bolo zničených natoľko, že bolo potrebné 
vyhotoviť nové. Opravu plota s veľkou profesionalitou vykonala firma 
Jána Matejíka.

Na jeseň 2008 začal farský úrad s prácami na izolovaní múrov kostola 
od zemnej vlhkosti. Obec  pri prácach pomáha aktivačnými 
zamestnancami. 

Pomoc firmy VÁHOSTAV – SK, a.s. obci: V roku 2008 sme sa zamerali 
na také práce, kde sme mohli využiť prítomnosť strojov u firiem, ktoré 
zhotovovali kanalizáciu. Ako určitú kompenzáciu za ťažkosti, ktoré 
spôsobila obci firma Gasotherm Plast, s.r.o., firma VÁHOSTAV-SK, a.s. a jej 
partneri väčšinou bezplatne realizovali v obci nasledovné práce:
1. odstránenie starých betónových základov pri tenisových 

kurtoch,
2. zhotovenie parkovacej plochy pri ihrisku, 
3. spevnenie poľnej cesty na úseku od štátnej cesty 

po závlahový kanál,
4. rozšírenie miestnej komunikácie na úseku most - Páleničná 

ulica, 
5. rozšírenie miestnej komunikácie od obecného úradu po most,
6. vybudovanie trativodu na križovatke Mlynskej a Páleničnej 

ulice, čím sa prakticky odstránil mnohoročný problém s 
odtokom dažďovej vody na tejto križovatke,

7. podtlak pod štátnou cestou na uloženie potrubia na odtok 
dažďovej vody pred domom č. 120  

8. oprava cesty na Páleničnej ulici a pred obecným úradom, 
9. nový betónový chodník pri školskom areáli,
10. vybudovanie trativodu na školskom dvore,
11. predĺženie kanalizačnej prípojky k základnej škole,
12. predĺženie kanalizačnej prípojky ku kultúrnemu domu,

13. zlikvidovanie divokej skládky pri Dubovej,

14. prehĺbenie odtokového kanála z rybníka,
15. vybagrovanie nánosov v rohoch rybníka,
16. oprava stavidla na prítokovom kanáli z Dubovej do rybníka,   
17. množstvo drobných prác pre obyvateľov obce. 
Okrem uvedených prác Váhostav poskytol obci dotáciu 150.000 Sk 

na ozelenenie vyvýšeniny pri rybníku

Rozvojové projekty: Hlavný rozvojový projekt volebného obdobia je 
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií“. Stavebný projekt rekonštrukcie 
Hlavnej a Školskej ulice, ktorý bol vypracovaný ešte v minulom 
volebnom období, sme doplnili aj o Pažitnú ulicu. Náklady na realizáciu 
projektu predstavujú cca 25 mil. Sk. Ďalším projektom je výstavba 
chodníka na Topoľové v hodnote cca 2 mil. Sk. Tieto prostriedky chceme 
získať zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Stavebné povolenie je 
vydané, v súčasnosti čakáme na zverejnenie príslušnej výzvy 
Ministerstva pôdohospodárstva SR na podávanie projektov.

3. Životné prostredie
Kanalizácia: Najdôležitejšou úlohou novej samosprávy v oblasti 

životného prostredia bola výstavba splaškovej kanalizácie, ktorá začala 
v r. 2006, teda ešte v minulom volebnom období.  Investorom výstavby 
je Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., zhotoviteľom Váhostav –SK, a.s.. 
Stavba je financovaná hlavne z fondov EÚ. Celá stavba má hodnotu cca 
30 mil. Sk. Obec financovala len zhotovenie projektovej dokumentácie v 
hodnote cca 0,4 mil. Sk. Ide o najväčšiu investičnú stavbu v histórii obce.

Celý rok 2007 bol poznačený problémami s výstavbou kanalizácie, 
ktoré vyplynuli zo zlých vzťahov medzi zhotoviteľom Váhostav –SK, a.s. a 
jeho subdodávateľom firmou Gasotherm Plast, s.r.o. Vinou 
nesolventnosti firmy Gasotherm Plast, s.r.o. a  zlej organizácie práce bola 
obec zbytočne dlho rozkopaná, práce postupovali pomaly  a občania 
museli znášať každodenné ťažkosti. Spolu so svojím zástupcom sme si 
uvedomovali ťažkú situáciu, ako jediní spomedzi okolitých obcí sme 
pravidelne chodili na kontrolné dni a žiadali sme nápravu. V októbri 
2007 sme zvolali na obecný úrad mimoriadnu poradu za účasti všetkých 
zainteresovaných strán, kde sme vyjadrili našu nespokojnosť s 
postupom prác a žiadali nápravu. Situácia sa začala zlepšovať až na jar 
tohto roku, kedy firma Gasotherm Plast bola nahradená inými firmami. 
Nové firmy realizovali práce podstatne rýchlejšie, kvalitnejšie. Hoci s 
oneskorením, ale predsa stavebné práce na kanalizácii boli ukončené v 
lete.  

Firma Váhostav v lete ukončila aj zemné práce na úprave skládky 
výkopovej zeminy pri rybníku. V záverečnej etape bola na povrchu 
vzniknutej vyvýšeniny nanesená vrstva ornice, ktorú nám zapožičalo PD 
Ostrov. Pri výkopových prácach na stavbe viacúčelového ihriska obec 
rovnaké množstvo ornice družstvu vrátila. Na konečnú úpravu povrchu 
a výsadbu drevín na vyvýšenine Váhostav poskytol sumu 150.000,- Sk. 
Otázka úpravy skládky výkopovej zeminy  bola veľmi citlivá a v obci 
vyvolala rôzne diskusie. Starosta a jeho zástupca presadzovali filozofiu, 
aby skládka bola upravená na náklady Váhostavu a popritom aby 
Váhostav na vlastné náklady pomohol obci rôznymi prácami, ktoré sú 
spomenuté vyššie. Dnes môžeme povedať, že táto filozofia bola správna 
a pre obec prospešná.   

Z hľadiska obyvateľov je najdôležitejšie, že ešte v tomto roku by mala 
byť kanalizácia skolaudovaná, uvedená do prevádzky a občania sa budú 
môcť na kanalizáciu pripojiť.

Verejné priestranstvá: Na jar 2008 sme vykonali ošetrenie lipovej 
aleje na základe odborného posudku. Suché a choré stromy boli 
vypilované a koruny ostatných stromov boli odborným rezom 
presvetlené. Mnohí občania zareagovali v lete 2008 na výzvu obecnej 
samosprávy a zapojili sa do upratovania a vyčistenia okolia svojich 
nehnuteľností. Okrem vlastných pozemkov vyčistili aj verejné 
priestranstvá a cesty v okolí svojich domov. 

Na jeseň 2008 sme vybudovali nový okrasný záhon pri cintoríne. Ďalší 
záhon bol vybudovaný s pomocou Miestnej organizácie Slovenského 

záhradkárskeho zväzu na mieste bývalej divokej skládky pri Dubovej. 
Do tvorby životného prostredia sa významne zapojil aj Miestny odbor 

Matice slovenskej. V lete zorganizoval brigádu na vyčistenie Blacín a na 
jeseň členovia Matice slovenskej vysadili cca 200 ks drevín na 
vyvýšenine pri rybníku. Miestni rybári pripravujú založenie rybárskeho 
združenia. V okolí rybníka vysadili cca 60 ks tují a vyčistili  polovicu 
prívodného kanála z Dubovej do rybníka.  

Všetci chceme žiť v čistej obci a v zdravom životnom prostredí. 
Obyvateľ obce je dôležitou súčasťou samosprávy obce.  Už sám názov 
„samospráva“ hovorí, že obec si spravujeme sami v zmysle zákona. 
Zákon o obecnom zriadení ukladá obyvateľovi obce povinnosť podieľať 
sa na rozvoji a zveľaďovaní obce. V súvislosti s tým je obyvateľ povinný 
podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v obci. 

Je potešiteľné, že na letnej brigáde si mnohí obyvatelia upratali okolie 
vlastných domov, Miestny odbor Matice slovenskej dobrovoľne 
zorganizoval dve brigády na zveľadenie životného prostredia. 
Aktivizujú sa aj miestni rybári a výsledok ich práce je už na rybníku 
viditeľný. Toto sú príklady občianskej aktivity  a zodpovednosti k vlastnej 
obci.      Takáto aktivita občanov je podmienkou toho, aby sme životné 
prostredie v našej obci a celkový vzhľad obce postupne dostali na 
vysokú úroveň. Účasť obyvateľov na tvorbe životného prostredia bude 
témou verejného zhromaždenia obyvateľov, ktoré plánujeme zvolať v 
marci 2009.   

4. Kultúra a školstvo
Kultúrne podujatia a obnova tradícií: Nová samospráva sa prvýkrát 

prezentovala v oblasti kultúry na Fašiangy 2007. Pripravili sme vydarený 
program, naši občania sa dobre zabavili. Rovnako vydarené bolo aj 
stavanie mája a majáles. Už menej sa nám vydarila v minulom roku 
hodová zábava. 

Najväčšou kultúrno-spoločenskou akciou v minulom roku boli oslavy 
sv. Huberta. Oslavy každoročne poriada Poľovnícke združenie Blaciny. 
Minulé dva ročníky sa konali v Ostrove, v roku 2007 bola hostiteľom naša 
obec a svojej úlohy sme sa zhostili veľmi dobre. Novým pekným 
kultúrno-spoločenským prvkom bola aj lampiónová výzdoba a 
občerstvenie pri kostole po polnočnej omši. Oživenie kultúrnych zvykov 
sme zvýraznili aj novým spôsobom privítania nového roku v obci. 
Okrem tradičného ohňostroja sme pripravili aj občerstvenie. Na 
privítanie nového roka prišlo prekvapujúco veľa občanov, čo 
nasvedčuje, že v takýchto akciách treba pokračovať. 

Fašiangy 2008 úspešne nadviazali na minulý rok a kultúrny program 
bol ešte bohatší. Tradície pochovávania basy boli v dávnej minulosti v 
našej obci veľmi zaujímavé a spojené s kopou úsmevných zážitkov. Po 
dlhšej prestávke sme sa vrátili k tejto tradícii.  Obnovujeme  zvyklosti, 
ktoré sú prameňom kultúry našich predkov. Rovnako úspešný bol aj 
kultúrny program  „Stavanie mája“ a následný majáles. 

Ku kultúrnym podujatiam významne prispel Miestny odbor Matice 
slovenskej (MO MS). Je potešiteľné, že táto nová spoločenská 
organizácia v našej obci vyvíja intenzívnu činnosť na prospech obce. MO 
MS sa podieľal na oslavách sv. Huberta, zorganizoval krúžok 
spoločenských tancov, pripravil program na Deň detí a pod. Obec 
činnosť Miestneho odboru Matice slovenskej podporuje.

Školstvo: Významnú úlohu v kultúrnom živote majú aj pedagógovia, 
žiaci a deti našich škôl. Každý rok pripravia detský karneval, kultúrnym 
programom prispievajú k ďalším spoločenským udalostiam v obci. 
Škola, to znamená aj kultúra v obci.  

Najvýznamnejšou školskou športovou akciou v r. 2008 bol X. ročník 
športovej olympiády malotriednych škôl okresu Piešťany „SITO PRE 
TALENTY“, ktorý sa tento rok konal v našej obci. Na olympiáde sa 
zúčastnilo okolo 400 žiakov a pedagógov z jedenástich základných škôl. 
Suverénnym víťazom olympiády bola naša základná škola. Vďaka 
obetavej práci riaditeľa ZŠ Mgr. Petra Turzu a predsedu komisie športu p. 
Bohuša Hercega sme zvládli organizáciu olympiády na vysokej úrovni. 

Naša ZŠ vyhrala aj oblastné finále „Sito pre talenty 2008“ v 
Dubovanoch. Tieto úspechy sú dôkazom veľmi dobrej práce v športe na 
našej základnej škole.

Obec zriadila  Cenu starostu pre najlepšieho žiaka ZŠ. Na konci 
školského roka učitelia vyhodnotia najlepšieho žiaka v každom ročníku. 

Pre objektivizáciu procesu prijímania detí do materskej školy obecné 
zastupiteľstvo odsúhlasilo Pravidlá prijímania detí do materskej školy. 

Pedagógovia základnej a materskej školy sa snažia projektovou 
činnosťou získať dodatočné prostriedky na vybavenie svojich škôl. Je to 
veľmi potrebná činnosť, pretože školstvo predstavuje najväčšiu 
nákladovú položku v obecnom rozpočte.

Osobitne chcem oceniť entuziazmus a iniciatívu predsedníčky komisie 
kultúry a školstva pani Madgalény Strakovej, ktorá dokázala vytvoriť v 
komisii duch spolupráce, aktivity a spolu s ostatnými členmi komisie 
výrazne prispela k oživeniu kultúrnej činnosti v obci.      

5. Sociálne veci a zdravotníctvo
Aktivity v oblasti sociálnych vecí: Komisia venuje pozornosť najmä 

sociálne slabým občanom. Na jar 2007 obec  vyvinula nadštandardné 
úsilie na zlepšenie životných podmienok jednej sociálne slabej rodiny. 
Zabezpečili sme maľovku spálne, výmenu zhnitého nábytku, upratanie 
domu, odvoz odpadu, pokosenie buriny na dvore a zhotovenie suchého 
záchodu (latríny). Žiaľ po roku musíme konštatovať, že naše úsilie 
nepadlo na úrodnú pôdu. 

Z dôvodu požiaru poskytla obec mimoriadnu finančnú pomoc jednej 
rodine. 

Tradične dobre pripravenou akciou je vianočné posedenie pre 
seniorov. Veľmi dobre pracuje Klub seniorov. Ďakujem p. Margite 
Knapcovej za veľmi dobré vedenie klubu.  Návštevnosť klubu je 
potešiteľná, klub si vybudoval dobré meno a stal sa miestom, kde mnohí 
naši seniori strávia príjemné chvíle v kruhu svojich priateľov.   

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva každý rok organizuje púť do 
Marianky a návštevu kúpaliska v Podhajskej. Z iniciatívy komisie obecné 
zastupiteľstvo odsúhlasilo niekoľko jej nových návrhov. Starosta a 
predsedníčka komisie navštívia občana staršieho ako 90 rokov pri jeho 
životnom jubileu. Obec si uctí pamiatku každého zosnulého obyvateľa 
obce kyticou, na pohrebe sa zúčastní buď starosta obce alebo jeho 
zástupca. Dvakrát do roka starosta obce a predsedníčka komisie 
navštívia všetkých našich občanov, ktorí sú umiestnení v domovoch 
sociálnych služieb. Koncom roka obec slávnostne privíta do života 
novorodencov, každý novorodenec dostane od obce príspevok 
2.000,- Sk.

V zmysle nového zákona o pohrebníctve obec uzavrela zmluvu s 
pohrebnou službou Kvars. Môžeme konštatovať, že služba zabezpečuje 
akt pochovávania dôstojnejšie. 

Nové projekty: Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva je príkladom, 
ako sa dajú získať dotácie pre obec  na základe dobre pripravených 
projektov a lobingu. V roku 2007 sme s podporou dotácie z Ministerstva 
sociálnych vecí a rodiny SR a TTSK vybudovali Stredisko hygieny a 
práčovňu pre sociálne odkázaných občanov. 

V tomto roku sme vypracovali projekt rekonštrukcie kuchyne a 
výdajne stravy v kultúrnom dome. Ministerstvo financií SR nám poskytlo 
150 tisíc Sk, s prácami sme začali už decembri 2008. Obec ďakuje Ing. 
Mgr. Anne Bolečkovej za aktivitu pri príprave projektov a získavaní 
dotácií na ich realizáciu.    

6. Šport
Podpora športu:  Šport na slovenskej dedine predstavuje futbal a to 

platí aj pre našu obec. Obec významným spôsobom pomáhala športu aj 
v tomto volebnom období vytváraním podmienok pre činnosť TJ 
Slovan. 

V lete 2007 sme zastrešili terasu pred kabínami TJ. Táto investícia sa 
následne ďalej zhodnotila prenájmom časti priestorov TJ p. Rybárikovi, 
ktorý tu zriadil bar a na vlastné náklady zhotovil aj boky zastrešenej 
terasy. Príjmy z prenájmu sú popri dotácii z obce druhým stálym 
príjmom TJ. V zimnom období 2007-2008 obec dokončila v 
polyfunkčnej budove starej školy kotolňu, ktorú využíva aj TJ. Bol 
zakúpený druhý, záložný plynový kotol a kotolňa bola stavebne 
dokončená. Obec pomohla TJ aj prebudovaním umyvárne na práčovňu 
a ďalšími stavebnými úpravami kabín. V roku 2008 obec zabezpečila pre 
TJ dotáciu na  nový systém  zavlažovania trávnika.  
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Obec finančne podporuje aj Dobrovoľný hasičský zbor. V tomto roku 
napr. obec financovala opravu hasičskej striekačky.

Ešte v minulom volebnom období obec vytvorila jedno pracovné 
miesto pre občana so zdravotným postihnutím  na funkciu hospodára 
TJ. Na zriadenie tohto pracovného miesta dostala obec od ÚPSVaR v 
Piešťanoch dotáciu a každý rok úrad prepláca časť prevádzkových 
nákladov.  Aj touto formou obec významne pomáha činnosti TJ.        

Nové viacúčelové malé ihrisko: V septembri 2008 sme začali s 
výstavbou malého viacúčelového ihriska s umelým trávnikom a s 
umelým osvetlením. Ihrisko je určené pre minifutbal, volejbal, nohejbal, 
tenis, hádzanú, basketbal a iné loptové hry. Stavba má dve etapy. Prvú 
etapu, podložie ihriska,  realizuje firma Zempres, s.r.o.. V druhej etape 
firma Koratex, s. r. o  namontuje samotné ihrisko a osvetlenie. Na ihrisko 
sme dokázali získať dotáciu 1,2 mil. Sk z Úradu vlády SR. Tento úspech si 
vysoko ceníme, pretože nebolo ľahké dotáciu získať. O tieto ihriská je 
veľký záujem a nie všetci žiadatelia budú uspokojení.  Len vďaka 
niektorým našim občanov, ktorí dokázali lobovat v prospech svojej 
obce, sme boli úspešní.  Ihrisko poskytne ďalšie možnosti na športové 
vyžitie všetkých vekových kategórií našich obyvateľov.  

   
7.  Verejný poriadok
Komisia verejného poriadku riešila niekoľko susedských a rodinných 

sporov,  porušovanie domáceho kľudu. Úlohou komisie je dosiahnuť, 
aby si sporné strany v pokoji vydiskutovali  svoje problémy a podľa 
možnosti sa zmierili. Tu kompetencia komisie končí. Nespokojný 
sťažovateľ sa môže ďalej obrátiť na priestupkovú komisiu Obvodného 
úradu v Piešťanoch, prípadne až na súd. Sťažnosť občana musí byt 
písomná. V kompetencii komisie nie je riešenie majetkových sporov v 
rodinách.

Najzávažnejší prípad veľmi zlých rodinných vzťahov obec viackrát 
riešila medzi Helenou Z. a jej synom Jánom Z. Pani Helena Z. bola dva 
krát umiestnená s pomocou obce v domove sociálnych služieb, vždy z 
domova odišla na vlastnú žiadosť a pomery v rodine sa za krátky čas 
dostali opäť do katastrofálneho stavu. V súčasnosti je pani Helena Z. 
opäť v domove sociálnych služieb. Druhým prípadom bolo narušenie 
verejného poriadku počas tanečnej zábavy, ku ktorému prišlo mimo 
priestorov kultúrneho domu.                

Dlhodobým problémom je chov množstva psov pánom Jurajom H. Psy 
narúšajú pokoj susedov i širšieho okolia, majiteľ za väčšinu psov nie je 
schopný platiť poplatok. Obec sa snaží nájsť riešenie, ktoré by zmiernilo 
tieto problémy a súčasne umožnilo Jurajovi H. venovať sa jeho záľube. 
Prvou dohodou je, že p. Hanich bude v obci bezplatne odchytávať 
túlavých psov, ktoré obec potom umiestni v útulku v Piešťanoch.      

V oblasti ochrany verejného majetku bola spôsobená škoda na vŕtanej 
studne na zavlažovanie v areáli TJ. Prakticky hotová studňa bola 
zahádzaná odpadom a jej oprava bola nemožná. Bolo potrebné urobiť 
nový vrt. Tým vznikla TJ škoda cca  20 000 Sk.  Chybu urobila aj TJ, 
pretože stavenisko nebolo zabezpečené.

Ďalším problémom je parkovanie aut na chodníkoch. Opäť 
upozorňujem, že auto môže parkovať na chodníku len tak, aby 
nebránila prechodu osoby s kočíkom.   

Okrem spomínaných prípadov možno povedať, že za posledné dva 
roky v obci výrazne poklesli prípady vážnejšieho porušenia verejného 
poriadku a poškodzovania obecného majetku.  Občania žijú v obci 
relatívne pokojným a bezpečným životom. 

Za ochranu obecného majetku a poriadok v obci nezodpovedá len 
starosta, obecný úrad či poslanci. Zákon o obecnom zriadení č. 
369/1990 Z. z. dáva obyvateľom obce nielen práva ale ukladá im aj 
povinnosti.  Podľa tohto zákona obyvateľ obce je povinný ochraňovať 
majetok obce a napomáhať udržiavať poriadok v obci. Žiadam preto 
obyvateľov obce o spoluprácu, spoločným úsilím môžeme najmä v 
prevencii urobiť pre ochranu obecného majetku a poriadok v obci veľa. 

8. Správa vecí verejných 
Obecný úrad: Obecný úrad zabezpečoval výkon samosprávnych 

činností obce na veľmi dobrej úrovni. Pracovníci obecného úradu sa 
snažili ústretovo pristupovať k požiadavkám občanov. Utorok bol 
zavedený ako nestránkový deň, aby si mohli pracovníčky úradu v pokoji 
vybaviť náročnú agendu. V odôvodnených prípadoch však vybavovali 

požiadavky občanov aj v nestránkový deň.     
Starosta obce prijal občanov kedykoľvek počas pracovnej doby i po 

nej. Vzhľadom na to, že starosta je často mimo svojej kancelárie, platí 
pravidlo, že v stredu poobede sa vždy nachádza vo svojej kancelárii a 
občania môžu za ním prísť so svojimi problémami. Telefonicky si však 
občan môže dohodnúť stretnutie so starostom v ktorýkoľvek deň.    

Obec v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny  v 
Piešťanoch zamestnávala počas uplynulých dvoch rokov viacerých 
aktivačných zamestnancov. Napriek občasnej kritike ich pracovnej 
disciplíny treba jednoznačne povedať, že ich práca je pre obec veľkou 
pomocou. Odmenu za ich prácu hradí ÚPSVaR. 

Obecné zastupiteľstvo: Obecné zastupiteľstvo tvorí 9 poslancov a 
poslankýň. Rokovania obecného zastupiteľstva sú verejné a konajú sa 
posledný piatok v mesiaci o 19.00 hod. Ako svoje iniciatívne orgány 
obecné zastupiteľstvo má zriadené tieto komisie:
�komisia kultúry a školstva, predsedníčka Magdaléna Straková,
�komisia sociálnych vecí a zdravotníctva, predsedníčka Margita 

Knapcová,
�komisia životného prostredia a výstavby, predsedníčka Eva 

Folajtárová,
�komisia financií a podnikania, predsedníčka Ing. Andrea Borisová, 
�komisia športu, predseda Ing. Ondrej Maco,
�komisia verejného poriadku, predseda Peter Vavrinec,
�komisia na ochranu verejného záujmu, predseda Marián Hošták.
Kontrolórkou obce je p. Eva Folajtárová. Pravidelne každý štvrťrok 

predkladá obecnému zastupiteľstvu správu o kontrole plnenia  
rozpočtu obce. Zástupca starostu Ing. Jaroslav Maco si plní svoje 
povinnosti veľmi iniciatívne a je veľkou pomocou pre starostu. Ing. 
Jaroslava Maco je zároveň šéfredaktorom Orvištských novín a 
zástupcom obce v TJ Slovan Veľké Orvište. 

Informovanie o veciach verejných: O veciach verejných sú občania 
informovaní priamo pracovníkmi obecného úradu, ďalej na úradnej 
tabuli pred obecným úradom a obecným rozhlasom. 

Významným činom v informovaní občanov bolo založenie Orvištských 
novín v minulom roku. Noviny vychádzajú štvrťročne, občania prijali 
noviny veľmi pozitívne a sú ohlasy, aby noviny vychádzali častejšie. 
Príprava každého čísla si vyžaduje od redakčnej rady veľa času a úsilia, 
redakčná rada pracuje vo svojom voľnom čase a preto zatiaľ zachováme 
štvrťročnú periodicitu vydávania Orvištských novín. Redakčnej rade za 
jej prácu ďakujem.   

9. Záver 
Našim spoločným cieľom je postupne vytvoriť z Veľkého Orvišťa 

upravenú, modernú obec s vysokým štandardom životného prostredia. 
Plánované rozvojové projekty si vyžadujú veľké finančné prostriedky, 
ktoré môžeme reálne získať jedine z fondov EÚ. To je úloha obecnej 
samosprávy. Okrem finančných prostriedkov je však nevyhnutným 
predpokladom dosiahnutia nášho spoločného cieľa široká občianska 
aktivita, t.j. maximálne zapojenie obyvateľov do tvorby životného 
prostredia v obci.

RNDr. Ľudovít Boleček, starosta 
Ing. Jaroslav Maco, zástupca starostu

Starosta ďakuje 

Samospráva obce predpokladá zapájanie občanov do správy vecí 
verejných. Aktivitu poslancov a širokej občianskej spoločnosti v obci si 
veľmi cením. Preto na každej schôdzi obecného zastupiteľstva 
poďakujem tým, ktorí zvýšenou aktivitou pomohli obci. Na záver 
pracovného roka uvádzam zoznam mojich poďakovaní na zasadnutiach 
obecného zastupiteľstva v tomto roku (v zátvorke je dátum 
zastupiteľstva).       

1. Redakcii Orvištských novín za vydanie 1. čísla našich novín (25.1.).
2. Organizátorom osláv privítania nového roku 2008 (25.1.).
3. Kultúrnej komisii za pomoc pri organizovaní výročných schôdzí 

žiakov a dorastencov TJ Slovan Veľké Orvište (25.1.).      

4. Organizátorom podujatia „Pochovávanie basy“ (29.2.).
5. Kultúrnej komisii a klubu seniorov za pomoc pri výročnej schôdzi 

A mužstva TJ Slovan Veľké Orvište (29.2.). 
6. Pani Oľge Stankovičovej z Piešťan a pani Magdaléne Strakovej za 

nový dízajn chodby obecného úradu a celkovú výzdobu 
obecného úradu k Veľkej noci (28.3.).

7. Ing. Jaroslavovi Macovi a celej redakčnej rade Orvištských novín 
za aktivitu pri príprave druhého čísla novín (28.3.).

8. Firme Jána Matejíka za ústretový prístup k požiadavkám obce na 
realizáciu rôznych stavebných prác (25.4.).     

9. Firme Jozefa Baculáka z Čadce, ktorá pracuje na výstavbe 
kanalizácie, za pomoc pri likvidácii orezaných konárov (25.4.).  

10. Kultúrnej komisii a všetkým dobrovoľníkom za zorganizovanie 
vydarených osláv stavania mája (13.6.).   

11. Pánom Mgr. Petrovi Turzovi a Bohušovi Hercegovi za vzorné 
zorganizovanie 10. športovej olympiády málotriednych škôl 
okresu Piešťany „Sito pre talenty“ (13.6.).

12. Pani Magdaléne Strakovej a pánom Romanovi Táborskému  a 
Bohušovi Hercegovi za úspešný lobing za štátnu dotáciu na 
výstavbu malého viacúčelového ihriska (25.7.). 

13. Všetkým, ktorí pomáhajú tvoriť projekty, pretože táto činnosť 
prispieva k získavaniu finančných zdrojov pre rozvoj obce (25.7.).

14. Pani Magaléne Strakovej a pani Marte Bartkovej za pomoc pri 
príprave hodovej večere pre hostí, ktorí pomáhajú obci (28.8.).  

15. Pani Margite Knapcovej za zodpovedné zabezpečovanie kytice 
k poslednej rozlúčke so zosnulým obyvateľom obce (26.9.).   
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16. Pani Oľge Stankovičovej, pani Magdaléne Strakovej a ostatným 
občanom, ktorí sa zúčastnili na  výsadbe nového záhona pri 
cintoríne (31.10.).

17. Miestnemu odboru Matice slovenskej za výsadbu drevín na 
vyvýšenine pri rybníku (31.10.).

18. Miestnej organizácii Slovenského zväzu záhradkárov za výsadbu 
nového záhona na mieste bývalej skládky pri Dubovej (31.10.). 

19. Pánom Stanislavovi Mokošovi a Mariánovi Vavrincovi za 
zhotovenie stánku a výsadbu tují pri rybníku (31.10.). 

20. Zamestnancom obecného úradu, poslancom obecného 
zastupiteľstva a zástupcovi starostu za aktívnu prácu pri správe 
vecí verejných (28.11.).  

Ďakujem podnikateľom ktorí sponzorstvom podporili Základnú školu, 
Materskú školu, TJ Slovan Veľké Orvište, Klub seniorov Jazmín, Miestny 
odbor Matice slovenskej, vznikajúce Rybárske združenie Záhumnie  a 
obec pri rôznych aktivitách. Obec Vám ďakuje aj za ústretovosť pri 
vykonávaní rôznych prác pri údržbe obecného majetku a pri rozvoji 
obce. 

Poďakovanie patrí predovšetkým firmám: Bomat, s.r.o., IHT, s.r.o.,  
Mama, s.r.o., Modrý strom, s.r.o., PD Pokrok Ostrov, PT Univerzal, Šanca, 
a.s., Váhostav – SK, a.s., Zempres, s.r.o., Zooprodukt, s.r.o., RealFinanz, 
s.r.o. 

Ďakujem pánovi dekanovi Dr. Mgr. Jozefovi Bohunickému za 
starostlivosť o náš kostol.

RNDr. Ľudovít Boleček, starosta obce

Názov projektu Poskytovateľ dotácie Autor projektu Poskytnutá dotácia 

Viacúčelové malé ihrisko s umelým trávnikom Vláda Slovenskej republiky 
RNDr. Ľudovít Boleček 

Ing. Jaroslav Maco 1 200 000,- Sk 

Zriadenie pamätnej izby obce  Trnavský samosprávny kraj RNDr. Ľudovít Boleček 20 000,- Sk 

Skvalitnenie klubu seniorov
 

Trnavský samosprávny kraj
 

RNDr. Ľudovít Boleček
 

zamietnuté
 

Príprava šport. 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 pre 
dôchodcov

 
Ministerstvo financií SR

 
Ing. Mgr. Anna Bolečková

 
150

 
000,- Sk
 

Rekonštruukcia školskej jedálne
 

Ministerstvo školstva SR
 

Mária Dobrovodská
 

zamietnuté
 

Revitlizácia lipovej aleje – opätovne podané                  
 

Nadácia Ekopolis
 

RNDr. Viera Hrebíčková  
 

zatiaľ nevyhodnotené
 

Program obnovy dediny – revitalizácia rybníka              

 

Slov. agentúra život. prostr.

 

RNDr. Ľudovít Boleček

 

zatiaľ nevyhodnotené

 

 

Projektová činnosť obce v r. 2008

Obec dokázala získať v r. 2008 vlastnou aktivitou spolu 1.410.000,- Sk na realizáciu projektov pre rozvoj obce.   

Súťaž: Ako nazveme vyvýšeninu 
pri rybníku

Na Záhumní pri rybníku nám vyrástla vyvýšenina.  
Vznikla tu nová vec a treba ju pokrstiť, dať jej meno. 

Redakčná rada obecných novín sa touto cestou 
obracia na  občanov, aby trochu potrápili svoje 

mozgové závity a navrhli priliehavý názov 
pre túto vyvýšeninu (kopec).  

Termín odvozu papiera a ostatných plastov

Február 13. piatok

Marec 27. piatok

Apríl -

Máj 8. piatok (sviatok)

Jún 19. piatok

Júl 31. piatok

Termín odvozu plastov - PET fľaše

Február 17. utorok

Marec 31. utorok

Apríl -

Máj 12. utorok

Jún 23. utorok

Júl -

december 2008 december 2008
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Obec finančne podporuje aj Dobrovoľný hasičský zbor. V tomto roku 
napr. obec financovala opravu hasičskej striekačky.

Ešte v minulom volebnom období obec vytvorila jedno pracovné 
miesto pre občana so zdravotným postihnutím  na funkciu hospodára 
TJ. Na zriadenie tohto pracovného miesta dostala obec od ÚPSVaR v 
Piešťanoch dotáciu a každý rok úrad prepláca časť prevádzkových 
nákladov.  Aj touto formou obec významne pomáha činnosti TJ.        

Nové viacúčelové malé ihrisko: V septembri 2008 sme začali s 
výstavbou malého viacúčelového ihriska s umelým trávnikom a s 
umelým osvetlením. Ihrisko je určené pre minifutbal, volejbal, nohejbal, 
tenis, hádzanú, basketbal a iné loptové hry. Stavba má dve etapy. Prvú 
etapu, podložie ihriska,  realizuje firma Zempres, s.r.o.. V druhej etape 
firma Koratex, s. r. o  namontuje samotné ihrisko a osvetlenie. Na ihrisko 
sme dokázali získať dotáciu 1,2 mil. Sk z Úradu vlády SR. Tento úspech si 
vysoko ceníme, pretože nebolo ľahké dotáciu získať. O tieto ihriská je 
veľký záujem a nie všetci žiadatelia budú uspokojení.  Len vďaka 
niektorým našim občanov, ktorí dokázali lobovat v prospech svojej 
obce, sme boli úspešní.  Ihrisko poskytne ďalšie možnosti na športové 
vyžitie všetkých vekových kategórií našich obyvateľov.  

   
7.  Verejný poriadok
Komisia verejného poriadku riešila niekoľko susedských a rodinných 

sporov,  porušovanie domáceho kľudu. Úlohou komisie je dosiahnuť, 
aby si sporné strany v pokoji vydiskutovali  svoje problémy a podľa 
možnosti sa zmierili. Tu kompetencia komisie končí. Nespokojný 
sťažovateľ sa môže ďalej obrátiť na priestupkovú komisiu Obvodného 
úradu v Piešťanoch, prípadne až na súd. Sťažnosť občana musí byt 
písomná. V kompetencii komisie nie je riešenie majetkových sporov v 
rodinách.

Najzávažnejší prípad veľmi zlých rodinných vzťahov obec viackrát 
riešila medzi Helenou Z. a jej synom Jánom Z. Pani Helena Z. bola dva 
krát umiestnená s pomocou obce v domove sociálnych služieb, vždy z 
domova odišla na vlastnú žiadosť a pomery v rodine sa za krátky čas 
dostali opäť do katastrofálneho stavu. V súčasnosti je pani Helena Z. 
opäť v domove sociálnych služieb. Druhým prípadom bolo narušenie 
verejného poriadku počas tanečnej zábavy, ku ktorému prišlo mimo 
priestorov kultúrneho domu.                

Dlhodobým problémom je chov množstva psov pánom Jurajom H. Psy 
narúšajú pokoj susedov i širšieho okolia, majiteľ za väčšinu psov nie je 
schopný platiť poplatok. Obec sa snaží nájsť riešenie, ktoré by zmiernilo 
tieto problémy a súčasne umožnilo Jurajovi H. venovať sa jeho záľube. 
Prvou dohodou je, že p. Hanich bude v obci bezplatne odchytávať 
túlavých psov, ktoré obec potom umiestni v útulku v Piešťanoch.      

V oblasti ochrany verejného majetku bola spôsobená škoda na vŕtanej 
studne na zavlažovanie v areáli TJ. Prakticky hotová studňa bola 
zahádzaná odpadom a jej oprava bola nemožná. Bolo potrebné urobiť 
nový vrt. Tým vznikla TJ škoda cca  20 000 Sk.  Chybu urobila aj TJ, 
pretože stavenisko nebolo zabezpečené.

Ďalším problémom je parkovanie aut na chodníkoch. Opäť 
upozorňujem, že auto môže parkovať na chodníku len tak, aby 
nebránila prechodu osoby s kočíkom.   

Okrem spomínaných prípadov možno povedať, že za posledné dva 
roky v obci výrazne poklesli prípady vážnejšieho porušenia verejného 
poriadku a poškodzovania obecného majetku.  Občania žijú v obci 
relatívne pokojným a bezpečným životom. 

Za ochranu obecného majetku a poriadok v obci nezodpovedá len 
starosta, obecný úrad či poslanci. Zákon o obecnom zriadení č. 
369/1990 Z. z. dáva obyvateľom obce nielen práva ale ukladá im aj 
povinnosti.  Podľa tohto zákona obyvateľ obce je povinný ochraňovať 
majetok obce a napomáhať udržiavať poriadok v obci. Žiadam preto 
obyvateľov obce o spoluprácu, spoločným úsilím môžeme najmä v 
prevencii urobiť pre ochranu obecného majetku a poriadok v obci veľa. 

8. Správa vecí verejných 
Obecný úrad: Obecný úrad zabezpečoval výkon samosprávnych 

činností obce na veľmi dobrej úrovni. Pracovníci obecného úradu sa 
snažili ústretovo pristupovať k požiadavkám občanov. Utorok bol 
zavedený ako nestránkový deň, aby si mohli pracovníčky úradu v pokoji 
vybaviť náročnú agendu. V odôvodnených prípadoch však vybavovali 

požiadavky občanov aj v nestránkový deň.     
Starosta obce prijal občanov kedykoľvek počas pracovnej doby i po 

nej. Vzhľadom na to, že starosta je často mimo svojej kancelárie, platí 
pravidlo, že v stredu poobede sa vždy nachádza vo svojej kancelárii a 
občania môžu za ním prísť so svojimi problémami. Telefonicky si však 
občan môže dohodnúť stretnutie so starostom v ktorýkoľvek deň.    

Obec v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny  v 
Piešťanoch zamestnávala počas uplynulých dvoch rokov viacerých 
aktivačných zamestnancov. Napriek občasnej kritike ich pracovnej 
disciplíny treba jednoznačne povedať, že ich práca je pre obec veľkou 
pomocou. Odmenu za ich prácu hradí ÚPSVaR. 

Obecné zastupiteľstvo: Obecné zastupiteľstvo tvorí 9 poslancov a 
poslankýň. Rokovania obecného zastupiteľstva sú verejné a konajú sa 
posledný piatok v mesiaci o 19.00 hod. Ako svoje iniciatívne orgány 
obecné zastupiteľstvo má zriadené tieto komisie:
�komisia kultúry a školstva, predsedníčka Magdaléna Straková,
�komisia sociálnych vecí a zdravotníctva, predsedníčka Margita 

Knapcová,
�komisia životného prostredia a výstavby, predsedníčka Eva 

Folajtárová,
�komisia financií a podnikania, predsedníčka Ing. Andrea Borisová, 
�komisia športu, predseda Ing. Ondrej Maco,
�komisia verejného poriadku, predseda Peter Vavrinec,
�komisia na ochranu verejného záujmu, predseda Marián Hošták.
Kontrolórkou obce je p. Eva Folajtárová. Pravidelne každý štvrťrok 

predkladá obecnému zastupiteľstvu správu o kontrole plnenia  
rozpočtu obce. Zástupca starostu Ing. Jaroslav Maco si plní svoje 
povinnosti veľmi iniciatívne a je veľkou pomocou pre starostu. Ing. 
Jaroslava Maco je zároveň šéfredaktorom Orvištských novín a 
zástupcom obce v TJ Slovan Veľké Orvište. 

Informovanie o veciach verejných: O veciach verejných sú občania 
informovaní priamo pracovníkmi obecného úradu, ďalej na úradnej 
tabuli pred obecným úradom a obecným rozhlasom. 

Významným činom v informovaní občanov bolo založenie Orvištských 
novín v minulom roku. Noviny vychádzajú štvrťročne, občania prijali 
noviny veľmi pozitívne a sú ohlasy, aby noviny vychádzali častejšie. 
Príprava každého čísla si vyžaduje od redakčnej rady veľa času a úsilia, 
redakčná rada pracuje vo svojom voľnom čase a preto zatiaľ zachováme 
štvrťročnú periodicitu vydávania Orvištských novín. Redakčnej rade za 
jej prácu ďakujem.   

9. Záver 
Našim spoločným cieľom je postupne vytvoriť z Veľkého Orvišťa 

upravenú, modernú obec s vysokým štandardom životného prostredia. 
Plánované rozvojové projekty si vyžadujú veľké finančné prostriedky, 
ktoré môžeme reálne získať jedine z fondov EÚ. To je úloha obecnej 
samosprávy. Okrem finančných prostriedkov je však nevyhnutným 
predpokladom dosiahnutia nášho spoločného cieľa široká občianska 
aktivita, t.j. maximálne zapojenie obyvateľov do tvorby životného 
prostredia v obci.

RNDr. Ľudovít Boleček, starosta 
Ing. Jaroslav Maco, zástupca starostu

Starosta ďakuje 

Samospráva obce predpokladá zapájanie občanov do správy vecí 
verejných. Aktivitu poslancov a širokej občianskej spoločnosti v obci si 
veľmi cením. Preto na každej schôdzi obecného zastupiteľstva 
poďakujem tým, ktorí zvýšenou aktivitou pomohli obci. Na záver 
pracovného roka uvádzam zoznam mojich poďakovaní na zasadnutiach 
obecného zastupiteľstva v tomto roku (v zátvorke je dátum 
zastupiteľstva).       

1. Redakcii Orvištských novín za vydanie 1. čísla našich novín (25.1.).
2. Organizátorom osláv privítania nového roku 2008 (25.1.).
3. Kultúrnej komisii za pomoc pri organizovaní výročných schôdzí 

žiakov a dorastencov TJ Slovan Veľké Orvište (25.1.).      

4. Organizátorom podujatia „Pochovávanie basy“ (29.2.).
5. Kultúrnej komisii a klubu seniorov za pomoc pri výročnej schôdzi 

A mužstva TJ Slovan Veľké Orvište (29.2.). 
6. Pani Oľge Stankovičovej z Piešťan a pani Magdaléne Strakovej za 

nový dízajn chodby obecného úradu a celkovú výzdobu 
obecného úradu k Veľkej noci (28.3.).

7. Ing. Jaroslavovi Macovi a celej redakčnej rade Orvištských novín 
za aktivitu pri príprave druhého čísla novín (28.3.).

8. Firme Jána Matejíka za ústretový prístup k požiadavkám obce na 
realizáciu rôznych stavebných prác (25.4.).     

9. Firme Jozefa Baculáka z Čadce, ktorá pracuje na výstavbe 
kanalizácie, za pomoc pri likvidácii orezaných konárov (25.4.).  

10. Kultúrnej komisii a všetkým dobrovoľníkom za zorganizovanie 
vydarených osláv stavania mája (13.6.).   

11. Pánom Mgr. Petrovi Turzovi a Bohušovi Hercegovi za vzorné 
zorganizovanie 10. športovej olympiády málotriednych škôl 
okresu Piešťany „Sito pre talenty“ (13.6.).

12. Pani Magdaléne Strakovej a pánom Romanovi Táborskému  a 
Bohušovi Hercegovi za úspešný lobing za štátnu dotáciu na 
výstavbu malého viacúčelového ihriska (25.7.). 

13. Všetkým, ktorí pomáhajú tvoriť projekty, pretože táto činnosť 
prispieva k získavaniu finančných zdrojov pre rozvoj obce (25.7.).

14. Pani Magaléne Strakovej a pani Marte Bartkovej za pomoc pri 
príprave hodovej večere pre hostí, ktorí pomáhajú obci (28.8.).  

15. Pani Margite Knapcovej za zodpovedné zabezpečovanie kytice 
k poslednej rozlúčke so zosnulým obyvateľom obce (26.9.).   
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16. Pani Oľge Stankovičovej, pani Magdaléne Strakovej a ostatným 
občanom, ktorí sa zúčastnili na  výsadbe nového záhona pri 
cintoríne (31.10.).

17. Miestnemu odboru Matice slovenskej za výsadbu drevín na 
vyvýšenine pri rybníku (31.10.).

18. Miestnej organizácii Slovenského zväzu záhradkárov za výsadbu 
nového záhona na mieste bývalej skládky pri Dubovej (31.10.). 

19. Pánom Stanislavovi Mokošovi a Mariánovi Vavrincovi za 
zhotovenie stánku a výsadbu tují pri rybníku (31.10.). 

20. Zamestnancom obecného úradu, poslancom obecného 
zastupiteľstva a zástupcovi starostu za aktívnu prácu pri správe 
vecí verejných (28.11.).  

Ďakujem podnikateľom ktorí sponzorstvom podporili Základnú školu, 
Materskú školu, TJ Slovan Veľké Orvište, Klub seniorov Jazmín, Miestny 
odbor Matice slovenskej, vznikajúce Rybárske združenie Záhumnie  a 
obec pri rôznych aktivitách. Obec Vám ďakuje aj za ústretovosť pri 
vykonávaní rôznych prác pri údržbe obecného majetku a pri rozvoji 
obce. 

Poďakovanie patrí predovšetkým firmám: Bomat, s.r.o., IHT, s.r.o.,  
Mama, s.r.o., Modrý strom, s.r.o., PD Pokrok Ostrov, PT Univerzal, Šanca, 
a.s., Váhostav – SK, a.s., Zempres, s.r.o., Zooprodukt, s.r.o., RealFinanz, 
s.r.o. 

Ďakujem pánovi dekanovi Dr. Mgr. Jozefovi Bohunickému za 
starostlivosť o náš kostol.

RNDr. Ľudovít Boleček, starosta obce

Názov projektu Poskytovateľ dotácie Autor projektu Poskytnutá dotácia 

Viacúčelové malé ihrisko s umelým trávnikom Vláda Slovenskej republiky 
RNDr. Ľudovít Boleček 

Ing. Jaroslav Maco 1 200 000,- Sk 

Zriadenie pamätnej izby obce  Trnavský samosprávny kraj RNDr. Ľudovít Boleček 20 000,- Sk 

Skvalitnenie klubu seniorov
 

Trnavský samosprávny kraj
 

RNDr. Ľudovít Boleček
 

zamietnuté
 

Príprava šport. 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 pre 
dôchodcov

 
Ministerstvo financií SR

 
Ing. Mgr. Anna Bolečková

 
150

 
000,- Sk
 

Rekonštruukcia školskej jedálne
 

Ministerstvo školstva SR
 

Mária Dobrovodská
 

zamietnuté
 

Revitlizácia lipovej aleje – opätovne podané                  
 

Nadácia Ekopolis
 

RNDr. Viera Hrebíčková  
 

zatiaľ nevyhodnotené
 

Program obnovy dediny – revitalizácia rybníka              

 

Slov. agentúra život. prostr.

 

RNDr. Ľudovít Boleček

 

zatiaľ nevyhodnotené

 

 

Projektová činnosť obce v r. 2008

Obec dokázala získať v r. 2008 vlastnou aktivitou spolu 1.410.000,- Sk na realizáciu projektov pre rozvoj obce.   

Súťaž: Ako nazveme vyvýšeninu 
pri rybníku

Na Záhumní pri rybníku nám vyrástla vyvýšenina.  
Vznikla tu nová vec a treba ju pokrstiť, dať jej meno. 

Redakčná rada obecných novín sa touto cestou 
obracia na  občanov, aby trochu potrápili svoje 

mozgové závity a navrhli priliehavý názov 
pre túto vyvýšeninu (kopec).  

Termín odvozu papiera a ostatných plastov

Február 13. piatok

Marec 27. piatok

Apríl -

Máj 8. piatok (sviatok)

Jún 19. piatok

Júl 31. piatok

Termín odvozu plastov - PET fľaše

Február 17. utorok

Marec 31. utorok

Apríl -

Máj 12. utorok

Jún 23. utorok

Júl -
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ZAUJÍMAVOSTI... ZAUJÍMAVOSTI...

Nálezy mincí z Veľkého Orvišťa

Balneologické múzeum v Piešťanoch vlastní rozsiahly fond 
zbierkových predmetov, ktoré sú vystavené v expozíciách múzea v 
Kúpeľnej dvorane /archeológia, história, etnografia, história mesta a 
využitia termálnych vôd Piešťan/, vo Vile Dr. Lisku /História slovenských 
kúpeľov, Sakrálne umenie zo zbierok múzea/ a v Pamätnej izbe Ivana 
Krasku. Do správy múzea patrí aj archeologická lokalita – veľmožský 
dvorec z 9. – 10. storočia Ducové – Kostolec.

Bohatú históriu Považia dokladajú archívne materiály a archeologické 
nálezy, medzi ktoré patria aj mince. Základ numizmatickej zbierky 
dnešného Balneologického múzea položil tajomník Piešťanskej 
muzeálnej spoločnosti Václav Vlk. Od roku 1932 sa uvádza ako člen 
Numizmatickej spoločnosti československé. Po roku 1951 sa 
numizmatická zbierka začala rozširovať darmi alebo kúpou. V súčasnosti 
je v numizmatickej zbierke Balneologického múzea uložených a 
evidovaných 8420 zbierkových predmetov – mincí, bankoviek, medailí, 
plakiet atď. 

Numizmatická zbierka Balneologického múzea obsahuje aj niekoľko 
cenných skupín exponátov – hromadných nálezov mincí 
pochádzajúcich z regiónu – okresu Piešťany, /Dolný Lopašov, Chtelnica, 
Ostrov, Šterusy, Veľké Kostoľany/. V jednom prípade ide o turecké mince 
zo 16. storočia pochádzajúce z okresu Hlohovec. 

V roku 1956 pri kopaní základov pre stavbu rodinného domu vo 
Veľkom Orvišti našiel miestny občan Gustáv Táborský hromadný nález 
strieborných  a zlatých mincí. Nález sa dnes nachádza v Slovenskom  
národnom múzeu v Bratislave. Zachovali sa 4 kusy zlatých a 78 kusov 
strieborných mincí. Zloženie mincí je veľmi pestré – Uhorsko, Dolné 
Rakúsko, Štajersko, Korutánsko, Tirolsko, Salzburg, Čechy, Morava, 
Sliezsko, Münsterberg, Poľsko, Belgická konfederácia, Campen, 
Španielsko, Nemecko a Turecko boli miesta, kde boli mince razené. V 
náleze prevažovali hlavne drobné strieborné mince – trojgrajciare. 
Najstaršou rezbou v náleze je salzburský toliar z roku 1563 a najmladšou 
mincou dukát mesta Campen z roku 1649. Mince boli zhromažďované 
hlavne pre cenu materiálu – striebra a zlata, z ktorého boli vyrobené. 

V zbierkovom fonde Balneologického múzea sa podarilo identifikovať 
ďalšie mince, ktoré tiež pochádzajú z Veľkého Orvišťa. V roku 1951 
miestny občan Ján Vavrinec našiel pri kopaní v hĺbke 70 cm štyri 
strieborné mince z obdobia vlády cisára Leopolda I. /1657 – 1705/ a to 
strieborné 15 – grajciare z roku 1680 a 1691 a dve strieborné bližšie 
neurčené mince cisára Jozefa I. /1705 – 1711/ z rokov 1710 a 1711. 

Ďalšia minca nájdená vo Veľkom Orvišti sa do Balneologického múzea 
dostala ako dar v roku 1957. Jedná sa o striebornú mincu – denár z roku 
1763 cisárovnej Márie Terézie /1740 – 1780/. Nálezové okolnosti nie sú 
známe. 

Nájdené mince z Veľkého Orvišťa boli ukryté v rôznych obdobiach 17. 
až 18. storočia. Majiteľom väčšieho nálezu mincí mohol byť napríklad aj 
niektorý z miestnych zemanov alebo obchodník. Obec bola v minulosti 
jedným z bodov na obchodnej tzv. Sliezskej ceste. Širokú cirkuláciu 
platidiel v tomto depote dokladajú cudzie – neuhorské mince. Menší 
nález dokladá kúpnu silu určitých sociálnych vrstiev vo vidieckom 
prostredí začiatkom 18. storočia.

Majitelia si ukryté mince už nevyzdvihli. Je pravdepodobné, že 
zahynuli vo vojnovom chaose stavovského povstania, ktoré zasiahlo aj 
oblasť Považia.       

Marián Klčo, Balneologické múzeum 

Vianoce v našej obci v minulosti

Po Ondrejovi sa práce na poli ukončili. Do Kataríny museli gazdovia 
mať ukončenú oračku. Bolo to i z toho dôvodu, že prišli prvé silné mrazy 
a veľakrát  napadol sneh.  Po prvej adventnej nedeli  sa začali prípravy na 
najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Chodili sme na ranné omše – roráty. 
Nakoľko vtedy ešte nebolo verejné osvetlenie, nosili sme so sebou malé 
lampášiky. V kostole bývalo zima, lebo o kúrení v kostole sa nám vtedy 
ani nesnívalo. Po rorátoch sme sa museli ponáhľať domov, aby sme stihli 
načas prísť do školy.

A  prišiel sviatok sv. Mikuláša. Večer  pred týmto sviatkom sme čistili 

topánky, podľa možnosti tie najväčšie   a vyglancované sme uložili do 
okna. Ráno sme s nedočkavosťou utekali k oknu a pozerali do topánok, 
čo nám Mikuláš nadelil. Boli tam najmä cukríky a iné dobroty, ale keď 
sme neposlúchali aj kus uhlia. Potom nasledoval deň sv. Lucie. “Lucie” 
zahalené v bielom chodili po domoch a ometali steny obydlí. To preto, 
aby všetko zlé vyhnali z bývania.

Počas dlhých zimných večeroch začalo i páranie  - drápanie peria. Veď v 
tom období sa v každom dome choval menší alebo väčší kŕdeľ husí. 
Páranie peria sa začínalo večer o 6. hodine a trvalo až do 10. hodiny.

Ženy si chodili navzájom pomáhať a tie, čo nechovali husi, si takto po 
večeroch privyrábali. Počas párania sa  preberali všetky udalosti 
v dedine, ale i vo svete. Televízia ešte nebola, tak sa týmto spôsobom 
šírili informácie. V niektorých prípadoch sa čítali i knihy. Páranie peria sa 
končilo oldomášom. Domáca gazdiná pripravila koláče, vareného vína a 
niekedy aj trocha tvrdého. Nakoľko elektrina bola do obce privedená až 
na konci 2. svetovej vojny, páranie peria sa robilo pri petrolejkách. Dnes 
už máme len spomienky na takto strávené dlhé zimné večere.

Za pôsobenia pána učiteľa Eduarda Kľubicu v našej obci sa cez 
adventné obdobie u neho ako organistu piekli vianočné oblátky, ktoré 
potom žiaci 4. a 5. ročníka roznášali po domoch. Každý žiak po príchode 
do domu musel pozdraviť „Pochválený buď Ježiš Kristus“ a predniesť 
nasledovnú básničku: Ctihodní susedia! Vyplnila sa reč Izaiáša proroka  
mluviaceho  „Ajhľa počne Panna a porodí Syna a dá mu meno Emanuel, 
to jest Spasiteľ“. Pri tejto príležitosti Vám náš pán organista posielajú 
tento krásny, ale upamätajúci darček. Aby ste ho s úctou a vďačnosťou 
prijali, to od Vás žiadajú. Za tento darček rodiny posielali pánu 
organistovi odmenu. Bola to fazuľa, orechy, mak a pod. Roznášači, teda 
žiaci, za túto činnosť boli tiež odmenení malou finančnou hodnotou, a 
preto sa usilovali navštíviť čo najviac domov.

Dni sa takto rýchlo míňali a prišli Vianoce. V nedávnej minulosti sa 
snažili premenovať vianočné sviatky na sviatky zimy, ale  vianočné 
sviatky zostali a zostanú vianočnými sviatkami. A tak prišiel dlho 
očakávaný Štedrý deň. Chlapci po celý deň sporadicky  strieľali z 
podomácky vyrobených mažiarov, kľúčov a plechovíc. Do mažiarov sa 
vkladala výbušná zmes, do kľúčikov síra z hlavičky zápaliek a do 
plechoviek sa vkladal karbid vápnika. Na kúsky karbidu sa nakvapkalo 
trochu vody, plechovka sa uzatvorila a po chvíli sa cez malý otvor 
zápalkou zapálila výbušná zmes a viečko plechovky odletelo s 
patričným výbuchom. S dnešnou vianočnou pyrotechnikou sa to nedá 
porovnávať. Bol to druh zábavy, ale i  romantiky.

Na Štedrý deň sa držal pôst. V domácnostiach sa robili prípravy k 
večeri. Varila sa tradičná vianočná kapustnica, piekli zákusky, koláče, 
pripravoval sa i vianočný kapor. Popoludní sa zdobil vianočný stromček. 
Ozdoboval sa celkom inak ako dnes. Salónky a čokoládové kolekcie 
neboli v takej miere ako dnes. Používali sa kocky cukru zabalené do 
staniolu. Elektrické žiarovky neboli, a tak na stromčeku svietili tradičné 
malé sviečky uchytené v  štipcoch. Ako ozdoby  slúžili i orechy a niektoré 
druhy ovocia. Stromček bol uložený v stojane alebo zavesený na hrade 
povaly. Po celý deň bolo počuť streľbu z mažiarov a plechoviek.

Po zotmení sa už celá rodina zišla pri sviatočne vyzdobenom stole. 
Vianočný vinš pri svetle sviečky predniesol najstarší člen rodiny: 
Vinšujem Vám na tieto nastávajúce sviatky, Krista Pána narodenie, aby 
Vám dal Pán Boh zdravia, šťastia, hojného Božieho požehnania, po smrti 
kráľovstvo nebeské a čo si od Pána  Boha žiadate, nech sa Vám to stane. 
Ostatní odpovedali: Pán Boh daj spoločne. Vinšujúci pri vinši držal v ruke 
košík, v ktorom mal uložené rôzne druhy ovocia, obilie a vianočné 
oblátky. Rodina si zasadla za stôl a podávala sa oblátka s medom. Na čelo 
si urobili i krížik . Po zjedení oblátok bol prípitok. Väčšinou sa podávalo 
domáce pálené. V niektorých rodinách sa hádzali orechy do kútov, aby aj 
tie smutné kúty mali niečo. V gazdovských rodinách sa pod stôl  
ukladala viazanica slamy a sena, aby  na budúci rok bolo dostatok obživy 
pre dobytok. Tradíciou bolo  rozlúpanie orechov, veď podľa kvality 
jadierok sa predpovedalo kto bude mať aký nasledujúci rok. Ďalej sa 
krájali jablká, ale naprieč, čo vytvorilo obraz hviezdičky.  Pozeralo sa i na 
knôt horiacej sviečky, lebo na koho sa knôt nakláňal, ten mal do roka 
rodinu opustiť. Od štedrovečerného stola sa nesmelo odchádzať, to 
preto, aby rodina držala pokope po celý nasledujúci rok. 

Po prípitku sa podávala vianočná kapustnica a po nej vyprážaný kapor 
alebo filé so zemiakovým šalátom. Pri večeri sa deťom spomínali rôzne 
vianočné príhody a povesti. Po štedrej večeri, ktorá by mala trvať až dve 
hodiny, došlo na rad aj rozbaľovanie darčekov. Pre deti boli vtedy vzácne 
rôzne drevené hračky. Rodina si rozbalila darčeky a po nej sa zaspievali 
niektoré vianočné koledy.

   Po večeri začali prichádzať vinšovníci, susedia a známi. Deti chodili 
po domoch  spievať. Za svoj spev dostali odmenu. Boli to cukríky, koláče  
a niekedy  drobné mince.

        Pásli ovce valasi pri betlemskom salaši.
       Anjel sa im ukázal, do Betléma im kázal.
       Iďte , iďte a dieťa Pána Krista nájdete.
      Nájdete ho v jasličkách, zavinutý v plienočkách ……  
Toto je časť vianočnej koledy, ktorá sa najviac spievala v našej obci.
Udalosti štedrého dňa končili utierňou - polnočnou omšou. Pred a po 

nej sa znovu ozývala streľba z mažiarov a plechoviek. Ďalší deň bol 
sviatok Božieho narodenia. Bol to tradične rodinný sviatok. Vinšovať sa 
nechodilo a celý deň bola rodina doma. V tento deň boli krčmy 
zatvorené. A nakoniec  sa slávil sviatok sv. Štefana. To už bol deň 
veselosti a zábavy, ktorý končil tradičnou štefanskou zábavou.

Ing. Jaroslav Maco

Názory občanov
Keď sme pred rokom vydali prvé číslo obecných novín, čakali sme na 

názory, reakcie a podnety občanov. Objavili sa rôzne názory na názov 
našich obecných novín. Prečo sú „Orvištské“ a nie „Orviské“. I keď sme 
periodikum len obecného významu, musíme dodržiavať používanie 
spisovnej slovenčiny ako štátneho jazyka. Podľa Jazykovedného ústavu  
Ľudovíta Štúra je prídavné meno od slova orvište spisovne správne 
orvištský, a preto  názov našich obecných novín je „Orvištské noviny“.

Hlavným cieľom obecných novín bolo zvýšiť u obyvateľov 
informovanosť o dianí v obci, o činnosti samosprávy, o činnosti 
obecného zastupiteľstva, teda o veciach verejných.  Po roku vydávania 
obecných novín môžeme konštatovať, že tento zámer priniesol svoju 
odozvu. Občania sú pravidelne informovaní o tom, čo sa v obci deje, čo 
sa pripravuje a môžeme konštatovať pokles „ šenkových“ rečí k veciam 
obecným.

Príjemne nás prekvapil záujem o naše noviny u bývalých obyvateľov – 
rodákov našej obce. Z tohto dôvodu sme zvýšili počet výtlačkov.

 Ing. Jaroslav  Maco, šéfredaktor     

Názor občana:  Kto bude mať radosť?
V utorok 2.12. mala motorová píla v obci veľa práce. Zrezávala ďalší 

krásny smrek na Hlavnej ulici, ktorý viditeľne nikomu nemohol zavadzať.
Už dávno som si všimol, že čo je pekné, to treba zničiť. Odborníčky na 

posmrtný život si  myslia, že vrcholec tohto stromu bude robiť radosť 
mŕtvym cez vianočné sviatky. Najväčšiu „radosť“ asi budú mať tí, čo 
strom sadili a budú sa zdola pozerať, ako ich bezcitní potomkovia ničia 
ich dielo. Vandalizmus má v obci bohatú tradíciu a sú k nemu vedené aj 
ďalšie generácie. Prajem všetkým pekným a zdravým stromom v obci 
len to, aby sa nemuseli triasť od strachu pred ľudskou hlúposťou a aby 
sviatky mieru a pokoja boli dopriate aj im.

Juraj Hanich

Obnova sochy Piety
Pri štátnej ceste do Bašoviec stojí socha Piety a na mramorovej tabuli je 

nápis: K ucteniu pamiatky Sedembolestnej Panny Márie dal postaviť 
Štefan Djenka a manželka ( 1942). Uvedená socha patrí medzi pamiatky 
našej obce.  Podľa dátumu zhotovenia tam stojí už takmer 66 rokov.   
Dnes môžeme  za reštaurovanie tejto pamiatky poďakovať osobe, ktorá 
si neželá byť menovaná. Socha Piety je dnes v novom farebnom šate.

Ing. Jaroslav Maco

Kultúra, sociálne veci a zdravotníctvo

Stanovisko redakcie
K písomnej pripomienke nášho občana  k výrubu stromu  uvádzame: 

Každoročne sú v našej obci  k Vianociam ozdobené dva vianočné 
stromčeky. Tieto sú väčšinou darom našich občanov a k ich výrubu sa 
majitelia rozhodnú len preto, lebo svojou veľkosťou ohrozujú alebo 
znehodnocujú ich majetok alebo majetok susedov. Býva to napr. 
poškodzovanie fasády, resp. statiky domov, dotýkanie sa elektrického 
vedenia, veľké tienenie obytných miestností a iné. Podobne to bolo aj v 
tomto prípade.

Redakcia

Rok sa s rokom zišiel a Mikuláš opäť prišiel...
Áno, je to tak. V piatok 5.decembra sa sála nášho kultúrneho domu 

zaplnila deťmi ale aj dospelými, ktorí prišli privítať Mikuláša v 
predvianočnej atmosfére dotvorenej krásnou výzdobou. Vypočuli si 
program plný básní a piesní v podaní našich najmenších obyvateľov. 
Deti materskej školy a  základnej školy  pripravili bohatý program, 
ktorým chceli potešiť Mikuláša a zároveň si vyslúžiť od neho aj sladkú 
odmenu. Mikuláš na záver tohto milého stretnutia rozdával, ako sa na 
správneho Mikuláša patrí. Balíček dostali všetky deti, či už bábätko v 
kočíku, školák či študent na strednej.

Veď celý rok sme poslúchali, aj uši si umývali... tak ako sa to vraví 
v jednej z nespočetných básní o Mikulášovi. 

Ďakujeme Mikuláš za tie krásne chvíle,
 za darčeky od teba, za úsmevy milé.
Stretneme sa o rok zas, keď príde zas tvoj čas. 

Janka Kovačiková
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V zbierkovom fonde Balneologického múzea sa podarilo identifikovať 
ďalšie mince, ktoré tiež pochádzajú z Veľkého Orvišťa. V roku 1951 
miestny občan Ján Vavrinec našiel pri kopaní v hĺbke 70 cm štyri 
strieborné mince z obdobia vlády cisára Leopolda I. /1657 – 1705/ a to 
strieborné 15 – grajciare z roku 1680 a 1691 a dve strieborné bližšie 
neurčené mince cisára Jozefa I. /1705 – 1711/ z rokov 1710 a 1711. 

Ďalšia minca nájdená vo Veľkom Orvišti sa do Balneologického múzea 
dostala ako dar v roku 1957. Jedná sa o striebornú mincu – denár z roku 
1763 cisárovnej Márie Terézie /1740 – 1780/. Nálezové okolnosti nie sú 
známe. 

Nájdené mince z Veľkého Orvišťa boli ukryté v rôznych obdobiach 17. 
až 18. storočia. Majiteľom väčšieho nálezu mincí mohol byť napríklad aj 
niektorý z miestnych zemanov alebo obchodník. Obec bola v minulosti 
jedným z bodov na obchodnej tzv. Sliezskej ceste. Širokú cirkuláciu 
platidiel v tomto depote dokladajú cudzie – neuhorské mince. Menší 
nález dokladá kúpnu silu určitých sociálnych vrstiev vo vidieckom 
prostredí začiatkom 18. storočia.

Majitelia si ukryté mince už nevyzdvihli. Je pravdepodobné, že 
zahynuli vo vojnovom chaose stavovského povstania, ktoré zasiahlo aj 
oblasť Považia.       

Marián Klčo, Balneologické múzeum 

Vianoce v našej obci v minulosti

Po Ondrejovi sa práce na poli ukončili. Do Kataríny museli gazdovia 
mať ukončenú oračku. Bolo to i z toho dôvodu, že prišli prvé silné mrazy 
a veľakrát  napadol sneh.  Po prvej adventnej nedeli  sa začali prípravy na 
najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Chodili sme na ranné omše – roráty. 
Nakoľko vtedy ešte nebolo verejné osvetlenie, nosili sme so sebou malé 
lampášiky. V kostole bývalo zima, lebo o kúrení v kostole sa nám vtedy 
ani nesnívalo. Po rorátoch sme sa museli ponáhľať domov, aby sme stihli 
načas prísť do školy.

A  prišiel sviatok sv. Mikuláša. Večer  pred týmto sviatkom sme čistili 

topánky, podľa možnosti tie najväčšie   a vyglancované sme uložili do 
okna. Ráno sme s nedočkavosťou utekali k oknu a pozerali do topánok, 
čo nám Mikuláš nadelil. Boli tam najmä cukríky a iné dobroty, ale keď 
sme neposlúchali aj kus uhlia. Potom nasledoval deň sv. Lucie. “Lucie” 
zahalené v bielom chodili po domoch a ometali steny obydlí. To preto, 
aby všetko zlé vyhnali z bývania.

Počas dlhých zimných večeroch začalo i páranie  - drápanie peria. Veď v 
tom období sa v každom dome choval menší alebo väčší kŕdeľ husí. 
Páranie peria sa začínalo večer o 6. hodine a trvalo až do 10. hodiny.

Ženy si chodili navzájom pomáhať a tie, čo nechovali husi, si takto po 
večeroch privyrábali. Počas párania sa  preberali všetky udalosti 
v dedine, ale i vo svete. Televízia ešte nebola, tak sa týmto spôsobom 
šírili informácie. V niektorých prípadoch sa čítali i knihy. Páranie peria sa 
končilo oldomášom. Domáca gazdiná pripravila koláče, vareného vína a 
niekedy aj trocha tvrdého. Nakoľko elektrina bola do obce privedená až 
na konci 2. svetovej vojny, páranie peria sa robilo pri petrolejkách. Dnes 
už máme len spomienky na takto strávené dlhé zimné večere.

Za pôsobenia pána učiteľa Eduarda Kľubicu v našej obci sa cez 
adventné obdobie u neho ako organistu piekli vianočné oblátky, ktoré 
potom žiaci 4. a 5. ročníka roznášali po domoch. Každý žiak po príchode 
do domu musel pozdraviť „Pochválený buď Ježiš Kristus“ a predniesť 
nasledovnú básničku: Ctihodní susedia! Vyplnila sa reč Izaiáša proroka  
mluviaceho  „Ajhľa počne Panna a porodí Syna a dá mu meno Emanuel, 
to jest Spasiteľ“. Pri tejto príležitosti Vám náš pán organista posielajú 
tento krásny, ale upamätajúci darček. Aby ste ho s úctou a vďačnosťou 
prijali, to od Vás žiadajú. Za tento darček rodiny posielali pánu 
organistovi odmenu. Bola to fazuľa, orechy, mak a pod. Roznášači, teda 
žiaci, za túto činnosť boli tiež odmenení malou finančnou hodnotou, a 
preto sa usilovali navštíviť čo najviac domov.

Dni sa takto rýchlo míňali a prišli Vianoce. V nedávnej minulosti sa 
snažili premenovať vianočné sviatky na sviatky zimy, ale  vianočné 
sviatky zostali a zostanú vianočnými sviatkami. A tak prišiel dlho 
očakávaný Štedrý deň. Chlapci po celý deň sporadicky  strieľali z 
podomácky vyrobených mažiarov, kľúčov a plechovíc. Do mažiarov sa 
vkladala výbušná zmes, do kľúčikov síra z hlavičky zápaliek a do 
plechoviek sa vkladal karbid vápnika. Na kúsky karbidu sa nakvapkalo 
trochu vody, plechovka sa uzatvorila a po chvíli sa cez malý otvor 
zápalkou zapálila výbušná zmes a viečko plechovky odletelo s 
patričným výbuchom. S dnešnou vianočnou pyrotechnikou sa to nedá 
porovnávať. Bol to druh zábavy, ale i  romantiky.

Na Štedrý deň sa držal pôst. V domácnostiach sa robili prípravy k 
večeri. Varila sa tradičná vianočná kapustnica, piekli zákusky, koláče, 
pripravoval sa i vianočný kapor. Popoludní sa zdobil vianočný stromček. 
Ozdoboval sa celkom inak ako dnes. Salónky a čokoládové kolekcie 
neboli v takej miere ako dnes. Používali sa kocky cukru zabalené do 
staniolu. Elektrické žiarovky neboli, a tak na stromčeku svietili tradičné 
malé sviečky uchytené v  štipcoch. Ako ozdoby  slúžili i orechy a niektoré 
druhy ovocia. Stromček bol uložený v stojane alebo zavesený na hrade 
povaly. Po celý deň bolo počuť streľbu z mažiarov a plechoviek.

Po zotmení sa už celá rodina zišla pri sviatočne vyzdobenom stole. 
Vianočný vinš pri svetle sviečky predniesol najstarší člen rodiny: 
Vinšujem Vám na tieto nastávajúce sviatky, Krista Pána narodenie, aby 
Vám dal Pán Boh zdravia, šťastia, hojného Božieho požehnania, po smrti 
kráľovstvo nebeské a čo si od Pána  Boha žiadate, nech sa Vám to stane. 
Ostatní odpovedali: Pán Boh daj spoločne. Vinšujúci pri vinši držal v ruke 
košík, v ktorom mal uložené rôzne druhy ovocia, obilie a vianočné 
oblátky. Rodina si zasadla za stôl a podávala sa oblátka s medom. Na čelo 
si urobili i krížik . Po zjedení oblátok bol prípitok. Väčšinou sa podávalo 
domáce pálené. V niektorých rodinách sa hádzali orechy do kútov, aby aj 
tie smutné kúty mali niečo. V gazdovských rodinách sa pod stôl  
ukladala viazanica slamy a sena, aby  na budúci rok bolo dostatok obživy 
pre dobytok. Tradíciou bolo  rozlúpanie orechov, veď podľa kvality 
jadierok sa predpovedalo kto bude mať aký nasledujúci rok. Ďalej sa 
krájali jablká, ale naprieč, čo vytvorilo obraz hviezdičky.  Pozeralo sa i na 
knôt horiacej sviečky, lebo na koho sa knôt nakláňal, ten mal do roka 
rodinu opustiť. Od štedrovečerného stola sa nesmelo odchádzať, to 
preto, aby rodina držala pokope po celý nasledujúci rok. 

Po prípitku sa podávala vianočná kapustnica a po nej vyprážaný kapor 
alebo filé so zemiakovým šalátom. Pri večeri sa deťom spomínali rôzne 
vianočné príhody a povesti. Po štedrej večeri, ktorá by mala trvať až dve 
hodiny, došlo na rad aj rozbaľovanie darčekov. Pre deti boli vtedy vzácne 
rôzne drevené hračky. Rodina si rozbalila darčeky a po nej sa zaspievali 
niektoré vianočné koledy.

   Po večeri začali prichádzať vinšovníci, susedia a známi. Deti chodili 
po domoch  spievať. Za svoj spev dostali odmenu. Boli to cukríky, koláče  
a niekedy  drobné mince.

        Pásli ovce valasi pri betlemskom salaši.
       Anjel sa im ukázal, do Betléma im kázal.
       Iďte , iďte a dieťa Pána Krista nájdete.
      Nájdete ho v jasličkách, zavinutý v plienočkách ……  
Toto je časť vianočnej koledy, ktorá sa najviac spievala v našej obci.
Udalosti štedrého dňa končili utierňou - polnočnou omšou. Pred a po 

nej sa znovu ozývala streľba z mažiarov a plechoviek. Ďalší deň bol 
sviatok Božieho narodenia. Bol to tradične rodinný sviatok. Vinšovať sa 
nechodilo a celý deň bola rodina doma. V tento deň boli krčmy 
zatvorené. A nakoniec  sa slávil sviatok sv. Štefana. To už bol deň 
veselosti a zábavy, ktorý končil tradičnou štefanskou zábavou.

Ing. Jaroslav Maco

Názory občanov
Keď sme pred rokom vydali prvé číslo obecných novín, čakali sme na 

názory, reakcie a podnety občanov. Objavili sa rôzne názory na názov 
našich obecných novín. Prečo sú „Orvištské“ a nie „Orviské“. I keď sme 
periodikum len obecného významu, musíme dodržiavať používanie 
spisovnej slovenčiny ako štátneho jazyka. Podľa Jazykovedného ústavu  
Ľudovíta Štúra je prídavné meno od slova orvište spisovne správne 
orvištský, a preto  názov našich obecných novín je „Orvištské noviny“.

Hlavným cieľom obecných novín bolo zvýšiť u obyvateľov 
informovanosť o dianí v obci, o činnosti samosprávy, o činnosti 
obecného zastupiteľstva, teda o veciach verejných.  Po roku vydávania 
obecných novín môžeme konštatovať, že tento zámer priniesol svoju 
odozvu. Občania sú pravidelne informovaní o tom, čo sa v obci deje, čo 
sa pripravuje a môžeme konštatovať pokles „ šenkových“ rečí k veciam 
obecným.

Príjemne nás prekvapil záujem o naše noviny u bývalých obyvateľov – 
rodákov našej obce. Z tohto dôvodu sme zvýšili počet výtlačkov.

 Ing. Jaroslav  Maco, šéfredaktor     

Názor občana:  Kto bude mať radosť?
V utorok 2.12. mala motorová píla v obci veľa práce. Zrezávala ďalší 

krásny smrek na Hlavnej ulici, ktorý viditeľne nikomu nemohol zavadzať.
Už dávno som si všimol, že čo je pekné, to treba zničiť. Odborníčky na 

posmrtný život si  myslia, že vrcholec tohto stromu bude robiť radosť 
mŕtvym cez vianočné sviatky. Najväčšiu „radosť“ asi budú mať tí, čo 
strom sadili a budú sa zdola pozerať, ako ich bezcitní potomkovia ničia 
ich dielo. Vandalizmus má v obci bohatú tradíciu a sú k nemu vedené aj 
ďalšie generácie. Prajem všetkým pekným a zdravým stromom v obci 
len to, aby sa nemuseli triasť od strachu pred ľudskou hlúposťou a aby 
sviatky mieru a pokoja boli dopriate aj im.

Juraj Hanich

Obnova sochy Piety
Pri štátnej ceste do Bašoviec stojí socha Piety a na mramorovej tabuli je 

nápis: K ucteniu pamiatky Sedembolestnej Panny Márie dal postaviť 
Štefan Djenka a manželka ( 1942). Uvedená socha patrí medzi pamiatky 
našej obce.  Podľa dátumu zhotovenia tam stojí už takmer 66 rokov.   
Dnes môžeme  za reštaurovanie tejto pamiatky poďakovať osobe, ktorá 
si neželá byť menovaná. Socha Piety je dnes v novom farebnom šate.

Ing. Jaroslav Maco

Kultúra, sociálne veci a zdravotníctvo

Stanovisko redakcie
K písomnej pripomienke nášho občana  k výrubu stromu  uvádzame: 

Každoročne sú v našej obci  k Vianociam ozdobené dva vianočné 
stromčeky. Tieto sú väčšinou darom našich občanov a k ich výrubu sa 
majitelia rozhodnú len preto, lebo svojou veľkosťou ohrozujú alebo 
znehodnocujú ich majetok alebo majetok susedov. Býva to napr. 
poškodzovanie fasády, resp. statiky domov, dotýkanie sa elektrického 
vedenia, veľké tienenie obytných miestností a iné. Podobne to bolo aj v 
tomto prípade.

Redakcia

Rok sa s rokom zišiel a Mikuláš opäť prišiel...
Áno, je to tak. V piatok 5.decembra sa sála nášho kultúrneho domu 

zaplnila deťmi ale aj dospelými, ktorí prišli privítať Mikuláša v 
predvianočnej atmosfére dotvorenej krásnou výzdobou. Vypočuli si 
program plný básní a piesní v podaní našich najmenších obyvateľov. 
Deti materskej školy a  základnej školy  pripravili bohatý program, 
ktorým chceli potešiť Mikuláša a zároveň si vyslúžiť od neho aj sladkú 
odmenu. Mikuláš na záver tohto milého stretnutia rozdával, ako sa na 
správneho Mikuláša patrí. Balíček dostali všetky deti, či už bábätko v 
kočíku, školák či študent na strednej.

Veď celý rok sme poslúchali, aj uši si umývali... tak ako sa to vraví 
v jednej z nespočetných básní o Mikulášovi. 

Ďakujeme Mikuláš za tie krásne chvíle,
 za darčeky od teba, za úsmevy milé.
Stretneme sa o rok zas, keď príde zas tvoj čas. 

Janka Kovačiková

december 2008 december 2008
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Október je mesiac úcty k starším. Náš sviatok nám prišli spríjemniť deti 
zo školy a škôlky. V klube na nich čakali maškrty a malé občerstvenie. K 
nášmu sviatku si pre nás deti pripravili pekné vystúpenie a obdarili nás  
obrázkami, ktoré pre nás namaľovali. Slová vďaky nám prišiel vyjadriť k 
nášmu sviatku aj starosta obce a jeho zástupca. Celý december bude náš 
klub v pohotovosti. Deti zo školy  majú 16.12. vianočné trhy a my sme im 
pomohli pri príprave. Teraz sa pripravujeme na Vianoce,  robíme si 
vianočnú výzdobu a nacvičujeme   program. 

Poskytovanie príplatku je vylúčené v prípade, ak v období pred 
narodením druhého alebo tretieho dieťaťa bola staršiemu dieťaťu alebo 
deťom súdom nariadená ústavná starostlivosť alebo náhradná 
starostlivosť, alebo boli deti osvojené a táto situácia sa do narodenia 
druhého alebo tretieho dieťaťa nezmenila. Ak v čase rozhodovania o 
príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa úrad práce sociálnych vecí a 
rodiny na základe rozhodnutia poukazuje obci  prídavok na dieťa 
vyplácaný na staršie dieťa alebo deti z dôvodu zanedbávania plnenia 
povinnej školskej dochádzky  detí, v takomto prípade rozhodne úrad o 
poukázaní finančných prostriedkov obci, ktorá z poukázanej sumy 
príplatku zabezpečí potrebné vybavenie pre novorodenca.

Cieľom novej  sociálnej dávky – príspevku na starostlivosť o dieťa – je 
prispieť rodičom na výdavky spojené so  zabezpečením starostlivosti o 
každé maloleté dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku v 
čase, keď sa nemôžu o dieťa starať osobne, pretože vykonávajú 
zárobkovú činnosť alebo si plnia študijné povinnosti. Účelom príspevku 
je zároveň podporiť zamestnanosť a zamestnateľnosť rodičov, zlepšiť 
ich prístup na trh práce a vytvoriť podmienky, ktoré im umožnia 
zosúladiť ich pracovný, osobný a rodinný život. 

Od januára si bude môcť rodič vybrať medzi rodičovským príspevkom, 
ktorý sa bude aj naďalej poskytovať podľa platnej legislatívy a 
príspevkom na starostlivosť o dieťa podľa toho, ktorá dávka bude viac 
vyhovovať potrebám jeho rodiny. V priebehu prvých troch rokov od 
narodenia dieťaťa môže rodič podľa potreby prejsť aj viackrát z 
rodičovského príspevku na príspevok na starostlivosť o dieťa a opačne. 
Poskytovanie obidvoch dávok rodičovi súčasne zákon vylučuje. 
Príspevkom na starostlivosť o dieťa poskytne  štát finančnú podporu na 
každé dieťa tým rodičom, ktorí sa rozhodnú vykonávať zárobkovú 
činnosť a počas jej výkonu zabezpečia starostlivosť o svoje maloleté 
dieťa inou právnickou alebo fyzickou osobou. O príspevok môžu 
požiadať aj rodičia, ktorí zabezpečili v čase výkonu zárobkovej činnosti 
starostlivosť o svoje dieťa jeho umiestnením v materskej škole, v 
dôsledku čoho stratili podľa platnej legislatívy nárok na rodičovský 
príspevok. Príspevok sa bude vyplácať v dvoch sumách mesačne v 
závislosti od poskytovateľa starostlivosti a od výšky preukázaných 
výdavkov rodiča. 

Rodičom, ktorým vznikol nárok na rodičovský príspevok pred 1. 
januárom 2009 sa bude naďalej poskytovať rodičovský príspevok podľa  
zákona účinného do 31. decembra 2008 a to  aj rodičom, ktorí budú 
vykonávať zárobkovú činnosť za podmienky, že rodič nepožiada o 

príspevok na starostlivosť o dieťa alebo dieťa neumiestni do materskej 
školy.

Výška prídavku na dieťa sa upravuje z doterajších 540 Sk (17,93 eur) na 
sumu 640 Sk (21,25 eur) mesačne. Sumy prídavku na dieťa a príplatku k 
prídavku sa budú každoročne upravovať od 1. januára v závislosti od 
zmeny životného minima.

Zmeny v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Novela zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o 

sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, ktorá nadobúda  účinnosť 1. januára 2009, dopĺňa 
opatrenia na predchádzanie krízovým situáciám v rodine, riešenie 
rodinných konfliktov, programy krízových a resocializačných stredísk, 
rozširuje spektrum a programy sociálnej kurately detí, výchovných 
opatrení, opatrení vykonávaných v rodinnom a náhradnom rodinnom 
prostredí, dopĺňa možnosti prípravy aj v prípade náhradnej osobnej  
starostlivosti a povinnosti prípravy osôb, ktoré si na krátky čas (víkend) 
berú do svojho rodinného prostredia dieťa z detského domova.

Novela upravuje výslovný zákaz používania všetkých foriem telesných 
trestov, ako aj iných hrubých a ponižujúcich trestov pri vykonávaní 
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Upravuje 
povinnosť orgánu SPOD a SK pri každom upozornení na použitie 
hrubých a ponižujúcich trestov na dieťati rodičom alebo osobou, ktorá 
sa osobne stará o dieťa, zvoliť a uplatniť vždy primerané opatrenie podľa 
tohto zákona. Široké spektrum opatrení, ktoré má tento orgán k 
dispozícii, umožňuje voliť opatrenia od miernejších (napríklad 
výchovné opatrenie – upozornenie) až po tie najzávažnejšie ako napr. 
podania návrhu na súd na nariadenie ústavnej starostlivosti. Takouto 
právnou úpravou sa zároveň nevylučuje oznamovacia povinnosť 
orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Novela nanovo upravuje opatrenia finančného charakteru v časti 
povinnosti obce, pričom zohľadňuje skutočnosť, že obec preukázateľne 
pracovala s dieťaťom a jeho rodinou najmenej jeden rok pred jeho 
umiestnením do detského domova.

 
Bližšie informácie vám poskytneme osobne na ÚPSVaR v Piešťanoch, 

resp. na telefónnych číslach: 2441 640 – príspevky na kompenzáciu ŤZP, 
2441 670 – posudková činnosť, 2441 510 – hmotná núdza, 2441 550 – 
štátne sociálne dávky a 2441 601 – sociálnoprávna ochrana detí a 
sociálna kuratela.

ÚPSVaR v Piešťanoch

Kultúra, sociálne veci a zdravotníctvo

V piatok 12. 12. sa konalo uvítanie do života našich najmladších 
občanov a 19. 12. sa na záver pracovného roka uskutočnilo stretnutie 
zamestnancov obce, poslancov a členov komisií. Naše členky 
samozrejme pri všetkých týchto akciách pomáhali. 

Tiež sa chystáme prispieť k oslave Nového roka. Čím? Nechajte sa 
všetci prekvapiť!

Margita Knapcová

Veselé Vianoce  pre seniorov
Vianoce v nás vzbudzujú pocit spolupatričnosti. Sú časom, keď v kruhu 

svojich blízkych prežívame príjemné chvíle a užívame si pohodu, pokoj a 
navzájom sa obdarúvame. 

K spoločnému stolu  si sadli  s našimi seniormi  aj predstavitelia našej 
obce, aby im prejavili úctu  a lásku a poďakovali sa za všetko, čo pre svoje 
rodiny a pre obec urobili a ešte stále robia. Toto príjemné posedenie, 
v krásne vyzdobenej sále kultúrneho domu, už tradične pripravila 
komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo na druhú adventnú nedeľu. Že 
si naši seniori na toto predvianočné posedenie už zvykli, svedčí aj 
každoročná bohatá účasť. Inak tomu nebolo ani v tomto roku. 

V zaplnenej sále sa o kultúrny program postaral folklórny súbor 
Krakovianka, ktorý svojím vystúpením už tradične pobavil všetkých 
prítomných. Starosta obce zaželal všetkým, aby v pokoji, v kruhu svojich 
blízkych, prežili aj tohtoročné Vianoce. Do Nového roku zaželal pevné 
zdravie a Božské požehnanie s prianím stretnúť sa v takomto počte a v 
zdraví aj o rok. Všetci seniori  dostali od obce aj malé darčeky. 

Ing. Mgr. Anna Bolečková

Dňom 1.1.2009 nadobudnú účinnosť nové zákony, resp. novely 
zákonov, ktoré sa dotknú predovšetkým občanov s ťažkým zdravotným 
postihnutím, rodín s deťmi či poberateľov dávky v hmotnej núdzi. Preto 
sme pre vás pripravili prehľad tých najdôležitejších informácií z 
jednotlivých oblastí.

Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP 
(č. 447/2008 Z. z.)

Nový zákon nadväzuje na systém kompenzácií definovaných 
zákonom o sociálnej pomoci, pričom reaguje na požiadavky  zástupcov 
občanov s ŤZP z praxe. Ustanovuje štyri oblasti kompenzácie – oblasť 
mobility, komunikácie, zvýšených výdavkov a sebaobsluhy.  Za 
posudkovú činnosť sa považuje lekárska posudková činnosť a sociálna 
posudková činnosť. Do  posudkovej činnosti  pribudlo aj posudzovanie 
na účely parkovacieho preukazu. Úrady práce sociálnych vecí a rodiny 
budú tieto preukazy aj vydávať. Doteraz ich vydávalo len osem 
obvodných úradov v sídle kraja. Tento preukaz je určený na využívanie 
vyhradených parkovacích miest na území SR a štátoch EÚ. Preukazy 
doteraz vydané môžu platiť až do konca roka 2013. Ďalej sa zavádza  
možnosť navýšenia miery funkčnej poruchy (MFP) o 10%  s 
prihliadnutím na ďalšie funkčné poruchy, ktoré ovplyvňujú 
znevýhodnenie s najvyššou MFP a upravujú sa niektoré podmienky 
posudzovania v oblasti lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti.

Taktiež peňažné príspevky, ktoré sa poskytovali podľa zákona o 
sociálnej pomoci, sa v podstate poskytujú aj naďalej. Ako jedna z foriem 
kompenzácie  je v zákone samostatne upravený peňažný príspevok 
určený na kúpu zdvíhacieho zariadenia a peňažný príspevok  na úpravu 
osobného motorového vozidla.  V zákone je ustanovená aj valorizácia 
výšky jednotlivých príspevkov v nadväznosti na životné minimum.  
Zvýšila sa hodinová sadzba pri príspevku na osobnú asistenciu. 
Upravujú sa ďalšie podmienky poskytovania  príspevkov a zákon tiež 
ustanovuje, že všetky opakované peňažné príspevky sa budú vyplácať 
mesačne pozadu. Pre poberateľov peňažných príspevkov a príspevku za 
opatrovanie to znamená, že príspevky za mesiac január 2009  budú mať 
vyplatené až v mesiaci február 2009. Zvýšila sa hranica príjmu, pri 
ktorom možno poskytovať peňažný príspevok na kompenzáciu 
zvýšených výdavkov z doterajšieho dvojnásobku na trojnásobok sumy 

životného minima. Podstatná zmena nastala pri príspevku za 
opatrovanie. Rozšíril sa okruh blízkych osôb, ktorým je možné 
poskytnúť príspevok za opatrovanie a to o švagra, švagrinú, neter a 
synovca. Peňažný príspevok podľa nového zákona bude môcť poberať 
aj  cudzia osoba, ktorá opatruje občana s ŤZP a býva s ním v domácnosti 
a tiež aj osoba, ktorá študuje externou formou alebo študuje popri 
zamestnaní a v čase svojej neprítomnosti zabezpečí opatrovanie osobe 
s ŤZP. Zavádza sa kategorizácia pomôcok, čo znamená, že sa upravili 
podmienky zaraďovania, schvaľovania, vyraďovania pomôcok, 
určovania max. sumy za pomôcky, ktoré je možné na účely výpočtu 
príspevku na kúpu pomôcky zohľadňovať. Taktiež sa stanovia 
opatrením aj max. ceny materiálov a prác pre účely poskytovania 
príspevkov na úpravu bytu, rodinného domu a úpravu garáže. 

Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi
Cieľom novely ja zachovať garanciu štátu v tejto oblasti a zlepšiť 

sociálnu situáciu rodín s deťmi, ktoré si plnia povinnú školskú 
dochádzku.

V tejto súvislosti sa po dohode so Zdužením miest a obcí Slovenska 
vypustili zo zákona ustanovenia o prechode pôsobnosti v oblasti 
pomoci hmotnej núdzi na obce. Ďalej sa zaviedla nová dávka vo výške 
500 Sk (16,60 euro) pre všetky deti v hmotnej núdzi, ktoré si riadne plnia 
povinnú školskú dochádzku a zároveň zaniklo poskytovanie dotácie na 
motivačný príspevok, ktorý závisel od študijných výsledkov žiaka a 
poskytoval sa v zmysle Výnosu MPSVR SR zo dňa 5.12.2007. Zákon 
definuje aj základné životné podmienky pre účely posudzovania 
hmotnej núdze: jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a 
prístrešie.

Zmeny v poskytovaní štátnych sociálnych dávok  
Novelou zákona o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku 

rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým 
sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa 
menia ďalšie zákony sa rozširuje poskytovanie jednorazového príplatku 
k príspevku pri narodení v sume 20 440 Sk (678,49 eur) aj v prípade 
narodenia druhého alebo tretieho dieťaťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní. 

Zmeny v oblasti sociálnej pomoci a v štátnych sociálnych dávkach od 1.1.2009

Klub seniorov opäť v akcii

december 2008 december 2008
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Október je mesiac úcty k starším. Náš sviatok nám prišli spríjemniť deti 
zo školy a škôlky. V klube na nich čakali maškrty a malé občerstvenie. K 
nášmu sviatku si pre nás deti pripravili pekné vystúpenie a obdarili nás  
obrázkami, ktoré pre nás namaľovali. Slová vďaky nám prišiel vyjadriť k 
nášmu sviatku aj starosta obce a jeho zástupca. Celý december bude náš 
klub v pohotovosti. Deti zo školy  majú 16.12. vianočné trhy a my sme im 
pomohli pri príprave. Teraz sa pripravujeme na Vianoce,  robíme si 
vianočnú výzdobu a nacvičujeme   program. 

Poskytovanie príplatku je vylúčené v prípade, ak v období pred 
narodením druhého alebo tretieho dieťaťa bola staršiemu dieťaťu alebo 
deťom súdom nariadená ústavná starostlivosť alebo náhradná 
starostlivosť, alebo boli deti osvojené a táto situácia sa do narodenia 
druhého alebo tretieho dieťaťa nezmenila. Ak v čase rozhodovania o 
príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa úrad práce sociálnych vecí a 
rodiny na základe rozhodnutia poukazuje obci  prídavok na dieťa 
vyplácaný na staršie dieťa alebo deti z dôvodu zanedbávania plnenia 
povinnej školskej dochádzky  detí, v takomto prípade rozhodne úrad o 
poukázaní finančných prostriedkov obci, ktorá z poukázanej sumy 
príplatku zabezpečí potrebné vybavenie pre novorodenca.

Cieľom novej  sociálnej dávky – príspevku na starostlivosť o dieťa – je 
prispieť rodičom na výdavky spojené so  zabezpečením starostlivosti o 
každé maloleté dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku v 
čase, keď sa nemôžu o dieťa starať osobne, pretože vykonávajú 
zárobkovú činnosť alebo si plnia študijné povinnosti. Účelom príspevku 
je zároveň podporiť zamestnanosť a zamestnateľnosť rodičov, zlepšiť 
ich prístup na trh práce a vytvoriť podmienky, ktoré im umožnia 
zosúladiť ich pracovný, osobný a rodinný život. 

Od januára si bude môcť rodič vybrať medzi rodičovským príspevkom, 
ktorý sa bude aj naďalej poskytovať podľa platnej legislatívy a 
príspevkom na starostlivosť o dieťa podľa toho, ktorá dávka bude viac 
vyhovovať potrebám jeho rodiny. V priebehu prvých troch rokov od 
narodenia dieťaťa môže rodič podľa potreby prejsť aj viackrát z 
rodičovského príspevku na príspevok na starostlivosť o dieťa a opačne. 
Poskytovanie obidvoch dávok rodičovi súčasne zákon vylučuje. 
Príspevkom na starostlivosť o dieťa poskytne  štát finančnú podporu na 
každé dieťa tým rodičom, ktorí sa rozhodnú vykonávať zárobkovú 
činnosť a počas jej výkonu zabezpečia starostlivosť o svoje maloleté 
dieťa inou právnickou alebo fyzickou osobou. O príspevok môžu 
požiadať aj rodičia, ktorí zabezpečili v čase výkonu zárobkovej činnosti 
starostlivosť o svoje dieťa jeho umiestnením v materskej škole, v 
dôsledku čoho stratili podľa platnej legislatívy nárok na rodičovský 
príspevok. Príspevok sa bude vyplácať v dvoch sumách mesačne v 
závislosti od poskytovateľa starostlivosti a od výšky preukázaných 
výdavkov rodiča. 

Rodičom, ktorým vznikol nárok na rodičovský príspevok pred 1. 
januárom 2009 sa bude naďalej poskytovať rodičovský príspevok podľa  
zákona účinného do 31. decembra 2008 a to  aj rodičom, ktorí budú 
vykonávať zárobkovú činnosť za podmienky, že rodič nepožiada o 

príspevok na starostlivosť o dieťa alebo dieťa neumiestni do materskej 
školy.

Výška prídavku na dieťa sa upravuje z doterajších 540 Sk (17,93 eur) na 
sumu 640 Sk (21,25 eur) mesačne. Sumy prídavku na dieťa a príplatku k 
prídavku sa budú každoročne upravovať od 1. januára v závislosti od 
zmeny životného minima.

Zmeny v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Novela zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o 

sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, ktorá nadobúda  účinnosť 1. januára 2009, dopĺňa 
opatrenia na predchádzanie krízovým situáciám v rodine, riešenie 
rodinných konfliktov, programy krízových a resocializačných stredísk, 
rozširuje spektrum a programy sociálnej kurately detí, výchovných 
opatrení, opatrení vykonávaných v rodinnom a náhradnom rodinnom 
prostredí, dopĺňa možnosti prípravy aj v prípade náhradnej osobnej  
starostlivosti a povinnosti prípravy osôb, ktoré si na krátky čas (víkend) 
berú do svojho rodinného prostredia dieťa z detského domova.

Novela upravuje výslovný zákaz používania všetkých foriem telesných 
trestov, ako aj iných hrubých a ponižujúcich trestov pri vykonávaní 
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Upravuje 
povinnosť orgánu SPOD a SK pri každom upozornení na použitie 
hrubých a ponižujúcich trestov na dieťati rodičom alebo osobou, ktorá 
sa osobne stará o dieťa, zvoliť a uplatniť vždy primerané opatrenie podľa 
tohto zákona. Široké spektrum opatrení, ktoré má tento orgán k 
dispozícii, umožňuje voliť opatrenia od miernejších (napríklad 
výchovné opatrenie – upozornenie) až po tie najzávažnejšie ako napr. 
podania návrhu na súd na nariadenie ústavnej starostlivosti. Takouto 
právnou úpravou sa zároveň nevylučuje oznamovacia povinnosť 
orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Novela nanovo upravuje opatrenia finančného charakteru v časti 
povinnosti obce, pričom zohľadňuje skutočnosť, že obec preukázateľne 
pracovala s dieťaťom a jeho rodinou najmenej jeden rok pred jeho 
umiestnením do detského domova.

 
Bližšie informácie vám poskytneme osobne na ÚPSVaR v Piešťanoch, 

resp. na telefónnych číslach: 2441 640 – príspevky na kompenzáciu ŤZP, 
2441 670 – posudková činnosť, 2441 510 – hmotná núdza, 2441 550 – 
štátne sociálne dávky a 2441 601 – sociálnoprávna ochrana detí a 
sociálna kuratela.

ÚPSVaR v Piešťanoch

Kultúra, sociálne veci a zdravotníctvo

V piatok 12. 12. sa konalo uvítanie do života našich najmladších 
občanov a 19. 12. sa na záver pracovného roka uskutočnilo stretnutie 
zamestnancov obce, poslancov a členov komisií. Naše členky 
samozrejme pri všetkých týchto akciách pomáhali. 

Tiež sa chystáme prispieť k oslave Nového roka. Čím? Nechajte sa 
všetci prekvapiť!

Margita Knapcová

Veselé Vianoce  pre seniorov
Vianoce v nás vzbudzujú pocit spolupatričnosti. Sú časom, keď v kruhu 

svojich blízkych prežívame príjemné chvíle a užívame si pohodu, pokoj a 
navzájom sa obdarúvame. 

K spoločnému stolu  si sadli  s našimi seniormi  aj predstavitelia našej 
obce, aby im prejavili úctu  a lásku a poďakovali sa za všetko, čo pre svoje 
rodiny a pre obec urobili a ešte stále robia. Toto príjemné posedenie, 
v krásne vyzdobenej sále kultúrneho domu, už tradične pripravila 
komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo na druhú adventnú nedeľu. Že 
si naši seniori na toto predvianočné posedenie už zvykli, svedčí aj 
každoročná bohatá účasť. Inak tomu nebolo ani v tomto roku. 

V zaplnenej sále sa o kultúrny program postaral folklórny súbor 
Krakovianka, ktorý svojím vystúpením už tradične pobavil všetkých 
prítomných. Starosta obce zaželal všetkým, aby v pokoji, v kruhu svojich 
blízkych, prežili aj tohtoročné Vianoce. Do Nového roku zaželal pevné 
zdravie a Božské požehnanie s prianím stretnúť sa v takomto počte a v 
zdraví aj o rok. Všetci seniori  dostali od obce aj malé darčeky. 

Ing. Mgr. Anna Bolečková

Dňom 1.1.2009 nadobudnú účinnosť nové zákony, resp. novely 
zákonov, ktoré sa dotknú predovšetkým občanov s ťažkým zdravotným 
postihnutím, rodín s deťmi či poberateľov dávky v hmotnej núdzi. Preto 
sme pre vás pripravili prehľad tých najdôležitejších informácií z 
jednotlivých oblastí.

Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP 
(č. 447/2008 Z. z.)

Nový zákon nadväzuje na systém kompenzácií definovaných 
zákonom o sociálnej pomoci, pričom reaguje na požiadavky  zástupcov 
občanov s ŤZP z praxe. Ustanovuje štyri oblasti kompenzácie – oblasť 
mobility, komunikácie, zvýšených výdavkov a sebaobsluhy.  Za 
posudkovú činnosť sa považuje lekárska posudková činnosť a sociálna 
posudková činnosť. Do  posudkovej činnosti  pribudlo aj posudzovanie 
na účely parkovacieho preukazu. Úrady práce sociálnych vecí a rodiny 
budú tieto preukazy aj vydávať. Doteraz ich vydávalo len osem 
obvodných úradov v sídle kraja. Tento preukaz je určený na využívanie 
vyhradených parkovacích miest na území SR a štátoch EÚ. Preukazy 
doteraz vydané môžu platiť až do konca roka 2013. Ďalej sa zavádza  
možnosť navýšenia miery funkčnej poruchy (MFP) o 10%  s 
prihliadnutím na ďalšie funkčné poruchy, ktoré ovplyvňujú 
znevýhodnenie s najvyššou MFP a upravujú sa niektoré podmienky 
posudzovania v oblasti lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti.

Taktiež peňažné príspevky, ktoré sa poskytovali podľa zákona o 
sociálnej pomoci, sa v podstate poskytujú aj naďalej. Ako jedna z foriem 
kompenzácie  je v zákone samostatne upravený peňažný príspevok 
určený na kúpu zdvíhacieho zariadenia a peňažný príspevok  na úpravu 
osobného motorového vozidla.  V zákone je ustanovená aj valorizácia 
výšky jednotlivých príspevkov v nadväznosti na životné minimum.  
Zvýšila sa hodinová sadzba pri príspevku na osobnú asistenciu. 
Upravujú sa ďalšie podmienky poskytovania  príspevkov a zákon tiež 
ustanovuje, že všetky opakované peňažné príspevky sa budú vyplácať 
mesačne pozadu. Pre poberateľov peňažných príspevkov a príspevku za 
opatrovanie to znamená, že príspevky za mesiac január 2009  budú mať 
vyplatené až v mesiaci február 2009. Zvýšila sa hranica príjmu, pri 
ktorom možno poskytovať peňažný príspevok na kompenzáciu 
zvýšených výdavkov z doterajšieho dvojnásobku na trojnásobok sumy 

životného minima. Podstatná zmena nastala pri príspevku za 
opatrovanie. Rozšíril sa okruh blízkych osôb, ktorým je možné 
poskytnúť príspevok za opatrovanie a to o švagra, švagrinú, neter a 
synovca. Peňažný príspevok podľa nového zákona bude môcť poberať 
aj  cudzia osoba, ktorá opatruje občana s ŤZP a býva s ním v domácnosti 
a tiež aj osoba, ktorá študuje externou formou alebo študuje popri 
zamestnaní a v čase svojej neprítomnosti zabezpečí opatrovanie osobe 
s ŤZP. Zavádza sa kategorizácia pomôcok, čo znamená, že sa upravili 
podmienky zaraďovania, schvaľovania, vyraďovania pomôcok, 
určovania max. sumy za pomôcky, ktoré je možné na účely výpočtu 
príspevku na kúpu pomôcky zohľadňovať. Taktiež sa stanovia 
opatrením aj max. ceny materiálov a prác pre účely poskytovania 
príspevkov na úpravu bytu, rodinného domu a úpravu garáže. 

Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi
Cieľom novely ja zachovať garanciu štátu v tejto oblasti a zlepšiť 

sociálnu situáciu rodín s deťmi, ktoré si plnia povinnú školskú 
dochádzku.

V tejto súvislosti sa po dohode so Zdužením miest a obcí Slovenska 
vypustili zo zákona ustanovenia o prechode pôsobnosti v oblasti 
pomoci hmotnej núdzi na obce. Ďalej sa zaviedla nová dávka vo výške 
500 Sk (16,60 euro) pre všetky deti v hmotnej núdzi, ktoré si riadne plnia 
povinnú školskú dochádzku a zároveň zaniklo poskytovanie dotácie na 
motivačný príspevok, ktorý závisel od študijných výsledkov žiaka a 
poskytoval sa v zmysle Výnosu MPSVR SR zo dňa 5.12.2007. Zákon 
definuje aj základné životné podmienky pre účely posudzovania 
hmotnej núdze: jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a 
prístrešie.

Zmeny v poskytovaní štátnych sociálnych dávok  
Novelou zákona o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku 

rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým 
sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa 
menia ďalšie zákony sa rozširuje poskytovanie jednorazového príplatku 
k príspevku pri narodení v sume 20 440 Sk (678,49 eur) aj v prípade 
narodenia druhého alebo tretieho dieťaťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní. 

Zmeny v oblasti sociálnej pomoci a v štátnych sociálnych dávkach od 1.1.2009

Klub seniorov opäť v akcii
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Projekt parčíka sa stal skutočnosťou

Na jar tohto roku sa obecný úrad a Základná organizácia Slovenského 
zväzu záhradkárov (ZO SZZ) v obci Veľké Orvište dohodli, že spoločným 
úsilím vybudujú malý okrasný parčík v priestore medzi potokom 
Dubová a Záhradkárskou osadou. Cieľom tejto iniciatívy bolo zlepšiť a 
skrášliť životné prostredie v tejto časti obce Veľké Orvište. ZO SZZ sa 
aktívne podieľala na spracovaní projektu nového parčíka. Obecný úrad 
zase vyčlenil zo svojho rozpočtu potrebné finančné prostriedky na 
zakúpenie okrasných rastlín a drevín. Samotná realizácia projektu 
parčíka bola vykonaná dňa 23. októbra. Vzhľadom na dobré vzťahy ZO 
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Životné prostredieKultúra, sociálne veci a zdravotníctvo

V klube seniorov sa dňa 12. decembra stretli najmladší Orvišťania a ich 
rodičia. Všetky detičky, narodené v tomto roku, boli pozvané starostom 
obce na slávnostné uvítanie do života. A tento rok  ich bolo požehnane – 
dvanásť.  Slávnostný deň pre nich pripravila komisia pre sociálne veci a 
zdravotníctvo.

Na úvod slávnosti zaspievala Milka Glasnáková. Pani Knapcová, 
predsedníčka komisie, privítala všetkých prítomných a pani Bartková 
predstavila starostovi obce nových občanov Veľkého Orvišťa. Prvým 
novým občanom v tomto roku bol Folajtár Dominik, syn Romana a Evy 
Folajtárovcov, ďalej to boli:

Mokošová Natália, dcéra Adriána a Gabriely Mokošovcov,
Vavrinec Zoltán, syn Nagyváthy Zoltána a Evy Varincovej, 
Vavrinec Jakub, syn Radovana a Martiny Vavrincovcov,
Hornáková Nina, dcéra Patrika a Zuzany Hornákovcov,

Uvítanie do života

Životné prostredie

Tapušík Adrián, syn Martina a Bibiany Tapušíkovcov,
Moravčíková Nela, dcéra Mareka a Evy Moravčíkovcov,
Lakatoš Mário, syn Mária a Andrei Lakatošovcov,
Folajtárová Rebeka, dcéra Miroslava a Jarmily Folajtárovcov,
Táborská Vanesa, dcéra Jaroslava Táborského a Jany Gábrišovej,
Hlavna Martin, syn Gilberta a Evy Hlavnovcov,
Masariková Lenka, dcéra Michala a Zuzany Masarikovcov.
V krátkom príhovore starosta obce zaželal novým občanom a ich 

rodičom veľa zdravia, šťastia, lásky, spoločne prežitých krásnych chvíľ a 
daroval im album s venovaním obce ako spomienku na tento deň. Všetci 
novorodenci dostali od obce aj finančný príspevok vo výške 2000 Sk.  Na 
záver pri piesni Hero od Mariah Carey, si všetci prítomní pripili na zdravie 
najmenších občanov Orvišťa.

Ing. Mgr. Anna Bolečková

SZZ a Strednej záhradníckej školy v Piešťanoch bola výsadba vykonaná 
prostredníctvom odbornej praxe študentov pod dohľadom majstra 
odborného výcviku. Takýmto spôsobom bolo zabezpečené odborné 
založenie tohto parčíka. Veríme, že vysadeným rastlinám a drevinám sa 
bude dobre dariť. Spolupráca ZO SZZ s obecným úradom sa týmto 
zrejme nekončí, nakoľko by bolo vhodné na tomto mieste urobiť ďalšie 
úpravy, napríklad uložiť obrubníky, vysadiť trávu a osadiť lavičku. Až 
následne po týchto úpravách a po rozrastení sa vysadených rastlín a 
drevín, čo sa dá očakávať tak za dva až tri roky, by sa mal parčík prejaviť v 
plnej kráse. Ale už teraz pozývame všetkých obyvateľov našej obce, aby 
sa v rámci prechádzky a oddychu prišli na toto dielo pozrieť.

Kvetoslav Kučerák
predseda ZO SZZ  

Zber použitého kuchynského oleja

Aj naša obec sa zapojila do zberu a recyklácie použitého kuchynského 
oleja. Zbiera sa olej rastlinného pôvodu, ktorý je používaný pri varení. 
Drobné zvyšky jedla, ktoré ostávajú na panvici, môžu byť taktiež vliate 
do zbernej nádoby. Použitý kuchynský olej nalievajte do plastových 
fliaš. Fľaše s použitým olejom je potrebné priniesť do skladu pri 
obecnom úrade. Pracovník obce použitý olej od občanov preleje do 
zberného kontajnera a prázdnu fľašu vráti občanovi, ktorý ju opäť 
použije na zber oleja. Občania môžu použitý olej zbierať stále. 
V miestnom rozhlase bude oznámená doba, kedy bude možné 
odovzdať zozbieraný olej v sklade pri obecnom úrade. Zároveň 
upozorňujeme, že sa zbiera iba použitý kuchynský olej a je prísne 
zakázané miešať tento olej s inými druhmi oleja.

Eva Folajtárová, predsedníčka komisie 
životného prostredia a výstavby

Nový záhon pri cintoríne

V minulom čísle Orvištských novín sme vás informovali, že na zákrute 
pri kostole bude nový záhon. Určite ste si už všetci všimli, že sa tak stalo. V 
polovici októbra sa pred kostolom zišli všetci občania, ktorí chceli 
pomôcť. Nebolo ich veľa, ale pod odborným vedením pani Olinky 
Stankovičovej a za pomoci zamestnanca obce pána Stanislava 
Nedorosta a aktivačného zamestnanca Jána Drličku sa všetka práca 
zvládla. O vyjadrenie k vybudovanému záhonu sme požiadali pani 
Olinku Stankovičovú a starostu obce.

Pani Stankovičová pre Orvištské noviny uviedla: „Vzhľadom na terén 
bolo potrebné pri návrhu výsadby a pri samotnej výsadbe rešpektovať, 
aby križovatka neprestala byť prehľadná a bezpečná. Preto sme zvolili 
výsadbový materiál pomaly rastúcich drevín (Thuja Danica), ktoré sú 
stále zelené a udržiavajú si svoj tvar gule. Táto výsadba ani o 10 rokov 
nepresiahne bezpečnú výšku asi 70 cm a jej údržba je nenáročná.“

Starosta obce: „Ďakujem všetkým občanom, ktorí obetovali celú 
sobotu a pomohli vybudovať tento záhon. Boli to rodina Straková, 
Bolečková, pán Ján Mokoš, pani Marta Bartková, pani Eva Folajtárová a 
pani Margita Knapcová. Obzvlášť ďakujem pani Knapcovej a pani 

Strakovej za zabezpečenie zliav na nákup zelene, trávy, jej uloženia a 
iných materiálov. Celý záhon tak stál obec asi 25 tis. Sk. Bez pomoci 
občanov by to bol určite dvojnásobok. Čím viac sa budú občania  do 
takýchto akcií zapájať, tým viac sa bude môcť v obci urobiť.“

Redakcia

„Likvidácia“ komunálneho odpadu je jednou z hlavných služieb, ktoré 
obec poskytuje svojim občanom. Obecné zastupiteľstvo na svojej 21. 
schôdzi dňa 31.10.2008 analyzovalo náklady na likvidáciu odpadu za 
posledné tri roky. Údaje sú v priloženej tabuľke a zobrazené aj graficky.     

Kým v r. 2005 nás likvidácia stála 439 tis. Sk, v minulom roku 2007 to 
bolo už 572 tis. Sk, čo je nárast o 30 %. Kým v r. 2007 zaplatili občania za 
odpad 276 tisíc Sk, v r. 2007 to bolo 265 tisíc Sk. Teda na celkových 
nákladoch na likvidáciu odpadov sa v r. 2005 podieľali občania 63 %, v r. 
2007 to bolo už len 46 %.  Chýbajúce prostriedky musela doplatiť obec z 
rozpočtu. V r. 2005 sa obec podieľala na celkových nákladoch 37 %, v r. 
2007 to bolo už 54 %. Ak si to zrekapitulujeme, ročne vynakladáme na 
likvidáciu odpadu viac ako pol milióna korún. Túto veľkú sumu peňazí by 
sme mohli využiť aj racionálnejšie. Aké je riešenie? Riešenie je v 
separovaní a v následnej recyklácii odpadov.

Komunálny odpad je zložený z dvoch základných skupín odpadu. 
Recyklovateľné (využiteľné ako druhotné suroviny) odpady sú papier, 
plasty, sklo, elektroodpad a pod.  Tieto odpady separujeme.  
Nerecyklovateľné (nevyužiteľné) odpady, ktoré dávame do popolníc, 
končia v našom prípade na skládke v Bojnej. 

Poplatky za separované odpady sú niekoľkonásobne menšie než za 
odpady, ktoré zneškodňujeme na skládke v Bojnej. Teda, ak chceme  
znížiť náklady na odpad, musíme oveľa viac ako doteraz odpad 
separovať.     

Komisia životného prostredia a výstavby vypracuje a na januárovej 
schôdzi obecného zastupiteľstva predloží koncepciu, ako zvýšiť 
množstvo separovaného odpadu. 

Tab. Č. 1: Náklady na likvidáciu komunálnych odpadov

P.  Položka  2005 2006 2007

č.
   

tis. Sk tis. Sk tis. Sk

1

 
Náklady na vývoz komunálnych odpadov

 
102 158 216

2

 

Náklady na separovaný zber

 

29 34 36

3

 

Náklady na vývoz kontajnerov

 

32 76 55

4

 

Náklady obce

 

163 268 307

5

 

Celkový nárast (%)

 

100 164 188

6

 

Podiel z celkových nákladov (%)

 

37 50 54

7

 

Poplatky občanov

 

276 267 265

8

 

Podiel z celkových nákladov (%)

 

63 50 46

9 Náklady spolu 439 535 572

10 Celkový nárast (%) 100 122 130
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Projekt parčíka sa stal skutočnosťou

Na jar tohto roku sa obecný úrad a Základná organizácia Slovenského 
zväzu záhradkárov (ZO SZZ) v obci Veľké Orvište dohodli, že spoločným 
úsilím vybudujú malý okrasný parčík v priestore medzi potokom 
Dubová a Záhradkárskou osadou. Cieľom tejto iniciatívy bolo zlepšiť a 
skrášliť životné prostredie v tejto časti obce Veľké Orvište. ZO SZZ sa 
aktívne podieľala na spracovaní projektu nového parčíka. Obecný úrad 
zase vyčlenil zo svojho rozpočtu potrebné finančné prostriedky na 
zakúpenie okrasných rastlín a drevín. Samotná realizácia projektu 
parčíka bola vykonaná dňa 23. októbra. Vzhľadom na dobré vzťahy ZO 
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Životné prostredieKultúra, sociálne veci a zdravotníctvo

V klube seniorov sa dňa 12. decembra stretli najmladší Orvišťania a ich 
rodičia. Všetky detičky, narodené v tomto roku, boli pozvané starostom 
obce na slávnostné uvítanie do života. A tento rok  ich bolo požehnane – 
dvanásť.  Slávnostný deň pre nich pripravila komisia pre sociálne veci a 
zdravotníctvo.

Na úvod slávnosti zaspievala Milka Glasnáková. Pani Knapcová, 
predsedníčka komisie, privítala všetkých prítomných a pani Bartková 
predstavila starostovi obce nových občanov Veľkého Orvišťa. Prvým 
novým občanom v tomto roku bol Folajtár Dominik, syn Romana a Evy 
Folajtárovcov, ďalej to boli:

Mokošová Natália, dcéra Adriána a Gabriely Mokošovcov,
Vavrinec Zoltán, syn Nagyváthy Zoltána a Evy Varincovej, 
Vavrinec Jakub, syn Radovana a Martiny Vavrincovcov,
Hornáková Nina, dcéra Patrika a Zuzany Hornákovcov,

Uvítanie do života

Životné prostredie

Tapušík Adrián, syn Martina a Bibiany Tapušíkovcov,
Moravčíková Nela, dcéra Mareka a Evy Moravčíkovcov,
Lakatoš Mário, syn Mária a Andrei Lakatošovcov,
Folajtárová Rebeka, dcéra Miroslava a Jarmily Folajtárovcov,
Táborská Vanesa, dcéra Jaroslava Táborského a Jany Gábrišovej,
Hlavna Martin, syn Gilberta a Evy Hlavnovcov,
Masariková Lenka, dcéra Michala a Zuzany Masarikovcov.
V krátkom príhovore starosta obce zaželal novým občanom a ich 

rodičom veľa zdravia, šťastia, lásky, spoločne prežitých krásnych chvíľ a 
daroval im album s venovaním obce ako spomienku na tento deň. Všetci 
novorodenci dostali od obce aj finančný príspevok vo výške 2000 Sk.  Na 
záver pri piesni Hero od Mariah Carey, si všetci prítomní pripili na zdravie 
najmenších občanov Orvišťa.

Ing. Mgr. Anna Bolečková

SZZ a Strednej záhradníckej školy v Piešťanoch bola výsadba vykonaná 
prostredníctvom odbornej praxe študentov pod dohľadom majstra 
odborného výcviku. Takýmto spôsobom bolo zabezpečené odborné 
založenie tohto parčíka. Veríme, že vysadeným rastlinám a drevinám sa 
bude dobre dariť. Spolupráca ZO SZZ s obecným úradom sa týmto 
zrejme nekončí, nakoľko by bolo vhodné na tomto mieste urobiť ďalšie 
úpravy, napríklad uložiť obrubníky, vysadiť trávu a osadiť lavičku. Až 
následne po týchto úpravách a po rozrastení sa vysadených rastlín a 
drevín, čo sa dá očakávať tak za dva až tri roky, by sa mal parčík prejaviť v 
plnej kráse. Ale už teraz pozývame všetkých obyvateľov našej obce, aby 
sa v rámci prechádzky a oddychu prišli na toto dielo pozrieť.

Kvetoslav Kučerák
predseda ZO SZZ  

Zber použitého kuchynského oleja

Aj naša obec sa zapojila do zberu a recyklácie použitého kuchynského 
oleja. Zbiera sa olej rastlinného pôvodu, ktorý je používaný pri varení. 
Drobné zvyšky jedla, ktoré ostávajú na panvici, môžu byť taktiež vliate 
do zbernej nádoby. Použitý kuchynský olej nalievajte do plastových 
fliaš. Fľaše s použitým olejom je potrebné priniesť do skladu pri 
obecnom úrade. Pracovník obce použitý olej od občanov preleje do 
zberného kontajnera a prázdnu fľašu vráti občanovi, ktorý ju opäť 
použije na zber oleja. Občania môžu použitý olej zbierať stále. 
V miestnom rozhlase bude oznámená doba, kedy bude možné 
odovzdať zozbieraný olej v sklade pri obecnom úrade. Zároveň 
upozorňujeme, že sa zbiera iba použitý kuchynský olej a je prísne 
zakázané miešať tento olej s inými druhmi oleja.

Eva Folajtárová, predsedníčka komisie 
životného prostredia a výstavby

Nový záhon pri cintoríne

V minulom čísle Orvištských novín sme vás informovali, že na zákrute 
pri kostole bude nový záhon. Určite ste si už všetci všimli, že sa tak stalo. V 
polovici októbra sa pred kostolom zišli všetci občania, ktorí chceli 
pomôcť. Nebolo ich veľa, ale pod odborným vedením pani Olinky 
Stankovičovej a za pomoci zamestnanca obce pána Stanislava 
Nedorosta a aktivačného zamestnanca Jána Drličku sa všetka práca 
zvládla. O vyjadrenie k vybudovanému záhonu sme požiadali pani 
Olinku Stankovičovú a starostu obce.

Pani Stankovičová pre Orvištské noviny uviedla: „Vzhľadom na terén 
bolo potrebné pri návrhu výsadby a pri samotnej výsadbe rešpektovať, 
aby križovatka neprestala byť prehľadná a bezpečná. Preto sme zvolili 
výsadbový materiál pomaly rastúcich drevín (Thuja Danica), ktoré sú 
stále zelené a udržiavajú si svoj tvar gule. Táto výsadba ani o 10 rokov 
nepresiahne bezpečnú výšku asi 70 cm a jej údržba je nenáročná.“

Starosta obce: „Ďakujem všetkým občanom, ktorí obetovali celú 
sobotu a pomohli vybudovať tento záhon. Boli to rodina Straková, 
Bolečková, pán Ján Mokoš, pani Marta Bartková, pani Eva Folajtárová a 
pani Margita Knapcová. Obzvlášť ďakujem pani Knapcovej a pani 

Strakovej za zabezpečenie zliav na nákup zelene, trávy, jej uloženia a 
iných materiálov. Celý záhon tak stál obec asi 25 tis. Sk. Bez pomoci 
občanov by to bol určite dvojnásobok. Čím viac sa budú občania  do 
takýchto akcií zapájať, tým viac sa bude môcť v obci urobiť.“

Redakcia

„Likvidácia“ komunálneho odpadu je jednou z hlavných služieb, ktoré 
obec poskytuje svojim občanom. Obecné zastupiteľstvo na svojej 21. 
schôdzi dňa 31.10.2008 analyzovalo náklady na likvidáciu odpadu za 
posledné tri roky. Údaje sú v priloženej tabuľke a zobrazené aj graficky.     

Kým v r. 2005 nás likvidácia stála 439 tis. Sk, v minulom roku 2007 to 
bolo už 572 tis. Sk, čo je nárast o 30 %. Kým v r. 2007 zaplatili občania za 
odpad 276 tisíc Sk, v r. 2007 to bolo 265 tisíc Sk. Teda na celkových 
nákladoch na likvidáciu odpadov sa v r. 2005 podieľali občania 63 %, v r. 
2007 to bolo už len 46 %.  Chýbajúce prostriedky musela doplatiť obec z 
rozpočtu. V r. 2005 sa obec podieľala na celkových nákladoch 37 %, v r. 
2007 to bolo už 54 %. Ak si to zrekapitulujeme, ročne vynakladáme na 
likvidáciu odpadu viac ako pol milióna korún. Túto veľkú sumu peňazí by 
sme mohli využiť aj racionálnejšie. Aké je riešenie? Riešenie je v 
separovaní a v následnej recyklácii odpadov.

Komunálny odpad je zložený z dvoch základných skupín odpadu. 
Recyklovateľné (využiteľné ako druhotné suroviny) odpady sú papier, 
plasty, sklo, elektroodpad a pod.  Tieto odpady separujeme.  
Nerecyklovateľné (nevyužiteľné) odpady, ktoré dávame do popolníc, 
končia v našom prípade na skládke v Bojnej. 

Poplatky za separované odpady sú niekoľkonásobne menšie než za 
odpady, ktoré zneškodňujeme na skládke v Bojnej. Teda, ak chceme  
znížiť náklady na odpad, musíme oveľa viac ako doteraz odpad 
separovať.     

Komisia životného prostredia a výstavby vypracuje a na januárovej 
schôdzi obecného zastupiteľstva predloží koncepciu, ako zvýšiť 
množstvo separovaného odpadu. 

Tab. Č. 1: Náklady na likvidáciu komunálnych odpadov
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1

 
Náklady na vývoz komunálnych odpadov

 
102 158 216

2

 

Náklady na separovaný zber

 

29 34 36

3

 

Náklady na vývoz kontajnerov

 

32 76 55

4

 

Náklady obce

 

163 268 307

5

 

Celkový nárast (%)

 

100 164 188

6

 

Podiel z celkových nákladov (%)

 

37 50 54

7

 

Poplatky občanov

 

276 267 265

8

 

Podiel z celkových nákladov (%)

 

63 50 46

9 Náklady spolu 439 535 572

10 Celkový nárast (%) 100 122 130
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Životné prostredie

Výstava jesenných prác v materskej škole

Začiatkom mesiaca október zavítala do materskej školy „Lienka“ vo 
Veľkom Orvišti pani Jeseň. Konala sa tam totiž výstava prác na tému: 
„Jeseň, pani bohatá“, ktoré vyrobili v rámci tvorivých dielní učiteľky, deti, 
rodičia a ostatní zamestnanci materskej školy. Nechýbali  rôzne 
postavičky a strašidielka z tekvíc, „ovocníčkovia“ z rozličných druhov 
ovocia a zeleniny dotvorené rozličným prírodným materiálom. Hlavnou 
úlohou výstavy bolo zapojiť do akcie čo najviac rodičov, a tým upevniť 
spoluprácu s rodinou. Ich nápady, tvorivosť a fantázia boli naozaj skvelé.

Výstava bola určená pre širokú verejnosť a navštívili ju napríklad 
starosta obce, zamestnanci obecného úradu, poslanci obecného 
zastupiteľstva, knihovníčka, dôchodkyne z klubu dôchodcov, mamičky 
s detičkami a mnoho ďalších. Za účasť na výstave dostal každý účastník 
jabĺčko s poďakovaním za návštevu.

Školy a knižnica

Pôjde o to, aby sme okrem papiera, PET fliaš, skla a elektroodpadu 
separovali ďalšie zložky komunálneho odpadu. V tomto roku sme začali 
separovať tetrapacky a použitý stolový olej. Najťažšia práca je naučiť ľudí 
separovať. Separovanie odpadov je však prvý krok, ako znížime náklady 
na odpad.  

Palárikovo je dobrý príklad, aké výsledky môže obec dosiahnuť v 
separovaní odpadov. V tejto obci sa obyvatelia naučili separovať v takej 

Naša obec má niečo, čím sa môže pochváliť len málo obcí. Je to rybník. 
Rybník mal svoje využitie hlavne v minulosti, keď tu rybársky zväz choval 
kaprov,  každoročne robil ich výlov a staral sa o svoje vodné 
hospodárstvo. Po roku 1990 rybník prešiel do vlastníctva obce, ale 
akoby stratil svojho pána. Dlho sa o túto vodnú plochu nikto nestaral a to 
je veľká škoda. Teraz  sa už začína všetko meniť. Našlo sa v obci niekoľko 
nadšencov, ktorí začali s čistením rybníka, s jeho zarybňovaním, s cieľom 
oddýchnuť si pri chytaní rýb vo svojej obci. „Chceme založiť riadne 
rybárske združenie, ale už teraz sme sa pustili do práce. Začali sme čistiť 
vodnú plochu a okolie rybníka. Orezali sme  niektoré stromy, 
povyťahovali  z vody odpad, opravili lavičky a postavili prístrešok. Všetko 
toto bude slúžiť všetkým obyvateľom na  príjemný oddych. Ďalej sme 
vyčistili odtokovú a prítokovú rúru, opravili sme stavidlo na Barine. 
Vysadili sme väčšie  množstvo stromčekov, ktoré darovala pani Mária 
Michelová“ povedal Stanislav Mokoš. 

Ako sme už spomenuli, rybári plánujú založiť  rybársku organizáciu a 
postupne upravovať okolie rybníka. Chcú postaviť ďalšie nové lavičky, 
rybársky sklad na krmivo pre ryby a na náradie. Plánov je veľa a času 
málo, preto privítajú každú pomoc od občanov alebo sponzorov. Rybári 
veria, že keď sa obyvatelia dozvedia o tejto myšlienke, tak sa k ním 
pridajú a pomôžu. Sú vďační  všetkým, ktorí im pomáhajú. Ďakujú za 

miere, že 4-členná rodina zaplatí za odpad ročne 120 Sk a obec nič. Ak 
prepočítame naše náklady na 4-člennú rodinu, tak v našej obci zaplatí 
taká istá 4-členná rodina ročne za odpad 1 000 Sk a obec na takúto 
rodinu doplatí ešte ďalších 1 158 Sk. S Palárikovom máme veľmi dobré 
kontakty, teda máme sa kde učiť, ako separovať odpady. Obrazne 
povedané, musíme sa naučiť ušetriť na odpadoch a naše i obecné 
peniaze „nevyhadzovať na skládku“, ale použiť ich rozumnejšie. 

RNDr. Ľudovít Boleček

Rybári zakladajú rybárske združenie

sponzorský dar  na zarybnenie rybníka a starostovi  obce za podporu, 
pomoc a ochotu pri zakladaní rybárskeho združenia. Pri zrode tejto 
peknej myšlienky, ale  hlavne pri jej napĺňaní, stoja  Stanislav Mokoš a 
Marián Vavrinec.

Roman Folajtár 

Miestny odbor Matice slovenskej je aktívny aj v oblasti životného 

prostredia. Po letnej  brigáde, keď matičiari vyčistili lesík Blaciny od 

odpadu, sa v novembri uskutočnila ešte väčšia akcia na vyvýšenine pri 

rybníku. Matičiari zorganizovali dobrovoľnú brigádu a na vyvýšenine 

vysadili cca 200 ks krov a stromčekov. Výsadbový materiál darovali pán 

Žeravík a pani Motýlová. 

Aktivita matičiarov je veľmi záslužná,  pomáha dotvoriť vyvýšeninu do 

podoby, aby organicky zapadla do okolitej prírody. Súčasne postupne 

vznikne miesto, kde sa budeme môcť stretávať v peknej prírode pri 

spoločenských podujatiach.       

Matica opäť pomohla životnému prostrediu

Na vrchole vyvýšeniny matičiari vysadili z líp  Aleju Matice slovenskej. 

Počas celej brigády viala na vrchole výšiny vlajka Matice slovenskej, 

ktorá pripomínala, že v našej obci žijú Slováci verní svojej histórii, ktorí 

rozvíjajú myšlienky Matice slovenskej. 

Na záver brigády nás pani Ing. Jana Melicherová pohostila výborným 

poľovníckym  gulášom. Ďakujem všetkým matičiarom, ktorí sa na 

brigáde zúčastnili. Osobitné poďakovanie patrí Ing. Jane Melicherovej a 

jej manželovi Ing. Ivanovi Melicherovi, ktorí boli pri zrode myšlienky, 

založiť v obci Miestny odbor Matice slovenskej.       

RNDr. Ľudovít Boleček

starosta

Životné prostredie

Zamestnanci materskej školy pripravili v piatok na záver výstavy  
posedenie spojené s malým občerstvením pre rodičov detí materskej 
školy a zamestnancov obecného úradu. Deti obdarovali svojich rodičov 
malým darčekom, ktorý zhotovili v materskej škole spolu s pani 
učiteľkami. Nemohla chýbať jablková štrúdľa, ovocné koláčiky a 
bylinkový či ovocný čajík.

Akcia to bola vydarená a najväčšiu radosť mali naše detičky, ktoré 
strávili so svojimi rodičmi veľmi príjemné chvíle pri vymýšľaní a vyrábaní 
svojich jesenných výtvorov. Na záver patrí všetkým, ktorí sa na tejto 
peknej akcii spolupodieľali, naše veľké ď a k u j e m.

Mária Šišková, riaditeľka MŠ

 Deti z materskej školy navštívili seniorov 

V októbri, v rámci mesiaca úcty k starším, sme tiež s našimi deťmi 
navštívili tety v klube dôchodcov. Pozvali nás k nim na návštevu preto, 
lebo sa im naša jesenná výstava páčila, a tak sa nám chceli nejako 
odvďačiť. Pre milé tety sme v materskej škole pripravili pekné darčeky, 
ktoré sme zhotovili z farebného papiera a urobili sme im aj kultúrny 
program, kde deti zatancovali a zaspievali rozličné piesne a básničky. 
Program sa im veľmi páčil a tety dôchodkyne nás milo prekvapili 
pripraveným občerstvením. Veľmi sme si pochutili na chlebíčkoch, 
koláčikoch aj skvelom lipovom čajíku. Z návštevy sme neodišli s 
prázdnymi rukami, pretože nám tetušky nabalili koláčiky – hríbiky, ba aj 
detské hodiny. Pretože sme sa na návšteve u nich veľmi dobre cítili, 
chceme sa srdečne poďakovať pani Knapcovej Margite a pani 
Kroutilkovej za skvele prežitý deň. 

Mária Šišková, riaditeľka MŠ 

Deti navštevujú internetovú miestnosť 
     
Nie každý má možnosť používať vlastný  internet. V našej internetovej 

miestnosti sú k dispozícii naším žiakom, študentom alebo iným 
občanom tri počítače. Počas prevádzky v popoludňajších hodinách 
navštívi internet 5 až 10 detí. Pripojenie na internet je využívané rôzne . 
Od hier až po získavanie informácií pre štúdium.  Využívanie internetu je 
bezplatné.

Mária Machajová, knihovníčka
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Dni športu

Tohtoročné Dni  športu naša škola zahájila v októbri v Ostrove na pôde 
ostrovskej školy, kde nás privítala pani riaditeľka a zaželala športové 
úspechy. 

Najskôr si deti zabehli beh Terryho Foxa. Pokračovali sme hodom do 
diaľky a vybíjanou. V behu mladších žiačok milo prekvapili prváčky 
Ninka Macová,  Jessika Kovačiková a Nikolka Níznerová , ktoré sa 
umiestnili na prvých troch miestach, zo starších dievčat Kristínka 
Tešedíková, Zdenka Ružinská a Zuzka Djenková, taktiež na prvých troch 
miestach, u starších  chlapcov nesklamal Majo Pánik na prvom mieste. V 
hode kriketovou loptičkou u mladších žiačok bodovala Nikolka 
Níznerová – 12,40 m, na druhom mieste z chlapcov Patrik Podhorný – 
17,70m tiež na druhom mieste, zo starších žiačok Kristínka Tešedíková 
na prvom mieste hodom 20m, Zuzka Djenková na druhom mieste 
hodom 16,30m.

Vybíjaná skončila remízou vďaka Kristínke  Tešedíkovej, ktorá bojovala 
skutočne s celou dušou, a to chýbalo jej spoluhráčkam. 

Najlepšou športovkyňou zo ZŠ Veľké Orvište, ktorú som aj ja ocenila, 
bola Kristínka Tešedíková. U Ostrovanov  to bol prváčik Orviský, ktorý 
takto ako naša Kristínka, húževnato bojoval vo všetkých disciplínach. 
Chválim všetky naše deti, ktoré poctivo športovali a snažili sa. Po 
športovom stretnutí v Ostrove sme  naďalej športovali na  ihrisku v škole 
vo futbale – dievčatá s chlapcami, hádzanej, štafetovom behu , 
basketbalových hodoch do koša a vybíjanej . 

Jana Pálková

Školy a knižnica

Pani Jeseň
Jeseň pani bohatá,
farbí stromy do zlata,
premaľúva celý sad.

Tak sa píše v jednej  básničke. Škoda by bolo 
nezobrať tieto farby na štetec a nenaniesť ich na 
výkres. To urobili aj naše deti v škole, okrem toho 
vystrihovali a lepili, a potom práce, ktoré vznikli, 
putovali do Ostrova, kde  sa vyhodnotili aj s 
prácami  ostrovských detí ako výtvarná súťaž 
,,Pani Jeseň “. K nám zavítali dva diplomy  aj s 
vecnými  cenami pre prváčku Jessiku Kovačikovú 
a jej pestrofarebný jesenný strom a pre tretiačku  
Zuzku Djenkovú , ktorá namaľovala také ovocie 
len zahryznúť. Aj ďalšie práce detí boli farebné, 
žiarili energiou,  toľko cien však nemáme, aby 
sme mohli oceniť všetkých. Preto tieto výtvory 
zdobia školské nástenky, alebo sú na jesennej 
výstavke na chodbe školy. 

Pilotný projekt BECEP - Balíčky pre prváčikov v Európskom týždni 
bezpečnosti od 13. októbra

Rada vlády SR pre bezpečnosť cestnej premávky pripravila pilotný 
projekt, ktorým chce osloviť vybraných prváčikov. V samotných 
reflexných balíčkoch, ktoré môžu slúžiť ako vrecúška na prezuvky a pod. 
sú napr. reflexné prvky - pásky na ruky, reflexné prívesky na aktovku, 
pexeso o cestnej doprave, populárno-náučné DVD, kniha BECEPÁČIK, 

ktorá oboznamuje s riešením dopravných 
situácií, pomáha dopravnej výchove, ďalej je tam 
nálepka na auto - dieťa vo vozidle a letáčik VIDÍŠ 
MA! - ktorým pokračuje kampaň z roku 2007. 

Balíčkami pre prváčikov bol odštartovaný 
pilotný projekt pre 11000 detí. Balíčky dostali aj 
naši žiaci na ZŠ vo Veľkom  Orvišti. Deti kreslili v 
školskom klube a na hodinách prírodovedy 
dopravné značky, na počítači riešili dopravné 
situácie, pracovali s publikáciami Chodíš, 
chodím, chodíme a Jazdím, jazdíš ,jazdíme, 
kreslili podľa týchto publikácií dopravné 
prostriedky a vzniknuté situácie. Na školskom 
ihrisku prebiehala jazda na bicykli podľa značiek. 
Niektoré deti boli policajtmi, ktorí mali dbať na 

prísne dodržiavanie pravidiel , podľa ktorých sa jazdí na bicykli. 
Jana Pálková

Významné ocenenie pre našu školu

Mimoriadne športové úspechy žiakov našej základnej školy 
dosiahnuté v tomto kalendárnom roku nezostali bez povšimnutia ani na 
úrovni Trnavského samosprávneho kraja. Krajská rada Slovenskej 
asociácie športu na školách a Trnavský olympijský klub udelili Základnej 
škole vo Veľkom Orvišti DIPLOM za aktívny prístup pri plnení programu 
olympijskej výchovy pod názvom „Srdce Pierra de Coubertina.“

Z okresu Piešťany bolo toto významné ocenenie udelené iba štyrom 
školám: ZŠ Piešťany Brezová ul., ZŠ Piešťany  E. F. Scherera , Cirkevnej 
základnej škole sv. Márie Goretti v Piešťanoch a našej škole.

Okrem diplomu získala škola športové potreby v hodnote 1000 Sk a 
drobné vecné odmeny s logom Slovenského olympijského výboru.

Mgr. Peter Turza, riaditeľ ZŠ

Školy a knižnica

Radošinci deťom

Dňa 10.októbra 2008 deti zo ZŠ Veľké Orvište navštívili Dom umenia v 
Piešťanoch.  So záujmom čakali, čo sa skrýva  pod názvom Lastovičie 
rozprávky. Autor Stanislav Štepka ich kedysi rozprával svojim vnúčatám, 
potom svoje rozprávanie napísal do prozaickej podoby. Nedávno ich 
prepísal do javiskovej formy. 

Bola raz jedna dedina, v tej dedine domček a kdesi pod strechou toho 
domčeka bolo útulné lastovičie hniezdo, v ktorom žila mamička 
lastovička a jej dve deti Darinka a Roman. No a v dome vyzdobenom 
lastovičím hniezdom žila babka Lujza, ktorú v lete navštívili vnúčatá 
Ninka a Filip. A vtedy sa to začalo, teda uprostred vydareného leta, keď sa 
spriatelili lastovičky s deťmi a s babkou a keď sa spolu vydali na nevídaný 
dobrodružný výlet, na ktorom nečakane nájdu nielen svojho deda, ale aj 
zažijú kopu neuveriteľných veselých príhod, zoznámia sa s ježom 
Oliverom a navzájom sa nečakane a príjemne prekvapujú. 

Lastovičie rozprávky priniesli deťom to isté, čo dospelým už vyše štyri 
desaťročia poskytujú iné predstavenia Radošinského naivného divadla: 
humor, pekné snívanie, melodické pesničky, ktoré si deti pospevujú ešte 
dnes /texty piesní nám visia v triedach/, hranie sa a vôbec - dobrú 
zábavu.     

Jana Pálková

Medzinárodný deň školských knižníc                                                                  

Pred šiestimi rokmi Medzinárodná asociácia školského knihovníctva 
určila štvrtý októbrový pondelok za Medzinárodný deň školských 
knižníc. Školy organizujú rôzne podujatia k tomuto dňu a ani naša škola 
vo Veľkom Orvišti nie je výnimkou. Tohto roku naše podujatia, tak ako aj 
v predošlých rokoch, neboli sústredené iba na jeden deň. Najskôr sa deti 
zoznámili so školskou knižnicou, mohli si povyberať knihy, ktoré ich 
zaujali a z nich sme si čítali. Zaujali ich encyklopédie, knihy Danka a 
Janka, Z poľovníckej kapsy a iné. V škole sme urobili výstavku kníh, ktoré 
deti najviac zaujímajú. Uskutočnila sa súťaž v kreslení moja najmilšia 
rozprávka, výkresy sme odniesli do knižnice k pani knihovníčke 
Machajovej. Rozprávkové bytosti deti nakreslili aj na chodník, ktorý 
vedie do školy. Deti druhého a tretieho ročníka vytvorili na hodine 
výtvarnej výchovy leporelo slovenských rozprávok. Na počítači deti 
podľa obrázkov rozprávali obsah rozprávky, vymaľovávali omaľovánky, 
hrali rozprávkové pexeso a vytvárali rozprávkové príbehy v programe 
Art.... 

Podujatia vyvrcholili v obecnej knižnici, kam deti prišli v 
rozprávkových maskách  a porozprávali obsah tej rozprávky, z ktorej 
masku mali na sebe. Tak sme si vypočuli rozprávky o Šípkovej Ruženke, 
Červenej Čiapočke, Snehulienke , Pampúšikovi a iné. Ako najlepšia 
rozprávačka bola vyhodnotená Veronika Gočálová z tretieho ročníka a 
odmenená bola pani knihovníčkou Machajovou. Ani v knižnici sme si 
nezabudli prečítať úryvky z niektorých kníh a získali sme nových 
čitateľov do knižnice. Podujatia sa deťom páčili a tešia sa o rok na ďalšie.

Jana Pálková

Šport

Ako sa darilo A mužstvu v jesennej sezóne

Tri týždne pred začiatkom futbalovej sezóny 2008/2009 sa nevedelo, či 
vôbec A mužstvo  nastúpi na prvý majstrovský zápas novej sezóny. 
Počas týchto troch týždňov po diskusii so staronovými a novými hráčmi, 
ktorých sme získali do mužstva na poslednú chvíľu a to V. Heráka na 
hosťovanie z Trebatíc a R. Toráča z Pobedima ako neregistrovaného 
hráča, A mužstvo mohlo začať nový ročník futbalovej sezóny.

Na začiatok nás čakalo veľmi kvalitné mužstvo z Boroviec, ktorému 
sme nakoniec podľahli na domácej pôde 2:3. Tu sa prejavila 
netrénovanosť, keďže  tréningový proces začal týždeň pred začiatkom 
súťaže pod vedením M. Borisa. O týždeň neskôr sme cestovali do 
Šulekova, kde sme opäť podľahli vysoko 9:1. Zápas bol ovplyvnený 
vysokou maródkou a v hlavnej miere vylúčením nášho brankára v 1. 
minúte zápasu. Naplno sme zabodovali až v 3. kole v hodovom zápase 
proti Červeníku, ktorému sme uštedrili vysokú prehru 6:1. Peknú šnúru 
zápasov sme odštartovali v 7. kole. Dovtedy sme mali na konte iba 6 
bodov po výhrach už nad spomínaným Červeníkom a húževnatým 
Prašníkom. Zápasy bez prehry prerušili až hráči z Chtelnice, kde nás v 12. 
kole zdolali na domácej pôde po slabom výkone 1:2. Dovtedy sme 
nenašli premožiteľa ani u  hráčov z Dubovian (3:0), Kľačian (1:1), 
Bojničiek (4:2), Nižnej (4:1), Sokoloviec (2:2). Po spomínanej prehre s 
Chtelnicou, prišli na rad 2 remízy, a to v Trakoviciach (2:2), kde náš 
brankár v poslednej  minúte zápasu chytil 11m kop a domáca remíza so 
Šípkovým 2:2. Jesennú časť sme ukončili na pôde vo Veselom v 
nešťastnom zápase, kde sme po polčase viedli 0:3 a na koniec z 
nepochopiteľných dôvodov sme iba remizovali 4:4.

Na veľmi úzky káder, ktorý počas celej sezóny prenasledovali rôzne 
zranenia, čo spôsobilo, že mužstvo väčšinou nastupovalo v pozmenenej 
zostave, okupujeme 9. priečku s 20. bodmi len 4 body za mužstvom z 
Veselého, ktoré obsadilo po jesennej časti 5. priečku. Najlepším strelcom 
jesennej časti sa stal Lukáš Boris s 10 gólmi.

Počas zimnej prípravy, ktorá sa začína 2. januárový týždeň, má A 
mužstvo na pláne absolvovať 4-dňové sústredenie  pri Liptovskom 
Mikuláši. Samozrejme bez sponzorských príspevkov to nebude možné. 

Nakoniec by som chcel poďakovať najmä Igorovi Markechovi (ved. 
mužstva) a Ladislavovi Kunikovi za pomoc, ktorú poskytli mužstvu počas 
majstrovských zápasov.  

Ing. Jozef Bartko

Jesenná sezóna v doraste

Chcem Vás osloviť a oboznámiť so situáciou nášho dorastu v súťaži 5. 

liga Západ – jesenná časť. Po odchode trénera Igora Belicu a vedúceho 

mužstva Bohuša Hercega som prevzal mužstvo ja. Odišli nám viaceré 

opory ako Juraj Šiška na hosťovanie do PFK Piešťany, Róbert Vavrinec do 

Artmédie Petržalka. PFK si stiahli svojich hráčov, Lukáša Bartka, Patrika 

Szaba, Mateja Strieženca. Do A- mužstva prešli Tomáš Kunik a Richard 

Hrdina. Takže sme boli oslabení o značnú časť hráčov základnej zostavy. 

A čo sme nechceli, v domácom hodovom zápase s Holíčom  sme prišli o 

kvalitného stopéra Juraja Dugáta. Z PFK Piešťany k nám prišli na 

hosťovanie Bojkovski Denis, Halás Jozef, Kaprál Pavol, Topoľčany Tomáš 

a Zsolnay Matej. Z Veselého máme na hosťovaní hráčov Dugát Juraj, 

Drobný Pavol a Strecký Pavol. Našimi odchovancami sú Folajtár Filip, 

Frey Oliver, Kohutovič Dávid, Mokriš Denis, Palkech Ľuboš, Seidl Karol,  

Seidl Róbert, Šandrik Šimon a Vavrinec Matúš. 

Cením si prístup všetkých hráčov, aj keď nie vždy boli z rôznych 

dôvodov zúčastnení na zápase. Nezabudnem poďakovať za pomoc 

pánovi Romanovi Mokrišovi, ktorý má tiež veľký záujem o futbal a vždy 

vyjde v ústrety. Tiež chcem poďakovať masérovi Ľubovi Strakovi  za jeho 

ochotu. Výkony mužstva sú zapríčinené aj tým, že chlapci netrénujú 

spolu. Niekto trénuje s mladším dorastom PFK Piešťany, niekto so 

starším dorastom PFK Piešťany a hráči, ktorí sú na hosťovaní z Veselého 

trénujú s tamojšími mužmi. Po jesennej časti súťaže sme skončili s 

jedenástimi  bodmi na štrnástom mieste, ktoré je veľkým sklamaním, so 

skóre 16:48 s bilanciou 3 víťazstvá, 2 remízy a 10 prehier. Aj to svedčí o 

tom, že najlepším strelcom je brankár Pavol Strecký, ktorý premenil 6 

pokutových kopov. 

Prísľubom pre jarnú časť je pre nás možný príchod trénera Patrika 

Lendela, ktorý sa zúčastnil posledných piatich zápasov. Otázne je, či sa 

kvôli tomu, že sme každý z inej obce, dokážeme stretávať na tréningoch. 

Vavrinec Roman , vedúci mužstva 
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Dni športu

Tohtoročné Dni  športu naša škola zahájila v októbri v Ostrove na pôde 
ostrovskej školy, kde nás privítala pani riaditeľka a zaželala športové 
úspechy. 

Najskôr si deti zabehli beh Terryho Foxa. Pokračovali sme hodom do 
diaľky a vybíjanou. V behu mladších žiačok milo prekvapili prváčky 
Ninka Macová,  Jessika Kovačiková a Nikolka Níznerová , ktoré sa 
umiestnili na prvých troch miestach, zo starších dievčat Kristínka 
Tešedíková, Zdenka Ružinská a Zuzka Djenková, taktiež na prvých troch 
miestach, u starších  chlapcov nesklamal Majo Pánik na prvom mieste. V 
hode kriketovou loptičkou u mladších žiačok bodovala Nikolka 
Níznerová – 12,40 m, na druhom mieste z chlapcov Patrik Podhorný – 
17,70m tiež na druhom mieste, zo starších žiačok Kristínka Tešedíková 
na prvom mieste hodom 20m, Zuzka Djenková na druhom mieste 
hodom 16,30m.

Vybíjaná skončila remízou vďaka Kristínke  Tešedíkovej, ktorá bojovala 
skutočne s celou dušou, a to chýbalo jej spoluhráčkam. 

Najlepšou športovkyňou zo ZŠ Veľké Orvište, ktorú som aj ja ocenila, 
bola Kristínka Tešedíková. U Ostrovanov  to bol prváčik Orviský, ktorý 
takto ako naša Kristínka, húževnato bojoval vo všetkých disciplínach. 
Chválim všetky naše deti, ktoré poctivo športovali a snažili sa. Po 
športovom stretnutí v Ostrove sme  naďalej športovali na  ihrisku v škole 
vo futbale – dievčatá s chlapcami, hádzanej, štafetovom behu , 
basketbalových hodoch do koša a vybíjanej . 

Jana Pálková

Školy a knižnica

Pani Jeseň
Jeseň pani bohatá,
farbí stromy do zlata,
premaľúva celý sad.

Tak sa píše v jednej  básničke. Škoda by bolo 
nezobrať tieto farby na štetec a nenaniesť ich na 
výkres. To urobili aj naše deti v škole, okrem toho 
vystrihovali a lepili, a potom práce, ktoré vznikli, 
putovali do Ostrova, kde  sa vyhodnotili aj s 
prácami  ostrovských detí ako výtvarná súťaž 
,,Pani Jeseň “. K nám zavítali dva diplomy  aj s 
vecnými  cenami pre prváčku Jessiku Kovačikovú 
a jej pestrofarebný jesenný strom a pre tretiačku  
Zuzku Djenkovú , ktorá namaľovala také ovocie 
len zahryznúť. Aj ďalšie práce detí boli farebné, 
žiarili energiou,  toľko cien však nemáme, aby 
sme mohli oceniť všetkých. Preto tieto výtvory 
zdobia školské nástenky, alebo sú na jesennej 
výstavke na chodbe školy. 

Pilotný projekt BECEP - Balíčky pre prváčikov v Európskom týždni 
bezpečnosti od 13. októbra

Rada vlády SR pre bezpečnosť cestnej premávky pripravila pilotný 
projekt, ktorým chce osloviť vybraných prváčikov. V samotných 
reflexných balíčkoch, ktoré môžu slúžiť ako vrecúška na prezuvky a pod. 
sú napr. reflexné prvky - pásky na ruky, reflexné prívesky na aktovku, 
pexeso o cestnej doprave, populárno-náučné DVD, kniha BECEPÁČIK, 

ktorá oboznamuje s riešením dopravných 
situácií, pomáha dopravnej výchove, ďalej je tam 
nálepka na auto - dieťa vo vozidle a letáčik VIDÍŠ 
MA! - ktorým pokračuje kampaň z roku 2007. 

Balíčkami pre prváčikov bol odštartovaný 
pilotný projekt pre 11000 detí. Balíčky dostali aj 
naši žiaci na ZŠ vo Veľkom  Orvišti. Deti kreslili v 
školskom klube a na hodinách prírodovedy 
dopravné značky, na počítači riešili dopravné 
situácie, pracovali s publikáciami Chodíš, 
chodím, chodíme a Jazdím, jazdíš ,jazdíme, 
kreslili podľa týchto publikácií dopravné 
prostriedky a vzniknuté situácie. Na školskom 
ihrisku prebiehala jazda na bicykli podľa značiek. 
Niektoré deti boli policajtmi, ktorí mali dbať na 

prísne dodržiavanie pravidiel , podľa ktorých sa jazdí na bicykli. 
Jana Pálková

Významné ocenenie pre našu školu

Mimoriadne športové úspechy žiakov našej základnej školy 
dosiahnuté v tomto kalendárnom roku nezostali bez povšimnutia ani na 
úrovni Trnavského samosprávneho kraja. Krajská rada Slovenskej 
asociácie športu na školách a Trnavský olympijský klub udelili Základnej 
škole vo Veľkom Orvišti DIPLOM za aktívny prístup pri plnení programu 
olympijskej výchovy pod názvom „Srdce Pierra de Coubertina.“

Z okresu Piešťany bolo toto významné ocenenie udelené iba štyrom 
školám: ZŠ Piešťany Brezová ul., ZŠ Piešťany  E. F. Scherera , Cirkevnej 
základnej škole sv. Márie Goretti v Piešťanoch a našej škole.

Okrem diplomu získala škola športové potreby v hodnote 1000 Sk a 
drobné vecné odmeny s logom Slovenského olympijského výboru.

Mgr. Peter Turza, riaditeľ ZŠ

Školy a knižnica

Radošinci deťom

Dňa 10.októbra 2008 deti zo ZŠ Veľké Orvište navštívili Dom umenia v 
Piešťanoch.  So záujmom čakali, čo sa skrýva  pod názvom Lastovičie 
rozprávky. Autor Stanislav Štepka ich kedysi rozprával svojim vnúčatám, 
potom svoje rozprávanie napísal do prozaickej podoby. Nedávno ich 
prepísal do javiskovej formy. 

Bola raz jedna dedina, v tej dedine domček a kdesi pod strechou toho 
domčeka bolo útulné lastovičie hniezdo, v ktorom žila mamička 
lastovička a jej dve deti Darinka a Roman. No a v dome vyzdobenom 
lastovičím hniezdom žila babka Lujza, ktorú v lete navštívili vnúčatá 
Ninka a Filip. A vtedy sa to začalo, teda uprostred vydareného leta, keď sa 
spriatelili lastovičky s deťmi a s babkou a keď sa spolu vydali na nevídaný 
dobrodružný výlet, na ktorom nečakane nájdu nielen svojho deda, ale aj 
zažijú kopu neuveriteľných veselých príhod, zoznámia sa s ježom 
Oliverom a navzájom sa nečakane a príjemne prekvapujú. 

Lastovičie rozprávky priniesli deťom to isté, čo dospelým už vyše štyri 
desaťročia poskytujú iné predstavenia Radošinského naivného divadla: 
humor, pekné snívanie, melodické pesničky, ktoré si deti pospevujú ešte 
dnes /texty piesní nám visia v triedach/, hranie sa a vôbec - dobrú 
zábavu.     

Jana Pálková

Medzinárodný deň školských knižníc                                                                  

Pred šiestimi rokmi Medzinárodná asociácia školského knihovníctva 
určila štvrtý októbrový pondelok za Medzinárodný deň školských 
knižníc. Školy organizujú rôzne podujatia k tomuto dňu a ani naša škola 
vo Veľkom Orvišti nie je výnimkou. Tohto roku naše podujatia, tak ako aj 
v predošlých rokoch, neboli sústredené iba na jeden deň. Najskôr sa deti 
zoznámili so školskou knižnicou, mohli si povyberať knihy, ktoré ich 
zaujali a z nich sme si čítali. Zaujali ich encyklopédie, knihy Danka a 
Janka, Z poľovníckej kapsy a iné. V škole sme urobili výstavku kníh, ktoré 
deti najviac zaujímajú. Uskutočnila sa súťaž v kreslení moja najmilšia 
rozprávka, výkresy sme odniesli do knižnice k pani knihovníčke 
Machajovej. Rozprávkové bytosti deti nakreslili aj na chodník, ktorý 
vedie do školy. Deti druhého a tretieho ročníka vytvorili na hodine 
výtvarnej výchovy leporelo slovenských rozprávok. Na počítači deti 
podľa obrázkov rozprávali obsah rozprávky, vymaľovávali omaľovánky, 
hrali rozprávkové pexeso a vytvárali rozprávkové príbehy v programe 
Art.... 

Podujatia vyvrcholili v obecnej knižnici, kam deti prišli v 
rozprávkových maskách  a porozprávali obsah tej rozprávky, z ktorej 
masku mali na sebe. Tak sme si vypočuli rozprávky o Šípkovej Ruženke, 
Červenej Čiapočke, Snehulienke , Pampúšikovi a iné. Ako najlepšia 
rozprávačka bola vyhodnotená Veronika Gočálová z tretieho ročníka a 
odmenená bola pani knihovníčkou Machajovou. Ani v knižnici sme si 
nezabudli prečítať úryvky z niektorých kníh a získali sme nových 
čitateľov do knižnice. Podujatia sa deťom páčili a tešia sa o rok na ďalšie.

Jana Pálková

Šport

Ako sa darilo A mužstvu v jesennej sezóne

Tri týždne pred začiatkom futbalovej sezóny 2008/2009 sa nevedelo, či 
vôbec A mužstvo  nastúpi na prvý majstrovský zápas novej sezóny. 
Počas týchto troch týždňov po diskusii so staronovými a novými hráčmi, 
ktorých sme získali do mužstva na poslednú chvíľu a to V. Heráka na 
hosťovanie z Trebatíc a R. Toráča z Pobedima ako neregistrovaného 
hráča, A mužstvo mohlo začať nový ročník futbalovej sezóny.

Na začiatok nás čakalo veľmi kvalitné mužstvo z Boroviec, ktorému 
sme nakoniec podľahli na domácej pôde 2:3. Tu sa prejavila 
netrénovanosť, keďže  tréningový proces začal týždeň pred začiatkom 
súťaže pod vedením M. Borisa. O týždeň neskôr sme cestovali do 
Šulekova, kde sme opäť podľahli vysoko 9:1. Zápas bol ovplyvnený 
vysokou maródkou a v hlavnej miere vylúčením nášho brankára v 1. 
minúte zápasu. Naplno sme zabodovali až v 3. kole v hodovom zápase 
proti Červeníku, ktorému sme uštedrili vysokú prehru 6:1. Peknú šnúru 
zápasov sme odštartovali v 7. kole. Dovtedy sme mali na konte iba 6 
bodov po výhrach už nad spomínaným Červeníkom a húževnatým 
Prašníkom. Zápasy bez prehry prerušili až hráči z Chtelnice, kde nás v 12. 
kole zdolali na domácej pôde po slabom výkone 1:2. Dovtedy sme 
nenašli premožiteľa ani u  hráčov z Dubovian (3:0), Kľačian (1:1), 
Bojničiek (4:2), Nižnej (4:1), Sokoloviec (2:2). Po spomínanej prehre s 
Chtelnicou, prišli na rad 2 remízy, a to v Trakoviciach (2:2), kde náš 
brankár v poslednej  minúte zápasu chytil 11m kop a domáca remíza so 
Šípkovým 2:2. Jesennú časť sme ukončili na pôde vo Veselom v 
nešťastnom zápase, kde sme po polčase viedli 0:3 a na koniec z 
nepochopiteľných dôvodov sme iba remizovali 4:4.

Na veľmi úzky káder, ktorý počas celej sezóny prenasledovali rôzne 
zranenia, čo spôsobilo, že mužstvo väčšinou nastupovalo v pozmenenej 
zostave, okupujeme 9. priečku s 20. bodmi len 4 body za mužstvom z 
Veselého, ktoré obsadilo po jesennej časti 5. priečku. Najlepším strelcom 
jesennej časti sa stal Lukáš Boris s 10 gólmi.

Počas zimnej prípravy, ktorá sa začína 2. januárový týždeň, má A 
mužstvo na pláne absolvovať 4-dňové sústredenie  pri Liptovskom 
Mikuláši. Samozrejme bez sponzorských príspevkov to nebude možné. 

Nakoniec by som chcel poďakovať najmä Igorovi Markechovi (ved. 
mužstva) a Ladislavovi Kunikovi za pomoc, ktorú poskytli mužstvu počas 
majstrovských zápasov.  

Ing. Jozef Bartko

Jesenná sezóna v doraste

Chcem Vás osloviť a oboznámiť so situáciou nášho dorastu v súťaži 5. 

liga Západ – jesenná časť. Po odchode trénera Igora Belicu a vedúceho 

mužstva Bohuša Hercega som prevzal mužstvo ja. Odišli nám viaceré 

opory ako Juraj Šiška na hosťovanie do PFK Piešťany, Róbert Vavrinec do 

Artmédie Petržalka. PFK si stiahli svojich hráčov, Lukáša Bartka, Patrika 

Szaba, Mateja Strieženca. Do A- mužstva prešli Tomáš Kunik a Richard 

Hrdina. Takže sme boli oslabení o značnú časť hráčov základnej zostavy. 

A čo sme nechceli, v domácom hodovom zápase s Holíčom  sme prišli o 

kvalitného stopéra Juraja Dugáta. Z PFK Piešťany k nám prišli na 

hosťovanie Bojkovski Denis, Halás Jozef, Kaprál Pavol, Topoľčany Tomáš 

a Zsolnay Matej. Z Veselého máme na hosťovaní hráčov Dugát Juraj, 

Drobný Pavol a Strecký Pavol. Našimi odchovancami sú Folajtár Filip, 

Frey Oliver, Kohutovič Dávid, Mokriš Denis, Palkech Ľuboš, Seidl Karol,  

Seidl Róbert, Šandrik Šimon a Vavrinec Matúš. 

Cením si prístup všetkých hráčov, aj keď nie vždy boli z rôznych 

dôvodov zúčastnení na zápase. Nezabudnem poďakovať za pomoc 

pánovi Romanovi Mokrišovi, ktorý má tiež veľký záujem o futbal a vždy 

vyjde v ústrety. Tiež chcem poďakovať masérovi Ľubovi Strakovi  za jeho 

ochotu. Výkony mužstva sú zapríčinené aj tým, že chlapci netrénujú 

spolu. Niekto trénuje s mladším dorastom PFK Piešťany, niekto so 

starším dorastom PFK Piešťany a hráči, ktorí sú na hosťovaní z Veselého 

trénujú s tamojšími mužmi. Po jesennej časti súťaže sme skončili s 

jedenástimi  bodmi na štrnástom mieste, ktoré je veľkým sklamaním, so 

skóre 16:48 s bilanciou 3 víťazstvá, 2 remízy a 10 prehier. Aj to svedčí o 

tom, že najlepším strelcom je brankár Pavol Strecký, ktorý premenil 6 

pokutových kopov. 

Prísľubom pre jarnú časť je pre nás možný príchod trénera Patrika 

Lendela, ktorý sa zúčastnil posledných piatich zápasov. Otázne je, či sa 

kvôli tomu, že sme každý z inej obce, dokážeme stretávať na tréningoch. 

Vavrinec Roman , vedúci mužstva 
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P.  č.  Položka  Sk

1  Dotácia obce  250 000,0

2
 

Nájomné za bar
 

96 000,0

3
 

Členské príspevky
 

18 000,0

5
 

Hodová zábava, turnaj
 

36 000,0

4
 

Vstupné, hosťovanie hráčov
 

30 000,0

6

 

Sponzorské dary

 

170 000,0

  

SPOLU

 

600 000,0

  

 

VÝDAVKY

 

 

Výdavky spoločné

 
P.

 

č.

 

Položka

 

Sk

1

 

Energie

 

120 000,0

2

 

Obnova trávnika

 

30 000,0

3

 

Poplatky zväzu

 

15 000,0

4

 

Spotrebný materiál

 

25 000,0

5

 

Výstroj

 

15 000,0

6

 

Bankové a poštovné poplatky

 

5 000,0

7

 

Ochranné siete, chodník k 
viacúčelovému ihrisku

 

20 000,0

  

SPOLU

 

230 000,0

  

 

Výdavky A

 

mužstva

 

P.

 

č.

 

Položka

 

Sk

1

 

Mzda trénera (6 200,-

 

Sk/mesiac)

 

62 000,0

2

 

Mzda rozhodcu (1 500,-

 

Sk/zápas)

 

22 500,0

3

 

Doprava

 

0,0

  

SPOLU

 

84 500,0

  

 

Výdavky mužstva dorastu

 

P.

 

č.

 

Položka

 

Sk

1

 

Mzda trénera (5 000,-

 

Sk/mesiac)

 

50 000,0

2

 

Mzda rozhodcu (1 000,-

 

Sk/zápas)

 

15 000,0

3

 

Doprava (3 500,-

 

Sk/zápas)

 

52 500,0

  

SPOLU

 

117 500,0

  

 

Výdavky mužstva žiakov

 

P.

 

č.

 

Položka

 

Sk

1

 

Mzda trénera (5 000,-

 

Sk/mesiac)

 

50 000,0

2

 

Mzda rozhodcu (600,-

 

Sk/zápas)

 

9 000,0

3

 

Doprava (3 000,-

 

Sk/zápas)

 

45 000,0

SPOLU 104 000,0

Výdavky spolu 536 000,0

Šport

Vo výdavkoch nie je započítaná doprava na prípravné zápasy a 
tréningy, občerstvenie, rozhodcovia na prípravné zápasy a tréning v 
hale počas zimnej prestávky. Navrhovaný model podľa môjho názoru 
prispeje k transparentnosti hospodárenia TJ, k zodpovednosti za 
poskytnuté dotácie z obce a súčasne bude zaväzovať TJ Slovan Veľké 
Orvište vyvinúť vlastné úsilie na získanie chýbajúcich prostriedkov.

  
Na záver mi dovoľte zamyslenie nad mojim pôsobením v TJ Slovan 

Veľké Orvište v minulých rokoch. Kto zastupuje klub či firmu, prezentuje 
ju svojím vystupovaním a prácou, ktorú odovzdáva pre celok. Ak 
chceme presvedčiť sponzora, aby podporil TJ, musíme mu niečo 
ponúknuť a to nie je len reklamná plocha či odpočet z daňového 
základu. Musíme byť realisti, nie sme klub, ktorý ak si dá na dres logo 
Mercedesu, tak sa zvýši predaj mercedesov v našej obci či regióne. 
Sponzorov môže TJ presvedčiť jedine serióznym prístupom. V prvom 
rade tým, že hráči pristupujú k futbalu zodpovedne. Ďalej prejavením 
úcty a vďaky sponzorom, aby sa cítili ako vážení a dôležití členovia nášho 
klubu, ktorí pomáhajú konkrétnej a hlavne správnej veci.

Osobne chcem pochváliť veľkú časť už bývalých členov výboru, 
sponzorov a sympatizantov, ktorí pracovali okolo orvištského futbalu v 
uplynulom desaťročí.  Kto si už dnes spomenie, že ešte nedávno naše 
ihrisko tvorili dve hrdzavé bránky, tráva po kolená ak pršalo, zhorená 
tráva v lete a keď sa topil ľad, do šatní sa kvôli kalužiam nedalo prejsť. 

To, že dnes máme v kabínach TJ podlahové kúrenie a teplú vodu počas 
celého roka, dlažbový chodník, zavlažovanie na automatický pohon, 
krytú tribúnu, dve mládežnícke družstvá a pod., to vôbec nie je málo. 
Tento stav neprišiel z večera na ráno. Je za ním  presvedčenie, že všetko 
sa dá, ak sa chce, je za tým množstvo dobrovoľnej práce výboru TJ, 
hráčov a fanúšikov a veľká finančná podpora obce v poslednom 
desaťročí orvištskému futbalu. Týmto môže byť orvištský futbal 
príkladom aj pre najvyššie orgány slovenského futbalu, ktoré nevedia 
nájsť spoločnú reč pre stavbu národného futbalového štadióna. 

Z mojich skúseností viem, že rozpočet našej TJ zodpovedá priemeru 
väčšiny porovnateľných klubov. Nedostatky máme v ochrane a 
udržiavaní už vybudovaných hodnôt. V minulých rokoch boli 3x 
vykradnuté šatne a spôsobená škoda predstavovala viac ako 150 000,- 
Sk telovýchovnej jednote, jednotlivcom a firmám. Na tribúne sme 2x  
menili polámané sedačky. Potrebné je doplniť asi 100 ks a cena za kus je 
770 Sk. Vzhľadom na nedostatok financií sme už nové sedačky neosadili. 
Minulý rok počas vŕtania studne niekto zahádzal vrt reťazami a 
kameňmi, nový vrt stál 25 000,- Sk. Z dôvodu vandalizmu sme na ihrisku 
už neobnovili stavané tribúny, čo je z dôvodu pohodlia fanúšikov určite 
veľká škoda. Jednou z podmienok ochrany majetku je uzavretie areálu 
TJ podľa dohodnutého režimu.  

Napriek uvedeným problémom ďakujem mnohým sponzorom a 
nezištným občanom, ktorí pomáhajú TJ a prispievajú k tomu, že sa 
môžeme schádzať pri športových podujatiach na našom „Ihrisku za 
kostolom“. Financie sú iba prostriedkom na dosahovanie  dobrých 
športových výsledkov a vytvárania príjemnejšieho a modernejšieho 
športového prostredia. Chráňme si to, čo sme s veľkým úsilím mnohých 
ľudí okolo futbalu dosiahli.

Roman Táborský

Víťaz súťaže Orvištských novín 

Víťazkou súťaže uverejnenej v druhom tohtoročnom čísle Orvištských 
novín sa stala pani Mária Michelová, ktorá identifikovala najsprávnejšie 
všetky osoby na fotografiách uverejnených v týchto novinách. Okrem 
toho sa pani Michelová podelila s nami aj o svoje zážitky a fotografie z 
histórie orvištského futbalu a z histórie dievčenského futbalu, ktoré sme 
uverejnili v treťom čísle Orvištských novín.

Na vianočnom posedení dôchodcov víťazke súťaže odovzdal cenu Ing. 
Jaroslav Maco, šéfredaktor Orvištských novín. Pani Michelovej srdečne 
blahoželáme a tešíme sa ďalšiu spoluprácu. Ďakujeme tiež ďalším 
občanom, ktorí sa zapojili do súťaže a poskytli nám fotografie, resp. 
informácie k futbalu v Orvišti.

redakcia

Viacúčelové ihrisko s umelým trávnikom pred 

dokončením

Po odstránení topoľových koreňov sa naplno rozbehla výstavba 

ihriska. Samotná stavba sa skladá z dvoch častí: zo spodnej stavby a 

samotného ihriska.

Spodná časť zahrňuje obvodový betónový múrik, rozvod elektriny a 

podložie zo zhutnených vrstiev kameňa a štrku. Okolo ihriska súčasne 

budujeme dlažbový chodník. Na  strane, kde nie je betónový plot, bude 

ihrisko oplotené klasickým drôteným pletivom. Tieto práce vykonáva 

firma Zempres, s.r.o.

Po vybudovaní podložia firma Koratex, s.r.o. začala s montážou 

umelého trávnika. Trávnik je po obvode zelený, v strede je červený 

tenisový dvorec. Trávnik sa môže ukladať len pri teplotách vyšších ako 5 

°C a za suchého počasia.  Na samotný trávnik sa nanesie vrstva 

špeciálneho piesku, ktorá má trávnik zaťažiť, aby dobre priľnul k 

podložiu. Náš plán, podľa ktorého sme chceli ihrisko dokončiť do konca 

novembra alebo začiatkom decembra, nám narušilo počasie. Do Vianoc 

by malo byť ihrisko v podstate dokončené, otvorenie ihriska však 

plánujeme až na jar.

Šport

Hospodárenie a finančná politika TJ Slovan 
Veľké Orvište

Financie sú nevyhnutným prostriedkom na fungovanie nielen rodiny, 
firmy či obce, ale aj takej organizácie, akou je TJ Slovan Veľké Orvište. Za 
dostatok či nedostatok financií je zodpovedný v prvom rade výbor TJ, ale 
v širších súvislostiach každý člen TJ, či je v pozícii  rodiča dieťaťa ( žiacke a 
dorastenecké mužstvo) alebo samotného hráča (mužstvo dospelých). 

Na základe analýzy hospodárenia TJ za posledné roky navrhujem na 
rok 2009 nový model rozpočtu. Model vychádza z predpokladu, že 
výdavky TJ budú rozdelené na štyri časti: spoločné výdavky, výdavky A 
mužstva, výdavky dorastu a výdavky žiakov. 

Návrh nového modelu rozpočtu TJ Slovan Veľké Orvište na rok 2009
          PRÍJMY

Výsledky žiakov v jesennej sezóne

Naši žiaci v súťaži OM po ťažkom a problematickom začiatku sa v súťaži 
rozbehli. V jesennej časti skončili na desiatom mieste. Zvíťazili v piatich 
stretnutiach,  jedenkrát remizovali. V mužstve sa zlepšili vzťahy – mladí – 
starší, kde končiaci žiaci mali určité výstrelky, ale tréner si spravil 
poriadok, rebelov vystriedal. Táto skutočnosť priniesla ovocie. Chlapci sa 
v posledných zápasoch  chytili šance a svojej futbalovej povinnosti byť 
vzorom pre mladších, boli ťahúnmi posledných stretnutí. Tréner si 
pochvaľuje dobrý prístup hráčov v poslednom čase, nemusí ich 
poháňať, aby behali, vedia čo majú na ihrisku robiť. 

Prosíme všetkých priaznivcov futbalu, aby poslali svojich synov aj 
dievčatá, vnukov a pravnukov na našu hraciu plochu. V mužstve žiakov 
začínali aj tri naše žiačky. Jedna prestala hrať, jedna hráva ligu na Banke a 
jedna je vzorom pre ostatných chlapcov. 

Ukončením jesennej sezóny všetkých mužstiev bol kotlíkový guláš, na 
ktorý sa športovci všetkých troch mužstiev zložili sponzorsky. Chceli by 
sme poďakovať p. Ladislavovi Kunikovi , p. Jánovi Macovi  a p. Vilme 
Horváthovej,  ktorí najviac pomohli.   

Bohumil Herceg

Ak budeme považovať za isté príjmy dotáciu obce 250 000,- Sk a 
nájomné za bar 96 000,- Sk, máme zabezpečených spolu 344 000,- Sk. Po 
odrátaní spoločných výdavkov v sume 230 000,- Sk, ostane 114 000,- Sk. 
Ak tento zostatok rozdelíme rovnako na všetky tri mužstvá, dostaneme 
výsledok uvedený v tabuľke.

P.  č.  Názov  Príjem (Sk)  Výdavky (Sk) Chýba (Sk)

1  Mužstvo dospelých  38 000,0  84500 -46 500,0

2  Mužstvo dorastu  38 000,0  117500 -79 500,0

3  Mužstvo žiakov  38 000,0  104000 -66 000,0
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P.  č.  Položka  Sk

1  Dotácia obce  250 000,0

2
 

Nájomné za bar
 

96 000,0

3
 

Členské príspevky
 

18 000,0

5
 

Hodová zábava, turnaj
 

36 000,0

4
 

Vstupné, hosťovanie hráčov
 

30 000,0

6

 

Sponzorské dary

 

170 000,0

  

SPOLU

 

600 000,0

  

 

VÝDAVKY

 

 

Výdavky spoločné

 
P.

 

č.

 

Položka

 

Sk

1

 

Energie

 

120 000,0

2

 

Obnova trávnika

 

30 000,0

3

 

Poplatky zväzu

 

15 000,0

4

 

Spotrebný materiál

 

25 000,0

5

 

Výstroj

 

15 000,0

6

 

Bankové a poštovné poplatky

 

5 000,0

7

 

Ochranné siete, chodník k 
viacúčelovému ihrisku

 

20 000,0

  

SPOLU

 

230 000,0

  

 

Výdavky A

 

mužstva

 

P.

 

č.

 

Položka

 

Sk

1

 

Mzda trénera (6 200,-

 

Sk/mesiac)

 

62 000,0

2

 

Mzda rozhodcu (1 500,-

 

Sk/zápas)

 

22 500,0

3

 

Doprava

 

0,0

  

SPOLU

 

84 500,0

  

 

Výdavky mužstva dorastu

 

P.

 

č.

 

Položka

 

Sk

1

 

Mzda trénera (5 000,-

 

Sk/mesiac)

 

50 000,0

2

 

Mzda rozhodcu (1 000,-

 

Sk/zápas)

 

15 000,0

3

 

Doprava (3 500,-

 

Sk/zápas)

 

52 500,0

  

SPOLU

 

117 500,0

  

 

Výdavky mužstva žiakov

 

P.

 

č.

 

Položka

 

Sk

1

 

Mzda trénera (5 000,-

 

Sk/mesiac)

 

50 000,0

2

 

Mzda rozhodcu (600,-

 

Sk/zápas)

 

9 000,0

3

 

Doprava (3 000,-

 

Sk/zápas)

 

45 000,0

SPOLU 104 000,0

Výdavky spolu 536 000,0

Šport

Vo výdavkoch nie je započítaná doprava na prípravné zápasy a 
tréningy, občerstvenie, rozhodcovia na prípravné zápasy a tréning v 
hale počas zimnej prestávky. Navrhovaný model podľa môjho názoru 
prispeje k transparentnosti hospodárenia TJ, k zodpovednosti za 
poskytnuté dotácie z obce a súčasne bude zaväzovať TJ Slovan Veľké 
Orvište vyvinúť vlastné úsilie na získanie chýbajúcich prostriedkov.

  
Na záver mi dovoľte zamyslenie nad mojim pôsobením v TJ Slovan 

Veľké Orvište v minulých rokoch. Kto zastupuje klub či firmu, prezentuje 
ju svojím vystupovaním a prácou, ktorú odovzdáva pre celok. Ak 
chceme presvedčiť sponzora, aby podporil TJ, musíme mu niečo 
ponúknuť a to nie je len reklamná plocha či odpočet z daňového 
základu. Musíme byť realisti, nie sme klub, ktorý ak si dá na dres logo 
Mercedesu, tak sa zvýši predaj mercedesov v našej obci či regióne. 
Sponzorov môže TJ presvedčiť jedine serióznym prístupom. V prvom 
rade tým, že hráči pristupujú k futbalu zodpovedne. Ďalej prejavením 
úcty a vďaky sponzorom, aby sa cítili ako vážení a dôležití členovia nášho 
klubu, ktorí pomáhajú konkrétnej a hlavne správnej veci.

Osobne chcem pochváliť veľkú časť už bývalých členov výboru, 
sponzorov a sympatizantov, ktorí pracovali okolo orvištského futbalu v 
uplynulom desaťročí.  Kto si už dnes spomenie, že ešte nedávno naše 
ihrisko tvorili dve hrdzavé bránky, tráva po kolená ak pršalo, zhorená 
tráva v lete a keď sa topil ľad, do šatní sa kvôli kalužiam nedalo prejsť. 

To, že dnes máme v kabínach TJ podlahové kúrenie a teplú vodu počas 
celého roka, dlažbový chodník, zavlažovanie na automatický pohon, 
krytú tribúnu, dve mládežnícke družstvá a pod., to vôbec nie je málo. 
Tento stav neprišiel z večera na ráno. Je za ním  presvedčenie, že všetko 
sa dá, ak sa chce, je za tým množstvo dobrovoľnej práce výboru TJ, 
hráčov a fanúšikov a veľká finančná podpora obce v poslednom 
desaťročí orvištskému futbalu. Týmto môže byť orvištský futbal 
príkladom aj pre najvyššie orgány slovenského futbalu, ktoré nevedia 
nájsť spoločnú reč pre stavbu národného futbalového štadióna. 

Z mojich skúseností viem, že rozpočet našej TJ zodpovedá priemeru 
väčšiny porovnateľných klubov. Nedostatky máme v ochrane a 
udržiavaní už vybudovaných hodnôt. V minulých rokoch boli 3x 
vykradnuté šatne a spôsobená škoda predstavovala viac ako 150 000,- 
Sk telovýchovnej jednote, jednotlivcom a firmám. Na tribúne sme 2x  
menili polámané sedačky. Potrebné je doplniť asi 100 ks a cena za kus je 
770 Sk. Vzhľadom na nedostatok financií sme už nové sedačky neosadili. 
Minulý rok počas vŕtania studne niekto zahádzal vrt reťazami a 
kameňmi, nový vrt stál 25 000,- Sk. Z dôvodu vandalizmu sme na ihrisku 
už neobnovili stavané tribúny, čo je z dôvodu pohodlia fanúšikov určite 
veľká škoda. Jednou z podmienok ochrany majetku je uzavretie areálu 
TJ podľa dohodnutého režimu.  

Napriek uvedeným problémom ďakujem mnohým sponzorom a 
nezištným občanom, ktorí pomáhajú TJ a prispievajú k tomu, že sa 
môžeme schádzať pri športových podujatiach na našom „Ihrisku za 
kostolom“. Financie sú iba prostriedkom na dosahovanie  dobrých 
športových výsledkov a vytvárania príjemnejšieho a modernejšieho 
športového prostredia. Chráňme si to, čo sme s veľkým úsilím mnohých 
ľudí okolo futbalu dosiahli.

Roman Táborský

Víťaz súťaže Orvištských novín 

Víťazkou súťaže uverejnenej v druhom tohtoročnom čísle Orvištských 
novín sa stala pani Mária Michelová, ktorá identifikovala najsprávnejšie 
všetky osoby na fotografiách uverejnených v týchto novinách. Okrem 
toho sa pani Michelová podelila s nami aj o svoje zážitky a fotografie z 
histórie orvištského futbalu a z histórie dievčenského futbalu, ktoré sme 
uverejnili v treťom čísle Orvištských novín.

Na vianočnom posedení dôchodcov víťazke súťaže odovzdal cenu Ing. 
Jaroslav Maco, šéfredaktor Orvištských novín. Pani Michelovej srdečne 
blahoželáme a tešíme sa ďalšiu spoluprácu. Ďakujeme tiež ďalším 
občanom, ktorí sa zapojili do súťaže a poskytli nám fotografie, resp. 
informácie k futbalu v Orvišti.

redakcia

Viacúčelové ihrisko s umelým trávnikom pred 

dokončením

Po odstránení topoľových koreňov sa naplno rozbehla výstavba 

ihriska. Samotná stavba sa skladá z dvoch častí: zo spodnej stavby a 

samotného ihriska.

Spodná časť zahrňuje obvodový betónový múrik, rozvod elektriny a 

podložie zo zhutnených vrstiev kameňa a štrku. Okolo ihriska súčasne 

budujeme dlažbový chodník. Na  strane, kde nie je betónový plot, bude 

ihrisko oplotené klasickým drôteným pletivom. Tieto práce vykonáva 

firma Zempres, s.r.o.

Po vybudovaní podložia firma Koratex, s.r.o. začala s montážou 

umelého trávnika. Trávnik je po obvode zelený, v strede je červený 

tenisový dvorec. Trávnik sa môže ukladať len pri teplotách vyšších ako 5 

°C a za suchého počasia.  Na samotný trávnik sa nanesie vrstva 

špeciálneho piesku, ktorá má trávnik zaťažiť, aby dobre priľnul k 

podložiu. Náš plán, podľa ktorého sme chceli ihrisko dokončiť do konca 

novembra alebo začiatkom decembra, nám narušilo počasie. Do Vianoc 

by malo byť ihrisko v podstate dokončené, otvorenie ihriska však 

plánujeme až na jar.

Šport

Hospodárenie a finančná politika TJ Slovan 
Veľké Orvište

Financie sú nevyhnutným prostriedkom na fungovanie nielen rodiny, 
firmy či obce, ale aj takej organizácie, akou je TJ Slovan Veľké Orvište. Za 
dostatok či nedostatok financií je zodpovedný v prvom rade výbor TJ, ale 
v širších súvislostiach každý člen TJ, či je v pozícii  rodiča dieťaťa ( žiacke a 
dorastenecké mužstvo) alebo samotného hráča (mužstvo dospelých). 

Na základe analýzy hospodárenia TJ za posledné roky navrhujem na 
rok 2009 nový model rozpočtu. Model vychádza z predpokladu, že 
výdavky TJ budú rozdelené na štyri časti: spoločné výdavky, výdavky A 
mužstva, výdavky dorastu a výdavky žiakov. 

Návrh nového modelu rozpočtu TJ Slovan Veľké Orvište na rok 2009
          PRÍJMY

Výsledky žiakov v jesennej sezóne

Naši žiaci v súťaži OM po ťažkom a problematickom začiatku sa v súťaži 
rozbehli. V jesennej časti skončili na desiatom mieste. Zvíťazili v piatich 
stretnutiach,  jedenkrát remizovali. V mužstve sa zlepšili vzťahy – mladí – 
starší, kde končiaci žiaci mali určité výstrelky, ale tréner si spravil 
poriadok, rebelov vystriedal. Táto skutočnosť priniesla ovocie. Chlapci sa 
v posledných zápasoch  chytili šance a svojej futbalovej povinnosti byť 
vzorom pre mladších, boli ťahúnmi posledných stretnutí. Tréner si 
pochvaľuje dobrý prístup hráčov v poslednom čase, nemusí ich 
poháňať, aby behali, vedia čo majú na ihrisku robiť. 

Prosíme všetkých priaznivcov futbalu, aby poslali svojich synov aj 
dievčatá, vnukov a pravnukov na našu hraciu plochu. V mužstve žiakov 
začínali aj tri naše žiačky. Jedna prestala hrať, jedna hráva ligu na Banke a 
jedna je vzorom pre ostatných chlapcov. 

Ukončením jesennej sezóny všetkých mužstiev bol kotlíkový guláš, na 
ktorý sa športovci všetkých troch mužstiev zložili sponzorsky. Chceli by 
sme poďakovať p. Ladislavovi Kunikovi , p. Jánovi Macovi  a p. Vilme 
Horváthovej,  ktorí najviac pomohli.   

Bohumil Herceg

Ak budeme považovať za isté príjmy dotáciu obce 250 000,- Sk a 
nájomné za bar 96 000,- Sk, máme zabezpečených spolu 344 000,- Sk. Po 
odrátaní spoločných výdavkov v sume 230 000,- Sk, ostane 114 000,- Sk. 
Ak tento zostatok rozdelíme rovnako na všetky tri mužstvá, dostaneme 
výsledok uvedený v tabuľke.

P.  č.  Názov  Príjem (Sk)  Výdavky (Sk) Chýba (Sk)

1  Mužstvo dospelých  38 000,0  84500 -46 500,0

2  Mužstvo dorastu  38 000,0  117500 -79 500,0

3  Mužstvo žiakov  38 000,0  104000 -66 000,0
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Šport

Chceme upozorniť deti, že je zakázané sa na nedokončenom ihrisku 

hrať, bicyklovať sa a pod., pretože by mohlo prísť k jeho poškodeniu. 

Žiadame aj rodičov, aby na svoje deti dohliadli. Po dokončení 

viacúčelového ihriska bude verejnosť oboznámená s pravidlami jeho 

využívania.

Redakcia
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Starosta obce Vás srdečne 

pozýva na spoločné 

privítanie 

Nového roka 2009. 

Obec pre Vás pripravila 

o polnoci ohňostroj 

a prípitok.

Všetko krásne 

v novom roku, 

dobrých ľudí popri 

boku. Veľa šťastia, 

veľa zdravia, nech 

sa všetky plány 

zdaria

praje starosta obce.
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