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Príhovor starostu
Vážení občania,
vraví sa, že dedina je ako veľká rodina. V 

dobrej rodine musí byť poriadok, plnenie 
povinností, vzájomná tolerancia a úcta. 
Chceme, aby v obci nebol vandalizmus, aby 
obecný majetok nebol poškodzovaný a pod. 
Preto musia platiť určité pravidlá a občania ich 
musia rešpektovať vo verejnom záujme, teda aj 
na svoj prospech.

Pred niekoľkými rokmi obec investovala veľké 
prostriedky do nákupu sedačiek na tribúnu v 
športovom areáli. Tribúna skutočne vypadala 
reprezentačne a bola pýchou našej obce. Po 
čase však niektorí naši občania začali sedačky 
devastovať až napokon zvyšok  sedačiek musel 
byť demontovaný, lebo inak by boli zničené 
všetky. Do obnovy trávnika na futbalovom 
ihrisku sa investovali tiež nemalé prostriedky, 
pritom cez futbalové ihrisko si krátili cestu 
bicyklisti, občania tam chodili venčiť psov a 
pod. V tomto roku sme dokončili nové 
viacúčelové ihrisko s umelým trávnikom.  

V športovom areáli je značná hodnota 
obecného majetku a každý súdny človek uzná, 
že majetok treba chrániť. Keď sme zriadili 
prechod na Záhumnie, nie je už žiaden dôvod, 
aby si ľudia skracovali cestu krížom cez ihrisko a 
venčenie psov na ihrisko nepatrí. Preto obecný 
úrad uzamkol bránku pri firme Mama, vydal 
zákaz venčenia psov v športovom areáli a v 
dobe od 23.00 hod. do 8.00 hod. je vstup do 
športového areálu zakázaný. Cieľom týchto 
opatrení je ochrana obecného majetku a to je 
vo verejnom záujme obyvateľov obce.  Pre 
niektorých občanov však ich pohodlie, 
zaužívané zvyky a pod. sú najdôležitejšie, 
ochrana obecného majetku im veľa nevraví, a 
preto im uvedené pravidlá vadia.        

Termín hodov určuje farský úrad a oznamuje 
ho v kostole. Pána dekana Mons. Dr. 
Bohunického sa nemusí nikto báť, v priamom 
rozhovore s ním mohli nespokojní občania 
predniesť svoje argumenty a vydiskutovať 
sporný termín hodov. Namiesto toho do sporu 
h n e ď  z a t i a h l i  m a s o v o k o m u n i k a č n é  
prostriedky, článok sa dostal až na internetové 
stránky a celá problematika sa zvrhla na 
bulvárny spôsob osočovania a urážania pána 
dekana. To sa ho  právom dotklo. Náš kostol v 
posledných rokoch opeknel aj vďaka osobnej 
iniciatíve pána dekana. Naposledy bolo 
nainštalované nové ozvučenie. Pán dekan má 
ďalšie plány na novú, väčšiu vežu, nové zvony, 
vyhrievanie lavíc, vonkajšie osvetlenie kostola a 
pod. Očakáva však našu spoluprácu, priame, 
slušné správanie k jeho osobe. Niektorí občania 
nedokázali normálne komunikovať s pánom 
dekanom, tým narušili vzťahy s ním a poškodili 
meno a záujem obce.  

Verejný záujem nie vždy sa zhoduje s 
osobným záujmom niektorých obyvateľov, ba 
často je s ním v rozpore.  Rešpektovaním 
verejného záujmu vyjadruje občan vzťah k 
svojej obci. Predovšetkým je však potrebná 
komunikácia a trpezlivosť, potom sa veci dajú 
riešiť.

RNDr. Ľudovít Boleček
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Spoločenská rubrika
Spoločenská kronika

Obec Veľké Orvište mala k 1.1.2009  1055 
obyvateľov. Od 01.01.2009 do 30.06.2009 sa v 
obci narodilo 6 detí, na trvalý pobyt sa 
prihlásilo 14 občanov, z trvalého pobytu sa 
odhlásilo 6 občanov, zomrelo 8 občanov. V 
súčasnosti v obci žije 1061 občanov. 

Srdečne vítame nových občanov obce : 

13.04.2009 Eliáš Hanšut

21.04.2009 Ema Michelová

22.04.2009 Paulína Paulovičová

23.05.2009 Samuel Šiška

11.05.2009 Mário Beníček

S úctou sme sa rozlúčili : 

24.04.2009 Helena Nedorostová 

30.04.2009 Cecília Táborská

04.05.2009 Milan Jurga

16.06.2009 Ján Maco

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

60 rokov: Janka Hanzlíková, Ružena 
Janigová, Antónia Macová

65 rokov: Jiřina Bolješiková, Anastázia 
Bubáková, Anna Folajtárová, 
Ján Matejík, Emil Šiška

75 rokov: Margita Táborská

80 rokov: Miloš Lamoš – Feré

Ing. Alena Borovská

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
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ZAUJÍMAVOSTI

Poďakovanie
Srdečne ďakujem pani Márii Podhornej, ktorá 

sa aktívne zapája do akcií poriadaných obcou. 
„Jej zázvorníky“ sú známe nielen v našej obci 
ale aj v širokom okolí. Ďakujem jej za jej úsilie a 
celkový pozitívny vzťah k obci.

Starosta obce

Poslanci Národnej rady SR navštívili našu obec
V pondelok 11.5.2009 navštívili našu obec  poslanci NR SR: JUDr. Eduard Kukan, bývalý minister 

zahraničných vecí SR a JUDr. Katarína Cibulková, mama známej slovenskej tenistky. V delegácii 
bola aj poslankyňa Trnavského samosprávneho kraja Ing. Iveta Babičová, fanúšik našej obce. Hostí 
privítal starosta, predstavil im našu obec, jej históriu, aké výsledky obec dosiahla v poslednom 
období a oboznámil ich s pripravovanými projektmi.  Na stretnutí sa ďalej zúčastnil zástupca 
starostu Ing. Jaroslav Maco a poslankyňa Magdaléna Straková. Pán Kukan sa zaujímal o pôvod 
názvu našej obce.     

Po krátkej besede sme našim hosťom ukázali zrekonštruovanú kuchyňu a jedáleň v kultúrnom 
dome, športový areál s novým viacúčelovým ihriskom, kabíny TJ, stredisko hygieny a práčovňu pre 
sociálne odkázaných občanov a klub seniorov. Obaja poslanci boli s prijatím v našej obci veľmi 
spokojní. O niekoľko dní po návšteve sme dostali ďakovný mail, v ktorom nám ďakujú za srdečné 
prijatie.      

RNDr. Ľudovít Boleček

Váhostav pokračuje v oprave miestnych komunikácií
 Pracovníci Váhostavu  začali už v priebehu mesiaca marec s opravami porušených častí na 

miestnych komunikáciách a štátnej ceste, ktoré vznikli počas zimného obdobia na povrchu stavby 
miestnej splaškovej kanalizácie. Oprava závad  im totiž vyplýva z dvojročnej záručnej doby. Boli 
upravené krajnice štátnej cesty a na miestnych komunikáciách boli opravené preliačiny. Okrem 
týchto prác, ktoré priamo súviseli so stavbou splaškovej kanalizácie, zhotovili pracovníci 
Váhostavu i trativody za účelom odvádzania dažďových vôd z miestnych komunikácií. Práce na 
úprave miestnych komunikáciách budú pokračovať podľa potreby v jesenných mesiacoch a 
taktiež i v budúcom roku.

Ing. Jaroslav Maco

Voľby do Európskeho parlamentu v našej obci
V obci Veľké Orvište bol pre voľbu do 

Európskeho parlamentu  zriadený jeden 
volebný okrsok. 

Do volebného zoznamu bolo zapísaných 865 
oprávnených voličov, volieb sa zúčastnilo 168 
voličov, čo je 19,42  % účasť. Počet platných 
hlasov bol 159.    

Počet platných hlasov, odovzdaných 
jednotlivým politickým stranám a hnutiam:                   

1. SMER – sociálna demokracia 56
2. Slovenská národná strana 25
3. Kresťanskodemokratické hnutie 23 
4. Slovenská demokratická a kresťanská 

únia – Demokratická strana 16
5. Ľudová strana – Hnutie 

za demokratické Slovensko 14
6. Sloboda a Solidarita 7
7. Strana zelených 4
8. Konzervatívni demokrati Slovenska – 

Občianska konzervatívna strana 4
9. Komunistická strana Slovenska 3
10. Strana demokratickej ľavice 3
11. Slobodné Fórum 3
12. Agrárna strana vidieka 1

Ing. Alena Borovská

Poľné hospodárstvo
Poľné hospodárstvo je dosť dobre vyvinuté. Tunajšie roviny by boli 

ešte úrodnejšie, keby bolo viac atmosférických zrážok. Ornú pôdu tvorí 
humus a žltá i šedá hlina íl. Obrábanie pôdy sa stalo účelnejšie 
následkom pestovania cukrovej repy. Dodávajú ju do „Krakovanského 
družstevného liehovaru“ so sídlom vo Veľkom Orvišti a do cukrovaru v 
Seredi. Hnojenie sa deje maštaľným hnojom  a tiež i umelým hnojivom. 
Zavedenie striedavého postupu siatia sa uplatnilo v hospodárskom 
živote. Hlavné plodiny sú : žito, raž, jačmeň, cukrová a kŕmna repa, 
zemiaky a kapusta. V menšom množstve sa pestuje ďatelina, kukurica, 
hrach, fazuľa a mak. Orvištská kapusta niesla niekedy veľmi peknú 
povesť v celom okolí. Keď Orvišťania predávali kapustu v Piešťanoch, 
najprv sa minuli vozy orvištskej - naposledy z iných obcí. Ovšem, že bola 
dobre zaplatená. Aby sa dosiahlo čím lepšej úrody – je postarané o 
najúčelnejšie obrábanie poľa. Preto sa používa železné náradie, pluhy, 
brány, valce. Siatie sa prevádza siacimi strojmi. Rukou už nikto neseje. 
Kosba sa koná ručnou kosou. Obilie mlátia strojom, ktorý je hnaný buď 
parným alebo motorovým pohonom.

 Chov domáceho dobytka je pomerne dosť veľký. Sú to kravy, kone, 
býky, kozy. Oviec vôbec nepestujú. Kravy chovajú celý rok v maštali. 
Krmivá, získané vo vlastnom hospodárení ako slama, ďatelina, okrajky, 
cukrová a kŕmna repa a šrot, zužitkujú chovom dobytka. Odchovávajú i 
mladší dobytok pre svoju potrebu. Len málo odpredajú mäsiarom. 
Ošípané chová každý gazda. Kozy majú iba najchudobnejší. Chov 
sliepok a inej hydiny je primeraný. Holubov málo. Včelín iba jeden. Kone i 
kravy slúžia za poťah v hospodárení. Kupujú ich obyčajne na 
hlohovských a vrbovských jarmokoch.

   Chotár a jeho názvy
Chotár sa rozkladá zôkol-vôkol obce. Jeho výmera je 666 kat. jutár = 

383 hektárov. Sú to všetko role, málo záhrad a lesík. Lúk a rybníkov nieto. 
Z vicinálnej cesty poniže obce vedú štyri poľné cesty do chotára južným 
smerom. Prvá začína poniže mosta P. Márie, zatáčajúc sa k záhumniam 
Nový domov. V zatáčke sa rozdvojuje: k betónovému mostu na Čárde a 
na Krakovany. Pozemky, role poniže tejto cesty, siahajúce k druhej 
poľnej ceste, myslenou čiarou za rovno betónového mostu voláme 
„Topoľové niže cesty“. Na pravej strane spomenutej cesty do Krakovian 
až po oný most južným smerom sú „Topoľové vyše cesty“. Odtiaľ tým 
istým smerom až k susednému chotáru je „Stavné“. Oproti, niže tejto je 
„Háj“. Druhá poľná cesta odtína „Topoľové niže cesty“. Tam začínajú 
„Jamy“. Končia u tretej. Role od tretej až po štvrtú cestu sa volajú „Kúty“. 
Pri štvrtej poľnej ceste bol triangulačný bod. Tu je chotárna hranica 
piešťansko - orvištská.

Pred mostom P. Márie od posledných stavísk Kašinovca sa odráža na 
ľavo súbežná poľná cesta z vicinálkou. Tá rozdeľuje tieto role na „Jelesá“ a 
„Štepnicu“. V susedstve Štepnice, pri Dubovom, je Pažiť a pri mlyne 
Hliník.

Konča horného konca sa odráža z vicinálnej cesty odbočka do 
Bašoviec. Po ľavej strane tejto odbočky až ku chotáru Malého Orvišťa, ku 
kanálu, nazývame „Kliny“. Oproti ním za vicinálnou cestou sú „Dlhé tále“. 
Spomenutá odbočka na Bašovce pretína záhumnia. Záhumnie vyše 
tejto cesty tvorí močaristá pôda, porastená vŕbami a osikami. Tu sú 
štrkové bane a ílovitá pôda z ktorej sa robia surové tehly. V zatáčke pred 
záhumním sa odráža poľná cesta do lesíka  „Blaciny“. Od tejto poľnej 
cesty na východ po cestu do Bašoviec  sú „Urbárske role“. Poniže cesty do 
Bašoviec sú „Kapustnice“, ktoré končia u Dubového.

Ing. Jaroslav Maco

Z obecnej kroniky (rok 1935 – 1936)

Socha sv. Rodiny - bola postavená na roli Jozefa Folajtára v roku 1913 
po ľavej strane cesty vedúcej do Ostrova. Jej valcovitý stĺp stojí na 
štvorhrannom podstavci s troma betónovými schodkami. Na 
valcovitom stĺpe je umiestnená trojitá soška: sv. Jozef, Panna Mária a 
uprostred pred nimi malý Ježiš. On drží v ľavej ruke guľu s krížikom. Na 
čelnej strane podstavca sú vypuklé písmená slov: „Na česť a chválu Božiu 
venovala Família Jozefa Folajtára“. Do betónového podstavca je 
zabudovaná železná ohrada. Ako zhotoviteľ sochy je uvedený Rympler, 
Piešťany.

Socha Najsvätejšej Trojice je pri  pôvodnej ceste do Piešťan. Stojí na 
viacnásobne členenom kamennom podstavci s členenou rímsovou 
hlavicou. Na stĺpe je umiestnená polychrómová plastika Najsvätejšej 
Trojice. Do podstavca pod stĺpom je vsadený mramorový reliéf Panny 
Márie. Do spodného podstavca pomníka je vsadená sklenená opaxitová 
tabuľka s nápisom: „Ku cti a chvále Božej venuje Štefan Djenka a 
manželka, rod. Hencová“. Rok zhotovenia sochy je 1941 a výrobca je 
uvedený Krupa, Trenčín.

Socha Piety je umiestená na pravej strane cesty vedúcej do Bašoviec. 
Socha Piety stojí na členenom kamennom podstavci. Do podstavca je 
vsadená mramorová tabuľa s nápisom: „K uctenie pamiatky 

PRIPRAVOVANÉ AKCIE 
V 3. ŠTVRŤROKU: 

  - Maľovka materskej školy a 
jedálne (júl)

  - Obnova školského dvora (júl)

  - Futbalový turnaj (júl) 

  - Brigáda na úpravu okolia 
domov (pred hodami) 

  - Hodové zábavy (august)

  - Putovná oslava sv. Huberta 
(september, Ostrov)

Sedembolestnej Panny Márie dal postaviť Štefan Djenka a manželka“. 
Zhotoviteľom tejto sochy bol Krupa, Trenčín.

Kamenný kríž na cintoríne bol pôvodne postavený v extraviláne obce. 
Konkrétne v Topoľovom, pri poľnej ceste do Krakovian je štvorhranný. 
Na kríži je umučenie Ježiša Krista. Pod ním tŕňová koruna. Na 
štvorbokom podstavci je vyrytý nápis do kameňa: „Na česť a chválu 
Božiu venovala vdova Rozália Šimončič, rod. Henz, r. 1926.“ 
Zhotoviteľom kríža je uvedený Rympler, Piešťany.

Kamenný kríž je v areáli cintorína po pravej strane chodníka ku kostolu. 
Spodnú časť kríža tvorí pätka s podstavcom štvorcového tvaru 
ukončená profilovanou rímsou. Na rímse je umiestnená kamenná 
plastika Panny Márie.  Kríž s kamennou plastikou Ukrižovaného má 
tvarové ramená. Na podstavci je nápis: „ANNO 1858, REN 1913“.

Uvedené sochy a kríže boli v súčasnom období obnovené. Boli 
očistené a dostali nový farebný náter. Touto cestou  ďakujem všetkým 
našim občanom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli obnoviť tieto 
pamiatky, ktoré sú umiestnené na našom cintoríne a v chotári našej 
obce.

Ing. Jaroslav Maco

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Aktivačné práce formou menších obecných služieb sú realizované v 
našej obci na základe dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v 
Piešťanoch  uzatvorenej v marci 2009.   K „starým zamestnancom“ - 
Jánovi Drličkovi, Milošovi Lamošovi, Emilovi Folajtárovi, Milošovi 
Markechovi pribudol nový zamestnanec Peter Šiška. Po dobu od 
9.3.2009 do 31.8.2009 odpracujú v zmysle operačného programu 
zamestnanosť a sociálna inklúzia denne 4 hod., t. j. 20 hod v týždni. 

Práca aktivačných zamestnancov je pre obec veľmi prospešná. Kosia 
trávu na cintoríne, na Záhumní a na ďalších verejných priestranstvách, 
skultivovali pôdu pod nový trávnik a nafarbili  tribúnu pri novom 
viacúčelovom ihrisku, pomáhali pri drvení konárov, očistili krajnicu 

štátnej cesty, robia množstvo iných prác na údržbe obce. 
 Podľa novej legislatívy menšie obecné služby pre obec dlhodobo 

nezamestnaný občan vykonáva nepretržite najviac počas šiestich 
kalendárnych mesiacov v rozsahu najviac 20 hodín týždenne s 
možnosťou jej opakovaného vykonávania najviac počas ďalších šiestich 
kalendárnych mesiacov. Naši zamestnanci prijatí na aktivačné práce 
ukončia túto činnosť 31.8.2009, pretože už 2 krát vykonávali aktivačnú 
službu počas šiestich mesiacov.     

Marta Bartková

Aktivační zamestnanci

Sochy v našom chotári

júl 2009
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Spoločenská rubrika
Spoločenská kronika

Obec Veľké Orvište mala k 1.1.2009  1055 
obyvateľov. Od 01.01.2009 do 30.06.2009 sa v 
obci narodilo 6 detí, na trvalý pobyt sa 
prihlásilo 14 občanov, z trvalého pobytu sa 
odhlásilo 6 občanov, zomrelo 8 občanov. V 
súčasnosti v obci žije 1061 občanov. 

Srdečne vítame nových občanov obce : 

13.04.2009 Eliáš Hanšut

21.04.2009 Ema Michelová

22.04.2009 Paulína Paulovičová

23.05.2009 Samuel Šiška

11.05.2009 Mário Beníček

S úctou sme sa rozlúčili : 

24.04.2009 Helena Nedorostová 

30.04.2009 Cecília Táborská

04.05.2009 Milan Jurga

16.06.2009 Ján Maco

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

60 rokov: Janka Hanzlíková, Ružena 
Janigová, Antónia Macová

65 rokov: Jiřina Bolješiková, Anastázia 
Bubáková, Anna Folajtárová, 
Ján Matejík, Emil Šiška

75 rokov: Margita Táborská

80 rokov: Miloš Lamoš – Feré

Ing. Alena Borovská

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
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ZAUJÍMAVOSTI

Poďakovanie
Srdečne ďakujem pani Márii Podhornej, ktorá 

sa aktívne zapája do akcií poriadaných obcou. 
„Jej zázvorníky“ sú známe nielen v našej obci 
ale aj v širokom okolí. Ďakujem jej za jej úsilie a 
celkový pozitívny vzťah k obci.

Starosta obce

Poslanci Národnej rady SR navštívili našu obec
V pondelok 11.5.2009 navštívili našu obec  poslanci NR SR: JUDr. Eduard Kukan, bývalý minister 

zahraničných vecí SR a JUDr. Katarína Cibulková, mama známej slovenskej tenistky. V delegácii 
bola aj poslankyňa Trnavského samosprávneho kraja Ing. Iveta Babičová, fanúšik našej obce. Hostí 
privítal starosta, predstavil im našu obec, jej históriu, aké výsledky obec dosiahla v poslednom 
období a oboznámil ich s pripravovanými projektmi.  Na stretnutí sa ďalej zúčastnil zástupca 
starostu Ing. Jaroslav Maco a poslankyňa Magdaléna Straková. Pán Kukan sa zaujímal o pôvod 
názvu našej obce.     

Po krátkej besede sme našim hosťom ukázali zrekonštruovanú kuchyňu a jedáleň v kultúrnom 
dome, športový areál s novým viacúčelovým ihriskom, kabíny TJ, stredisko hygieny a práčovňu pre 
sociálne odkázaných občanov a klub seniorov. Obaja poslanci boli s prijatím v našej obci veľmi 
spokojní. O niekoľko dní po návšteve sme dostali ďakovný mail, v ktorom nám ďakujú za srdečné 
prijatie.      

RNDr. Ľudovít Boleček

Váhostav pokračuje v oprave miestnych komunikácií
 Pracovníci Váhostavu  začali už v priebehu mesiaca marec s opravami porušených častí na 

miestnych komunikáciách a štátnej ceste, ktoré vznikli počas zimného obdobia na povrchu stavby 
miestnej splaškovej kanalizácie. Oprava závad  im totiž vyplýva z dvojročnej záručnej doby. Boli 
upravené krajnice štátnej cesty a na miestnych komunikáciách boli opravené preliačiny. Okrem 
týchto prác, ktoré priamo súviseli so stavbou splaškovej kanalizácie, zhotovili pracovníci 
Váhostavu i trativody za účelom odvádzania dažďových vôd z miestnych komunikácií. Práce na 
úprave miestnych komunikáciách budú pokračovať podľa potreby v jesenných mesiacoch a 
taktiež i v budúcom roku.

Ing. Jaroslav Maco

Voľby do Európskeho parlamentu v našej obci
V obci Veľké Orvište bol pre voľbu do 

Európskeho parlamentu  zriadený jeden 
volebný okrsok. 

Do volebného zoznamu bolo zapísaných 865 
oprávnených voličov, volieb sa zúčastnilo 168 
voličov, čo je 19,42  % účasť. Počet platných 
hlasov bol 159.    

Počet platných hlasov, odovzdaných 
jednotlivým politickým stranám a hnutiam:                   

1. SMER – sociálna demokracia 56
2. Slovenská národná strana 25
3. Kresťanskodemokratické hnutie 23 
4. Slovenská demokratická a kresťanská 

únia – Demokratická strana 16
5. Ľudová strana – Hnutie 

za demokratické Slovensko 14
6. Sloboda a Solidarita 7
7. Strana zelených 4
8. Konzervatívni demokrati Slovenska – 

Občianska konzervatívna strana 4
9. Komunistická strana Slovenska 3
10. Strana demokratickej ľavice 3
11. Slobodné Fórum 3
12. Agrárna strana vidieka 1

Ing. Alena Borovská

Poľné hospodárstvo
Poľné hospodárstvo je dosť dobre vyvinuté. Tunajšie roviny by boli 

ešte úrodnejšie, keby bolo viac atmosférických zrážok. Ornú pôdu tvorí 
humus a žltá i šedá hlina íl. Obrábanie pôdy sa stalo účelnejšie 
následkom pestovania cukrovej repy. Dodávajú ju do „Krakovanského 
družstevného liehovaru“ so sídlom vo Veľkom Orvišti a do cukrovaru v 
Seredi. Hnojenie sa deje maštaľným hnojom  a tiež i umelým hnojivom. 
Zavedenie striedavého postupu siatia sa uplatnilo v hospodárskom 
živote. Hlavné plodiny sú : žito, raž, jačmeň, cukrová a kŕmna repa, 
zemiaky a kapusta. V menšom množstve sa pestuje ďatelina, kukurica, 
hrach, fazuľa a mak. Orvištská kapusta niesla niekedy veľmi peknú 
povesť v celom okolí. Keď Orvišťania predávali kapustu v Piešťanoch, 
najprv sa minuli vozy orvištskej - naposledy z iných obcí. Ovšem, že bola 
dobre zaplatená. Aby sa dosiahlo čím lepšej úrody – je postarané o 
najúčelnejšie obrábanie poľa. Preto sa používa železné náradie, pluhy, 
brány, valce. Siatie sa prevádza siacimi strojmi. Rukou už nikto neseje. 
Kosba sa koná ručnou kosou. Obilie mlátia strojom, ktorý je hnaný buď 
parným alebo motorovým pohonom.

 Chov domáceho dobytka je pomerne dosť veľký. Sú to kravy, kone, 
býky, kozy. Oviec vôbec nepestujú. Kravy chovajú celý rok v maštali. 
Krmivá, získané vo vlastnom hospodárení ako slama, ďatelina, okrajky, 
cukrová a kŕmna repa a šrot, zužitkujú chovom dobytka. Odchovávajú i 
mladší dobytok pre svoju potrebu. Len málo odpredajú mäsiarom. 
Ošípané chová každý gazda. Kozy majú iba najchudobnejší. Chov 
sliepok a inej hydiny je primeraný. Holubov málo. Včelín iba jeden. Kone i 
kravy slúžia za poťah v hospodárení. Kupujú ich obyčajne na 
hlohovských a vrbovských jarmokoch.

   Chotár a jeho názvy
Chotár sa rozkladá zôkol-vôkol obce. Jeho výmera je 666 kat. jutár = 

383 hektárov. Sú to všetko role, málo záhrad a lesík. Lúk a rybníkov nieto. 
Z vicinálnej cesty poniže obce vedú štyri poľné cesty do chotára južným 
smerom. Prvá začína poniže mosta P. Márie, zatáčajúc sa k záhumniam 
Nový domov. V zatáčke sa rozdvojuje: k betónovému mostu na Čárde a 
na Krakovany. Pozemky, role poniže tejto cesty, siahajúce k druhej 
poľnej ceste, myslenou čiarou za rovno betónového mostu voláme 
„Topoľové niže cesty“. Na pravej strane spomenutej cesty do Krakovian 
až po oný most južným smerom sú „Topoľové vyše cesty“. Odtiaľ tým 
istým smerom až k susednému chotáru je „Stavné“. Oproti, niže tejto je 
„Háj“. Druhá poľná cesta odtína „Topoľové niže cesty“. Tam začínajú 
„Jamy“. Končia u tretej. Role od tretej až po štvrtú cestu sa volajú „Kúty“. 
Pri štvrtej poľnej ceste bol triangulačný bod. Tu je chotárna hranica 
piešťansko - orvištská.

Pred mostom P. Márie od posledných stavísk Kašinovca sa odráža na 
ľavo súbežná poľná cesta z vicinálkou. Tá rozdeľuje tieto role na „Jelesá“ a 
„Štepnicu“. V susedstve Štepnice, pri Dubovom, je Pažiť a pri mlyne 
Hliník.

Konča horného konca sa odráža z vicinálnej cesty odbočka do 
Bašoviec. Po ľavej strane tejto odbočky až ku chotáru Malého Orvišťa, ku 
kanálu, nazývame „Kliny“. Oproti ním za vicinálnou cestou sú „Dlhé tále“. 
Spomenutá odbočka na Bašovce pretína záhumnia. Záhumnie vyše 
tejto cesty tvorí močaristá pôda, porastená vŕbami a osikami. Tu sú 
štrkové bane a ílovitá pôda z ktorej sa robia surové tehly. V zatáčke pred 
záhumním sa odráža poľná cesta do lesíka  „Blaciny“. Od tejto poľnej 
cesty na východ po cestu do Bašoviec  sú „Urbárske role“. Poniže cesty do 
Bašoviec sú „Kapustnice“, ktoré končia u Dubového.

Ing. Jaroslav Maco

Z obecnej kroniky (rok 1935 – 1936)

Socha sv. Rodiny - bola postavená na roli Jozefa Folajtára v roku 1913 
po ľavej strane cesty vedúcej do Ostrova. Jej valcovitý stĺp stojí na 
štvorhrannom podstavci s troma betónovými schodkami. Na 
valcovitom stĺpe je umiestnená trojitá soška: sv. Jozef, Panna Mária a 
uprostred pred nimi malý Ježiš. On drží v ľavej ruke guľu s krížikom. Na 
čelnej strane podstavca sú vypuklé písmená slov: „Na česť a chválu Božiu 
venovala Família Jozefa Folajtára“. Do betónového podstavca je 
zabudovaná železná ohrada. Ako zhotoviteľ sochy je uvedený Rympler, 
Piešťany.

Socha Najsvätejšej Trojice je pri  pôvodnej ceste do Piešťan. Stojí na 
viacnásobne členenom kamennom podstavci s členenou rímsovou 
hlavicou. Na stĺpe je umiestnená polychrómová plastika Najsvätejšej 
Trojice. Do podstavca pod stĺpom je vsadený mramorový reliéf Panny 
Márie. Do spodného podstavca pomníka je vsadená sklenená opaxitová 
tabuľka s nápisom: „Ku cti a chvále Božej venuje Štefan Djenka a 
manželka, rod. Hencová“. Rok zhotovenia sochy je 1941 a výrobca je 
uvedený Krupa, Trenčín.

Socha Piety je umiestená na pravej strane cesty vedúcej do Bašoviec. 
Socha Piety stojí na členenom kamennom podstavci. Do podstavca je 
vsadená mramorová tabuľa s nápisom: „K uctenie pamiatky 

PRIPRAVOVANÉ AKCIE 
V 3. ŠTVRŤROKU: 

  - Maľovka materskej školy a 
jedálne (júl)

  - Obnova školského dvora (júl)

  - Futbalový turnaj (júl) 

  - Brigáda na úpravu okolia 
domov (pred hodami) 

  - Hodové zábavy (august)

  - Putovná oslava sv. Huberta 
(september, Ostrov)

Sedembolestnej Panny Márie dal postaviť Štefan Djenka a manželka“. 
Zhotoviteľom tejto sochy bol Krupa, Trenčín.

Kamenný kríž na cintoríne bol pôvodne postavený v extraviláne obce. 
Konkrétne v Topoľovom, pri poľnej ceste do Krakovian je štvorhranný. 
Na kríži je umučenie Ježiša Krista. Pod ním tŕňová koruna. Na 
štvorbokom podstavci je vyrytý nápis do kameňa: „Na česť a chválu 
Božiu venovala vdova Rozália Šimončič, rod. Henz, r. 1926.“ 
Zhotoviteľom kríža je uvedený Rympler, Piešťany.

Kamenný kríž je v areáli cintorína po pravej strane chodníka ku kostolu. 
Spodnú časť kríža tvorí pätka s podstavcom štvorcového tvaru 
ukončená profilovanou rímsou. Na rímse je umiestnená kamenná 
plastika Panny Márie.  Kríž s kamennou plastikou Ukrižovaného má 
tvarové ramená. Na podstavci je nápis: „ANNO 1858, REN 1913“.

Uvedené sochy a kríže boli v súčasnom období obnovené. Boli 
očistené a dostali nový farebný náter. Touto cestou  ďakujem všetkým 
našim občanom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli obnoviť tieto 
pamiatky, ktoré sú umiestnené na našom cintoríne a v chotári našej 
obce.

Ing. Jaroslav Maco

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Aktivačné práce formou menších obecných služieb sú realizované v 
našej obci na základe dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v 
Piešťanoch  uzatvorenej v marci 2009.   K „starým zamestnancom“ - 
Jánovi Drličkovi, Milošovi Lamošovi, Emilovi Folajtárovi, Milošovi 
Markechovi pribudol nový zamestnanec Peter Šiška. Po dobu od 
9.3.2009 do 31.8.2009 odpracujú v zmysle operačného programu 
zamestnanosť a sociálna inklúzia denne 4 hod., t. j. 20 hod v týždni. 

Práca aktivačných zamestnancov je pre obec veľmi prospešná. Kosia 
trávu na cintoríne, na Záhumní a na ďalších verejných priestranstvách, 
skultivovali pôdu pod nový trávnik a nafarbili  tribúnu pri novom 
viacúčelovom ihrisku, pomáhali pri drvení konárov, očistili krajnicu 

štátnej cesty, robia množstvo iných prác na údržbe obce. 
 Podľa novej legislatívy menšie obecné služby pre obec dlhodobo 

nezamestnaný občan vykonáva nepretržite najviac počas šiestich 
kalendárnych mesiacov v rozsahu najviac 20 hodín týždenne s 
možnosťou jej opakovaného vykonávania najviac počas ďalších šiestich 
kalendárnych mesiacov. Naši zamestnanci prijatí na aktivačné práce 
ukončia túto činnosť 31.8.2009, pretože už 2 krát vykonávali aktivačnú 
službu počas šiestich mesiacov.     

Marta Bartková

Aktivační zamestnanci

Sochy v našom chotári

júl 2009
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ZAUJÍMAVOSTI

Dokončenie z čísla 1/2009
Ďalšou našou zastávkou bolo mesto Santiago de Compostela, ktoré je 

hlavným mestom španielskeho autonómneho spoločenstva Galície. 
Mesto má okolo 100 tis. obyvateľov a v 9. storočí tu boli objavené 
pozostatky sv. Jakuba, jedného z dvanástich Ježišových apoštolov. Od 
stredoveku až doteraz je toto miesto jedným z najznámenších 
pútnických miest. Od objavenia hrobu tu začalo prichádzať množstvo 
ľudí zo všetkých smerov a tým sa začala tradícia putovania. Vzniklo 
množstvo pútnických ciest, ktoré začínajú v rôznych európskych 
mestách. Mesto, ako aj tieto pútnické cesty, sú zapísané v zozname 
kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Certifikát o absolvovaní 
púte dostane len ten pútnik, ktorý putuje po vlastných aspoň 100 km. 
Ktosi známy raz povedal: „Kto putuje do Ríma, chce sa stretnúť s 
pápežom, kto putuje do Jeruzalema chce sa stretnúť s Ježišom, kto 
putuje do Santiaga, chce sa stretnúť sám so sebou.“ Určite práve toto 
klasické putovanie dá pútnikom dostatok priestoru na hlboké 
zamyslenie sa nad svojou vlastnou pozemskou životnou púťou.

Cieľom našej cesty bolo mestečko Fatima. Fatima je malá dedinka asi 
190 km vzdialená od Lisabonu. Stará povesť hovorí, že v 12. storočí bola 
väčšia časť Portugalska pod jarmom Moslimov. Istú 
skupinu Arabov pri odchode z kaštieľa Alcácer 
napadli  portugalskí rytieri a Arabov pobili. Ženy 
odviedli do zajatia k portugalskému monarchovi. 
Jeden verný rytier si vyžiadal za odmenu ruku dcéry 
maurského guvernéra pod podmienkou, že prestúpi 
na kresťanskú vieru. Fátima súhlasila a prijala meno 
Ourena. Mesto, ktoré dostali od kráľa ako dar, dostalo 
rovnaké meno. Ourena zomrela veľmi mladá a opát 
kláštora dal preniesť jej pozostatky do dedinky, kde 
dal na počesť Madony postaviť malú kaplnku. Od tých 
čias sa nazýva dedinka Fátima.

V blízkosti tejto dedinky sa trom malým pastierom 
Františkovi, Hyacinte a Lucii zjavila 13.mája 1917 
Panna Mária a zverila im tri posolstvá. Podľa 
svedectiev detí stála Panna Mária nad dubom zaliata 
slnečnou žiarou. Zjavenia sa diali vždy 13. deň v 
mesiaci až do októbra. V roku 1930 cirkev uznala 
zázračnú podstatu zjavení a z Fatimy sa stalo jedno z 
najznámejších pútnických miest kresťanského sveta.  
František zomrel v r. 1919 a Hyacinta v r. 1920. V roku 
2000 boli vyhlásení za blahoslavených. Lucia, 
najstaršia z detí, vstúpila do kláštora.  

Na počesť Panny Márie bola na tomto mieste 
postavená veľká neobaroková bazilika, ktorej stavba 
trvala 25 rokov. Námestie pred bazilikou je dvakrát 
väčšie ako Námestie sv. Petra v Ríme. V nedeľu sme sa 

KULTÚRA, SOCIÁLNE VECI A ZDRAVOTNÍCTVO

Zaujímavou kultúrno-spoločenskou akciou, ktorú pre vás, milí 

spoluobčania, pripravila Komisia školstva a kultúry pri Obecnom 

zastupiteľstve vo Veľkom Orvišti, bolo stavanie mája. Stalo sa už 

tradíciou, že medzi zvyklosti našich predkov patrí aj veselá a 

veľmi spoločenská udalosť, akou je stavanie májov. I keď dnes sa 

to vlastne obmedzilo na stavanie iba jedného mája uprostred 

našej obce. 30. apríla v podvečer ste boli vítanými hosťami na 

tejto akcii. Pozvanie prijali aj priatelia a priaznivci našej obce: 

JUDr. Katarína Cibulková, poslankyňa NR SR, JUDr. Jozef Bolješik s 

manželkou a p. Darina Moravcová s dcérou Martinou, 

najúspešnejšou reprezentantkou SR v plávaní. Dvojhodinový 

program mladých folklórnych tanečníkov a spevákov z Piešťan 

bol vrcholom celého podujatia. Ich vystúpenie nenechalo  

pokojným žiadneho milovníka ľudovej hudby a piesní. Čarovným 

Ako sme stavali máj

na tomto námestí zúčastnili svätej omše, kde mal možnosť náš pán 
kaplán čítať zo svätého písma tisícom veriacich z celého sveta. Nikdy 
nezabudneme na obrovský trezor, ktorý je vybudovaný pod týmto 
námestím a v ktorom sa okrem množstva drahých šperkov nachádza aj 
korunka Panny Márie Fatimskej, do ktorej je vsadený náboj z pištole 
Aliho Agcu, ktorý presne 13. mája 1981 na sviatok Panny Márie Fatimskej 
spáchal atentát na Svätého Otca Jána Pavla II.. Tento náboj daroval Svätý 
Otec Panne Márii z vďačnosti za záchranu svojho života. 

Dve proroctvá, ktoré Panna Mária deťom zjavila, sú známe už mnoho 
rokov, tretie proroctvo nebolo doposiaľ dostatočne objasnené. Prvé 
proroctvo hovorí o spasení celého sveta. Začína sa hrozným výjavom 
Pekla. Mária povedala:  „Videli ste peklo, kam putujú duše hriešnikov. 
Aby boli spasené, Boh si želá vytvoriť vo svete zasvätenie môjmu 
nepoškvrnenému srdcu. Ak tak ľudia urobia, mnohé duše konvertujú a 
bude mier.“ Druhé proroctvo hovorí o spasení kresťanstva a zabránení 
komunistického tyranstva. Mária povedala:  „Vojna sa skoro skončí, 
avšak, ak ľudia neprestanú urážať Boha, neprejde veľa času a začne sa iná 

vojna ešte hroznejšia. Keď uvidíte noc osvietenú 
neznámym svetlom, to je znamenie od Boha, že 
potrestanie sveta za mnohé previnenia sa uskutoční skrze 
vojnu, hladomor a nastane prenasledovanie cirkvi a 
utrpenie svätého otca.“ (25. januára 1938 sa objavila Aurora 
borealis sprvádzaná zvláštnym zvukom podobným 
horiacej tráve alebo kroviu, pokrývajúc 500000 km 
štvorcových  a bola viditeľná v celej Európe, časti Afriky a 
Ázie). 13. marca 1938 Hitler pripojil Rakúsko k Nemecku a II. 
svetová vojna sa začala onedlho. „Aby sa tomuto zabránilo, 
prosím o zasvätenie Ruska môjmu nepoškvrnenému srdcu 
a aby sa konalo odškodňovacie prijímanie každú prvú 
sobotu. Ak bude moja prosba vypočutá, Rusko skonvertuje 
a zavládne mier. Ak nie, Rusko bude rozširovať svoje chyby 
po celom svete vyvolávajúc vojny a prenasledovanie cirkvi. 
Spravodliví sa stanú mučeníkmi a svätý otec bude trpieť. 
Mnohé národy prestanú existovať. Avšak nakoniec moje 
nepoškvrnené srdce zvíťazí. Svätý otec mi zasvätí Rusko a 
na nejaký čas zavládne mier na svete. Zasvätenia začali 
pápežom Piom XII. až do zasvätenia pápežom Jánom 
Pavlom II. v r. 1982. Tretie posolstvo je stále zahalené 
tajomstvom a nebolo doposiaľ dostatočne objasnené.

Podobne ako v Lurdoch, aj tuná sa každý večer koná 
sviečkový sprievod na oslavu Panny. Ak chcete zažiť niečo 
krásne a veľké, tak púť na tieto sväté miesta Európy takým 
určite je. 

pútnici

Púť do Santiaga de Compostela a Fatimy

spôsobom dokázali zaujať a pobaviť všetkých prítomných.

A kto bol hladný alebo smädný, mohol sa občerstviť 

v pripravenom stánku s čerstvo voňajúcou živánskou 

prípadne posilniť dobrým vínkom či nealkoholickým 

nápojom z ponuky miestnych futbalistov. Celú akciu 

podporilo aj veľmi príjemné jarné počasie. Vďaka patrí 

všetkým, ktorí prispeli k organizovaniu a zabezpečeniu tejto 

krásnej kultúrno-spoločenskej akcie.

Jana Kováčiková

júl 2009 júl 2009
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ZAUJÍMAVOSTI

Dokončenie z čísla 1/2009
Ďalšou našou zastávkou bolo mesto Santiago de Compostela, ktoré je 

hlavným mestom španielskeho autonómneho spoločenstva Galície. 
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Na počesť Panny Márie bola na tomto mieste 
postavená veľká neobaroková bazilika, ktorej stavba 
trvala 25 rokov. Námestie pred bazilikou je dvakrát 
väčšie ako Námestie sv. Petra v Ríme. V nedeľu sme sa 
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V núdzi poznáš priateľa
Je pozoruhodné, ako sa vyvíja naše pôsobenie v klube seniorov. Nie je to 
vždy  len veselá zábava a príjemne strávené chvíle v kruhu svojich 
rovesníkov, ale je to aj pomoc pri akútnom ochorení, respektíve pri 
dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave. 

Srdečná vďaka patrí tým naším členkám, ktoré sa podujali pomôcť 
našim spoluobčanom. Vďaka patrí pani Balekovej a pani Freyovej, ktoré 
pomáhajú našej členke, jedna ako zdravotníčka a druhá s donáškou 
obedov pri dlhodobom nepriaznivom zdravotnom stave. Veľká vďaka 
patrí aj pani Košinárovej, ktorá pomáha našej spoluobčianke s donáškou 
nákupov a zaobstaraním iných potrebných vecí a pani Táborskej, ktorá 
svojou obetavosťou pomáha ďalšiemu nášmu občanovi. 

Ako vidno, priateľstvá, ktoré v klube vznikli, nie sú len priateľstvá pre 
zábavu, ale sú skutočnými priateľstvami.

Margita Knapcová

Pieseň k Panne Márii
Keď ma srdce veľmi bolí v tom ťažkom žitia boji,
Pomodlím sa vrúcne k nebeskej Panenke Márii.
/:Ty, naša nanebovzatá, matička Jezu Krista,
Pozri sa na svoje dietky, ako kľačia, prosia Ťa.:/
Milovať Ťa vždycky chceme v každej žitia hodine,
Otvor pre nás svoju náruč, o to Ťa dnes prosíme.
/: Predrahá matička naša, prosíme tu z Orvišťa,
Vyslyš naše prosby a primluv sa za nás u Krista:/
Pomáhaj veriacim dušiam v našej drahej otčine,
By pokoj a láska vládla i v orvištskej dedine.
/: Budeme u Teba hľadať v modlitbách utešenia,
Prosíme Ťa, vyslyš nás a dopraj nám potešenia:/.
Velebíme všetci Teba, Ty nám plníš želania,
Ty nám zotrieš všetky slzy a vyprosíš zmierenia.
/: Chceme Ťa naďalej prosiť, matka Nanebovzatá,
By tá Tvoja vrúcna láska pomáhala u Krista.

Mária Podhorná

Deň matiek

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Chceme, aby naša obec bola upravená, čistá, aby sme bývali v zdravom 
a peknom životnom prostredí. Tento cieľ môžeme dosiahnuť, ale 
musíme pre to každý niečo spraviť.

V minulom roku pár nadšencov vysadilo pekný nový záhon pri kostole, 
ďalší záhon vznikol vďaka pomoci členov záhradkárskej osady pri 
Dubovej na mieste bývalej divokej skládky. Rybárske združenie 
Záhumnie urobilo veľa práce v okolí rybníka a vysadilo tu množstvo 
nových drevín. Na vyvýšenine pri rybníku Miestny odbor matice 
Slovenskej vysadil dreviny, v tomto roku obec vyvýšeninu zatrávnila. 
Hospodár TJ sa zodpovedne stará o športový areál, pekný trávnik je 
vizitkou jeho práce.  Obec nechala v tomto roku namaľovať autobusové 
zastávky, na SAD sme vybavili nové označníky s cestovnými poriadkami. 
Obec tiež pomáha s údržbou verejných priestranstiev pri 
nehnuteľnostiach starých alebo nevládnych občanov.  To sú fakty, ktoré 
dokazujú pokrok v tvorbe životného prostredia v obci. 

Obec má však obmedzené ľudské i finančné zdroje. Preto je 
mimoriadne potrebná pomoc Vás, obyvateľov obce. Čistota a poriadok v 
obci je oblasť, kde občan môže najviac pomôcť svojej obci. Zákon o 
obecnom zriadení hovorí: „Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a 
zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým 
je povinný:

a) podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v 
obci, 

b) napomáhať udržiavať poriadok v obci ...“
V minulom roku sme vyhlásili brigádu, v rámci ktorej si občania mali 

upratať a vyčistiť verejné priestranstvo v okolí svojej nehnuteľnosti. 

ŠKOLA A KNIŽNICA

Tretí aprílový týždeň sa niesol v znamení osláv našej 
matičky Zeme. Pripomenuli sme ju viacerými 
zaujímavými aktivitami. Na hodinách prírodovedy sme si 
rozprávali o ochrane našej modrej planéty, prezerali sme 
si encyklopédie, starší žiaci vyhľadávali informácie aj na 
internete. Na krúžku výpočtovej techniky sme pracovali s 
CD - ROMom Enwin, kde sme sa venovali problematike 
triedenia odpadu formou hry. V školskom klube vytvorili 
naše deti pútavé eko plagáty, ktoré viseli na múre pri 
vstupe do školy.

Druhá májová nedeľa už tradične patrila našim mamičkám. 
Spolu s deťmi sme oslávili Deň matiek. V sále kultúrneho 
domu  predniesli deti z MŠ a po nich žiaci ZŠ  básničky, 
zaspievali pesničky a zatancovali nielen svojim mamičkám, 
ale všetkým prítomným mamám, ktoré sa túto oslavu zišli v 
hojnom počte. Týmito svojimi vystúpeniami poďakovali za 
starostlivosť, láskavosť  a obetavosť, ktoré sa im dostávajú od 
svojich matiek. Na ukončenie oslavy Dňa matiek deti 
obdarovali prítomné mamičky malým darčekom, kvietkom, 
ktorý bol síce maličký, ale znamenal veľkú vďaku

Ing. Jarosla Maco

Zo života klubu seniorov

Mnohí občania chápu svoju občiansku povinnosť a vzorne udržujú 
verejné priestranstvá v susedstve svojej nehnuteľnosti. Chodník pred 
nimi je čistý, kúsok obecného pozemku pri svojom dome alebo záhrade 
kosia, breh závlahového kanála pri ich záhrade je vykosený, proste 
starajú sa.  Ale nie všetci sú takí.  

V minulosti obec investovala veľké prostriedky do výstavby 
dlažbových chodníkov.  Viacerí obyvatelia majú chodník v susedstve 
svojej nehnuteľnosti zarastený. Ďalším problémom je parkovanie. 
Niektorí vodiči parkujú tak, že bránia chodcom používať chodník. 
Niektorí obyvatelia Topoľového zasa vynášajú pokosenú trávu do 
priekopy pri štátnej ceste a na breh závlahového kanála. Sú však aj takí 
obyvatelia Topoľového, ktorí si kúpili malé plastové kompostovisko a 
problém s pokosenou trávou si civilizovane vyriešili.  

Kritiky býva dosť a často kritizujú ľudia, ktorí by si mali v prvom rade 
položiť otázku, čo spravili pre svoju obec. Chcú, aby sa obec o všetko 
postarala, povinnosti si veľmi neplnia a o aktivite v prospech obce ani 
nevraviac. 

Hoci sme v zlepšovaní životného prostredia v obci urobili za posledné 
obdobie pokrok, veľa práce nás ešte čaká. Zo záhona pred kostolom 
bolo ukradnutých niekoľko kríčkov. Sú svedkovia krádeže, ale nechcú 
svedčiť. Životné prostredie v obci len vtedy dostaneme na vyššiu 
úroveň, ak obecná samospráva a občania budú úzko spolupracovať.    

Blížia sa hody, našu obec navštívia naši rodáci i iní návštevníci. Pred 
návštevou je dobrým zvykom poupratovať, aj v tomto roku vyhlásime v 
lete brigádu na upratanie obce. Ukážme, že sa vieme starať o svoju obec, 
že nám ako dobrým hospodárom na nej záleží.

RNDr. Ľudovít Boleček

Životné prostredie v obci

Deň Zeme na základnej škole

     Pretože my dospelí máme ísť deťom príkladom, zamestnanci školy s rodičmi 
vysadili na školskom dvore 10 kusov ihličnanov. Pravidelne ich zalievame, aby sa ujali. 
Pred budovou školy sme zrealizovali peknú výsadbu z kríkov, skalničiek i letničiek. 
Vchod školy sme skrášlili keramickými črepníkmi s bohato kvitnúcimi sirôtkami. Deti 
vyčistili školský dvor od odpadkov.

     Dúfame, že poznatky, ktoré deti získali, premenia raz na skutky. A v tom bolo 
poslanie tejto akcie. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli ku skrášleniu školského dvora.

Daša Ábelová
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svojou obetavosťou pomáha ďalšiemu nášmu občanovi. 

Ako vidno, priateľstvá, ktoré v klube vznikli, nie sú len priateľstvá pre 
zábavu, ale sú skutočnými priateľstvami.

Margita Knapcová

Pieseň k Panne Márii
Keď ma srdce veľmi bolí v tom ťažkom žitia boji,
Pomodlím sa vrúcne k nebeskej Panenke Márii.
/:Ty, naša nanebovzatá, matička Jezu Krista,
Pozri sa na svoje dietky, ako kľačia, prosia Ťa.:/
Milovať Ťa vždycky chceme v každej žitia hodine,
Otvor pre nás svoju náruč, o to Ťa dnes prosíme.
/: Predrahá matička naša, prosíme tu z Orvišťa,
Vyslyš naše prosby a primluv sa za nás u Krista:/
Pomáhaj veriacim dušiam v našej drahej otčine,
By pokoj a láska vládla i v orvištskej dedine.
/: Budeme u Teba hľadať v modlitbách utešenia,
Prosíme Ťa, vyslyš nás a dopraj nám potešenia:/.
Velebíme všetci Teba, Ty nám plníš želania,
Ty nám zotrieš všetky slzy a vyprosíš zmierenia.
/: Chceme Ťa naďalej prosiť, matka Nanebovzatá,
By tá Tvoja vrúcna láska pomáhala u Krista.

Mária Podhorná

Deň matiek

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Chceme, aby naša obec bola upravená, čistá, aby sme bývali v zdravom 
a peknom životnom prostredí. Tento cieľ môžeme dosiahnuť, ale 
musíme pre to každý niečo spraviť.

V minulom roku pár nadšencov vysadilo pekný nový záhon pri kostole, 
ďalší záhon vznikol vďaka pomoci členov záhradkárskej osady pri 
Dubovej na mieste bývalej divokej skládky. Rybárske združenie 
Záhumnie urobilo veľa práce v okolí rybníka a vysadilo tu množstvo 
nových drevín. Na vyvýšenine pri rybníku Miestny odbor matice 
Slovenskej vysadil dreviny, v tomto roku obec vyvýšeninu zatrávnila. 
Hospodár TJ sa zodpovedne stará o športový areál, pekný trávnik je 
vizitkou jeho práce.  Obec nechala v tomto roku namaľovať autobusové 
zastávky, na SAD sme vybavili nové označníky s cestovnými poriadkami. 
Obec tiež pomáha s údržbou verejných priestranstiev pri 
nehnuteľnostiach starých alebo nevládnych občanov.  To sú fakty, ktoré 
dokazujú pokrok v tvorbe životného prostredia v obci. 

Obec má však obmedzené ľudské i finančné zdroje. Preto je 
mimoriadne potrebná pomoc Vás, obyvateľov obce. Čistota a poriadok v 
obci je oblasť, kde občan môže najviac pomôcť svojej obci. Zákon o 
obecnom zriadení hovorí: „Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a 
zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým 
je povinný:

a) podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v 
obci, 

b) napomáhať udržiavať poriadok v obci ...“
V minulom roku sme vyhlásili brigádu, v rámci ktorej si občania mali 

upratať a vyčistiť verejné priestranstvo v okolí svojej nehnuteľnosti. 

ŠKOLA A KNIŽNICA

Tretí aprílový týždeň sa niesol v znamení osláv našej 
matičky Zeme. Pripomenuli sme ju viacerými 
zaujímavými aktivitami. Na hodinách prírodovedy sme si 
rozprávali o ochrane našej modrej planéty, prezerali sme 
si encyklopédie, starší žiaci vyhľadávali informácie aj na 
internete. Na krúžku výpočtovej techniky sme pracovali s 
CD - ROMom Enwin, kde sme sa venovali problematike 
triedenia odpadu formou hry. V školskom klube vytvorili 
naše deti pútavé eko plagáty, ktoré viseli na múre pri 
vstupe do školy.

Druhá májová nedeľa už tradične patrila našim mamičkám. 
Spolu s deťmi sme oslávili Deň matiek. V sále kultúrneho 
domu  predniesli deti z MŠ a po nich žiaci ZŠ  básničky, 
zaspievali pesničky a zatancovali nielen svojim mamičkám, 
ale všetkým prítomným mamám, ktoré sa túto oslavu zišli v 
hojnom počte. Týmito svojimi vystúpeniami poďakovali za 
starostlivosť, láskavosť  a obetavosť, ktoré sa im dostávajú od 
svojich matiek. Na ukončenie oslavy Dňa matiek deti 
obdarovali prítomné mamičky malým darčekom, kvietkom, 
ktorý bol síce maličký, ale znamenal veľkú vďaku

Ing. Jarosla Maco

Zo života klubu seniorov

Mnohí občania chápu svoju občiansku povinnosť a vzorne udržujú 
verejné priestranstvá v susedstve svojej nehnuteľnosti. Chodník pred 
nimi je čistý, kúsok obecného pozemku pri svojom dome alebo záhrade 
kosia, breh závlahového kanála pri ich záhrade je vykosený, proste 
starajú sa.  Ale nie všetci sú takí.  

V minulosti obec investovala veľké prostriedky do výstavby 
dlažbových chodníkov.  Viacerí obyvatelia majú chodník v susedstve 
svojej nehnuteľnosti zarastený. Ďalším problémom je parkovanie. 
Niektorí vodiči parkujú tak, že bránia chodcom používať chodník. 
Niektorí obyvatelia Topoľového zasa vynášajú pokosenú trávu do 
priekopy pri štátnej ceste a na breh závlahového kanála. Sú však aj takí 
obyvatelia Topoľového, ktorí si kúpili malé plastové kompostovisko a 
problém s pokosenou trávou si civilizovane vyriešili.  

Kritiky býva dosť a často kritizujú ľudia, ktorí by si mali v prvom rade 
položiť otázku, čo spravili pre svoju obec. Chcú, aby sa obec o všetko 
postarala, povinnosti si veľmi neplnia a o aktivite v prospech obce ani 
nevraviac. 

Hoci sme v zlepšovaní životného prostredia v obci urobili za posledné 
obdobie pokrok, veľa práce nás ešte čaká. Zo záhona pred kostolom 
bolo ukradnutých niekoľko kríčkov. Sú svedkovia krádeže, ale nechcú 
svedčiť. Životné prostredie v obci len vtedy dostaneme na vyššiu 
úroveň, ak obecná samospráva a občania budú úzko spolupracovať.    

Blížia sa hody, našu obec navštívia naši rodáci i iní návštevníci. Pred 
návštevou je dobrým zvykom poupratovať, aj v tomto roku vyhlásime v 
lete brigádu na upratanie obce. Ukážme, že sa vieme starať o svoju obec, 
že nám ako dobrým hospodárom na nej záleží.

RNDr. Ľudovít Boleček

Životné prostredie v obci

Deň Zeme na základnej škole

     Pretože my dospelí máme ísť deťom príkladom, zamestnanci školy s rodičmi 
vysadili na školskom dvore 10 kusov ihličnanov. Pravidelne ich zalievame, aby sa ujali. 
Pred budovou školy sme zrealizovali peknú výsadbu z kríkov, skalničiek i letničiek. 
Vchod školy sme skrášlili keramickými črepníkmi s bohato kvitnúcimi sirôtkami. Deti 
vyčistili školský dvor od odpadkov.

     Dúfame, že poznatky, ktoré deti získali, premenia raz na skutky. A v tom bolo 
poslanie tejto akcie. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli ku skrášleniu školského dvora.

Daša Ábelová
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Končí sa školský rok a prichádza čas bilancovania celoročnej práce 
žiakovi pedagógov našej základnej školy. I v tomto roku starosta obce 
odmenil žiakov s najlepšími študijnými výsledkami finančnou prémiou. 
Môžem potvrdiť, že táto skvelá myšlienka má u našich žiakov silný 
motivačný účinok.  

Oliver Folajtár  dosiahol jednoznačne najlepšie študijné výsledky 
v 2. ročníku. Na svoj vek vyniká najmä v čítaní a v riešení problémových 
úloh. Pozoruhodné sú i jeho vedomosti  predovšetkým z prírodovednej 
a technickej oblasti. Rád pomáha ostaným spolužiakom a preto je 
v kolektíve obľúbený. Na škole navštevuje krúžok výpočtovej techniky a 
pohybovej prípravy.

V mesiaci apríl sa deti a zamestnanci materskej školy zamerali na jarnú 
a veľkonočnú výzdobu priestorov MŠ. S deťmi sme vyzdobovali kraslice, 
zhotovovali zajačiky, sliepočky, kuriatka, kvetinky, ikebany a za chvíľu sa 
naša škôlka premenila na pestrofarebnú lúku plnú kvetiniek a rozličných 
zvieratiek. Hoci počasie ešte nebolo celkom jarné, pestrofarebnou 
výzdobou sme si toľko očakávanú jar privolali. 

Posledný aprílový deň 
naše deti spoločne s 
deťmi zo základnej školy 
v y z d o b o v a l i  „ m á j “  
farebnými  stužk ami ,  
pritom nechýbal ani spev 
r o z l i č n ý c h  p i e s n í  s  
májovou tematikou. Z 
hotového dielka mali deti 
obrovskú radosť, pretože „ 
máj“ bol skutočne veľmi 
pestrý.

Druhá májová nedeľa už 
tradične patrí  našim 
mamám a babičkám, a 
preto sme aj tento rok pre 
ne s deťmi pripravili 
prekvapenie vo forme 
bohatého kultúrneho 
programu. Nechýbali  
rôzne básničky, piesne, 
s c é n k y ,  ľ u d o v é  a  
m o d e r n é  t a n č e k y .  
Program sa všetkým 
veľmi páčil,  čo naše 
mamičky a babičky 
o c e n i l i  
d l h o t r v a j ú c i m  
potleskom. Deti  
s v o j e  m a m i č k y  
o b d a r o v a l i  
v l a s t n o r u č n e  
z h o t o v e n o u  
k v e t i n k o u  a  
srdiečkom.

S  pr ipraveným 
k u l t ú r n y m  
programom ku Dňu 
m a t i e k  s m e  
vystúpili aj v klube 
dôchodcov pre tie 
babičky, ktoré v 
nedeľu nemohl i  
prísť do kultúrneho 
domu. Na deti tam 
č a k a l o  v e ľ k é  
prekvapenie vo forme občerstvenia. Babičky už tradične 
napiekli skvelé zákusky, ktoré deti zapili dobrou 
malinovkou.

Najväčší sviatok detí MDD sme v našej materskej škole 
oslavovali posledný májový piatok, keď sme pre deti 
pripravili rozličné športové súťaže. Deti súťažili v 
družstvách a ich šikovnosť a zanietenosť aj napriek 
nepriaznivému počasiu boli obdivuhodné. Všetky deti 
boli za odvahu, obratnosť a šikovnosť odmenené 
diplomom a rozličnými sladkosťami.

Oslavy dňa detí pokračovali v spolupráci s rybárskym 
združením aj v sobotu na ihrisku TJ. Tu sme tiež pre deti 
pripravili rozličné a atraktívne  súťaže, za ktoré boli deti 
odmenené medailami, diplomami a drobnými vecnými 
cenami. Aj keď bola vďaka horšiemu počasiu slabšia 
účasť, zúčastnené deti si prišli na svoje a dobre si 
zasúťažili.

Aj tento rok  sme v júni s deťmi za sprievodu spevu piesní a detských 
hudobných nástrojov vyvesili na vývesnú tabuľu pri obecnom úrade 

Oliver FolajtárOliver Folajtár Marián PánikMarián Pánik

Na ukončení školského roku v našej ZŠ sa zúčastnil aj starosta 
obce, ktorý sa poďakoval žiakom za zodpovedný prístup k štúdiu 
a za skvelé výsledky, ktoré Orvištskí žiaci dosahujú v rámci 
okresu, či už prezentáciou svojich vedomostí alebo športovými 
výsledkami. Za vzornú športovú reprezentáciu školy odovzdal 
ďakovný list Nikolke Níznerovej a Kristínke Tešedíkovej.  Všetkým 
zaželal pohodové prázdniny a aby sa po prázdninách v zdraví 
všetci zišli v školských laviciach.

Najúspešnejší žiaci školy

Marián Pánik obhájil vlaňajšie prvenstvo a bol vyhodnotený ako 
najlepší žiak v 3. ročníku. Svojim zodpovedným prístupom k školským 
povinnostiam je vzorom pre ostatných žiakov. Vyniká snahou dosiahnuť 
úspech, výborné výsledky dosahuje vo všetkých predmetoch. 
Pozoruhodné sú predovšetkým jeho čitateľské a grafické zručnosti. Pre 
svoju tichú a priateľskú povahu je medzi deťmi obľúbený. Navštevuje 
krúžok výpočtovej techniky a pohybovej prípravy.

Mgr. Peter Turza, riaditeľ ZŠ

Prví ocenení žiaci boli v školskom roku 2006/2007  Natália 
Fančovičová, Michaela Klampárová a Matúš Kunik. V minulom školskom 
roku si prémiu z rúk starostu obce prevzali Marián Pánik a Dávid 
Vavrinec.

V tomto roku boli za najlepších žiakov vyhodnotení Oliver Folajtár a 
Marián Pánik.

Rozlúčka so školským rokom

Na záver sa poďakoval celému kolektívu pedagógov 
základnej školy a materskej školy, ktorí vedú deti k 
zodpovednosti a dokážu ich motivovať stále k lepším 
výsledkom.

redakcia

Materská škola a jej aktivity

„tablo“ predškolákov vo forme domčeka s „častuškami“ o jednotlivých 
deťoch.

Školský výlet sme si  naplánovali a aj uskutočnili v pondelok 15.júna. 
Spolu s deťmi mohli ísť aj ich rodičia a cieľ nášho výletu bola Bojná. Deti 
mali možnosť vidieť rozličné zvieratká, hrať sa na dobre vybavenom 

detskom ihrisku, skákať 
n a  t r a m p o l í n e  a  
nechýbala ani jazda na 
k o n í k o v i .  M a l i  s m e  
zabezpečený obed, ktorý 
deťom veľmi chutil a aj 
vďaka dobrému počasiu 
sa nám výlet vydaril a 
domov sme prišli hoci 
unavení, ale plní skvelých 
zážitkov.

Deti našej materskej 
školy spolu s deťmi z 
Materskej školy v Ostrove 
a b s o l v o v a l i  v  j ú n i  
týždenný plavecký výcvik 
na kúpalisku Eva. Hoci 
b o l o  p o č a s i e  v e ľ m i  
vrtkavé, ale pomerne 
teplé, mohli tento kurz 
absolvovať vo vonkajšom 
d e t s k o m  b a z é n e .  
Plavčíčka bola bývalá 
pedagogička, ktorá to s 
deťmi vedela a deti mali 
o b r o v s k ú  r a d o s ť  z o  
šantenia vo vode. Hrali sa 
na bocianov, korytnačky, 

medúzy, kvetinky, rakety a formou týchto zábavných 
hier deti získali základné znalosti z predplaveckej 
výchovy, ba niektoré deti sa naučili aj plávať.

Ďalší úžasný deň sme s deťmi prežili na 
rozprávkovom festivale v amfiteátri v Trnave. Deti 
mali možnosť naživo stretnúť rozprávkové postavičky 
ako Pat a Mat. Kubko a Maťko, Slimáka Maťka a 
škriatka Klinčeka, deduška Večerníčka a Majku z 
Gurunu. Po krásnom predstavení sa naše deti s 
jednotlivými rozprávkovými postavičkami aj 
odfotografovali, z čoho mali nesmiernu radosť.

Školský rok sme ukončili rozlúčkou s predškolákmi. 
Deti dostali skutočné vysvedčenia, pamätné listiny, 
knihy, vymaľovánky a iné drobnosti a sladkosti. 

Popoludní bola 
diskoték a,  na 
k t o r e j  s i  
zatancovali, a tak 
s a  v e s e l o  
r o z l ú č i l i  s  
m a t e r s k o u  
školou. Niektoré 
deti sa však ešte 
c e l k o m  
n e r o z l ú č i l i ,  
p r e t o ž e  
materskú školu 
navštevujú ešte 
d v a  t ý ž d n e  
počas letných 
prázdnin. Potom 
n á s  č a k á  v  
materskej škole 
m a ľ o v a n i e  
n i e k t o r ý c h  
m i e s t n o s t í ,  
v ý m e n a  

gamatiek, natieranie zárubní, stoličiek a vyhotovenie a osadenie 
medzistien do WC.

Mária Šišková, riaditeľka MŠ
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Oliver FolajtárOliver Folajtár Marián PánikMarián Pánik
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povinnostiam je vzorom pre ostatných žiakov. Vyniká snahou dosiahnuť 
úspech, výborné výsledky dosahuje vo všetkých predmetoch. 
Pozoruhodné sú predovšetkým jeho čitateľské a grafické zručnosti. Pre 
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Mgr. Peter Turza, riaditeľ ZŠ
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Vavrinec.
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Marián Pánik.

Rozlúčka so školským rokom

Na záver sa poďakoval celému kolektívu pedagógov 
základnej školy a materskej školy, ktorí vedú deti k 
zodpovednosti a dokážu ich motivovať stále k lepším 
výsledkom.

redakcia

Materská škola a jej aktivity

„tablo“ predškolákov vo forme domčeka s „častuškami“ o jednotlivých 
deťoch.

Školský výlet sme si  naplánovali a aj uskutočnili v pondelok 15.júna. 
Spolu s deťmi mohli ísť aj ich rodičia a cieľ nášho výletu bola Bojná. Deti 
mali možnosť vidieť rozličné zvieratká, hrať sa na dobre vybavenom 

detskom ihrisku, skákať 
n a  t r a m p o l í n e  a  
nechýbala ani jazda na 
k o n í k o v i .  M a l i  s m e  
zabezpečený obed, ktorý 
deťom veľmi chutil a aj 
vďaka dobrému počasiu 
sa nám výlet vydaril a 
domov sme prišli hoci 
unavení, ale plní skvelých 
zážitkov.

Deti našej materskej 
školy spolu s deťmi z 
Materskej školy v Ostrove 
a b s o l v o v a l i  v  j ú n i  
týždenný plavecký výcvik 
na kúpalisku Eva. Hoci 
b o l o  p o č a s i e  v e ľ m i  
vrtkavé, ale pomerne 
teplé, mohli tento kurz 
absolvovať vo vonkajšom 
d e t s k o m  b a z é n e .  
Plavčíčka bola bývalá 
pedagogička, ktorá to s 
deťmi vedela a deti mali 
o b r o v s k ú  r a d o s ť  z o  
šantenia vo vode. Hrali sa 
na bocianov, korytnačky, 

medúzy, kvetinky, rakety a formou týchto zábavných 
hier deti získali základné znalosti z predplaveckej 
výchovy, ba niektoré deti sa naučili aj plávať.

Ďalší úžasný deň sme s deťmi prežili na 
rozprávkovom festivale v amfiteátri v Trnave. Deti 
mali možnosť naživo stretnúť rozprávkové postavičky 
ako Pat a Mat. Kubko a Maťko, Slimáka Maťka a 
škriatka Klinčeka, deduška Večerníčka a Majku z 
Gurunu. Po krásnom predstavení sa naše deti s 
jednotlivými rozprávkovými postavičkami aj 
odfotografovali, z čoho mali nesmiernu radosť.

Školský rok sme ukončili rozlúčkou s predškolákmi. 
Deti dostali skutočné vysvedčenia, pamätné listiny, 
knihy, vymaľovánky a iné drobnosti a sladkosti. 

Popoludní bola 
diskoték a,  na 
k t o r e j  s i  
zatancovali, a tak 
s a  v e s e l o  
r o z l ú č i l i  s  
m a t e r s k o u  
školou. Niektoré 
deti sa však ešte 
c e l k o m  
n e r o z l ú č i l i ,  
p r e t o ž e  
materskú školu 
navštevujú ešte 
d v a  t ý ž d n e  
počas letných 
prázdnin. Potom 
n á s  č a k á  v  
materskej škole 
m a ľ o v a n i e  
n i e k t o r ý c h  
m i e s t n o s t í ,  
v ý m e n a  

gamatiek, natieranie zárubní, stoličiek a vyhotovenie a osadenie 
medzistien do WC.

Mária Šišková, riaditeľka MŠ
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V máji sa naše deti zúčastnili na dopravnej výchove v Krakovanoch a vo 
Vrbovom. Areál, v ktorom sa deti na vlastnej skúsenosti učia rešpektovať 
dopravné predpisy, či rozlišovať dopravné značky, bol v meste Vrbové 
otvorený na začiatku tohto roka. Dopravné ihrisko, ktoré vzniklo na 
parkovisku pod vodnou nádržou Čerenec, zatiaľ navštevujú žiaci z 
tridsiatich ôsmich základných škôl z Vrbového aj zo vzdialenejšieho 
okolia. Okrem praktických ukážok a simulácií dopravných situácií, ktoré 
prebiehajú na ihrisku, majú žiaci k dispozícií aj učebňu, kde inštruktori 
vyučujú teóriu.

Tak ako každý rok na MDD sa deti zo ZŠ aj tohto roku s pani 
vychovávateľkou Pálkovou stretli s tetou knihovníčkou, aby kreslili na 
chodník. Tento rok sme kreslili na chodník pred školou. Teta knihovníčka 
deti odfotila a s pani vychovávateľkou odmenila najlepšie kresby. 
Samozrejme, že sladkú odmenu dostali všetky deti. Okrem kresieb na 
chodník kreslia deti aj na kartóny, ktoré sa zavesia na múrik pri škole. 
Škoda, že táto krása vydrží len krátky čas pre nepriazeň počasia. Preto si 
deti pri výkresoch vždy odfotíme a zostáva nám pekná pamiatka. 

S našimi deťmi sme sa zúčastnili školského výletu do Podhoria, kde sa 
nachádza malá papiernička firmy Petrus v nádhernom prostredí 
senicko-myjavských kopaníc. Vyrába sa tu papier z bavlny. Ide o 
polotovar z jednoročných rastlín bavlny, konope alebo ľanu, vysvetlila 
nám spolumajiteľka pani Podhoranská. Klasická ručná výroba papiera 
bola obnovená na území Slovenska po viac ako storočnej prestávke. 
PETRUS je ojedinelou manufaktúrou, ktorá sa venuje ručnej výrobe 
papiera bez spracovania drevenej celulózy. Videli sme výrobu takéhoto 
papiera, jeho lisovanie i sušenie. A to nie je všetko! Každý jeden žiak si 
vyrobil vlastný originálny papier ( v škole sme ho dali usušiť a deti si svoj 
výrobok zobrali domov). Najväčšou atrakciou pre deti je možnosť pridať 
si do hmoty lúčne kvety. Sú to obyčajné kvety nazbierané na lúke, ničím 
neupravované, vysvetľuje majster Čmela . 

Darom z ručne vyrobeného papiera PETRUS sa môžete dôstojne 
prezentovať po celom svete. Jedinou univerzitou na Slovensku, ktorá 
svoje diplomy vydáva výhradne na ručne vyrábanom papieri, je 
Univerzita Komenského. Papier od nás berú aj niektoré ministerstvá a 
pracoviská Slovenskej akadémie vied. Prezidentská kancelária nie, 
prekáža im vodoznak našej firmy na hárkoch papiera, konštatuje pani 
Podhoranská.

Ďalšou našou zastávkou bol vrch Bradlo nad mestečkom Brezová. Je 
miestom dôstojného odpočinku veľkého syna slovenského národa, 
generála Milana Rastislava Štefánika.

Mohyla M. R. Štefánika 
Veľkolepú mohylu z bieleho spišského travertínu postavili v roku 1928 

podľa projektu Dušana Jurkoviča. Štefánikova mohyla na Bradle je 
miesto, ktoré nadchne obdivovateľov monumentov, ale 
aj milovníkov prírody. Týči sa na kopci vo výške 543 
metrov nad morom a je z nej nádherný výhľad na okolitý 
kraj, na dolinu s dedinou Košariská a mestom Brezová 
pod Bradlom, na kopce Myjavskej pahorkatiny, Bielych a 
Malých Karpát, vidno z nej siluety Čachtického hradu, aj 
hradu Branč. Stojí na rozhraní Záhoria a Považia.

Poslednou zastávkou bolo Múzeum Milana Rastislava 
Štefánika v Košariskách. Bolo otvorené roku 1990 v 
rodnom dome M. R. Štefánika v bývalej evanjelickej fare. 
Ide o memoriálne múzeum, ktoré prostredníctvom 
svojej expozície podáva komplexný pohľad na 
Štefánikovu osobnosť .  V  š iest ich rozľahlých 
miestnostiach sa múzejne dokumentuje jeho životná 
dráha, súkromie a záľuby, no najmä jeho vojenská, 
diplomatická a politická činnosť. 

Medzi najvýznamnejšie exponáty patrí Štefánikova 
uniforma brigádneho generála francúzskej armády, časť 
zariadenia parížskeho bytu a súbor predmetov z 
Oceánie.

Jana Pálková

Detská olympiáda v Krakovanoch

Nikolka Niznerová dosiahla na XI. ročníku športovej olympiády 
neplno organizovaných škôl dňa 20.5.2009 v Krakovanoch najväčší 
úspech pre naše farby. Zvíťazila v hode kriketovou loptičkou v kategórii 
dievčat 1.-2. roč. výkonom 19,70 m.

Kristínka Tešedíková nesklamala naše nádeje a získala bronzovú 
medailu v hode kriketovou loptičkou v kategórii  žiačok 3.- 4. ročník 
výkonom 23,70 m.

Aktivity základnej školy
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V turnaji vo vybíjanej vybojovali naše dievčatá šieste miesto, za čo im patrí obdiv a 
poďakovanie, nakoľko naša škola ako jediná nemala k dispozícií ani jednu štvrtáčku. 

Budúci rok v Trebaticiach im to však ukážu !

Horný rad zľava: Veronika Gočalová, Zuzana Djenková,Kristína Tešedíková, Nikola 
Machajová,

Dolný rad zľava : Nina Macová, Zdena Ružinská a Nikola Niznerová.
Mgr. Peter Turza, riaditeľ ZŠ

V sobotu 30. mája sa na našom rybníku uskutočnili dlho 
očakávané detské preteky v love kapra. Napriek nepriazni 
počasia, ktoré nás od rána strašilo, sa nám s časovým 
posunom podarilo odštartovať lov kaprov. Začiatok bol 
posunutý na 12,00 hod a chytalo sa do 16-tej hodiny. 
Najmladší účastník mal len 5 rokov, kým najstarší 15. Vek však 
v tento deň nerozhodoval, do rybačky sa zapojilo 23 detí z 
Veľkého Orvišťa. Po chvíľke sústredenia sa prvým šťastlivcom 
podarilo vytiahnuť kapra už po dvadsiatich minútach, 
niektorí sa ho však nedočkali ani do konca súťaženia. Tak ako 
to na pretekoch býva, vyhrať môže len jeden. Víťazom sa 
napokon stal Matúško Drlička, ktorý si okrem prvej ceny 
odniesol domov aj 53 centimetrového kapra. Na druhom a 
treťom mieste mu sekundovali Mário Hauser (kapor 52 cm) a 
Filip Šandrik (kapor 50 cm). Dohromady si súťažiaci odniesli 
domov 12 kusov kaprov. Tým menej šťastným, v ktorých 
tvárach sa sen tam objavilo aj sklamanie, organizátori 
pripravili vecné ceny. Takže žiadne dieťa neodišlo domov s 
prázdnymi rukami.

Keďže preteky boli organizované ku dňu detí, bol pre všetky 
deti pripravený ohník, pri ktorom si deti opekali špekáčiky 
(venované kultúrnou komisiou obce) až do neskorého 
popoludnia. Na deti čakali aj súťaže organizované materskou 
a základnou školou na miestnom ihrisku. Škoda len, že sa 
súťaže nepodarilo presunúť do areálu rybníka, aby sa viacej detí 
sústredených na rybníku mohlo zapojiť do súťaženia. Na budúce to 
hádam bude lepšie...      

Organizátori podujatia nezabudli ani na rodičov a návštevníkov 
podujatia a pripravili im chutné občerstvenie v podobe výborného 
gulášu, grilovaných klobások a pitného režimu. Unavení po celom dni sa 
nakoniec všetci pobrali domov a k spokojnosti organizátorov im bolo 
vidieť úsmev na tvári.

Dňa 23.05.2009 sme slávnostne otvorili nové, viacúčelové 
ihrisko s umelým trávnikom. Pásku prestrihli poslankyňa 
Trnavského samosprávneho kraja Ing. Iveta Babičová a 
starosta obce. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil Mgr. 
Otto Galis, prednosta Obvodného úradu Bratislava a veľký 
priaznivec našej obce p. Mária Beňová a p. Martin Valo - 
poslanci mestského zastupiteľstva Piešťany. Z ďalších 
pozvaných hostí to boli: PhDr. Danka Borovská - starostka 
Ostrova, p. Vladimír Tomášik - starosta Bašoviec, Ing. Miloslav 
Richnák - starosta Šúroviec, Ing. Vladimír Tonkovič - 
podpredseda PD Pokrok Ostrov, Ing. Peter Ondrejička - 
ekonóm PD Pokrok Ostrov, Ing. Milan Tomšo - obchodný 
manažér firmy Koratex, s.r.o. a iní.

Na otvorenie bol pozvaný aj premiér vlády SR Robert 
Fico. V ten deň sa však na Slovensku otváralo ďalších 
päť viacúčelových ihrísk. Pozývali ho viacerí, ale 
pozvanie mohol prijať len jedno. 

Po prestrihnutí pásky odohrali najprv zápas v mini 
futbale žiaci a po nich starí páni. Zápasy vtipne 
moderoval p. Pavlík. O dobrú náladu sa postarala 
Vavrrinecká trojka a výrobky domácej zabíjačky z PD 
Ostrov.      

Viacúčelové mini ihrisko s umelým trávnikom má 

ŠPORT

Detská rybačka 

Na tomto mieste by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o 
zorganizovanie akcie, ktorá sa tak dobre vydarila. Rybárskemu 
Združeniu Záhumnie a najmä jej členom Alice Kováčikovej, Zdenkovi 
Markechovi, Miroslavovi Králikovi, Mariánovi Šandrikovi, Norbertovi 
Michelovi, kuchárovi Marekovi Markechovi, pani učiteľkám materskej a 
základnej školy, pani Strakovej, Bartkovej a Kováčikovej z kultúrnej 
komisie, ako i sponzorom, ktorí prispeli bohatými cenami pre deti.

Všetkým srdečná vďaka! Uvidíme sa opäť o rok...
Jozef Kováčik ml.

predseda Rybárskeho Združenia Záhumie

Nové viacúčelové ihrisko slávnostne otvorené

rozmery 36 x 18 m. Mini ihrisko je určené pre mini futbal, tenis, 
volejbal, basketbal, nohejbal a hádzanú, je možné ho využívať v 
letnom i v zimnom období.

Umelý trávnik je viacúčelový, výška vlákna 15 – 20 mm, počet 
vpichov minimálne 20 000/m2. Povrch mini ihriska je 

vodopriepustný. Mini ihrisko je osvetlené ôsmymi reflektormi 
na štyroch stožiaroch, výkon osvetlenia je 8 x 400 W. Farba 
umelého trávnika je zelená, na tenisovom kurte červená. Výška 
plastových mantinelov je 1 m. Za bránkami o rozmere 4 x 2 m sú 
natiahnuté ochranné siete s výškou 3 m. K ďalšiemu 
športovému príslušenstvu patria: basketbalové stojany, 
tenisové stĺpiky vrátane siete, volejbalové stĺpiky vrátane siete.  
Výstavba mini ihriska sa uskutočnila vďaka finančnej podpore 
Úradu vlády SR a Nadácie SPP.

RNDr. Ľudovít Boleček

júl 2009 júl 2009
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V turnaji vo vybíjanej vybojovali naše dievčatá šieste miesto, za čo im patrí obdiv a 
poďakovanie, nakoľko naša škola ako jediná nemala k dispozícií ani jednu štvrtáčku. 

Budúci rok v Trebaticiach im to však ukážu !

Horný rad zľava: Veronika Gočalová, Zuzana Djenková,Kristína Tešedíková, Nikola 
Machajová,

Dolný rad zľava : Nina Macová, Zdena Ružinská a Nikola Niznerová.
Mgr. Peter Turza, riaditeľ ZŠ
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Naši motokáristi
Naši motokáristi Pavol Táborský a Marek Chromý už absolvovali dva 

preteky motokár Moravského pohára a zároveň i majstrovstvá 
Slovenska. Pavol Táborský je po dvoch pretekoch  na druhej priečke a to 
ako v triede Mini 60  a aj v triede Baby 60. Marek Chromý v triede ICA 100 
junior si počína veľmi dobre a vyhral oba tohtoročné preteky a právom 
vedie i v priebežnom poradí.

Do ďalších pretekov im želáme veľa pretekárskeho šťastia a držíme 
palce, aby sa im v ďalších pretekoch Moravského pohára a majstrovstiev 
Slovenska darilo.

Ing. Jaroslav Maco 

Futbalové mužstvo starých pánov Veľkého Orvišťa vstúpilo do letnej 
„mini sezóny“ turnajom, ktorý si zorganizovali za pomoci starostu na 
domácom futbalovom ihrisku. Na sobotu 27. júna si pozvali mužstvá 
starých pánov Ostrova, Ratnoviec a Ducového. 

V otváracom stretnutí nastúpili domáci proti mužstvu Ducového, za 
ktoré nastúpil aj kamarát a dlhoročný výborný futbalista Orvišťa Vlado 
Bolješik. Po prehratom prvom polčase 0:1 sa nám podarilo otočiť skóre a 
nakoniec doviesť zápas do víťazného konca a zvíťaziť 2:1 gólmi M. Vala a 
V. Nederosta. V druhom 
zápase si Ratnovce poradili 
s Ostrovom a zvíťazil i  
hladko 4:0 (P. Moravčík, M. 
Bílik, D. Kováč, R. Todt). V 
zápase o tretie miesto sa 
postavili proti sebe obe 
porazené mužstvá Ostrova i 
Ducového. Ich meranie 
skončilo v riadnom hracom 
čase 0:0 a o víťazovi museli 
rozhodnúť až jedenástky, v 
ktorých bolo úspešnejšie 
mužstvo Ostrova 2:1. 

Pred finále sa podarilo 
domácim zlákať do mužstva 
Filipa Hološka, ktorý si 
u ž í v a l  p o s l e d n é  d n i  
dovolenky na Slovensku 
pred odchodom do Turecka 
(hrá za aktuálneho majstra 
tureckej  l igy  B es iktas  
Istambul). Keďže mužstvo 
s ú p e ra  „ n e n a m i e t a l o “,  
mohlo sa finále odohrať aj s 
„posilou“. Veď pre koho by 
nebola česť zahrať si (alebo 
p r o t i )  s o  s ú č a s n ý m  
s l o v e n s k ý m  
r e p r e z e n t a n t o m .  P o  
„povinnom“ fotografovaní 
dal hlavný rozhodca (Jozef Kováčik, ktorý odpískal tri zo štyroch zápasov 
bezchybným výkonom) pokyn k začiatku stretnutia. Vo veľmi rýchlom a 
futbalovo zaujímavom zápase sa nakoniec podarilo domácim vyhrať 
nad Ratnovcami 3:0 (M. Valo, F. Hološko, V. Nedorost) a obsadiť tak prvé 
miesto v turnaji. 

O víťazstvo v turnaji sa pričinila táto zostava: M. Kováč – P. Vangel, M. 
Masarovič, M. Kováčik, M. Valo, R. Vavrinec, M. Maco – J. Kováčik, V. 
Nedorost, I. Kubricky, V. Ťapušík, J. Valo, - E. Nedorost, I. Markech, J. 
Drlička, M. Boris, K. Sýkora, F. Hološko tréner K. Podhorný.

Po dobrom výkone a vyhlásení výsledkov si všetci pochutili na 

Ani sme za nenazdali a je tu koniec futbalového ročníka 2008/2009. Po 
vydarenej zimnej príprave pre A - mužstvo, ktorú absolvovalo takmer 16 
hráčov, odohrali muži 1. majstrovský zápas na ihrisku v Borovciach. Po 
vyrovnanej partii, kde sme mali miestami aj „navrch”, žiaľ, nevyužili sme 
ponúknuté príležitosti na strelenie gólu, sme podľahli domácim 
futbalistom 2:1. O týždeň neskôr sme hostili lídra súťaže zo Šulekova, 
ktorý od začiatku súťaže neprehral. Ale ako všetci vieme, vo V. Orvišti sa 
body nerozdávajú, o čom svedčia aj vyhraté všetky jarné domáce zápasy 
až na jednu výnimku s futbalistami z Veselého. Takže sme sa mohli všetci 
tešiť z víťazstva nad lídrom súťaže  3: 1, ktorý nekládol veľký odpor. 
Postupne, kolo za kolom, sa striedali  výhry s prehrami, až na 2 remízy v 3. 
kole v Červeníku a v 7. kole v Dubovanoch. Škoda posledného 
domáceho zápasu s mužstvom z Veselého, ktorému sme podľahli 1:3.

Celkovo A - mužstvo odohralo 30 majstrovských stretnutí, kde 
zaznamenalo 11 výhier, 7 prehier a 12 remíz. Umiestnilo sa o 2 priečky 
vyššie ako po jesennej časti, na 7. mieste zo ziskom 40 bodov, čo bolo aj 

Po zlom začiatku jarnej časti sme v šiestich zápasoch nezískali ani 
jeden bod, aj keď v štyroch sme boli aspoň k bodu veľmi blízko, chlapci 
boli z toho trochu rozladení. Ďalšia časť sezóny sa nám vydarila nad 
očakávanie. V nasledujúcich deviatich zápasoch sme sedemkrát vyhrali 
a dvakrát remizovali. A to sme hrali s prvými mužstvami tabuľky. V týchto 
zápasoch sme siahali po troch bodoch, ale chýbalo nám trochu 
futbalového šťastia.

S pribúdajúcimi úspechmi chlapci získali veľké sebavedomie. 
Pochopili to, o čom som sa ich snažil presvedčiť, že môžu poraziť 
hociktoré mužstvo, ak budú poctivo pracovať a bojovať až do konca 
zápasu a hlavne vystupovať ako kolektív. 

S výsledkami som spokojný a chlapcom prajem veľa úspechov v 
ďalšom ročníku. Majú talent, určite sa budú iba zlepšovať. Stávajú sa z 
nich víťazné typy a to je vo futbale veľké plus.

Chcem sa poďakovať starostovi obce za sponzorské, z čoho bolo 
chlapcom kupované občerstvenie vonku a strava po domácich 
zápasoch. Ďakujem aj vedúcemu mužstva p. Ladislavovo Kunikovi za 
čas, ktorý obetoval pre futbal a niekedy zastúpil aj mňa, keď som 
nemohol prísť na tréning. 

Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí chodili na zápasy svojich detí. 
Podľa mňa ich malo chodiť viac a mali by sa zaujímať, ako ich deti 
pokračujú vo futbale a povzbudiť ich. Veľmi by pomohlo, ak by sa rodičia 
dohodli a vždy po domácom zápase by jeden rodiť zabezpečil nejakú 
stravu pre žiakov. Stálo by to možno každého rodiča nejakých 20 eur, ale 

 

 

 

 

 

Výsledná tabuľka - Oblastná súťaž skupina B, dospelí 
Sezóna - 2008/2009

# Klub Z V R P Skóre Body + , -

1 Šulekovo
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103 : 46

 

68

 

23

2 Prašník 30
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5

 

5

 

87 : 44

 

65

 

20

3 Borovce
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4

 

7

 

77 : 32

 

61

 

16

4 Veselé 30
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5

 

7

 

71 : 45

 

59

 

14

5 Nižná 30
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3

 

11

 

50 : 43

 

51

 

6

6 Šípkové

 

30

 

12

 

5

 

13

 

55 : 51

 

41

 

-4

7 Veľké Orvište

 
30

 
11

 
7

 
12

 
63 : 66

 
40

 
-5

8 Klačany
 

30
 

11
 

6
 

13
 

55 : 52
 

39
 

-6

9 Chtelnica 30 11 5 14 52 : 68  38  -7

10 Červeník
 

30
 

10
 

4
 

16
 

39 : 81
 

34
 
-11

11 Madunice

 
30

 
10

 
3

 
17

 
60 : 74

 
33

 
-12

12 Pečeňady

 

30

 

10

 

3

 

17

 

49 : 72

 

33

 

-12

13 Bojničky

 

30

 

9

 

6

 

15

 

59 : 83

 

33

 

-12

14 Trakovice 30 8 6 16 42 : 56 30 -15

15 Dubovany 30 8 5 17 45 : 75 29 -16

16 Sokolovce 30 7 7 16 44 : 63 28 -17

cieľom po zimnej príprave.
Dovolím si tvrdiť, že toto mladé mužstvo má na viac a určite patrí na 

vyššie priečky v tabuľke. Faktorov, ktoré ovplyvnili prevažne prehraté 
zápasy, bolo niekoľko. Prevažujú hlavne: málo skúseností mladých 
hráčov, ako aj nie vždy kompletný tím z dôvodu pracovných povinností 
hráčov. 

Počas letnej prípravy, ktorú A - mužstvo začína 7. júla, odohrá okrem 
niekoľko prípravných zápasov aj v nedeľu 19. júla futbalový turnaj v 
Borovciach. Z A - mužstva by počas leta nemal odísť nikto, skôr sa 
usilujeme o posilnenie mužstva 2-3 hráčmi. 

Ako predseda TJ by som chcel poďakovať všetkým členom TJ za prácu, 
ktorú odvádzajú v prospech TJ, ako aj  sponzorom, ale aj našim 
priaznivcom, ktorí nás povzbudzujú nielen na domácich zápasoch, ale aj 
na ihriskách súperov. 

Ing. Jozef Bartko
predseda TJ Slovan Veľké Orvište

Starí páni víťazne.

výbornom guláši,  klobáskach a zapili to dobrým pivkom, ktoré pre hostí 
pripravili usporiadatelia. Vo veľmi dobre zorganizovanej akcii (až na pár 
rozmarov počasia) sa všetci pobrali spokojní a unavení domov.

Ohlasy k turnaju: 
Dušan Valko (tréner Ostrova): Naše mužstvo nepodalo očakávaný 

výkon a bez streleného gólu sa turnaj vyhrať nedá. Ďakujeme za 
pozvanie, organizácia nás milo prekvapila, dostali sme od organizátorov 
guláš, víno, minerálku, čo nebýva vždy samozrejmosťou.

Karol Podhorný (tréner Orvišťa): Mužstvo podalo veľmi dobrý výkon, 
vidieť, že väčšina hráčov má stále futbal v krvi a dobrý kolektív tento 
výkon znásobil.

Vlado Bolješik (hráč Ducového): Zahral som si futbal na veľmi dobre 
pripravenom trávniku, bolo vidieť, že mužstvo domácich je zložené z 
pomerne mladých hráčov, čo sa odzrkadlilo aj na ihrisku.

Paľo Moravčík (hráč Ratnoviec): S výkonom nášho mužstva som 
spokojný, až na nepremenenú jedenástku vo finále našim hráčom 
Mikinom Bartkom (trafil tyčku, ktorá sa ešte teraz trasie) a tá ovplyvnila 
vývoj celého stretnutia.

Jozef Kováčik ml.

A - mužstvo v jarnej sezóne

Mužstvo žiakov v jarnej sezóne

robia to pre vlastné deti.
V Piešťanoch rodičia platia trénera, autobus a pod., ročne ich to vyjde 

na 200 eur. Vo Veľkom Orvišti majú zatiaľ všetko zadarmo, ale nemusí to 
tak byť vždy, a preto ich pomoc by žiackemu futbalu veľmi pomohla.

Ako tréner žiakov Veľkého Orvišťa končím. Mužstvu som sa snažil dať 
čo najviac, aj keď chybám som sa  nevyhol ani ja. Prežil som s mužstvom 
dva roky, nevyhli sme sa problémom, ale nakoniec sme skončili ako 
dobrá partia. Určite ich prídem v budúcnosti povzbudiť. Prajem im veľa 
úspechov.

Karol Sýkora, tréner žiakov

júl 2009 júl 2009
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Bílik, D. Kováč, R. Todt). V 
zápase o tretie miesto sa 
postavili proti sebe obe 
porazené mužstvá Ostrova i 
Ducového. Ich meranie 
skončilo v riadnom hracom 
čase 0:0 a o víťazovi museli 
rozhodnúť až jedenástky, v 
ktorých bolo úspešnejšie 
mužstvo Ostrova 2:1. 

Pred finále sa podarilo 
domácim zlákať do mužstva 
Filipa Hološka, ktorý si 
u ž í v a l  p o s l e d n é  d n i  
dovolenky na Slovensku 
pred odchodom do Turecka 
(hrá za aktuálneho majstra 
tureckej  l igy  B es iktas  
Istambul). Keďže mužstvo 
s ú p e ra  „ n e n a m i e t a l o “,  
mohlo sa finále odohrať aj s 
„posilou“. Veď pre koho by 
nebola česť zahrať si (alebo 
p r o t i )  s o  s ú č a s n ý m  
s l o v e n s k ý m  
r e p r e z e n t a n t o m .  P o  
„povinnom“ fotografovaní 
dal hlavný rozhodca (Jozef Kováčik, ktorý odpískal tri zo štyroch zápasov 
bezchybným výkonom) pokyn k začiatku stretnutia. Vo veľmi rýchlom a 
futbalovo zaujímavom zápase sa nakoniec podarilo domácim vyhrať 
nad Ratnovcami 3:0 (M. Valo, F. Hološko, V. Nedorost) a obsadiť tak prvé 
miesto v turnaji. 

O víťazstvo v turnaji sa pričinila táto zostava: M. Kováč – P. Vangel, M. 
Masarovič, M. Kováčik, M. Valo, R. Vavrinec, M. Maco – J. Kováčik, V. 
Nedorost, I. Kubricky, V. Ťapušík, J. Valo, - E. Nedorost, I. Markech, J. 
Drlička, M. Boris, K. Sýkora, F. Hološko tréner K. Podhorný.

Po dobrom výkone a vyhlásení výsledkov si všetci pochutili na 

Ani sme za nenazdali a je tu koniec futbalového ročníka 2008/2009. Po 
vydarenej zimnej príprave pre A - mužstvo, ktorú absolvovalo takmer 16 
hráčov, odohrali muži 1. majstrovský zápas na ihrisku v Borovciach. Po 
vyrovnanej partii, kde sme mali miestami aj „navrch”, žiaľ, nevyužili sme 
ponúknuté príležitosti na strelenie gólu, sme podľahli domácim 
futbalistom 2:1. O týždeň neskôr sme hostili lídra súťaže zo Šulekova, 
ktorý od začiatku súťaže neprehral. Ale ako všetci vieme, vo V. Orvišti sa 
body nerozdávajú, o čom svedčia aj vyhraté všetky jarné domáce zápasy 
až na jednu výnimku s futbalistami z Veselého. Takže sme sa mohli všetci 
tešiť z víťazstva nad lídrom súťaže  3: 1, ktorý nekládol veľký odpor. 
Postupne, kolo za kolom, sa striedali  výhry s prehrami, až na 2 remízy v 3. 
kole v Červeníku a v 7. kole v Dubovanoch. Škoda posledného 
domáceho zápasu s mužstvom z Veselého, ktorému sme podľahli 1:3.

Celkovo A - mužstvo odohralo 30 majstrovských stretnutí, kde 
zaznamenalo 11 výhier, 7 prehier a 12 remíz. Umiestnilo sa o 2 priečky 
vyššie ako po jesennej časti, na 7. mieste zo ziskom 40 bodov, čo bolo aj 

Po zlom začiatku jarnej časti sme v šiestich zápasoch nezískali ani 
jeden bod, aj keď v štyroch sme boli aspoň k bodu veľmi blízko, chlapci 
boli z toho trochu rozladení. Ďalšia časť sezóny sa nám vydarila nad 
očakávanie. V nasledujúcich deviatich zápasoch sme sedemkrát vyhrali 
a dvakrát remizovali. A to sme hrali s prvými mužstvami tabuľky. V týchto 
zápasoch sme siahali po troch bodoch, ale chýbalo nám trochu 
futbalového šťastia.

S pribúdajúcimi úspechmi chlapci získali veľké sebavedomie. 
Pochopili to, o čom som sa ich snažil presvedčiť, že môžu poraziť 
hociktoré mužstvo, ak budú poctivo pracovať a bojovať až do konca 
zápasu a hlavne vystupovať ako kolektív. 

S výsledkami som spokojný a chlapcom prajem veľa úspechov v 
ďalšom ročníku. Majú talent, určite sa budú iba zlepšovať. Stávajú sa z 
nich víťazné typy a to je vo futbale veľké plus.

Chcem sa poďakovať starostovi obce za sponzorské, z čoho bolo 
chlapcom kupované občerstvenie vonku a strava po domácich 
zápasoch. Ďakujem aj vedúcemu mužstva p. Ladislavovo Kunikovi za 
čas, ktorý obetoval pre futbal a niekedy zastúpil aj mňa, keď som 
nemohol prísť na tréning. 

Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí chodili na zápasy svojich detí. 
Podľa mňa ich malo chodiť viac a mali by sa zaujímať, ako ich deti 
pokračujú vo futbale a povzbudiť ich. Veľmi by pomohlo, ak by sa rodičia 
dohodli a vždy po domácom zápase by jeden rodiť zabezpečil nejakú 
stravu pre žiakov. Stálo by to možno každého rodiča nejakých 20 eur, ale 

 

 

 

 

 

Výsledná tabuľka - Oblastná súťaž skupina B, dospelí 
Sezóna - 2008/2009

# Klub Z V R P Skóre Body + , -

1 Šulekovo

 

30

 

22

 

2

 

6

 

103 : 46

 

68

 

23

2 Prašník 30

 

20

 

5

 

5

 

87 : 44

 

65

 

20

3 Borovce

 

30

 

19

 

4

 

7

 

77 : 32

 

61

 

16

4 Veselé 30

 

18

 

5

 

7

 

71 : 45

 

59

 

14

5 Nižná 30

 

16

 

3

 

11

 

50 : 43

 

51

 

6

6 Šípkové

 

30

 

12

 

5

 

13

 

55 : 51

 

41

 

-4

7 Veľké Orvište

 
30

 
11

 
7

 
12

 
63 : 66

 
40

 
-5

8 Klačany
 

30
 

11
 

6
 

13
 

55 : 52
 

39
 

-6

9 Chtelnica 30 11 5 14 52 : 68  38  -7

10 Červeník
 

30
 

10
 

4
 

16
 

39 : 81
 

34
 
-11

11 Madunice

 
30

 
10

 
3

 
17

 
60 : 74

 
33

 
-12

12 Pečeňady

 

30

 

10

 

3

 

17

 

49 : 72

 

33

 

-12

13 Bojničky

 

30

 

9

 

6

 

15

 

59 : 83

 

33

 

-12

14 Trakovice 30 8 6 16 42 : 56 30 -15

15 Dubovany 30 8 5 17 45 : 75 29 -16

16 Sokolovce 30 7 7 16 44 : 63 28 -17

cieľom po zimnej príprave.
Dovolím si tvrdiť, že toto mladé mužstvo má na viac a určite patrí na 

vyššie priečky v tabuľke. Faktorov, ktoré ovplyvnili prevažne prehraté 
zápasy, bolo niekoľko. Prevažujú hlavne: málo skúseností mladých 
hráčov, ako aj nie vždy kompletný tím z dôvodu pracovných povinností 
hráčov. 

Počas letnej prípravy, ktorú A - mužstvo začína 7. júla, odohrá okrem 
niekoľko prípravných zápasov aj v nedeľu 19. júla futbalový turnaj v 
Borovciach. Z A - mužstva by počas leta nemal odísť nikto, skôr sa 
usilujeme o posilnenie mužstva 2-3 hráčmi. 

Ako predseda TJ by som chcel poďakovať všetkým členom TJ za prácu, 
ktorú odvádzajú v prospech TJ, ako aj  sponzorom, ale aj našim 
priaznivcom, ktorí nás povzbudzujú nielen na domácich zápasoch, ale aj 
na ihriskách súperov. 

Ing. Jozef Bartko
predseda TJ Slovan Veľké Orvište

Starí páni víťazne.

výbornom guláši,  klobáskach a zapili to dobrým pivkom, ktoré pre hostí 
pripravili usporiadatelia. Vo veľmi dobre zorganizovanej akcii (až na pár 
rozmarov počasia) sa všetci pobrali spokojní a unavení domov.

Ohlasy k turnaju: 
Dušan Valko (tréner Ostrova): Naše mužstvo nepodalo očakávaný 

výkon a bez streleného gólu sa turnaj vyhrať nedá. Ďakujeme za 
pozvanie, organizácia nás milo prekvapila, dostali sme od organizátorov 
guláš, víno, minerálku, čo nebýva vždy samozrejmosťou.

Karol Podhorný (tréner Orvišťa): Mužstvo podalo veľmi dobrý výkon, 
vidieť, že väčšina hráčov má stále futbal v krvi a dobrý kolektív tento 
výkon znásobil.

Vlado Bolješik (hráč Ducového): Zahral som si futbal na veľmi dobre 
pripravenom trávniku, bolo vidieť, že mužstvo domácich je zložené z 
pomerne mladých hráčov, čo sa odzrkadlilo aj na ihrisku.

Paľo Moravčík (hráč Ratnoviec): S výkonom nášho mužstva som 
spokojný, až na nepremenenú jedenástku vo finále našim hráčom 
Mikinom Bartkom (trafil tyčku, ktorá sa ešte teraz trasie) a tá ovplyvnila 
vývoj celého stretnutia.

Jozef Kováčik ml.

A - mužstvo v jarnej sezóne

Mužstvo žiakov v jarnej sezóne

robia to pre vlastné deti.
V Piešťanoch rodičia platia trénera, autobus a pod., ročne ich to vyjde 

na 200 eur. Vo Veľkom Orvišti majú zatiaľ všetko zadarmo, ale nemusí to 
tak byť vždy, a preto ich pomoc by žiackemu futbalu veľmi pomohla.

Ako tréner žiakov Veľkého Orvišťa končím. Mužstvu som sa snažil dať 
čo najviac, aj keď chybám som sa  nevyhol ani ja. Prežil som s mužstvom 
dva roky, nevyhli sme sa problémom, ale nakoniec sme skončili ako 
dobrá partia. Určite ich prídem v budúcnosti povzbudiť. Prajem im veľa 
úspechov.

Karol Sýkora, tréner žiakov

júl 2009 júl 2009
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ŠPORT

Cieľ, ktorý sme si dali, sme splnili a udržali sme sa v 5. lige, skupina 
západ. I keď po nepresvedčivých výsledkoch a s dávkou šťastia. Som 
sklamaný, že hráči nemajú taký prístup, ako sa od nich očakávalo a aké 
podmienky majú zabezpečené. Nie som spokojný ani s financiami. 
Ďakujem pánom Bohušovi Hercegovi a Romanovi Táborskému, ktorí 
majú veľkú zásluhu na tom, že sa dorast vôbec udržal.

Najviac ma mrzí, že s futbalom skončil Róbert Seidl, vypadol nám 
brankár Pavol Strecký, ktorého nahradil Denis Mokriš. V mužstve pre vek 
končia Juraj Dugát a Juraj Šiška. Bude ťažké ich nahradiť, lebo žiaci nie sú 

 

 

 

 

 

       

Výsledná tabuľka - Oblastné majstrovstvá, žiaci  
Sezóna - 2008/2009  
#

 
Klub

 
Z

 
V

 
R

 
P

 
Skóre

 
Body + , -

1

 
Chtelnica

 
30

 
24

 
4

 
2

 
117 : 15

 
76 31

2

 

Siladice

 

30

 

21

 

4

 

5

 

156 : 35

 

67 22

3

 

Veľké Kostoľany

 

30

 

20

 

3

 

7

 

124 : 35

 

63 18

4

 

Križovany

 

30

 

19

 

2

 

9

 

113 : 55

 

59 14

5

 

Šúrovce

 

30

 

16

 

5

 

9

 

97 : 44

 

53 8

6

 

Modranka

 

30

 

16

 

5

 

9

 

82 : 32

 

53 8

7

 

Dubovany

 

30

 

15

 

5

 

10

 

60 : 32

 

50 5

8

 

Dobrá Voda

 

30

 

14

 

5

 

11

 

80 : 36

 

47 2

9

 

Dolná Krupá

 

30

 

12

 

4

 

14

 

79 : 57

 

40 -5

10

 

Smolenice

 

30

 

12

 

4

 

14

 

56 : 61

 

40 -5

11

 

Veľké Orvište

 

30

 

12

 

3

 

15

 

49 : 66

 

39 -6

12 Zavar 30 10 3 17 72 : 115 33 -12

13 Madunice 30 8 3 19 51 : 82 27 -18

14 Dvorníky 30 7 2 21 64 : 133 23 -22

15 Ružindol 30 6 0 24 44 : 142 18 -27

16 Špačince 30 2 0 28 10 : 314 6 -39

Výsledná tabuľka - V.

 

liga Západ, dorast

 
Sezóna - 2008/2009

 
 

#

 

Klub

 

Z

 

V

 

R

 

P

 

Skóre

 

Body

 

+ Body

1 

 

Senica "B

 

30

 

26

 

3

 

1

 

114

 

:

 

28

 

81

 

36

2 

 

Šaštín

 

30

 

20

 

2

 

8

 

71

 

:

 

48

 

62

 

17

3 

 

D.Krupá

 

30

 

16

 

5

 

9

 

92

 

:

 

53

 

53

 

8

4 

 

V.Kostoľany

 

30

 

16

 

4

 

10

 

76

 

:

 

52

 

52

 

7

5 

 

Tovarníky

 

30

 

14

 

6

 

10

 

88

 

:

 

75

 

48

 

3

6 

 

Gbely

 

30

 

14

 

5

 

11

 

80

 

:

 

49

 

47

 

2

7 

 

Chtelnica

 

30

 

14

 

3

 

13

 

57

 

:

 

60

 

45

 

0

8 

 

Bojná

 

30

 

12

 

5

 

13

 

56

 

:

 

67

 

41

 

-4

9 

 

Radošina

 

30

 

12

 

4

 

14

 

66

 

:

 

92

 

40

 

-5

10 

 

Hlboké

 

30

 

12

 

3

 

15

 

49

 

:

 

65

 

39

 

-6

11 

 

Trebatice

 

30

 

12

 

2

 

16

 

50

 

:

 

65

 

38

 

-7

12 

 

Mor.Sv.Ján

 

30

 

12

 

1

 

17

 

65

 

:

 

71

 

37

 

-8

13 

 

Jacovce

 

30

 

11

 

3

 

16

 

74

 

:

 

65

 

36

 

-9

14 V.Orvište 30 9 3 18 43 : 84 30 -15

15 Holíč 30 9 3 18 43 : 80 30 -15

16 Preseľany 30 4 2 24 27 : 97 14 -31

na takú kvalitnú súťaž ešte dostatočne pripravení. V závere sezóny sa 
nám zranili opory Topolčany Tomáš, ktorý si nešťastne zlomil ruku v 
domácom zápase proti Chtelnici, Strieženec Matej, ktorý si praskol lícnu 
kosť a prestal hrávať Zsolnay Matej. Je ešte otázkou, ako sa vyrieši 
hosťovanie Streckého a Drobného z Veselého, ako aj chlapcov z PFK 
Piešťany. Bez ich účasti by bolo naše účinkovanie v súťaži nemožné.     

Roman 
vedúci mužstva dorastu

Vavrinec, 

Jarná sezóna dorastu

júl 2009


