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Príhovor starostu
Vážení občania,
v poslednom čísle Orvištských novín a na 

verejnom zhromaždení obyvateľov obce vás 
samospráva obce informovala, aké výsledky 
dosiahla obec od začiatku volebného obdobia.  
Mnohé veci sa nám podarili, niečo sme zatiaľ 
nestihli. Vstúpili sme do druhej polovice tohto 
volebného obdobia samosprávy. Dovoľte teda 
krátke zamyslenie, čo by sme chceli dosiahnuť 
vo zvyšných dvoch rokoch . 

Hospodárenie obce v tomto roku bude 
významne ovplyvnené výdavkami na školstvo. 
Do našej základnej školy chodí v tomto 
školskom roku 15 žiakov. Je to historicky 
najmenší počet žiakov našej základnej školy. 
Vzhľadom na to, že zo štátneho rozpočtu obec 
dostáva financie podľa počtu žiakov, v tomto 
školskom roku nám chýba na prevádzku školy 
cca 13.300 EUR (t.j. asi  400 tisíc Sk). Tieto 
prostriedky musíme dofinancovať z obecného 
rozpočtu a teda zákonite musíme niekde ubrať. 
Samospráva obce má záujem na udržaní 
základnej školy v obci, pretože škola znamená 
aj kultúru v obci. 

Nestačí však len vôľa samosprávy obce. Naša 
škola dosahuje pri hodnoteniach školskej 
inšpekcie veľmi dobré výsledky. Základná a 
materská škola významným spôsobom 
prispievajú ku kultúrnemu životu v obci. Preto 
chcem požiadať rodičov, aby svoje deti 
zapisovali na našu základnú školu. Tým najviac 
pomôžu udržať základné školstvo v našej obci. 

Pri zabezpečovaní prostriedkov na rozvoj 
obce sa nespoliehame len na financie, ktoré 
obce dostávajú zo štátneho rozpočtu a z 
miestnych daní. Stredisko hygieny a práčovňa 
pre sociálne odkázaných občanov, rozšírenie 
detského ihriska pri materskej škole,  nové 
malé bránky pre minifutbal pre základnú školu, 
nový zavlažovací systém pre TJ, rekonštrukcia 
kuchyne a jedálne v kultúrnom dome, nová 
vitrína obecného úradu a predovšetkým nové 
viacúčelové ihrisko, to všetko sú veci, ktoré by 
sme nemali, ak by sa mali financovať len z 
obecného rozpočtu. Tieto prostriedky do obce 
neprišli automaticky. Bolo potrebné vytvoriť 
množstvo projektov, aby sme boli v niektorých 
úspešní. Pretože vždy to je súťaž a nie všetci 
môžu vyhrať. Týmto spôsobom sme získali do 
obce v uplynulých dvoch rokoch dotáciu 
2,2 mil. Sk. 

Hlavnou úlohou obce v tomto roku je získať 
finančné prostriedky z eurofondov na 
realizáciu projektu „Rekonštrukcia miestnych 
komunikácií“. Vzhľadom na to, že na obyvateľa 
môžeme dostať maximálne 300 EUR, najprv sa 
bude rekonštruovať Hlavná a Školská ulica v 
úseku od cintorína po križovatku Pažitnej a 
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Láska Zeleného štvrtka, viera Veľkého piatka, nádej 
Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele, nech Vás 

posilní a naplní pokojom a dôverou.
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Spoločenská rubrika
Spoločenská kronika

Obec Veľké Orvište mala k 1.1.2009  1055 
obyvateľov.  Od 1.1.2009 do 31.03.2009 sa 
v obci narodilo 1 dieťa,  na trvalý pobyt sa 
prihlásilo  6 občanov, žiaden občan sa 
z trvalého pobytu neodhlásil,  zomreli 4 
občania. V súčasnosti v obci žije 1058 
obyvateľov. 

Srdečne vítame nových občanov obce:  

08.01.2009 Samuel  Vavrinec     

S úctou sme sa rozlúčili : 

22.01.2009 Emília Nedorostová (75 r.)

15.02.2009 Ján Szerencsés (81 r.)

16.02.2009 Zdenko Vavrinec (66 r.)

18.03.2009 Alžbeta Lamošová (79 r. )

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

96 rokov: Mária Machajová

90 rokov: Mária Urbánková

80 rokov: Margita Machajová            

75 rokov: Janka Baleková

70 rokov: Milan Jurga, Milan Kováčik, 
Jozef Maco 

65 rokov: Andrej Čurnek, 
Agneša Folajtárová

60 rokov: Janka Baleková, Tomáš Drlička, 
JUDr. Peter Galo   

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

Mlynskej ulice. Následne plánujeme rekonštruovať verejné osvetlenie na Hlavnej, Školskej 
a Pažitnej ulice. Celková hodnota týchto dvoch projektov je cca 365.000 EUR ( 11 mil.  Sk).  

V obci sa pozitívne rozvíja činnosť občianskych združení. Koncom roka vzniklo Združenie 
rybárov Záhumnie. Počas uplynulých pár mesiacov vykonali v okolí rybníka veľa práce na 
zveľadení obecného majetku. Mimoriadne cenné je, že členovia združenia z vlastných vyzbierali 
na členskom, vstupnom poplatku a na rybárskych povoleniach cca 2500 EUR, ktoré použijú na 
nové zarybnenie rybníka. Rybník má svojho pána a po mnohých rokoch dostáva novú tvár. 
V občianskej angažovanosti nastavili rybári latku vysoko.

Začiatkom roka bol na výročnej členskej schôdzi zvolený nový výbor TJ Slovan Veľké Orvište. 
Priaznivci futbalu v obci našli spoločnú reč, dokázali sa dohodnúť a to môže byť len na prospech 
orvištskému futbalu.       

Niektoré veci sa nám nedarí vyriešiť. K nim patrí parkovanie osobných áut na chodníkoch a na 
nespevnených verejných plochách. Parkujúce autá znemožňujú pohyb chodcom, devastujú 
verejné plochy a pod. Každý majiteľ auta musí v prvom rade používať na parkovanie vlastný 
pozemok. Keď už parkuje na verejných komunikáciách, je prirodzené, že parkuje v súlade 
s vyhláškou.                         

Po obci sa tiež potulujú psi. Obec má povereného človeka, ktorý zabezpečuje odchyt túlavých 
psov neznámych majiteľov. Sú však aj také prípady, kedy náš obyvateľ vypustí psa  „aby si zabehal“. 
Ďalším problémom je poškodzovanie obecného majetku. Hoci poškodzovanie v poslednom 
období ustúpilo, predsa sa vyskytuje. Stretávam sa s prípadmi, že občan sa bojí napomenúť napr. 
nespratnú mládež. 

Treba si uvedomiť, že obecný úrad nie je všemocná inštitúcia, ktorá všetko dokáže zariadiť. Len 
vzájomnou spoluprácou samosprávy a občanov, pozitívnym vzťahom občanov k veciam 
verejným dokážeme minimalizovať negatívne javy, hlavne zamedziť poškodzovaniu obecného, 
ale aj súkromného majetku, zachovať pokoj,  zvýšiť kvalitu životného prostredia a života v obci.

starosta  obce

Počas veľkonočných sviatkov sledujeme ako 
sa veľkonočné posolstvo šíri celým svetom. 
Začalo sa pred necelými 2000 rokmi v 
Jeruzaleme, preniklo až do centra vtedajšieho 
sveta – do Ríma, nachádza sa v každom 
kresťanskom chráme a pre tých, ktorí o sebe 
tvrdia, že sú neveriaci v celej prírode. 

Zájdime spolu v duchu do Jeruzalema. Začalo 
sa nedeľné ráno. Na východe začína pomaly 
vychádzať slnko. Na Kalvárii doteraz stoja tri 
prázdne kríže a na zemi zaschnutá ľudská krv. 
Na jednom z krížov sedí vták a pozerá sa na 
trhlinu v skale, ktorá tam predtým nebola. O 
kúsok ďalej sa nachádza hrob. Vchod do neho je 
zavalený veľkým kameňom a okolo hrobu držia 
stráž vojaci. Ostrým zrakom pozorujú celé 
okolie. Ich druhovia odviedli na Veľký Piatok kus 
dobrej práce. Ten posledný odsúdenec bol celý 
dobitý, zo štyroch prameňov mu vytekala z tela 
krv a keď konečne otvorili piaty prameň a 
prebodli mu srdce – to bolo bezpečné 
svedectvo, že je mŕtvy. A predsa ho musia 
strážiť až do dneška, do tretieho dňa.

V tú istú dobu v meste už tretí deň plakal 
Peter. Spomínal na to, ako zradil a zaprel. O 
kúsok ďalej sa modlila Ježišova matka. A zrazu v 
jej izbe sa objavilo zvláštne svetlo – videla 
svojho osláveného syna. Najprv to vedela Mária 
a až potom sa dozvedeli vojaci, zem sa znovu 
zatriasla, kameň sa od hrobu odvalil a 
prekvapená stráž vidí, že i keď na hrobe je pečať 
neporušená a oni dobre strážili – hrob je 
prázdny. A utekajú do mesta oznámiť tú 
novinu. Takto sa dostala prvá veľkonočná 
radosť do Jeruzalema. A šírila sa ďalej. Z 
Jeruzalema prišla veľkonočná radosť do Ríma – 
do hlavného mesta Rímskej ríše. Tam apoštola 
Petra počúvajú pozorne prví kresťania, ich 
počet zo dňa na deň rástol a keď neskôr začalo 
krvavé prenasledovanie, s radosťou a 
vyrovnanosťou kráčali na smrť. Svedkom ich 

viery obetavej bol obelisk vysoký 30 metrov, 
vysoký stĺp z jedného kusa kameňa, ktorý na 
nich pozeral v Nerónovho cirkusu. Ten obelisk 
tam stojí dodnes, na jeho vrchu sa nachádza 
kríž a v kameni sú vyryté slová: Kristus víťaz, 
Kristus kráľ, Kristus vladár. A okolo toho 
obelisku sa na Námestí sv. Petra v Ríme 
schádzajú potomkovia všetkých tých 
umučených kresťanov, aby oslávili Veľkonočné 
sviatky. A rok čo rok na Veľkú noc sa k nim 
prihovára zástupca sv. Petra, aby v niekoľko 
desiatkach jazykov im predniesol veľkonočné 
posolstvo.

A  k o n e č n e  v e ľ k o n o č n é  p o s o l s t v o  
nachádzame i v samotnej prírode. Istý veľký 
mysliteľ našej doby povedal: Ak nie si veriaci a 
na veľkonočné sviatky nejdeš do kostola – zájdi 
do prírody alebo aspoň do svojej záhrady. Aj v 
samotnej prírode uvidíš zázrak vzkriesenia. 
Zem, pôda, ktorá bola ešte pred nedávnom 
zamrznutá a pokrytá snehom, sa otvára a ožíva. 
A z tej nedávno zamrznutej pôdy raší nový 
život, nové rastliny so zelenými listami a kvetmi. 
A všade okolo sa ozýva spev vtákov.

Predstavte si, že by k nám prišiel niekto 
z krajiny večného snehu a ľadu. Náš kraj by sa 
mu v zime zdal podobný tomu ich, ale keby 
zostal u nás do jari, nebude veriť vlastným 
očiam. Tam, kde bol sneh, je holá zem, tam, kde 
bol mráz klíčia rastliny a kvitnú kvety.

Slávime veľkonočné sviatky. Okrem radosti by 
sme ich mali prežiť aj v zamyslení, čo my 
prinesieme ako ľudia i ako kresťania v tejto pre 
nás nie ľahkej dobe. Predovšetkým by sme mali 
pr iniesť  svoju ž ivú v ieru podopretú 
nefalšovaným kresťanským životom.

Všetkým praje milostiplné a radostné prežitie 
veľkonočných sviatkov.

Mons. Dr. Jozef Bohunický, dekan - farár

Posolstvo Veľkej noci

Obvodný úrad životného prostredia Piešťany 
vydal 26.11.2008 povolenie č. ŠVS/200/01052-
Mi na dočasné užívanie vodnej stavby, 
skúšobnú prevádzku, splaškovej kanalizácie v 
našej obci.  

Z toho vyplýva, že obyvatelia, vlastníci 
rodinných domov i právnické osoby, ktorí majú 
odsúhlasenú projektovú dokumentáciu 
kanalizačnej prípojky Trnavskou vodárenskou 
spoločnosťou a oznámenie obecného úradu, 
že proti uskutočneniu drobnej stavby  nemá 
námietky, môžu sa pripojiť na splaškovú 
kanalizáciu. Trnavskej vodárenskej spoločnosti 
písomne ohlásia termín pripojenia, stav 
vodomeru a požiadajú o obhliadku pripojenia 
a uzatvorenie zmluvy.

 V súčasnosti pracovníci Váhostavu začali s 2. 
etapou odstraňovania nedostatkov a chýb, 
ktoré sa vyskytli na miestnych komunikáciách a 
štátnej ceste. Tieto opravy sa budú opakovať v 
priebehu záručnej doby viackrát. 

Zároveň znovu žiadame občanov, aby na 
obecnom úrade nahlasovali nedostatky 
vzniknuté na ich majetku a na miestnych 
komunikáciách, ktoré boli  spôsobené 
výstavbou splaškovej kanalizácie.

Ing. Jaroslav Maco

Kanalizácia je skolaudovaná

V nedeľu 29.marca sa konalo verejné zhromaždenie občanov obce v 
sále kultúrneho domu. Na úvod starosta obce zhrnul činnosť obecného 
zastupiteľstva za prvé dva roky volebného obdobia a oboznámil 
občanov s plánmi obecnej samosprávy na ďalšie dva roky. 

V diskusii zazneli viaceré podnetné návrhy:
a) Vyvesiť na cintoríne cintorínsky poriadok.
b) Na úradnej tabuli a v Orvištských novinách zverejniť správu o využití 

finančných prostriedkov získaných z predaja pozemkov na Topoľovom.
c) V obci rozmiestniť informačné tabuľky, ktoré občanov upozornia, 

kde je zakázané venčiť psov a vynášať odpad.   
d) Požadovať od osôb, ktoré venčia psov, aby povinne zbierali 

exkrementy po svojom psovi.
e) Požadovať od občanov, aby rozmiestňovaním kvetináčov, prípadne 

iných vecí na chodníkoch neobmedzovali pohyb chodcov.
f ) Požadovať od vodičov, aby parkovaním na chodníkoch 

neobmedzovali pohyb chodcov.  

Verejné zhromaždenie obyvateľov obce

 Príjem z predaja pozemkov Topoľové  (Sk) 15 996 300,0 

P. č.  Výdavky  Sk

1 270 386,0
2 519 892,0
3  6 501 935,0
4   1 032 112,0
5  639 852,0
6 11 000,0
7 76 120,0
8  64 836,0
9 9 721,0

10 602 641,0
11 994 290,0
12 304 056,0
13  272 400,0
14 474 120,0
15 432 925,0
16 240 151,0
17 159 351,0
18  64 844,0
19  248 372,0
20   361 000,0
21

 Geodetické práce  
 Projekčné práce  
 Vlastná výstavba inžinierskych sietí
 Vyňatie stavebných pozemkov zPPF
 Daň z prechodu nehnuteľností
 Znalecké posudky  
 Stavebný dozor  
 Výberové konanie dodávateľa
 Ostatné náklady  
 Chodník Slnečná ulica  
 Chodník T álova  ulica  
 Chodník Kopanice  
 Hlavný kanalizačný zberač Presskan
 Projekty kanalizácie obce  

 Oprava kostola  
 Klub dôchodcov  
 Územný plán obce  
 Kúpa pozemku -  "kockový chodník"
 Rekonštrukcia sociálnych zariadení OcÚ
 Projekty rekonštrukcie KD a MK
 Výstavba zariadení TJ  1 216 296,0

 SPOLU  14 496 300,0 

 Zostatok (rezervný fond)  1 500000,0

 

V 2. štvrťroku pripravujeme

• Stavanie mája 

• Slávnostné otvorenie nového viacúčelového ihriska

• Detské rybárske preteky a oslavy Dňa detí

V obci Veľké Orvište bol pre voľbu prezidenta zriadený jeden volebný 
okrsok. Pre I. kolo voľby prezidenta SR bolo do volebného zoznamu 
zapísaných 866 oprávnených voličov, volieb sa zúčastnilo 386 voličov  / 
44,57 %,/,  ktorí odovzdali 386 obálok, v ktorých bolo 384 platných 
hlasov.

Počet platných hlasov, odovzdaných jednotlivým kandidátom : 
1. Bollová Dagmara, PaedDr. 4
2. Gašparovič Ivan, doc., JUDr., CSc. 239
3. Martináková Zuzana 15
4. Melník Milan, prof., RNDr., DrSc. 7
5. Mikloško František, RNDr. 13
6. Radičová Iveta, prof., PhDr., PhD. 105
7. Sidor Milan, PhDr., CSc. 1

II. kola volieb prezidenta SR sa z celkového počtu zapísaných voličov 
869 zúčastnilo 468 voličov /53,85 %/, ktorí odovzdali 464 platných 
hlasov.

Počet platných hlasov, odovzdaných jednotlivým kandidátom : 
1 Gašparovič Ivan, doc. JUDr., CSc. 321
2. Radičová Iveta, prof., PhDr., PhD. 143  

Ing. Alena Borovská

Voľby prezidenta SR v našej obci

g) Verejné zhromaždenia obyvateľov obce zvolávať častejšie, pritom 
zvážiť najvhodnejší deň v týždni. 

Na podnet občanov uverejňujeme správu o využití finančných 
prostriedkov získaných z predaja stavebných pozemkov v časti 
Topoľové v minulých rokoch :

Už dlhší čas sa obci Veľké Orvište darí spolupracovať s Úradom práce 
sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch  v aktivačných prácach. Naša 
obec má záujem i naďalej vytvárať podmienky pre takúto spoluprácu. 
Obci Veľké Orvište sa podarilo zabezpečiť po dobu od 9.3.2009 do 
31.8.2009 vykonávanie aktivačnej činnosti pre 4 uchádzačov o 
zamestnanie (UoZ) s rozsahom 20 hod. týždenne pre jedného UoZ. 
Obec zabezpečuje na účely organizovania menších obecných služieb 
výber vhodných UoZ. Sú to občania dlhodobo evidovaní na ÚPSVaR v 
zmysle §8 zákona o službách zamestnanosti,  zároveň sú poberateľmi 
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a tiež 
musia mať v obci trvalý alebo prechodný pobyt. 

Takýchto občanov je v evidencii Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Piešťanoch z Veľkého Orvišťa viac. Žiaľ, viacerí z nich neprejavili 
záujem zaradiť sa do tohto operačného programu zamestnanosti a 
sociálnej inklúzie. Je na ich škodu, že k dávke v hmotnej núdzi 
nevyužijú príspevok, ktorý poskytuje ÚPSVaR uchádzačom 
o zamestnanie, ktorí sa zaradia na dohodnutý druh  aktivačných prác. 

V súčasnosti sú na aktivačných prácach v obci zamestnaní Ján Drlička, 
Miloš Lamoš, Miloš Markech a Emil Folajtár. V obci vykonávajú práce na 
zlepšenie životného prostredia, pri údržbe obecných budov, drobného 
majetku obce, verejných  priestranstiev a pod. Obec musí zabezpečiť 
aktivačnú činnosť tak, aby práce vykonávané UoZ boli v súlade s 
dohodnutými podmienkami uvedenými v dohode. Predmetom tejto 
dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri 
zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti. Naši „aktivační“, ako sme si 
ich zvykli označovať, sa i naďalej chcú podieľať na prácach, ktoré riadi a 
organizuje pre obec Stanislav Nedorost. Ich práca je pre obec 
prínosom.   

Marta Bartková 

Aktivačné práce

dokončenie z 1. str. Príhovor starostu 
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Spoločenská rubrika
Spoločenská kronika

Obec Veľké Orvište mala k 1.1.2009  1055 
obyvateľov.  Od 1.1.2009 do 31.03.2009 sa 
v obci narodilo 1 dieťa,  na trvalý pobyt sa 
prihlásilo  6 občanov, žiaden občan sa 
z trvalého pobytu neodhlásil,  zomreli 4 
občania. V súčasnosti v obci žije 1058 
obyvateľov. 

Srdečne vítame nových občanov obce:  

08.01.2009 Samuel  Vavrinec     

S úctou sme sa rozlúčili : 

22.01.2009 Emília Nedorostová (75 r.)

15.02.2009 Ján Szerencsés (81 r.)

16.02.2009 Zdenko Vavrinec (66 r.)

18.03.2009 Alžbeta Lamošová (79 r. )

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

96 rokov: Mária Machajová

90 rokov: Mária Urbánková

80 rokov: Margita Machajová            

75 rokov: Janka Baleková

70 rokov: Milan Jurga, Milan Kováčik, 
Jozef Maco 

65 rokov: Andrej Čurnek, 
Agneša Folajtárová

60 rokov: Janka Baleková, Tomáš Drlička, 
JUDr. Peter Galo   

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

Mlynskej ulice. Následne plánujeme rekonštruovať verejné osvetlenie na Hlavnej, Školskej 
a Pažitnej ulice. Celková hodnota týchto dvoch projektov je cca 365.000 EUR ( 11 mil.  Sk).  

V obci sa pozitívne rozvíja činnosť občianskych združení. Koncom roka vzniklo Združenie 
rybárov Záhumnie. Počas uplynulých pár mesiacov vykonali v okolí rybníka veľa práce na 
zveľadení obecného majetku. Mimoriadne cenné je, že členovia združenia z vlastných vyzbierali 
na členskom, vstupnom poplatku a na rybárskych povoleniach cca 2500 EUR, ktoré použijú na 
nové zarybnenie rybníka. Rybník má svojho pána a po mnohých rokoch dostáva novú tvár. 
V občianskej angažovanosti nastavili rybári latku vysoko.

Začiatkom roka bol na výročnej členskej schôdzi zvolený nový výbor TJ Slovan Veľké Orvište. 
Priaznivci futbalu v obci našli spoločnú reč, dokázali sa dohodnúť a to môže byť len na prospech 
orvištskému futbalu.       

Niektoré veci sa nám nedarí vyriešiť. K nim patrí parkovanie osobných áut na chodníkoch a na 
nespevnených verejných plochách. Parkujúce autá znemožňujú pohyb chodcom, devastujú 
verejné plochy a pod. Každý majiteľ auta musí v prvom rade používať na parkovanie vlastný 
pozemok. Keď už parkuje na verejných komunikáciách, je prirodzené, že parkuje v súlade 
s vyhláškou.                         

Po obci sa tiež potulujú psi. Obec má povereného človeka, ktorý zabezpečuje odchyt túlavých 
psov neznámych majiteľov. Sú však aj také prípady, kedy náš obyvateľ vypustí psa  „aby si zabehal“. 
Ďalším problémom je poškodzovanie obecného majetku. Hoci poškodzovanie v poslednom 
období ustúpilo, predsa sa vyskytuje. Stretávam sa s prípadmi, že občan sa bojí napomenúť napr. 
nespratnú mládež. 

Treba si uvedomiť, že obecný úrad nie je všemocná inštitúcia, ktorá všetko dokáže zariadiť. Len 
vzájomnou spoluprácou samosprávy a občanov, pozitívnym vzťahom občanov k veciam 
verejným dokážeme minimalizovať negatívne javy, hlavne zamedziť poškodzovaniu obecného, 
ale aj súkromného majetku, zachovať pokoj,  zvýšiť kvalitu životného prostredia a života v obci.

starosta  obce

Počas veľkonočných sviatkov sledujeme ako 
sa veľkonočné posolstvo šíri celým svetom. 
Začalo sa pred necelými 2000 rokmi v 
Jeruzaleme, preniklo až do centra vtedajšieho 
sveta – do Ríma, nachádza sa v každom 
kresťanskom chráme a pre tých, ktorí o sebe 
tvrdia, že sú neveriaci v celej prírode. 

Zájdime spolu v duchu do Jeruzalema. Začalo 
sa nedeľné ráno. Na východe začína pomaly 
vychádzať slnko. Na Kalvárii doteraz stoja tri 
prázdne kríže a na zemi zaschnutá ľudská krv. 
Na jednom z krížov sedí vták a pozerá sa na 
trhlinu v skale, ktorá tam predtým nebola. O 
kúsok ďalej sa nachádza hrob. Vchod do neho je 
zavalený veľkým kameňom a okolo hrobu držia 
stráž vojaci. Ostrým zrakom pozorujú celé 
okolie. Ich druhovia odviedli na Veľký Piatok kus 
dobrej práce. Ten posledný odsúdenec bol celý 
dobitý, zo štyroch prameňov mu vytekala z tela 
krv a keď konečne otvorili piaty prameň a 
prebodli mu srdce – to bolo bezpečné 
svedectvo, že je mŕtvy. A predsa ho musia 
strážiť až do dneška, do tretieho dňa.

V tú istú dobu v meste už tretí deň plakal 
Peter. Spomínal na to, ako zradil a zaprel. O 
kúsok ďalej sa modlila Ježišova matka. A zrazu v 
jej izbe sa objavilo zvláštne svetlo – videla 
svojho osláveného syna. Najprv to vedela Mária 
a až potom sa dozvedeli vojaci, zem sa znovu 
zatriasla, kameň sa od hrobu odvalil a 
prekvapená stráž vidí, že i keď na hrobe je pečať 
neporušená a oni dobre strážili – hrob je 
prázdny. A utekajú do mesta oznámiť tú 
novinu. Takto sa dostala prvá veľkonočná 
radosť do Jeruzalema. A šírila sa ďalej. Z 
Jeruzalema prišla veľkonočná radosť do Ríma – 
do hlavného mesta Rímskej ríše. Tam apoštola 
Petra počúvajú pozorne prví kresťania, ich 
počet zo dňa na deň rástol a keď neskôr začalo 
krvavé prenasledovanie, s radosťou a 
vyrovnanosťou kráčali na smrť. Svedkom ich 

viery obetavej bol obelisk vysoký 30 metrov, 
vysoký stĺp z jedného kusa kameňa, ktorý na 
nich pozeral v Nerónovho cirkusu. Ten obelisk 
tam stojí dodnes, na jeho vrchu sa nachádza 
kríž a v kameni sú vyryté slová: Kristus víťaz, 
Kristus kráľ, Kristus vladár. A okolo toho 
obelisku sa na Námestí sv. Petra v Ríme 
schádzajú potomkovia všetkých tých 
umučených kresťanov, aby oslávili Veľkonočné 
sviatky. A rok čo rok na Veľkú noc sa k nim 
prihovára zástupca sv. Petra, aby v niekoľko 
desiatkach jazykov im predniesol veľkonočné 
posolstvo.

A  k o n e č n e  v e ľ k o n o č n é  p o s o l s t v o  
nachádzame i v samotnej prírode. Istý veľký 
mysliteľ našej doby povedal: Ak nie si veriaci a 
na veľkonočné sviatky nejdeš do kostola – zájdi 
do prírody alebo aspoň do svojej záhrady. Aj v 
samotnej prírode uvidíš zázrak vzkriesenia. 
Zem, pôda, ktorá bola ešte pred nedávnom 
zamrznutá a pokrytá snehom, sa otvára a ožíva. 
A z tej nedávno zamrznutej pôdy raší nový 
život, nové rastliny so zelenými listami a kvetmi. 
A všade okolo sa ozýva spev vtákov.

Predstavte si, že by k nám prišiel niekto 
z krajiny večného snehu a ľadu. Náš kraj by sa 
mu v zime zdal podobný tomu ich, ale keby 
zostal u nás do jari, nebude veriť vlastným 
očiam. Tam, kde bol sneh, je holá zem, tam, kde 
bol mráz klíčia rastliny a kvitnú kvety.

Slávime veľkonočné sviatky. Okrem radosti by 
sme ich mali prežiť aj v zamyslení, čo my 
prinesieme ako ľudia i ako kresťania v tejto pre 
nás nie ľahkej dobe. Predovšetkým by sme mali 
pr iniesť  svoju ž ivú v ieru podopretú 
nefalšovaným kresťanským životom.

Všetkým praje milostiplné a radostné prežitie 
veľkonočných sviatkov.

Mons. Dr. Jozef Bohunický, dekan - farár

Posolstvo Veľkej noci

Obvodný úrad životného prostredia Piešťany 
vydal 26.11.2008 povolenie č. ŠVS/200/01052-
Mi na dočasné užívanie vodnej stavby, 
skúšobnú prevádzku, splaškovej kanalizácie v 
našej obci.  

Z toho vyplýva, že obyvatelia, vlastníci 
rodinných domov i právnické osoby, ktorí majú 
odsúhlasenú projektovú dokumentáciu 
kanalizačnej prípojky Trnavskou vodárenskou 
spoločnosťou a oznámenie obecného úradu, 
že proti uskutočneniu drobnej stavby  nemá 
námietky, môžu sa pripojiť na splaškovú 
kanalizáciu. Trnavskej vodárenskej spoločnosti 
písomne ohlásia termín pripojenia, stav 
vodomeru a požiadajú o obhliadku pripojenia 
a uzatvorenie zmluvy.

 V súčasnosti pracovníci Váhostavu začali s 2. 
etapou odstraňovania nedostatkov a chýb, 
ktoré sa vyskytli na miestnych komunikáciách a 
štátnej ceste. Tieto opravy sa budú opakovať v 
priebehu záručnej doby viackrát. 

Zároveň znovu žiadame občanov, aby na 
obecnom úrade nahlasovali nedostatky 
vzniknuté na ich majetku a na miestnych 
komunikáciách, ktoré boli  spôsobené 
výstavbou splaškovej kanalizácie.

Ing. Jaroslav Maco

Kanalizácia je skolaudovaná

V nedeľu 29.marca sa konalo verejné zhromaždenie občanov obce v 
sále kultúrneho domu. Na úvod starosta obce zhrnul činnosť obecného 
zastupiteľstva za prvé dva roky volebného obdobia a oboznámil 
občanov s plánmi obecnej samosprávy na ďalšie dva roky. 

V diskusii zazneli viaceré podnetné návrhy:
a) Vyvesiť na cintoríne cintorínsky poriadok.
b) Na úradnej tabuli a v Orvištských novinách zverejniť správu o využití 

finančných prostriedkov získaných z predaja pozemkov na Topoľovom.
c) V obci rozmiestniť informačné tabuľky, ktoré občanov upozornia, 

kde je zakázané venčiť psov a vynášať odpad.   
d) Požadovať od osôb, ktoré venčia psov, aby povinne zbierali 

exkrementy po svojom psovi.
e) Požadovať od občanov, aby rozmiestňovaním kvetináčov, prípadne 

iných vecí na chodníkoch neobmedzovali pohyb chodcov.
f ) Požadovať od vodičov, aby parkovaním na chodníkoch 

neobmedzovali pohyb chodcov.  

Verejné zhromaždenie obyvateľov obce

 Príjem z predaja pozemkov Topoľové  (Sk) 15 996 300,0 

P. č.  Výdavky  Sk

1 270 386,0
2 519 892,0
3  6 501 935,0
4   1 032 112,0
5  639 852,0
6 11 000,0
7 76 120,0
8  64 836,0
9 9 721,0

10 602 641,0
11 994 290,0
12 304 056,0
13  272 400,0
14 474 120,0
15 432 925,0
16 240 151,0
17 159 351,0
18  64 844,0
19  248 372,0
20   361 000,0
21

 Geodetické práce  
 Projekčné práce  
 Vlastná výstavba inžinierskych sietí
 Vyňatie stavebných pozemkov zPPF
 Daň z prechodu nehnuteľností
 Znalecké posudky  
 Stavebný dozor  
 Výberové konanie dodávateľa
 Ostatné náklady  
 Chodník Slnečná ulica  
 Chodník T álova  ulica  
 Chodník Kopanice  
 Hlavný kanalizačný zberač Presskan
 Projekty kanalizácie obce  

 Oprava kostola  
 Klub dôchodcov  
 Územný plán obce  
 Kúpa pozemku -  "kockový chodník"
 Rekonštrukcia sociálnych zariadení OcÚ
 Projekty rekonštrukcie KD a MK
 Výstavba zariadení TJ  1 216 296,0

 SPOLU  14 496 300,0 

 Zostatok (rezervný fond)  1 500000,0

 

V 2. štvrťroku pripravujeme

• Stavanie mája 

• Slávnostné otvorenie nového viacúčelového ihriska

• Detské rybárske preteky a oslavy Dňa detí

V obci Veľké Orvište bol pre voľbu prezidenta zriadený jeden volebný 
okrsok. Pre I. kolo voľby prezidenta SR bolo do volebného zoznamu 
zapísaných 866 oprávnených voličov, volieb sa zúčastnilo 386 voličov  / 
44,57 %,/,  ktorí odovzdali 386 obálok, v ktorých bolo 384 platných 
hlasov.

Počet platných hlasov, odovzdaných jednotlivým kandidátom : 
1. Bollová Dagmara, PaedDr. 4
2. Gašparovič Ivan, doc., JUDr., CSc. 239
3. Martináková Zuzana 15
4. Melník Milan, prof., RNDr., DrSc. 7
5. Mikloško František, RNDr. 13
6. Radičová Iveta, prof., PhDr., PhD. 105
7. Sidor Milan, PhDr., CSc. 1

II. kola volieb prezidenta SR sa z celkového počtu zapísaných voličov 
869 zúčastnilo 468 voličov /53,85 %/, ktorí odovzdali 464 platných 
hlasov.

Počet platných hlasov, odovzdaných jednotlivým kandidátom : 
1 Gašparovič Ivan, doc. JUDr., CSc. 321
2. Radičová Iveta, prof., PhDr., PhD. 143  

Ing. Alena Borovská

Voľby prezidenta SR v našej obci

g) Verejné zhromaždenia obyvateľov obce zvolávať častejšie, pritom 
zvážiť najvhodnejší deň v týždni. 

Na podnet občanov uverejňujeme správu o využití finančných 
prostriedkov získaných z predaja stavebných pozemkov v časti 
Topoľové v minulých rokoch :

Už dlhší čas sa obci Veľké Orvište darí spolupracovať s Úradom práce 
sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch  v aktivačných prácach. Naša 
obec má záujem i naďalej vytvárať podmienky pre takúto spoluprácu. 
Obci Veľké Orvište sa podarilo zabezpečiť po dobu od 9.3.2009 do 
31.8.2009 vykonávanie aktivačnej činnosti pre 4 uchádzačov o 
zamestnanie (UoZ) s rozsahom 20 hod. týždenne pre jedného UoZ. 
Obec zabezpečuje na účely organizovania menších obecných služieb 
výber vhodných UoZ. Sú to občania dlhodobo evidovaní na ÚPSVaR v 
zmysle §8 zákona o službách zamestnanosti,  zároveň sú poberateľmi 
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a tiež 
musia mať v obci trvalý alebo prechodný pobyt. 

Takýchto občanov je v evidencii Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Piešťanoch z Veľkého Orvišťa viac. Žiaľ, viacerí z nich neprejavili 
záujem zaradiť sa do tohto operačného programu zamestnanosti a 
sociálnej inklúzie. Je na ich škodu, že k dávke v hmotnej núdzi 
nevyužijú príspevok, ktorý poskytuje ÚPSVaR uchádzačom 
o zamestnanie, ktorí sa zaradia na dohodnutý druh  aktivačných prác. 

V súčasnosti sú na aktivačných prácach v obci zamestnaní Ján Drlička, 
Miloš Lamoš, Miloš Markech a Emil Folajtár. V obci vykonávajú práce na 
zlepšenie životného prostredia, pri údržbe obecných budov, drobného 
majetku obce, verejných  priestranstiev a pod. Obec musí zabezpečiť 
aktivačnú činnosť tak, aby práce vykonávané UoZ boli v súlade s 
dohodnutými podmienkami uvedenými v dohode. Predmetom tejto 
dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri 
zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti. Naši „aktivační“, ako sme si 
ich zvykli označovať, sa i naďalej chcú podieľať na prácach, ktoré riadi a 
organizuje pre obec Stanislav Nedorost. Ich práca je pre obec 
prínosom.   

Marta Bartková 

Aktivačné práce

dokončenie z 1. str. Príhovor starostu 
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Pripravované rozvojové projekty obce

Zaujímavosti

Kdo bol milován – není zapomenut...
Tento nápis si môžeme prečítať na  jednom z pomníkov na našom 

cintoríne. Je to na pomníku pána Vladimíra Medeka a jeho manželky 
Ireny. Vladimír Medek bol v našej obci učiteľom v rokoch 1943-1964. 
Riaditeľom tunajšej školy bol v období 1943-1958. Okrem toho bol aj 
organistom.

Na  tunajšiu školu, vtedy  Rímsko-katolícku ľudovú školu, nastúpil 
v školskom roku 1943/44 ako riaditeľ a jeho manželka Irena ako učiteľka. 
Školu prevzal po učiteľke Elene Baloghovej, rod. Čimovej. Jej odchod  je 
zaznamenaný v školskej kronike takto: „Odchádzam - som preložená na 
vlastnú žiadosť. Ďakujem za všetko - čo dobrého som kedy od koho 
dostala, prajem zo srdca každému, aby sa splnil sen, ktorý ho povedie 
k radosti – k šťastiu. Žehnaj  o Bože našej dedinke.

Pán Vladimír Medek viedol veľmi podrobne školskú kroniku v rokoch 
1943-1958. Jeho zápisy v  školskej kronike podrobne opisujú dianie na 
tunajšej škole v uvedenom období. V školskej kronike  je spomínané 
poškodenie školy a učiteľského bytu pri prechode frontu na sklonku 
2. svetovej vojny. Rozbité okná na škole a učiteľskom byte boli opravené 
až v marci r. 1946. V ďalších číslach Orvišstských novín uverejníme 
niektoré zápisy zo školskej kroniky podrobne.

 Na učiteľa Medeka, ktorý vychoval v našej obci takmer jednu 
generáciu, spomínam s odstupom času veľmi pozitívne. Veď on, ako 
učiteľ mal v triede 3 ročníky a dokázal nás naučiť v tých zložitých 

Zaujímavosti

Príjmy EUR
Výnos dane z príjmov 185 882,00
Dotácia na základnú školu 21 576,00
Daň z pozemkov 23 236,00
Daň zo stavieb 9 960,00
Daň za komunálny odpad 11 618,00
Príjmy z prenajatých budov 3 320,00
Daň za jadrové zariadenie 9 960,00
Poplatky za predaj tovarov a služieb 1 660,00
Príspevok na aktivačnú činnosť 0,00
Príspevok na chránené pracovisko 3 320,00
Príjmy z prenajatých pozemkov 1 160,00
Poplatky zo školného 332,00
Správne poplatky 1 660,00
Daň za psa 663,00
Úroky v banke 664,00
Poplatky za opatrovateľskú službu 664,00
Daň za ubytovanie 332,00
Daň za užívanie verejného priestranstva 166,00
Daň z bytov 100,00
Použitie prostriedkov z rezervného fondu 26 555,00
Príjmy spolu 302 828,00

Rozpočet obce Veľké Orvište na rok 2009

Výdavky EUR
Obecný úrad 106 752,00
Školstvo 88 461,00
Výstavba malého ihriska - dokončenie 19 916,00
Športové ihriská 16 930,00
Vývoz odpadu 16 100,00
Verejná zeleň 9 294,00
Projekty - verejné osvetlenie, chodník Topoľové 7 302,00
Výdajňa stravy 6 640,00
Verejné osvetlenie 6 638,00
Kultúrne služby, kultúrny dom 3 983,00
Knižnica 3 983,00
Sociálne služby 3 650,00
Opatrovateľská služba 3 551,00
Polyfunkčná budova obce 3 320,00
Údržba miestnych komunikácií 1 660,00
Obecný dom 1 660,00
Spoločenské služby 1 660,00
Požiarna ochrana 996,00
Zdravotníctvo 332,00
Výdavky spolu 302 828,00

podmienkach tak, že  sme mohli so svojimi vedomosťami pokračovať vo 
vzdelávaní bez nejakých nedostatkov vo vedomostiach.. Mnohí 
spomíname na nácvik spievania hymien, ktoré sme spievali na oslavách 
Dňa víťazstva, VOSR, ukončenia Mesiaca priateľstva so Sovietskym 
zväzom a pod. Jeho slák neraz skončil na našich hlavách. Tiež 
spomíname na telesné tresty palicou, ktorú sme si museli sami odrezať v 
školskej záhrade. I keď sme dostali trest od učiteľa palicou na ruku alebo 
zadok, doma sme to nespomenuli, lebo sme vedeli, že  doma by sa nám 
ušiel ďalší trest.

 Jeho manželka Irena učila na tunajšej škole v období 1943-1951. Popri 
učení na škole sa venovala aj ochotníckemu divadlu a za toto obdobie 
nacvičila veľa divadelných hier. Ťažká a zákerná choroba ju vytrhla 
z tejto činnosti 26.9.1951 a 30. 6. 1953 tejto chorobe podľahla. Občania 
prejavili veľkou účasťou na pohrebe mimoriadnu úctu k zomrelej.

Ing. Jaroslav Maco

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE...

08.03.1950 -   prvá oslava MDŽ

24.06.1952 - prvý pioniersky sľub

22.12.1954 - oslava Deda Mráza

Zo školskej  kroniky

Veriť, milovať, pracovať
V tomto roku si pripomíname 90. výročie  smrti Milana Rastislava 

Štefánika, ktorý tragicky zahynul  4.5.1919. .  Život M. R. Štefánika možno 
stručne zhodnotiť takto: bol to prvý slovenský generál, minister, 
astronóm  a spolutvorca 1. Československej republiky.

Podľa zápisov z orvištskej školskej kroniky bolo obdobie, keď sa 
pravidelne na začiatku mája konali spomienkové slávnosti pri 
príležitosti výročia smrti tohto veľkého, hoci postavou malého, syna 
slovenského národa.  Posledná spomienka výročia smrti M. R. Štefánika 
bola zapísaná v školskej kronike v máji 1949. Obnovenie tejto 
spomienky bolo až v roku 1968, keď 4. mája putovalo desaťtisíce 
Slovákov na Bradlo. V tomto roku i žiaci našej školy navštívili jeho rodný 
dom v Košariskách, školu, ktorú navštevoval, cintorín, na ktorom sú 
pochovaní jeho rodičia a mohylu, ktorá je postavená na jeho pamiatku 
na vrchu Bradlo. Pri mohyle si umocnili vlastenecký cit krátkym 
kultúrnym programom o Štefánikovi. Na  pomníku pri hrobe jeho matky 
si prečítali tento text :

„Matka, památky dobré hodná.
Básnika hviezdnych svetov zrodila bolestná,
hrdinu ujarmených vychovala strádajúca,
martýra  slobody pochovala víťaziaca.“

Ing. Jaroslav Maco

Cigáni
Vo výkaze stavu pozemkov veľkoorvištského chotára z roku 1877 

nachádzame medzi iným i majetok istého cigáňa. Je to cigánsky dom, 
ktorý zaberal 10 štvorcových siah. Býval v ňom Jurkes – Juraj Toráč. Mal 
šesť synov. Vraj urastení to chlapi boli. Vedeli i dobre a šikovne kradnúť. 
No i opatrne všetko uschovávať. Donášali vrecia múky, omasty, krásne 
vyšívané duchny, väčšie kusy látok atď.

Za úschovňu tejto koristi pred vyšetrovaním žandárov slúžili stodoly 
na záhumní, jamy, močiare a vrbina kol cigánskej búdy. Dosiaľ 
spomínajú tunajší starci ako ich cigánka počastovala mastnými 
haluškami, keď ako deti pásavali husi na záhumní. Za starostovania 
Juraja Folajtára sa títo cigáni odsťahovali. Príčinou toho bol nepokoj 
vyvolávaný krádežami, zvadami a bitkami medzi synmi Jurkesa. Stalo sa, 
že istý večer v šenku výborníci so starostom naviedli Jurkesa, aby im svoj 
dom odpredal. Zjednali sa na 60 zlatých a hneď dali cigáňovi závdavku.. 
Ešte na druhý deň občania zváľali búdu, veď museli vyhovieť rozkazu 
starostu. Takto sa pozbavili rodiny milovaného cigáňa Jurkesa.

Handrári

Akým spôsobom, akým nie, stalo sa, že vzniklo v našej obci handrárske 
hniezdo. Toto primitívne remeslo prevádzalo desať až dvanásť 
Orvišťanov. Žalostného Janka – Jána Ondrejku dosiaľ spomínajú. 
Vyspevoval a vypiskoval žalostnú nôtu:

Dávaj Kačo, až máš za čo,

daj ledačo za voľačo.

Keď si kúpiš budeš mať,

nemusíš si požičať.

Jakú mala takú dala,

po peci ju pováľala.

Jaký pán, taký krám,

káru musím voziť sám.

Takého ja koňa mám.

Ženy, ženy, ženičky,

dávajte mi handričky,

handry, kosti staré sáry,

Z obecnej kroniky

za tanierky za fanfarky,

aj za šnúrky do gací,

na tie moje čižmičky.

Muzika

 Ústne podania poukazujú na našich dávnych rodákov, ako známych 
pestovateľov hudby v celom  Považí. Bolo 7-8 hudobných bánd, ktoré 
účinkovali na svadbách po okolitých dedinách, alebo sezónne každú 
nedeľu na zábavach. Svoju odmenu dostávali po mlatbe v zboží. 
Spomínajú dosiaľ i jednu plechovú hudbu, ktorá kedysi hrávala v 
Piešťanoch. Tam v tom bývalom hostinci, kde stojí terajší palác Thermia.

Stromy  a lesy v našom chotári
V chotári obce Veľké Orvište  niet veľkých lesov. Spomenutia je hodný 

malý listnatý lesík „Blaciny“. Ten je na hranici chotárov Veľkého Orvišťa, 
Malého Orvišťa a Bašoviec.  Rastú v ňom duby, buky, bresty, niečo líp, 
osík a ďalší. Stromy sú vysokého vzrastu. Počas letných horúčav 
poskytuje dobré občerstvenie. V dobe kvetu vábi starých i mladých k 
vychádzkam. Niekedy  v ňom bývali i majálesy.  V roku 1981 bola časť 
tohto lesíka zabraná na spojovaciu cestu  Bašoviec z Makým Orvišťom - 
Ostrovom. Kedysi v ňom rástlo veľa fialiek i konvaliniek. Po severnej 
strane tiekol i malý potôčik z Bašoviec po Malé Orvište.

V roku 1934 dal vicinálny výbor vysadiť  ovocnými stromkami, 
čerešňami, vicinálnu cestu Piešťany - Veľké Orvište - Malé Orvište - 
Ostrov a Veľké Orvište - Bašovce. Spolu bolo vysadených 1200 ks  
čerešní. Vysadenie bolo prevedené v mesiaci okgtóber a november a 
náklady činili 10 000,-Kčs..

V roku 1931-1932 bola vykonaná úprava potoka Dubová a to od 
železničného mosta na trati Bratislava - Žilina po stav mlyna vo Veľkom 
Orvišti, ktorého majiteľom bol vtedy Viliam Čistý. Pre spevnenie brehov 
boli vysadené stromky – agáty. Tieto stromky dodnes lemujú tok potoka 
Dobová v uvedenej trase.

V obecnej kronike je zaznamenaný zápis z roku 1863 po názvom 
„Kontrak od Banšule“.  Uvádza sa v ňom  „Árendášsky Závazek“, v ktorom 
richtár Vavro dáva do árendny na tri roky Banšulu neb stromkovú školu 
Bolješik Jurovi a Potrusil Jozefovi zavylicitovaný ročný nájom 13 zlatých 
a dvadsať grajciarov. Splatnosť árendy bol stanovený na deň svätého 
Michala Archanjela. Táto zmluva je datovaná dňa 9. Augusta 1863.

Veľa ovocných stromov boli kedysi i v „Čistých“ záhrade, ktorá sa 
nachádzala medzi potokom Dubová  a náhonovým mlynským kanálom. 
Ovocné stromy boli vysadené i v školskej záhrade a pamätníci si na ňu 
spomínajú pod názvom – Pánská záhrada.

Ing. Jaroslav Maco

P. č.  Názov projektu Poskytovateľ Žiadané Poskytnuté Poznámka 
  dotácie EUR  EUR   

1 Vybavenie pamätnej izby (Ľ. Boleček)  TTSK  1 660 1 300  

2 Obnova miestnej časti Záhumnie (Ľ. Boleček) TTSK  1 660 1 360  

3 Doplnenie kuchyne a jedálne kultúrneho domu 
(A. Bolečková) 

TTSK  3 500 3 300  

4 Rozšírenie využitia športového areálu (Ľ. Boleček)  TTSK  1 660 1 000  

5 Rekonštrukcia verejného osvetlenia Eurofondy 1 470 961  v hodnotení 
6 Oprava polyfunkčnej budovy obce (Ľ. Boleček) MPô SR  23 038  v hodnotení 
7 Vyrieš . bezpeč. prístupu k autobusovej zastávke 

(Ľ. Boleček) 
MF SR  28 154  v hodnotení 

Moderná školská jedáleň - chutne a zdravo
(Mária Dobrovodská) MŠ SR 13 200 v hodnotení

Výtvarné aktivity "Dúhová paletka" (Mária Šišková) 2 375

 Rekonštrukcia miestnych komunikácií Eurofondy 9 561 992  v hodnotení 

 SPOLU   11 108 200 6 960  
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Pripravované rozvojové projekty obce

Zaujímavosti

Kdo bol milován – není zapomenut...
Tento nápis si môžeme prečítať na  jednom z pomníkov na našom 

cintoríne. Je to na pomníku pána Vladimíra Medeka a jeho manželky 
Ireny. Vladimír Medek bol v našej obci učiteľom v rokoch 1943-1964. 
Riaditeľom tunajšej školy bol v období 1943-1958. Okrem toho bol aj 
organistom.

Na  tunajšiu školu, vtedy  Rímsko-katolícku ľudovú školu, nastúpil 
v školskom roku 1943/44 ako riaditeľ a jeho manželka Irena ako učiteľka. 
Školu prevzal po učiteľke Elene Baloghovej, rod. Čimovej. Jej odchod  je 
zaznamenaný v školskej kronike takto: „Odchádzam - som preložená na 
vlastnú žiadosť. Ďakujem za všetko - čo dobrého som kedy od koho 
dostala, prajem zo srdca každému, aby sa splnil sen, ktorý ho povedie 
k radosti – k šťastiu. Žehnaj  o Bože našej dedinke.

Pán Vladimír Medek viedol veľmi podrobne školskú kroniku v rokoch 
1943-1958. Jeho zápisy v  školskej kronike podrobne opisujú dianie na 
tunajšej škole v uvedenom období. V školskej kronike  je spomínané 
poškodenie školy a učiteľského bytu pri prechode frontu na sklonku 
2. svetovej vojny. Rozbité okná na škole a učiteľskom byte boli opravené 
až v marci r. 1946. V ďalších číslach Orvišstských novín uverejníme 
niektoré zápisy zo školskej kroniky podrobne.

 Na učiteľa Medeka, ktorý vychoval v našej obci takmer jednu 
generáciu, spomínam s odstupom času veľmi pozitívne. Veď on, ako 
učiteľ mal v triede 3 ročníky a dokázal nás naučiť v tých zložitých 

Zaujímavosti

Príjmy EUR
Výnos dane z príjmov 185 882,00
Dotácia na základnú školu 21 576,00
Daň z pozemkov 23 236,00
Daň zo stavieb 9 960,00
Daň za komunálny odpad 11 618,00
Príjmy z prenajatých budov 3 320,00
Daň za jadrové zariadenie 9 960,00
Poplatky za predaj tovarov a služieb 1 660,00
Príspevok na aktivačnú činnosť 0,00
Príspevok na chránené pracovisko 3 320,00
Príjmy z prenajatých pozemkov 1 160,00
Poplatky zo školného 332,00
Správne poplatky 1 660,00
Daň za psa 663,00
Úroky v banke 664,00
Poplatky za opatrovateľskú službu 664,00
Daň za ubytovanie 332,00
Daň za užívanie verejného priestranstva 166,00
Daň z bytov 100,00
Použitie prostriedkov z rezervného fondu 26 555,00
Príjmy spolu 302 828,00

Rozpočet obce Veľké Orvište na rok 2009

Výdavky EUR
Obecný úrad 106 752,00
Školstvo 88 461,00
Výstavba malého ihriska - dokončenie 19 916,00
Športové ihriská 16 930,00
Vývoz odpadu 16 100,00
Verejná zeleň 9 294,00
Projekty - verejné osvetlenie, chodník Topoľové 7 302,00
Výdajňa stravy 6 640,00
Verejné osvetlenie 6 638,00
Kultúrne služby, kultúrny dom 3 983,00
Knižnica 3 983,00
Sociálne služby 3 650,00
Opatrovateľská služba 3 551,00
Polyfunkčná budova obce 3 320,00
Údržba miestnych komunikácií 1 660,00
Obecný dom 1 660,00
Spoločenské služby 1 660,00
Požiarna ochrana 996,00
Zdravotníctvo 332,00
Výdavky spolu 302 828,00

podmienkach tak, že  sme mohli so svojimi vedomosťami pokračovať vo 
vzdelávaní bez nejakých nedostatkov vo vedomostiach.. Mnohí 
spomíname na nácvik spievania hymien, ktoré sme spievali na oslavách 
Dňa víťazstva, VOSR, ukončenia Mesiaca priateľstva so Sovietskym 
zväzom a pod. Jeho slák neraz skončil na našich hlavách. Tiež 
spomíname na telesné tresty palicou, ktorú sme si museli sami odrezať v 
školskej záhrade. I keď sme dostali trest od učiteľa palicou na ruku alebo 
zadok, doma sme to nespomenuli, lebo sme vedeli, že  doma by sa nám 
ušiel ďalší trest.

 Jeho manželka Irena učila na tunajšej škole v období 1943-1951. Popri 
učení na škole sa venovala aj ochotníckemu divadlu a za toto obdobie 
nacvičila veľa divadelných hier. Ťažká a zákerná choroba ju vytrhla 
z tejto činnosti 26.9.1951 a 30. 6. 1953 tejto chorobe podľahla. Občania 
prejavili veľkou účasťou na pohrebe mimoriadnu úctu k zomrelej.

Ing. Jaroslav Maco

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE...

08.03.1950 -   prvá oslava MDŽ

24.06.1952 - prvý pioniersky sľub

22.12.1954 - oslava Deda Mráza

Zo školskej  kroniky

Veriť, milovať, pracovať
V tomto roku si pripomíname 90. výročie  smrti Milana Rastislava 

Štefánika, ktorý tragicky zahynul  4.5.1919. .  Život M. R. Štefánika možno 
stručne zhodnotiť takto: bol to prvý slovenský generál, minister, 
astronóm  a spolutvorca 1. Československej republiky.

Podľa zápisov z orvištskej školskej kroniky bolo obdobie, keď sa 
pravidelne na začiatku mája konali spomienkové slávnosti pri 
príležitosti výročia smrti tohto veľkého, hoci postavou malého, syna 
slovenského národa.  Posledná spomienka výročia smrti M. R. Štefánika 
bola zapísaná v školskej kronike v máji 1949. Obnovenie tejto 
spomienky bolo až v roku 1968, keď 4. mája putovalo desaťtisíce 
Slovákov na Bradlo. V tomto roku i žiaci našej školy navštívili jeho rodný 
dom v Košariskách, školu, ktorú navštevoval, cintorín, na ktorom sú 
pochovaní jeho rodičia a mohylu, ktorá je postavená na jeho pamiatku 
na vrchu Bradlo. Pri mohyle si umocnili vlastenecký cit krátkym 
kultúrnym programom o Štefánikovi. Na  pomníku pri hrobe jeho matky 
si prečítali tento text :

„Matka, památky dobré hodná.
Básnika hviezdnych svetov zrodila bolestná,
hrdinu ujarmených vychovala strádajúca,
martýra  slobody pochovala víťaziaca.“

Ing. Jaroslav Maco

Cigáni
Vo výkaze stavu pozemkov veľkoorvištského chotára z roku 1877 

nachádzame medzi iným i majetok istého cigáňa. Je to cigánsky dom, 
ktorý zaberal 10 štvorcových siah. Býval v ňom Jurkes – Juraj Toráč. Mal 
šesť synov. Vraj urastení to chlapi boli. Vedeli i dobre a šikovne kradnúť. 
No i opatrne všetko uschovávať. Donášali vrecia múky, omasty, krásne 
vyšívané duchny, väčšie kusy látok atď.

Za úschovňu tejto koristi pred vyšetrovaním žandárov slúžili stodoly 
na záhumní, jamy, močiare a vrbina kol cigánskej búdy. Dosiaľ 
spomínajú tunajší starci ako ich cigánka počastovala mastnými 
haluškami, keď ako deti pásavali husi na záhumní. Za starostovania 
Juraja Folajtára sa títo cigáni odsťahovali. Príčinou toho bol nepokoj 
vyvolávaný krádežami, zvadami a bitkami medzi synmi Jurkesa. Stalo sa, 
že istý večer v šenku výborníci so starostom naviedli Jurkesa, aby im svoj 
dom odpredal. Zjednali sa na 60 zlatých a hneď dali cigáňovi závdavku.. 
Ešte na druhý deň občania zváľali búdu, veď museli vyhovieť rozkazu 
starostu. Takto sa pozbavili rodiny milovaného cigáňa Jurkesa.

Handrári

Akým spôsobom, akým nie, stalo sa, že vzniklo v našej obci handrárske 
hniezdo. Toto primitívne remeslo prevádzalo desať až dvanásť 
Orvišťanov. Žalostného Janka – Jána Ondrejku dosiaľ spomínajú. 
Vyspevoval a vypiskoval žalostnú nôtu:

Dávaj Kačo, až máš za čo,

daj ledačo za voľačo.

Keď si kúpiš budeš mať,

nemusíš si požičať.

Jakú mala takú dala,

po peci ju pováľala.

Jaký pán, taký krám,

káru musím voziť sám.

Takého ja koňa mám.

Ženy, ženy, ženičky,

dávajte mi handričky,

handry, kosti staré sáry,

Z obecnej kroniky

za tanierky za fanfarky,

aj za šnúrky do gací,

na tie moje čižmičky.

Muzika

 Ústne podania poukazujú na našich dávnych rodákov, ako známych 
pestovateľov hudby v celom  Považí. Bolo 7-8 hudobných bánd, ktoré 
účinkovali na svadbách po okolitých dedinách, alebo sezónne každú 
nedeľu na zábavach. Svoju odmenu dostávali po mlatbe v zboží. 
Spomínajú dosiaľ i jednu plechovú hudbu, ktorá kedysi hrávala v 
Piešťanoch. Tam v tom bývalom hostinci, kde stojí terajší palác Thermia.

Stromy  a lesy v našom chotári
V chotári obce Veľké Orvište  niet veľkých lesov. Spomenutia je hodný 

malý listnatý lesík „Blaciny“. Ten je na hranici chotárov Veľkého Orvišťa, 
Malého Orvišťa a Bašoviec.  Rastú v ňom duby, buky, bresty, niečo líp, 
osík a ďalší. Stromy sú vysokého vzrastu. Počas letných horúčav 
poskytuje dobré občerstvenie. V dobe kvetu vábi starých i mladých k 
vychádzkam. Niekedy  v ňom bývali i majálesy.  V roku 1981 bola časť 
tohto lesíka zabraná na spojovaciu cestu  Bašoviec z Makým Orvišťom - 
Ostrovom. Kedysi v ňom rástlo veľa fialiek i konvaliniek. Po severnej 
strane tiekol i malý potôčik z Bašoviec po Malé Orvište.

V roku 1934 dal vicinálny výbor vysadiť  ovocnými stromkami, 
čerešňami, vicinálnu cestu Piešťany - Veľké Orvište - Malé Orvište - 
Ostrov a Veľké Orvište - Bašovce. Spolu bolo vysadených 1200 ks  
čerešní. Vysadenie bolo prevedené v mesiaci okgtóber a november a 
náklady činili 10 000,-Kčs..

V roku 1931-1932 bola vykonaná úprava potoka Dubová a to od 
železničného mosta na trati Bratislava - Žilina po stav mlyna vo Veľkom 
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P. č.  Názov projektu Poskytovateľ Žiadané Poskytnuté Poznámka 
  dotácie EUR  EUR   
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 Rekonštrukcia miestnych komunikácií Eurofondy 9 561 992  v hodnotení 

 SPOLU   11 108 200 6 960  
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Zaujímavosti

V období socializácie obce a zceľovania lánov pre veľkovýrobu bolo 
zlikvidovaných niekoľko kanálov na brehoch ktorých rástli rôzne 
dreviny. Voda z potoka Barina sa tiahla kanálom od  mosta z obrazom 
Panenky Márie až do krakovianského chotára. Na parcele Stavné rástol 
rad topoľov. Medzi Blacinami a štátnou cestou do Bašoviec bola hrádza, 
kde rástlo veľa trniek. Medzi poslednými likvidovanými kanálmi bol 
kanál sa tiahol od Blacín, Malého Orvišťa až po Záhumnie v našej obci. 
Na jeho spomienku bol ponechaný v strede tejto zcelenej parcely jediný 
strom – orech, ale i ten podľahol poľnohospodárskej veľkovýrobe.

  Pri terajšom rybníku , na Záhumní, bolo veľa močiarov a ich brehy boli 
obrastené hlavne vŕbami. Neskoršie tu bolo prvé futbalové ihrisko, 
potom sa tam ťažil štrk, piesok, ale i ílovitá hlina na výrobu tehál. V roku 
1976 sa uvažovalo o preložení futbalového ihriska do tejto lokality, boli 
vykonané i niektoré zemné práce. Napokon sa  vytvorila väčšia vodná 
plocha, ktorá sa v konečnom dôsledku premenila na súčasný rybník  V 
jednej školskej práci nášho žiaka sa táto lokalita bola definovaná takto: V 
zime klzisko, v lete kúpalisko a celý rok smetisko. 

 Podľa zápisov v obecnej kronike.

Nedeľa sa dá prežiť i inak, ako na gauči.
Rád by som Vám priblížil zážitok, ktorý sa z môjho pohľadu stretol s 

neočakávane pozitívnym ohlasom nielen v našej obci. Všetko sa začalo 
nevinnou vetou mojej švagrinej Alice, citujem: „Prihlásila som nás do 
súťaže 5 proti 5“. Veta zjavne jednoduchá, ktorej som ja i ďalší členovia 
rodiny neprikladali žiadny význam. Všetko sa však zmenilo, po pozvánke 
na prvý kasting v Slovenskej televízii, kde nám dramaturgička programu 
oznámila, že s nami rátajú do súťaže. Nastalo veľké zisťovanie, o čo 
vlastne ide a následná príprava pri obrazovkách STV. Na samotné 
natáčanie nás pozvali asi po troch mesiacoch od prvej skúsenosti v 
televízii. Jednoducho sme sa v jedno nedeľné ráno vybrali do Bratislavy 
na živé natáčanie relácie 5 proti 5.

V televízii nás čakal prípravný štáb a uviedol nás do štúdia na 
natáčanie. Boli tam s nami ďalšie rodiny nakoľko sa v jeden deň natáča až 
päť dielov z tejto súťaže. Po absolvovaní zahrievacieho testu s dvesto 
otázkami typu: Sto Slovákov sme sa opýtali ..., sme sa zrazu ocitli v štúdiu 
na natáčaní, zatiaľ ako diváci. Hrať sa nám podarilo ísť už v druhej relácii, 
v ktorej sme nahradili vypadnutú rodinu. Pred nami stála rodina, ktorá 
mala na dosah 500 tisíc Sk, nakoľko boli už v piatom pokračovaní. Stres 

aký sa dá len ťažko opísať a naviac predstava tej hanby, že vypadneme 
hneď na prvýkrát. Našťastie sa nič také nekonalo! Aj keď nám úvod 
súťaže veľmi nevyšiel, o to bol zaujímavejší koniec, keď sme súperov 
vyradili na poslednej odpovedi v poslednej otázke. Ďalšie dve relácie už 
boli v pohode. Aj keď sme nič nevyhrali a nakoniec sme vypadli, teší nás, 
že sme sa mohli zúčastniť a hlavne, že sa nám podarilo aspoň trocha 
zviditeľniť našu obec pred celým Slovenskom. V tretej relácii už aj 
moderátor Andrej Bičan vedel, kde sa nachádza Veľké Orvište.

Naša skúsenosť s verejnoprávnou televíziou bola veľmi pozitívna a 
zistili sme, že moderátor Andrej Bičan je človek veľmi milý, ktorý drží 
reláciu celý čas v napätí. Táto skúsenosť nám ostane v našich srdciach 
dlhé roky. Určite odporúčame reláciu aj ostatným. Unavení z celého dňa 
sme sa večer s úsmevom vrátili domov do Veľkého Orvišťa.  

Rád by som sa touto cestou poďakoval všetkým, čo nám držali palce a 
zároveň by som doprial každému zažiť atmosféru natáčania. Tak 
neváhajte!

Jozef Kováčik, ml.

Lurdy - Fatima

Všetko sa to začalo na IV. Farskom plese, keď dcéra vyhrala v tombole 1. 
cenu – púť do Lúrd, La Salete, Santiaga de Compostela a Fatimy. Chceme 
sa podeliť o zážitky z tejto púte, ktorou nás sprevádzal aj pán kaplán 
Menuš, ktorý v r. 2006 pôsobil v našej farnosti a na viacerých Orvišťanov 
si  s radosťou spomína.

Prvou našou zastávkou bola vysokohorská dedinka La Salete, ktorá sa 
nachádza vo francúzskych Alpách, v nadmorskej výške takmer 2000 m. 
Tu sa   zjavila v r. 1846 Panna Mária dvom deťom, Melánii a Maximovi a 
odovzdala im závažné posolstvá o budúcnosti ľudstva. Po mnohých 
prekážkach s francúzskou vládou hlavne v I. polovici 20. storočia má 
dnes toto pútnické miesto medzinárodný význam. Ročne prichádza na 
miesto zjavenia okolo 250 tis. ľudí z celého sveta.

Prešli sme cez celé Francúzsko a zastavili sme sa hádam v 
najznámejšom mariánskom pútnickom mieste, v Lurdoch. Tu sa 
štrnásťročnému dievčaťu Bernardete Soubirous počas 18 dní zjavovala 
Panna Mária. Bernardetu si zvolila za sprostredkovateľku výzvy k 
pokániu. 

Modlitba, pokánie a chudoba sú základným posolstvom. Ťažko sa dá 
popísať atmosféra pútnického miesta. I tu platí známe „Lepšie jedenkrát 
vidieť, ako stokrát počuť“. Ročne toto miesto navštívi 5 až 8 mil. pútnikov. 
V prvý deň v Lurdoch sme boli očarené tromi bazilikami postavenými 
nad jaskyňou zjavenia a obrovským areálom pútnického miesta. 

To sme však ešte nevideli a hlavne nezažili všetko. Najviac nás dojalo  
zhromaždenie stoviek, možno aj tisícky chorých a postihnutých ľudí, 
ktorí sú účastní eucharistickej procesie, konajúcej sa každý deň v 
podvečerných hodinách. Procesia sa končí požehnaním v Bazilike 
svätého Pia X. Veriaci z celého sveta, ktorých sa do tejto baziliky vojde až 
25 tisíc, sa modlia za uzdravenie chorých,  zhromaždených tu okolo 
sviatosti oltárnej. Po skončení adorácie sa bazilikou ozývajú nadšené 
spevy veriacich zo všetkých kútov sveta. Večer po zotmení sa koná 
sviečkový sprievod. Tisícky veriacich so sviečkami  sa zhromaždia pred 
jaskyňou zjavenia, spoločne sa modlia  v rôznych svetových jazykoch 
tajomstvá svätého ruženca. Počas modlitieb sa  sprievod tiahne s 
osvetlenou Pannou Máriou nesenou pútnikmi a spieva lurdskú hymnu 
Ave Mária. Pohľad na vlniaci sa a žiariaci sprievod tisícok chorých i 

zdravých  dojme aj tých najtvrdších chlapov. Obrad  končí Salve Regina a 
požehnanie. Veľkým zážitkom pre nás bolo, keď sme my - pútnici zo 
Slovenska,  predmodlievali sv. ruženec a zaspievali jeden verš Ave Márie 
celému tomuto obrovskému zhromaždeniu.

Zaujímavosti

V budúcom čísle Vám porozprávame o druhej časti našej púte, ktorá sa 
skončila v portugalskej Fatime.

pútnici

Kultúra, sociálne veci a zdravotníctvo

Najstarší oslávenci v obci
Pred Vianocami oslávil náš najstarší občan Štefan Drlička 97. 

narodeniny. Pri oslave nechýbali zástupcovia obce. Najstaršieho občana 
sme si uctili gratuláciou, kyticou kvetov a tortou. Oslávencovi pamäť 
ešte dobre slúži. Zaspomínal si na svoju mladosť, keď bojoval ešte ako 
mladý vojak na fronte a neskôr keď už pracoval a vychovával svoje deti. 
Vo svojom synovi Štefanovi má teraz na starobu veľkú oporu. Ukázal sa 
aj ako vznikajúci kuchár a upiekol pre nás aj pravé slovenské lokše.

Krásneho životného jubilea sa dožili v tomto období dve naše 
obyvateľky. Pani Mária Machajová oslávila  96. narodeniny a  pani Mária 
Urbánková oslávila 90. narodeniny. Spoločne s pánom starostom sme 
oslávenkyniam v mene celej obce zaželali veľa zdravia do ďalších rokov a 
odovzdali sme im kyticu kvetov. Pani Machajová aj v svojom 
úctyhodnom veku prekypuje vitalitou, poukazovala nám svoje 
fotografie z mladosti a z diania v obci pred mnohými rokmi. Niektoré 
vzácne fotografie aj podarovala do obecnej  kroniky.  

Margita Knapcová
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Už sa stáva tradíciou, že na Nový rok sa stretnú všetci ľudia dobrej vôle 
pred obecným úradom a spoločne privítajú Nový rok. Nebolo tomu inak 
ani v tomto roku. Napriek nepriaznivému počasiu sa pred obecným 
úradom zišla asi stovka ľudí. Oslava spojená s ohňostrojom mala 
dôstojný priebeh. Okrem slovenskej a európskej hymny tu znela aj 
ľudová hudba, o ktorú sa postarali Majo Hošták a Lukáš Šandrik. 

Privítanie nového roku 2009

O milé prekvapenie sa postaral klub seniorov. Naše seniorky napiekli 
plné košíky pagáčov a sádlovníkov a aby sa nám neprášilo z úst, zapíjali 
sme ich vareným vínkom a punčom .

Ing. Mgr. Anna Bolečková

Kultúra, sociálne veci a zdravotníctvo

Vynovené priestory kuchyne a jedálne

Kultúrny dom už viac ako 50 rokov je najdôležitejším stánkom kultúry v 
obci. V priebehu roka sa tu usporadúva  karneval pre deti ZŠ a MŠ, 
fašiangové slávnosti, majáles, Deň matiek, hodové zábavy,  Mikuláš pre 
deti, vianočné posedenie pre seniorov, privítanie Nového roka, verejné 
zhromaždenie občanov, divadelné predstavenia a i. Preto je potrebné 
mať zabezpečenú technickú a hygienickú úroveň priestorov na prípravu 
občerstvenia. Priestory pod kultúrnym domom, ktoré sa využívajú aj ako 
jedáleň pre zamestnancov obecného úradu, aktivačných zamestnancov 
ale predovšetkým ako výdajňa stravy pre cca 50 dôchodcov  spĺňali už 
len minimálne hygienické, bezpečnostné a technické štandardy. Preto 
bolo potrebné pristúpiť čo najskôr k ich rekonštrukcii. 

 Finančné prostriedky sa nám podarilo získať cez projekt s ktorým sme 
sa uchádzali na Ministerstve financií o dotáciu. Dobrá vec sa podarila 
a MF SR nám poskytlo na realizáciu 150 tis. Sk. Aj keď tieto peniaze 
nepostačili na realizáciu celej opravy a musela prispieť aj obec zo svojich 
zdrojov, podarilo  sa nám prerobiť plyn, odpad, vodu, elektrinu, obklady 
a dlažbu tak, aby sme tie najzávažnejšie problémy vyriešili. Do 
priestorov sa zakúpil aj nový nábytok.

 V tomto roku sme sa ďalším projektom v sume 3500 eur uchádzali na 
TTSK o dovybavenie týchto priestorov nábytkom a elektrospotrebičmi. 
Naša snaha bola odmenená a dostali sme na tento účel 3300 eur. Teraz 
už budeme mať tieto priestory na vyhovujúcej úrovni.  

Ing. Mgr. Anna Bolečková

Od Vianoc k Veľkej noci
Ako ten čas letí. Len teraz sme si  v našom klube pod vianočným 

stromčekom  spievali a zabávali sa, rozdávali si darčeky. už preleteli 
fašiangy a je tu Veľká noc. Aj v tomto roku boli fašiangy u nás veselé. 
Oprášili sme pamäť, rozmotali závity v hlave a kultúrny program bol na 
svete. Nikoho sme nešetrili, ani starostu, ktorý si bol náš program v klube 
pozrieť. S pesničkami a scénkami nás prišli navštíviť aj naši vnúčikovia a 
pravnúčikovia z materskej školy. Na občerstvení, ktoré naše členky 
pripravili, sme si všetci spoločne pochutnali. Pekne privítame 
a pohostíme aj občanov zo susednej obce, ktorí chodia vždy v pondelok 
na vyšetrenie k pani doktorke a u nás v klube sa vždy radi zastavia.

So scénkami a pesničkami sme vystúpili aj na pochovávaní basy 
v kultúrnom dome. Na budúci rok musíme spoločne s kultúrnou 
komisiou urobiť pochovávaniu basy väčšiu propagáciu, aby sa každý 
občan mohol pripojiť a zabaviť. Kto neprišiel, má za čím banovať.

Margita Knapcová 

Internet v materskej škole a školskej jedálni
Mesiac marec bol pre našu materskú školu významný v tom, že nám 

vďaka pomoci obce zapojili internet. Informačné technológie dnes 
prenikajú prakticky do všetkých oblastí a profesií ľudskej činnosti. 
Stávajú sa základom fungovania spoločnosti. Prakticky každý odborník 
musí dnes pri výkone svojej profesie poznať a tvorivo využívať možnosti 
nových informačných technológií. Aj pre našu prácu je internet veľmi 
dôležitý, ba nevyhnutný, pretože nám uľahčuje prístup k rozličným 
novým informáciám, či už z Ministerstva školstva SR, Krajského 
školského úradu v Trnave, alebo vo všeobecnosti. Internet má zavedený 
riaditeľka materskej školy aj vedúca školskej jedálne a myslíme si, že 
nám veľmi uľahčí našu prácu, za čo patrí nášmu pánovi starostovi veľká 
vďaka. 

Mária Šišková, riaditeľka MŠ

Kultúra, sociálne veci a zdravotníctvo

Starosta obce spolu s p. Rakovanom navštívili pred Vianocami  
manželov Jurgovcov a pani Zemkovú, ktorí žijú v Domove sociálnych 
služieb Oazis v Komárne.     

Vo februári sme so starostom obce navštívili pani Krakovíkovú a pani 
Vavrovú v zariadení opatrovateľskej služby v Krakovanoch. Vo Vrbovom 
máme v súčasnosti tiež dvoch našich občanov, pani Máriu Michelovú a 
pani Máriu Sásikovú.     Pani Michelová sa po rehabilitácii zlomenej nohy  
už chystá naspäť domov.  Všetkých zaujímalo, čo je  v obci nové. 

Z  ich srdečných slov bolo cítíť, ako veľmi si vážia záujem obce o nich .

Margita Knapcová

Návšteva v zariadeniach sociálnych služieb
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Kultúra, sociálne veci a zdravotníctvo

Ako sme pochovali basu v našej obci 
V utorok 24.2.2009 v podvečerných hodinách sa do ulíc našej obce 

vydal veselý sprievod muzikantov, spevákov a tanečníkov, aby v duchu 
zachovania starých ľudových zvykov oslávili fašiangy. Sprievod najskôr 
zavítal k starostovi obce. Starostu a jeho manželku veselí tanečníci 
vyzvŕtali a za spevu krásnych ľudových piesní sprievod pokračoval ďalej. 
Kým sa opäť vrátili  do kultúrneho domu, navštívili  ešte niekoľko 
domov, obyvatelia ktorých ich počastovali pohárikom vínka a pre toto 
obdobie typickými fánkami, šiškami a pagáčikmi. V kultúrnom dome 
potom muzikanti Vavrineckej trojky vyhrávali až do polnoci. Občania, 
ktorí prekonali svoju pohodlnosť a neboli práve pracovne vyťažení, sa 
mohli zabávať pri veselom vystúpení spevákov a tanečníkov. Vrcholom 
zábavy však bol program pochovávania basy, ako si ho staršia generácia 
pamätá z minulosti. Počas tohto úkonu sme si vypočuli veselé príbehy aj 
z našej  obce. Basa bola odprosovaná za naše hriechy počas celého 
fašiangu  a za plaču účinkujúcich sa odobrala na zaslúžený odpočinok, 
ktorý bude trvať až do Veľkej noci. 

Za spevu piesne „Basa milá basa, už si dohrala, skončila už všetka 
zábava“ sa ukončili fašiangy a nastalo pôstne obdobie, ktoré trvá až do 
Veľkej noci. 

Ku skvalitneniu tejto akcie prispeli aj šikovné gazdinky, ktoré napiekli 
šišky, fánky a pagáčiky. Poďakovanie teda patrí aj kuchárkam zo Školskej 
jedálne pri MŠ vo Veľkom Orvišti pani Oľge Madrovej a pani Márii 
Čechvalovej z Malého Orvišťa,  ale aj ostatným gazdinkám, ktoré 
pripravili pre účinkujúcich malé občerstvenie. Aj keď akcia bola 
osobitne veselá, smutno pôsobila poloprázdna sála kultúrneho domu 
pre malú účasť Vás, milí spoluobčania. 

Malá účasť občanov na akciách  bude jedným z  rozhodujúcich 
momentov pri plánovaní aj ostatných kultúrnych podujatí počas celého 
roka. Je veľmi ťažké zachovávať si ľudové tradície našich predkov,  ak nie 
je záujem občanov prísť na tieto podujatia a podporiť udržanie týchto 
tradícií.  

Janka Kovačiková 

Obecná samospráva začala s obnovou 
autobusových čakární, t.j. s obnovením 

náterov a doplnením čakární novými 
označníkmi s cestovným poriadkom. 

V ďalšej etape budú obnovené 
lavičky v obci. 

Samospráva žiada všetkých občanov o 
spoluprácu a ochranu obecného majetku.

Životné prostredie

Výrub ihličnanov na školskom dvore

     Mnohým občanom obce neunikla pozornosti likvidácia ihličnatých 
stromov, ktoré lemovali východnú stranu budovy školy. Prečo sa k 
tomuto kroku pristúpilo? Predovšetkým treba uviesť, že tento výrub bol 
prerokovaný a schválený komisiou životného prostredia. Dôvodom 
bola skutočnosť, že tieto inak krásne stromy spôsobovali v oboch 
triedach našej školy čoraz väčší nedostatok svetla, čo je z hľadiska zásad 
bezpečnosti a hygieny pri práci v škole neprípustné. Zamestnanci školy 
sú rozhodnutí túto stratu kompenzovať výsadbou novej zelene, ku 
ktorej chceme pristúpiť ešte v tomto roku.

Mgr. Peter Turza, riaditeľ ZŠ

Životné prostredie

Rybník má už svojho gazdu

Ako sme už spomínali v predošlom čísle, pokus partie nadšencov 
založiť rybárske združenie v našej obci sa stal v priebehu pár mesiacov 
realitou.  Rybárske združenie Záhumnie – Veľké Orvište, združuje cca 
30 členov, prevažne obyvateľov Veľkého Orvišťa. Vďaka pomoci obci a 
členom prípravného výboru sa po legislatívnej stránke podarilo 
naštartovať a sfunkčniť združenie, ktoré sa oficiálne od 1.1.2009 stalo 
správcom (nájomcom) miestneho rybníka Záhumnie.

Združenie si prenajalo rybník na základe nájomnej zmluvy s obcou, 
ktorá je majiteľom pozemkov a je si vedomé svojich práv aj povinností z 
nej vyplývajúcich. Nadšenie, ktoré sprevádzalo obdobie pred založením 
združenia, prevláda medzi členmi aj naďalej. Dôkazom je aj 392 
brigádnických hodín odpracovaných na zveľaďovaní najmä obecného 
majetku. Rybári vyčistili prítokový kanál do rybníka, okolie rybníka a 
miestny potok Barina. 

Na členských schôdzach si združenie zvolilo svoj výbor a určilo si 
priority na najbližšie obdobie, ktoré sú zahrnuté v hospodárskom pláne 
združenia na rok 2009. Okrem iného spomeniem napr. vybudovanie 
lavičiek a oddychových zón pre občanov obce v okolí rybníka, 
organizovanie spoločenských aktivít v obci a mnohé ďalšie.

Samozrejme, že za vynaloženú námahu by si rybári zaslúžili aj odmenu 
v podobe dobrej rybačky. Aj tento cieľ sa nám darí napĺňať, nakoľko sme 
zabezpečili nové zarybnenie rybníka rybami. Tým sme dali možnosť 
každému členovi ako aj verejnosti, ktorá bude mať záujem, aby si s chuti 
zachytali ryby. Financovanie združenia je zabezpečené zo zdrojov 
členov združenia a to hlavne ich členských príspevkov.

Spolupráca s firmou MAMA s.r.o.
Obec sa snaží o dobrú spoluprácu s miestnymi podnikateľmi. Najnovší 

príklad takej spolupráce je s firmou MAMA s.r.o., ktorá požiadala obec 
o pomoc pri vyriešení parkovania osobných áut svojich zamestnancov. 
Keďže na novom viacúčelovom ihrisku je možné hrať aj tenis, na 
pôvodných tenisových kurtoch s asfaltovým povrchom sa obecné 
zastupiteľstvo rozhodlo zriadiť viacúčelovú verejnú plochu. Táto plocha 
bude slúžiť ako parkovacia plocha pre osobné autá zamestnancov firmy 
MAMA, pre rybárov, v zime tu môžu parkovať návštevníci klziska, v lete 
sa tu môžu usporadúvať ľudové veselice v prírode a pod.  

Firma MAMA zafinancuje všetky náklady, t.j. nové oplotenie asfaltovej 
plochy, vjazd zo štátnej cesty na verejnú plochu, výstavbu chodníka od 
svojej budovy po verejnú plochu a dokončenie chodníka od kabín TJ po 

nové viacúčelové ihrisko. Hodnota tohto diela je cca 9 520 EUR (287 tisíc 
Sk). Vybudované dielo je majetkom obce. 

Ide o dobrý príklad, keď firma a samospráva sa dohodli na obojstranne 
výhodnej spolupráci. Firma MAMA si vyrieši parkovanie zamestnancov, 
obec získala dielo, ktoré by z obecného rozpočtu v dohľadnej dobe 
nebolo možné vybudovať. Skrášlili sme ďalšiu časť obce. Napokon sa po 
mnohých rokoch týmto vyriešil aj skrátený prístup pre chodcov a 
bicyklistov z centra obce na Záhumnie. Bicyklisti si tak už nebudú 
skracovať cestu na Záhumnie cez futbalové ihrisko.   

RNDr. Ľudovít Boleček
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fašiangu  a za plaču účinkujúcich sa odobrala na zaslúžený odpočinok, 
ktorý bude trvať až do Veľkej noci. 

Za spevu piesne „Basa milá basa, už si dohrala, skončila už všetka 
zábava“ sa ukončili fašiangy a nastalo pôstne obdobie, ktoré trvá až do 
Veľkej noci. 

Ku skvalitneniu tejto akcie prispeli aj šikovné gazdinky, ktoré napiekli 
šišky, fánky a pagáčiky. Poďakovanie teda patrí aj kuchárkam zo Školskej 
jedálne pri MŠ vo Veľkom Orvišti pani Oľge Madrovej a pani Márii 
Čechvalovej z Malého Orvišťa,  ale aj ostatným gazdinkám, ktoré 
pripravili pre účinkujúcich malé občerstvenie. Aj keď akcia bola 
osobitne veselá, smutno pôsobila poloprázdna sála kultúrneho domu 
pre malú účasť Vás, milí spoluobčania. 

Malá účasť občanov na akciách  bude jedným z  rozhodujúcich 
momentov pri plánovaní aj ostatných kultúrnych podujatí počas celého 
roka. Je veľmi ťažké zachovávať si ľudové tradície našich predkov,  ak nie 
je záujem občanov prísť na tieto podujatia a podporiť udržanie týchto 
tradícií.  

Janka Kovačiková 

Obecná samospráva začala s obnovou 
autobusových čakární, t.j. s obnovením 

náterov a doplnením čakární novými 
označníkmi s cestovným poriadkom. 

V ďalšej etape budú obnovené 
lavičky v obci. 

Samospráva žiada všetkých občanov o 
spoluprácu a ochranu obecného majetku.

Životné prostredie

Výrub ihličnanov na školskom dvore

     Mnohým občanom obce neunikla pozornosti likvidácia ihličnatých 
stromov, ktoré lemovali východnú stranu budovy školy. Prečo sa k 
tomuto kroku pristúpilo? Predovšetkým treba uviesť, že tento výrub bol 
prerokovaný a schválený komisiou životného prostredia. Dôvodom 
bola skutočnosť, že tieto inak krásne stromy spôsobovali v oboch 
triedach našej školy čoraz väčší nedostatok svetla, čo je z hľadiska zásad 
bezpečnosti a hygieny pri práci v škole neprípustné. Zamestnanci školy 
sú rozhodnutí túto stratu kompenzovať výsadbou novej zelene, ku 
ktorej chceme pristúpiť ešte v tomto roku.

Mgr. Peter Turza, riaditeľ ZŠ

Životné prostredie

Rybník má už svojho gazdu

Ako sme už spomínali v predošlom čísle, pokus partie nadšencov 
založiť rybárske združenie v našej obci sa stal v priebehu pár mesiacov 
realitou.  Rybárske združenie Záhumnie – Veľké Orvište, združuje cca 
30 členov, prevažne obyvateľov Veľkého Orvišťa. Vďaka pomoci obci a 
členom prípravného výboru sa po legislatívnej stránke podarilo 
naštartovať a sfunkčniť združenie, ktoré sa oficiálne od 1.1.2009 stalo 
správcom (nájomcom) miestneho rybníka Záhumnie.

Združenie si prenajalo rybník na základe nájomnej zmluvy s obcou, 
ktorá je majiteľom pozemkov a je si vedomé svojich práv aj povinností z 
nej vyplývajúcich. Nadšenie, ktoré sprevádzalo obdobie pred založením 
združenia, prevláda medzi členmi aj naďalej. Dôkazom je aj 392 
brigádnických hodín odpracovaných na zveľaďovaní najmä obecného 
majetku. Rybári vyčistili prítokový kanál do rybníka, okolie rybníka a 
miestny potok Barina. 

Na členských schôdzach si združenie zvolilo svoj výbor a určilo si 
priority na najbližšie obdobie, ktoré sú zahrnuté v hospodárskom pláne 
združenia na rok 2009. Okrem iného spomeniem napr. vybudovanie 
lavičiek a oddychových zón pre občanov obce v okolí rybníka, 
organizovanie spoločenských aktivít v obci a mnohé ďalšie.

Samozrejme, že za vynaloženú námahu by si rybári zaslúžili aj odmenu 
v podobe dobrej rybačky. Aj tento cieľ sa nám darí napĺňať, nakoľko sme 
zabezpečili nové zarybnenie rybníka rybami. Tým sme dali možnosť 
každému členovi ako aj verejnosti, ktorá bude mať záujem, aby si s chuti 
zachytali ryby. Financovanie združenia je zabezpečené zo zdrojov 
členov združenia a to hlavne ich členských príspevkov.

Spolupráca s firmou MAMA s.r.o.
Obec sa snaží o dobrú spoluprácu s miestnymi podnikateľmi. Najnovší 

príklad takej spolupráce je s firmou MAMA s.r.o., ktorá požiadala obec 
o pomoc pri vyriešení parkovania osobných áut svojich zamestnancov. 
Keďže na novom viacúčelovom ihrisku je možné hrať aj tenis, na 
pôvodných tenisových kurtoch s asfaltovým povrchom sa obecné 
zastupiteľstvo rozhodlo zriadiť viacúčelovú verejnú plochu. Táto plocha 
bude slúžiť ako parkovacia plocha pre osobné autá zamestnancov firmy 
MAMA, pre rybárov, v zime tu môžu parkovať návštevníci klziska, v lete 
sa tu môžu usporadúvať ľudové veselice v prírode a pod.  

Firma MAMA zafinancuje všetky náklady, t.j. nové oplotenie asfaltovej 
plochy, vjazd zo štátnej cesty na verejnú plochu, výstavbu chodníka od 
svojej budovy po verejnú plochu a dokončenie chodníka od kabín TJ po 

nové viacúčelové ihrisko. Hodnota tohto diela je cca 9 520 EUR (287 tisíc 
Sk). Vybudované dielo je majetkom obce. 

Ide o dobrý príklad, keď firma a samospráva sa dohodli na obojstranne 
výhodnej spolupráci. Firma MAMA si vyrieši parkovanie zamestnancov, 
obec získala dielo, ktoré by z obecného rozpočtu v dohľadnej dobe 
nebolo možné vybudovať. Skrášlili sme ďalšiu časť obce. Napokon sa po 
mnohých rokoch týmto vyriešil aj skrátený prístup pre chodcov a 
bicyklistov z centra obce na Záhumnie. Bicyklisti si tak už nebudú 
skracovať cestu na Záhumnie cez futbalové ihrisko.   

RNDr. Ľudovít Boleček
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Životné prostredie

Na tomto mieste by som však chcel upozorniť občanov, že rybolov na 
miestnom rybníku sa riadi určitými pravidlami odsúhlasenými 
združením – miestnym rybárskym poriadkom. Nedodržiavanie 
ustanovení tohto miestneho poriadku sa bude považovať za jeho hrubé 
porušenie, ktoré bude postihované podľa príslušných zákonov a 
všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zároveň by som rád pozval širokú verejnosť na prvú akciu 
organizovanú na miestnom rybníku. Dňa 30. mája 2009 (sobota) budú 
detské rybárske preteky spojené s dňom detí a opekaním na miestnom 
rybníku.

Jozef Kováčik ml.

predseda Rybárskeho združenia Záhumnie 

Škola a knižnica

Deti a sánkovačka
Po zimných prázdninách deti išli do školy s pocitom ,, konečne je tu 

zima. “ Všade naokolo bol sneh, ktorý tak chýbal na Vianoce. Toto bola tá 
pravá zima. Každý deň prichádzali deti do školy so sánkami, aby sa po 
vyučovaní išli sánkovať s pani vychovávateľkou a zdokonaľovali tak 
svoju telesnú zdatnosť. Keď sneh ešte viac napadal, išli  vyskúšať nový 
kopec pri rybníku. Vysánkovali  sa na ňom  rovnako ako na kopci Ahoj pri 
Banke. S červenými líčkami  sa po dvoch hodinách vrátili naspäť do 
školy, pretože  museli ísť domov. Tešili sa už na ďalší deň, keď zase 
naštartujú sánky a boby.

 Zima má byť presne takáto, s kopou bieleho snehu, keď všetko akoby 
dýchalo čistotou.

Jana Pálková

Osmijanko
Žiaci vo veku 8 až 12 rokov z celého Slovenska sa v 5. ročníku súťaže 

pustili opäť do putovania za knihami, v ktorých hľadajú správne 
odpovede na osem Osmijankovských súťažných otázok. Medzi nimi sú 
opäť deti zo ZŠ Veľké Orvište. Riešia úlohy s pani knihovníčkou 
Machajovou a vychovávateľkou Pálkovou.

Literárny biltén, ktorý je zároveň súťažným zošitom, prostredníctvom 
ktorého sa súťaží, v plnej miere motivoval deti k hravosti. Je svedectvom, 
že precízne a kvalitne vypracovaný literárny scenár súťaže vie inšpirovať 
k rozmanitým spôsobom práce s knihou. Čitateľská hra umožňuje 
deťom spoznávať zlatý fond detskej literatúry, ktorý vydávajú viaceré 
vydavateľstvá na Slovensku. Do súťaže sa nominujú najhodnotnejšie 
diela našich spisovateľov, klasikov i súčasníkov, ale i literárne diela 
európske a svetové v kvalitných prekladoch.

V školách a knižniciach sa nielen číta, ale i hrá divadlo, spieva, kreslí, 
fotografuje. Deti vytvárajú spevníčky, čitateľské denníčky, osmivláčiky, 
kresby Osmijanka, Osmidunča apod.  Úzke prepojenie medzi 
vydavateľstvom, knižnicou a školou sa osvedčilo ako najlepšia cesta na 
získavanie nových čitateľov.

Jana Pálková

Škola a knižnica

Vianočné trhy
     V adventnom období, dňa 16. 12. 2008, zorganizovala naša škola 

vianočné trhy v útulnom prostredí klubu seniorov, ktorý dýchal 
slávnostnou atmosférou blížiacich sa najkrajších sviatkov v roku. 
Podujatie sme pripravili nielen pre rodičov, ale aj ostatných občanov 
obce.

     Na návštevníkov čakali stoly plné najrozmanitejších výrobkov – 
papierové dekorácie, vianočné pozdravy, obrázky maľované na skle, 
stromčeky zo šišiek, sieťky, polystyrénu, ikebany, patchworkové gule, 
medovníkové stromčeky a svietniky, čajové pečivo, zázvorníky, štipcové 
ozdôbky, zapichávačky. Zhotovili ich žiaci v škole, s rodičmi doma, 
zamestnanci školy a niektoré členky klubu seniorov. Po dobrom nákupe 
sa prítomní občerstvili výborným punčom, kávou a koláčikmi.

     Napriek tomu, že naša škola má v tomto školskom roku najmenej 
žiakov v histórii, táto akcia bola veľmi úspešná. Žiaci sa učili základom 
obchodovania, dospelí sa na chvíľu zastavili v predvianočnom zhone, 
posedeli si a porozprávali sa. A v neposlednom rade sme získali pre školu 
finančné prostriedky.

     Sme radi, že medzi nás zavítal pán starosta, zamestnankyne OÚ, 
knihovníčka, riaditeľka MŠ, dôchodkyne aj mamičky na materskej 
dovolenke.

     Moje poďakovanie patrí všetkým tým, ktorých táto akcia oslovila 
natoľko, že sa stali jej aktívnymi spolutvorcami. Osobitne chcem 
poďakovať pani školníčke Mihálikovej, ktorá pomáhala nielen s 
pečením, ale aj s celou organizáciou  vianočných trhov.

 Daša Ábelová

Aktivity materskej školy
Pre Materskú školu „Lienka“ vo Veľkom Orvišti bol mesiac február 2009  

významný v tom, že bol veľmi bohatý na rozličné kultúrne aktivity.
Začiatkom mesiaca nás spoločne s deťmi z materských škôl v Ostrove a 

Bašovciach odviezol autobus do MsKS I. Krasku v Piešťanoch na bábkové 
predstavenie pod názvom “Ježova koža“. Našim deťom sa v divadle veľmi 
páčilo, kultivovane sa správali, držali palce hlavným hrdinom a ako to už 
v rozprávkach býva, aj v tejto zvíťazilo dobro nad zlom.

Takmer celý mesiac sa niesol v znamení príprav detského karnevalu, 
ktorý poriadala naša materská škola spoločne so základnou školou v 
miestnom kultúrnom dome. Dňa 21. februára nastal ten dlho očakávaný 
deň, na ktorý sa tešili nielen deti, ale aj ich rodičia. Účasť bola veľká, 
mnohých prilákalo množstvo hodnotných cien v tombole, ktoré sa nám 
podarilo zabezpečiť vďaka štedrým sponzorom, ale aj rodičom. Všetci sa 
dobre zabávali, hudba bola výborná a na parkete nechýbali princezné, 
víly, lienky, kvetinky, kovboji, šašovia a iné rozprávkové postavičky. 
O občerstvenie sa postarali naši skvelí rodičia, ktorí boli pri organizácii 
karnevalu veľmi nápomocní a aj preto sa tak dobre vydaril.

Na konci fašiangov v pondelok 23. februára sme sa spoločne s deťmi 
v škôlke poobliekali do krojov a chodili sme po obci s kultúrnym 
programom: “Pod šable“. Chlapcom nechýbali svojpomocne vyrobené 
šable a detičky spievali za sprievodu ozembucha žartovné piesne a 
rozličné veselé veršíky. Navštívili sme takmer všetky inštitúcie v obci a 
deti si vykoledovali množstvo sladkostí, ba i peniažky na prilepšenie. 
Popoludní nás pozvali seniori do ich klubu, kde sme im predviedli náš

program, ktorý sme si starostlivo pripravovali. Čakalo nás tam bohaté 
občerstvenie, nechýbali šišky, fánky a horúci čajík, ktorý nám prišiel 
veľmi vhod, pretože v tento deň sa počasie asi zbláznilo, sneh sa sypal od 
rána po celý deň a my všetci sme pripomínali skôr snehuliakov ako 
koledníkov. Ale aj napriek nepriaznivému počasiu, hoci premočení a 
unavení, boli sme šťastní, že sa nám podarilo príjemne prekvapiť širokú 
verejnosť.

V utorok 24. februára to v našej materskej škole rozvoniavalo už od 
skorého rána. Naša kuchárka spoločne so zastupujúcou dôchodkyňou 
totiž chystali deťom prekvapenie v podobe výborných šišiek. Ušlo sa 
nielen im, ale aj hudobníkom z kapely: „Vavrinecká trojka“, ktorí chodili 
po obci so spevom a tancom. Takýmito dobrotami sme zavŕšili 
tohtoročný fašiang. 

S radosťou môžeme skonštatovať, že sme si fašiang a fašiangové časy 
užili a už sa tešíme na tie budúce.

Začiatkom marca zavítala do materskej školy hudobná skupina rodiny 
Hlavnovcov, ktorá deťom materskej a základnej školy predviedla 
folklórne pásmo na tému: „Zvyky a obyčaje“, v ktorom predstavila deťom 
množstvo netradičných hudobných nástrojov, s ktorými sa deti ešte 
nikdy nestretli. Predstavenie sa nám veľmi páčilo, čo sme ocenili dlhým 
potleskom. 

Mária Šišková, riaditeľka MŠ
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Životné prostredie

Na tomto mieste by som však chcel upozorniť občanov, že rybolov na 
miestnom rybníku sa riadi určitými pravidlami odsúhlasenými 
združením – miestnym rybárskym poriadkom. Nedodržiavanie 
ustanovení tohto miestneho poriadku sa bude považovať za jeho hrubé 
porušenie, ktoré bude postihované podľa príslušných zákonov a 
všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zároveň by som rád pozval širokú verejnosť na prvú akciu 
organizovanú na miestnom rybníku. Dňa 30. mája 2009 (sobota) budú 
detské rybárske preteky spojené s dňom detí a opekaním na miestnom 
rybníku.

Jozef Kováčik ml.

predseda Rybárskeho združenia Záhumnie 

Škola a knižnica

Deti a sánkovačka
Po zimných prázdninách deti išli do školy s pocitom ,, konečne je tu 

zima. “ Všade naokolo bol sneh, ktorý tak chýbal na Vianoce. Toto bola tá 
pravá zima. Každý deň prichádzali deti do školy so sánkami, aby sa po 
vyučovaní išli sánkovať s pani vychovávateľkou a zdokonaľovali tak 
svoju telesnú zdatnosť. Keď sneh ešte viac napadal, išli  vyskúšať nový 
kopec pri rybníku. Vysánkovali  sa na ňom  rovnako ako na kopci Ahoj pri 
Banke. S červenými líčkami  sa po dvoch hodinách vrátili naspäť do 
školy, pretože  museli ísť domov. Tešili sa už na ďalší deň, keď zase 
naštartujú sánky a boby.

 Zima má byť presne takáto, s kopou bieleho snehu, keď všetko akoby 
dýchalo čistotou.

Jana Pálková

Osmijanko
Žiaci vo veku 8 až 12 rokov z celého Slovenska sa v 5. ročníku súťaže 

pustili opäť do putovania za knihami, v ktorých hľadajú správne 
odpovede na osem Osmijankovských súťažných otázok. Medzi nimi sú 
opäť deti zo ZŠ Veľké Orvište. Riešia úlohy s pani knihovníčkou 
Machajovou a vychovávateľkou Pálkovou.

Literárny biltén, ktorý je zároveň súťažným zošitom, prostredníctvom 
ktorého sa súťaží, v plnej miere motivoval deti k hravosti. Je svedectvom, 
že precízne a kvalitne vypracovaný literárny scenár súťaže vie inšpirovať 
k rozmanitým spôsobom práce s knihou. Čitateľská hra umožňuje 
deťom spoznávať zlatý fond detskej literatúry, ktorý vydávajú viaceré 
vydavateľstvá na Slovensku. Do súťaže sa nominujú najhodnotnejšie 
diela našich spisovateľov, klasikov i súčasníkov, ale i literárne diela 
európske a svetové v kvalitných prekladoch.

V školách a knižniciach sa nielen číta, ale i hrá divadlo, spieva, kreslí, 
fotografuje. Deti vytvárajú spevníčky, čitateľské denníčky, osmivláčiky, 
kresby Osmijanka, Osmidunča apod.  Úzke prepojenie medzi 
vydavateľstvom, knižnicou a školou sa osvedčilo ako najlepšia cesta na 
získavanie nových čitateľov.

Jana Pálková
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Vianočné trhy
     V adventnom období, dňa 16. 12. 2008, zorganizovala naša škola 

vianočné trhy v útulnom prostredí klubu seniorov, ktorý dýchal 
slávnostnou atmosférou blížiacich sa najkrajších sviatkov v roku. 
Podujatie sme pripravili nielen pre rodičov, ale aj ostatných občanov 
obce.

     Na návštevníkov čakali stoly plné najrozmanitejších výrobkov – 
papierové dekorácie, vianočné pozdravy, obrázky maľované na skle, 
stromčeky zo šišiek, sieťky, polystyrénu, ikebany, patchworkové gule, 
medovníkové stromčeky a svietniky, čajové pečivo, zázvorníky, štipcové 
ozdôbky, zapichávačky. Zhotovili ich žiaci v škole, s rodičmi doma, 
zamestnanci školy a niektoré členky klubu seniorov. Po dobrom nákupe 
sa prítomní občerstvili výborným punčom, kávou a koláčikmi.

     Napriek tomu, že naša škola má v tomto školskom roku najmenej 
žiakov v histórii, táto akcia bola veľmi úspešná. Žiaci sa učili základom 
obchodovania, dospelí sa na chvíľu zastavili v predvianočnom zhone, 
posedeli si a porozprávali sa. A v neposlednom rade sme získali pre školu 
finančné prostriedky.

     Sme radi, že medzi nás zavítal pán starosta, zamestnankyne OÚ, 
knihovníčka, riaditeľka MŠ, dôchodkyne aj mamičky na materskej 
dovolenke.

     Moje poďakovanie patrí všetkým tým, ktorých táto akcia oslovila 
natoľko, že sa stali jej aktívnymi spolutvorcami. Osobitne chcem 
poďakovať pani školníčke Mihálikovej, ktorá pomáhala nielen s 
pečením, ale aj s celou organizáciou  vianočných trhov.

 Daša Ábelová

Aktivity materskej školy
Pre Materskú školu „Lienka“ vo Veľkom Orvišti bol mesiac február 2009  

významný v tom, že bol veľmi bohatý na rozličné kultúrne aktivity.
Začiatkom mesiaca nás spoločne s deťmi z materských škôl v Ostrove a 
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ktorý poriadala naša materská škola spoločne so základnou školou v 
miestnom kultúrnom dome. Dňa 21. februára nastal ten dlho očakávaný 
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mnohých prilákalo množstvo hodnotných cien v tombole, ktoré sa nám 
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Začiatkom marca zavítala do materskej školy hudobná skupina rodiny 
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Mária Šišková, riaditeľka MŠ
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Škola a knižnica

Detský karneval
Konal sa v priestoroch kultúrneho domu vo Veľkom Orvišti 21. februára 

2009. Tohto roku karneval organizovali ZŠ a MŠ spoločne. Pôvodný 
dátum 14. február musel byť zrušený z technických príčin zo strany 
hudobníkov Old  boys.

Na radosť nás organizátorov to neboli iba detičky, ale karnevalový ošiaľ 
posadol aj mnohých rodičov a starých rodičov. Počas karnevalového 
veselia chodila medzi maskami päťčlenná porota, ktorá mala naozaj 
neľahkú úlohu - vyhodnotiť desať najkrajších masiek. Z roka na rok sa 
zväčšujú hranice kreatívnosti a fantázie rodičov, ktorí pomáhajú pri 
výrobe masiek, preto bolo veľmi ťažké vybrať desať najlepších masiek. 
Boli tu rôzne: Kleopatra, myška, indiáni, dáma s kvetmi, víly, princezné, 
lienky, pirát a mnoho ďalších. 

Tombola bola veľmi bohatá. Mali sme až 68 cien, prvá cena bol 
prehrávač DVD. Potešilo nás, že sa zabávali veľmi dobre aj rodičia, a tak to 
má byť. Nezabudlo sa ani na občerstvenie – chlebíčky, zákusky. Pripravili 
ho naši obetaví rodičia, ktorým patrí naša vďaka. Všetci hostia 
odchádzali s príjemne prežitým popoludním, ktoré si určite prídu 
zopakovať aj o rok. 

Ďakujeme všetkým sponzorom, bez ktorých by sa táto akcia nemohla 
uskutočniť.

 Jana Pálková

V dňoch 3. a 4. marca 2009 bol v našej materskej škole „Lienka“ zápis nových detí k septembru 2009. Najvyšší počet v 
jednotriednej materskej škole je 21 detí. Pretože nám v septembri 2009 odchádza do základnej školy 11 detí a v 

materskej škole zostáva iba 8 detí, našim zámerom bolo zapísať čo najvyšší počet nových detí. Podarilo sa nám zapísať 
10 nových detí, z ktorých sú 3 deti dvojročné. Podľa nového Školského zákona č.245 z 22.mája 2008 a podľa novej  

Vyhlášky č. 306 z 23.júla 2008 sa každé dvojročné dieťa  počíta za dve deti, takže k septembru 2009 máme zapísaných 
spolu 21 detí, čo znamená, že máme plný stav. Už sa veľmi tešíme na to, že budeme môcť naše dlhoročné pedagogické 

skúsenosti odovzdať aj novým deťom.
Mária Šišková, riaditeľka MŠ

Zápis do materskej školy

Šport

Šport

Pred jarnou časťou sezóny náš káder posilnili dvaja navrátilci. Róbert 
Vavrinec sa vrátil z hosťovania z Artmédie Petržalka a Juraj Šiška z 
hosťovania z PFK Piešťany, za ktorého išiel opačným smerom Jozef Halás 
a vrátil sa aj zranený Juraj Dugát. Cieľom jarnej časti je záchrana v súťaži 
5. liga západ. Sústredenia s A - mužstvom v Závažnej Porube sa 
zúčastnili traja naši dorastenci: Matúš Vavrinec, Juraj Šiška a Pavol 
Drobný. Pre nízku účasť hráčov na dorasteneckých tréningoch sme sa 
dohodli s trénerom A - mužstva Miroslavom Borisom na spoločných 
tréningových jednotkách. 

Do jarnej časti sme vstúpili veľmi dobre. Prvý zápas sme hrali doma s 
Radošinou, kde sme jednoznačne zvíťazili 4:0 po 2  góloch Dávida 
Kohutoviča a po jednom góle pridali Róbert Vavrinec a Matej 
Strieženec, ktorý prišiel taktiež na hosťovanie z PFK Piešťany. V druhom 
domácom zápase sme remizovali 1:1 s Preseľanmi, keď sa gólom 
presadil Juraj Šiška z priameho kopu. 

V ďalšom kole súťaže sme cestovali do Holíča, odkiaľ sme si priniesli  3 

cenné body za výhru 2:0. Góly strieľali v posledných piatich minútach 
zápasu Pavol Drobný a Juraj Šiška. Obidva góly padli z polovice ihriska za 
výraznej podpory vetra. 

Štvrtý zápas sme začali veľmi dobre, keď sme sa už v druhej minúte 
stretnutia ujali vedenia krásnou strelou opäť Juraja Šišku. No potom 
prišli nepochopiteľné chyby v obrannej činnosti, keď sme v priebehu 
siedmich minút inkasovali až štyrikrát ! V druhom polčase sme výsledok 
skorigovali po premenenej penalte brankárom Streckým. Najbližší duel 
odohráme v Moravskom Svätom Jáne, kde by sme chceli tiež naplno 
zabodovať. 

Potešujúce je, že s mužstvom opäť začal spolupracovať pán Bohumil 
Herceg. No najväčšou stratou je nečakané úmrtie nášho kamaráta a 
maséra Ľuboša Straku. Česť jeho pamiatke! 

Roman Vavrinec, 
vedúci mužstva dorastu

Mužstvo dorastu v jarnej súťaži

Príprava A - mužstva na jarnú časť súťaže
A-mužstvo skončilo po jesennej časti na nelichotivom 9. mieste a 

práve pre zlepšenie postavenia v tabuľke bola zameraná zimná príprava. 
Mužstvo začalo prípravu 10.1. v domácom prostredí. Po absolvovaní 
niekoľkých tréningov odcestovalo koncom januára na 4-dňové 
sústredenie do Závažnej Poruby (okr. Liptovský Mikuláš). Denný 
program spočíval v raňajšom rozbehu, 2 tréningové jednotky doobeda 
a poobede, ktoré absolvovalo 16 hráčov. Vydarené sústredenie v 
krásnom prostredí sme ukončili návštevou Aquaparku Tatralandia v 
Liptovskom Mikuláši, kde sa všetci hráči dostatočne uvolnili po 4 
náročných dňoch.

Po príchode zo sústredenia mužstvo pokračovalo v tréningových 
jednotkách 2-krát do týždňa. Počas zimného obdobia A-mužstvo 
odohralo niekoľko prípravných zápasov. Na umelej tráve nedalo šancu 
mužstvu z Ratnoviec, ktoré zdolalo v pomere 4:2 a mužstvu z Ostrova, 
ktoré zdolalo rovnakým výsledkom. Ďalej áčkari podľahli na domácej 
pôde mužstvu s Drahoviec pomerom 1:4. Ako generálka na začiatok 
jarnej súťaže bolo mužstvo z Pobedima, ktoré sme zdolali presvedčivo 
5:2. 

Čo sa týka kádra hráčov TJ, na hosťovanie sme získali mladého Tomáša 
Tonkoviča z Trebatíc,  zrušilo sa hosťovanie Róberta Vavrinca v Petržalke 
a z Trebatíc sa vracia Filip Mišík. Za najväčšiu posilu považujem príchod 
Rastislava Kostku, ktorý pôsobil naposledy v 4. ligových Bošanoch. Typ 
hráča ako je Rasťo Kostka nášmu mladému mužstvu len prospeje. Práve 
od neho  sa očakáva, že prinesie do mužstva skúsenosti a rozvahu.

Nakoniec ďakujem sponzorom za finančnú podporu pri organizovaní 
sústredenia v Závažnej Porube.  Našimi sponzormi boli: Vladimír Dekan 
ml., Ľudovít Líška, Jaroslav Glasnák, Ján Matejík, Ján Maco, Ing. Ondrej 
Maco, Jozef Valo, Jozef Kováčik ml.

Ing. Jozef Bartko
predseda TJ Slovan Veľké Orvište

Príprava žiakov na jarnú futbalovú sezónu

Zimnú prípravu sme začali 24.2.2009. Počas prípravy sme odohrali tri 

prípravné zápasy so žiakmi z Krakovian, v ktorých sme dvakrát prehrali a 

raz remizovali. Zimná príprava bola oproti minulému roku slabšia, 

pretože nám z nej vypadla telocvičňa. Nedalo sa trénovať na novom 

ihrisku, ktoré ešte nebolo dokončené. 

Keď boli chlapci zdraví, tak účasť na tréningoch bola dobrá. Prvý jarný 

zápas sme doma prehrali 0:1 s Modrankou, kde nám chýbali dvaja hráči 

zo základnej zostavy, takže v danej situácii to bol asi najlepší výsledok, 

ktorý sme mohli dosiahnuť.

Dúfam, že zápasovou praxou pôjde výkon mužstva hore. Jedna vec ma 

ale mrzí, že chlapci musia hrať v chladnom počasí v krátkych rukávoch, 

čím sa vystavujú zdravotným problémom. Na ihrisku nie sú potom 

jednotne ustrojení a to nerobí dobrú reklamu pre klub. Inak je o nich 

dobre postarané.

Karol Sýkora, tréner

Poplatky za užívanie viacúčelového ihriska. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 12/2009 za dňa 
27.2.2009 poplatky za užívanie viacúčelového ihriska:

Domáci: bez osvetlenia s osvetlením
Tenis, nohejbal  max 4 hráči 4  EUR/hod 8 EUR/hod
Kolektívne športy 10 EUR/hod 14 EUR/hod
Hostia:
Tenis, nohejbal max. 4 hráči 5 EUR/hod 9 EUR/hod
Kolektívne športy 11 EUR/hod 15 EUR/hod

Od poplatku je oslobodené  užívanie viacúčelového ihriska žiakom, 
dorastencom a mužom TJ Slovan Veľké Orvište v rámci tréningového 

procesu a všetkým školopovinným deťom.

Všetky podmienky pri užívaní viacúčelového ihriska sa budú riadiť 
podľa prevádzkového poriadku.          
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zápas sme doma prehrali 0:1 s Modrankou, kde nám chýbali dvaja hráči 

zo základnej zostavy, takže v danej situácii to bol asi najlepší výsledok, 

ktorý sme mohli dosiahnuť.

Dúfam, že zápasovou praxou pôjde výkon mužstva hore. Jedna vec ma 

ale mrzí, že chlapci musia hrať v chladnom počasí v krátkych rukávoch, 

čím sa vystavujú zdravotným problémom. Na ihrisku nie sú potom 

jednotne ustrojení a to nerobí dobrú reklamu pre klub. Inak je o nich 

dobre postarané.

Karol Sýkora, tréner

Poplatky za užívanie viacúčelového ihriska. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 12/2009 za dňa 
27.2.2009 poplatky za užívanie viacúčelového ihriska:

Domáci: bez osvetlenia s osvetlením
Tenis, nohejbal  max 4 hráči 4  EUR/hod 8 EUR/hod
Kolektívne športy 10 EUR/hod 14 EUR/hod
Hostia:
Tenis, nohejbal max. 4 hráči 5 EUR/hod 9 EUR/hod
Kolektívne športy 11 EUR/hod 15 EUR/hod

Od poplatku je oslobodené  užívanie viacúčelového ihriska žiakom, 
dorastencom a mužom TJ Slovan Veľké Orvište v rámci tréningového 

procesu a všetkým školopovinným deťom.

Všetky podmienky pri užívaní viacúčelového ihriska sa budú riadiť 
podľa prevádzkového poriadku.          
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Nový výbor TJ Slovan Veľké Orvište
Na schôdzi doterajších funkcionárov TJ, zástupcov mužstiev 

dospelých, dorastu a žiakov, ktorú v závere minulého roku zvolal 
starosta obce, bol navrhnutý nový výbor TJ. Následne bola zvolaná  
výročná členská schôdza TJ, ktorá zvolila nový 12 členný výbor  TJ Slovan 
Veľké Orvište v zložení: 

• Ing. Jozef Bartko, predseda TJ
• Miroslav Boris, tréner A mužstva
• Igor Markech, vedúci A mužstva
• Patrik Lendel, tréner mužstva dorastu
• Roman Vavrinec, vedúci mužstva dorastu
• Karel Sýkora, tréner mužstva žiakov
• Ladislav Kunik, vedúci mužstva žiakov
• Jaroslav Vavrinec st., hospodár
• Ing. Ondrej Maco, kontrolór TJ
• Marta Bartková – pokladník TJ
• Jozef Kováčik ml.,  člen TJ
• Jaroslav Vavrinec ml., člen TJ

Je potešiteľné, že v záujme orvištského futbalu sa nový výbor a 
doterajší funkcionári dohodli na ďalšej spolupráci. Na výročnej členskej 
schôdzi boli ako externí poradcovia zvolení:

• Bohuš Herceg
• Roman Táborský

Prvou vážnou úlohou novozaloženého výboru bolo schváliť rozpočet 
na rok 2009. V tomto roku prvýkrát pristupujeme k novému modelu 
rozpočtu TJ. Výdavky sú rozdelené na tri skupiny, aby bolo financovanie 
transparentnejšie a súčasne, aby každé mužstvo bolo maximálne 
motivované prispieť svojím dielom do rozpočtu.  

P.č. Príjmy  EUR

1 Dotácia obce, prenájom baru  10 000,0

2 Ostatné príjmy 8 124,0

Prijmy spolu 18 124,0

P.č. Výdavky  EUR

1 Spoločné výdavky (energie, ...)  7 303,0

2 Výdavky mužstva dospelých  2 805,0

3 Výdavky mužstva dorastu 3 900,0

4 Výdavky mužstva žiakov 3 452,0

SPOLU 17 460,0

Len samotná súťaž všetkých troch mužstiev TJ Slovan Veľké Orvište si 
ročne vyžaduje minimálne 17 000 EUR ( cca 512 tisíc Sk). Z toho cca 60 % 
získame z rozpočtu obce a z prenájmu priestorov baru. Zvyšok 
finančných prostriedkov predpokladáme získať z členských príspevkov, 
zo vstupného, z 2 % daní, z poriadania tanečných zábav, zo 
sponzorských príspevkov a pod. Ďalšie prostriedky sú potrebné na 
údržbu trávnika, areálu TJ a pod. Nový výbor si uvedomuje náročnosť 
financovania TJ. Touto cestou chcem poďakovať všetkým ľudom, ktorí 
nám prispeli poukázaním 2% zo svojej zaplatenej dane. V neposlednom 
rade ďakujem starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí v 
obecnom rozpočte nezabúdajú na futbal a významnou mierou 
prispievajú do rozpočtu TJ. Bez tejto podpory by činnosť TJ nebola 
možná.

 Ing. Jozef Bartko
predseda TJ Slovan Veľké Orvište

Spomienka na Zdenka Vavrinca

TJ Slovan Veľké Orvište si s vďakou a úctou spomína na nášho 
futbalistu, funkcionára, člena klubu a predovšetkým priateľa Zdenka 
Vavrinca, ktorý nás navždy opustil 16.2.2009 vo veku 66 rokov. 

Zdenko začínal v našom klube ako hráč. Hrával predovšetkým na poste 
obrancu a nosil dres s číslom 3. Po skončení hráčskej kariéry vložil svoj 
ľudský kapitál a entuziazmus do služieb ako funkcionár klubu. 
Spolupracoval najprv  s Jozefom Folajtárom a neskôr s ďalšími 
osobnosťami orvištského futbalu. Ako funkcionár pracoval viac ako 
dvadsať rokov až do konca osemdesiatych rokov. 

Na náš klub však nikdy nezabudol ani po skončení kariéry funkcionára. 
Bol nám vždy nápomocný či už spoluprácou, dobrou radou, ale aj 

Šport

ľudsky. Zdenko bol našim kritikom, ktorého rady a kritika nemohli zostať 
nepovšimnuté. Dokázal povedať aj to, čo by nikto iný nemohol. 

V Zdenkovi Vavrincovi odišla legenda orvištského futbalu. Futbal bol 
jeho životná láska. Telovýchovná jednota ďakuje všetkým, ktorí ho 
podporovali. Ďakujeme jeho  najbližšej rodine, ktorá s pochopením 
tolerovala jeho veľkú vášeň pre futbal. 

Zdenko, sme radi, že sme Ťa poznali a mohli s Tebou žiť a 
spolupracovať. Nech Ti je Boh milostivý. Svoj večný spánok spíš 
symbolicky pri futbalovom ihrisku, kde vyrastajú Tvoji nasledovníci.  

Naša futbalová hymna nech Ti znie na cestu do večnosti!
"Srdce na ihrisku mám, tam kúsok za kostolom.
Nikdy na ňom nie som sám,  11 apoštolov..."

Roman Táborský


