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Príhovor starostu
Dovoľte krátke zamyslenie o našej obci. V ľudskej 

podstate je, že človek sa stále chce mať lepšie. Táto 
túžba je hybnou silou pokroku spoločnosti. Ako 
žije každý, to v prvom rade samozrejme závisí od 
neho samého. Kvalitu života však určujú aj veci 
verejné. Patrí sem napr. stav životného prostredia, 
vybavenosť obce inžinierskymi s ieťami,  
dostupnosť zdravotníckej starostlivosti, školstvo, 
bezpečnosť, služby pre občanov a pod. 

Je bežné, že na stav vecí verejných sa občania 
pozerajú kriticky. Kritiky je dosť. Ako sa hovorí, pre 
stromy by sme nemali prehliadať les.  Popri kritike 
by sme si preto mali vážiť veci, ktoré nie sú všade 
samozrejmé. Aký je teda život v našej obci? Čo by 
sme si mali vážiť v našej obci popri tom, s čím sme 
nespokojní a čo treba zlepšiť?  

Predovšetkým naša obec má 100 % vybavenosť 
inžinierskymi sieťami, t.j. v celej obci je popri 
samozrejmej elektrine a telekomunikáciách aj 
vodovod, plynofikácia a kanalizácia.  Môžeme 
povedať, že na okolí nejestvuje obec s takouto 
komplexnou vybavenosťou inžinierskymi sieťami. 
V tejto oblasti je vybavenosť našej obce na úrovni 
mesta.

Mnohí rodičia iste ocenia, že ich deti môžu chodiť 
do materskej i základnej školy priamo v obci. Tým 
majú vyriešené množstvo problémov spojených 
s tým, ak by táto možnosť nebola. Školy výrazným 
spôsobom prispievajú ku kultúrnemu životu v 
obci. Najmä pre starších občanov je veľkou 
pomocou, že v obci ordinuje dvakrát v týždni 
obvodná lekárka, pôsobí tu tiež súkromná 
ošetrovateľská služba. 

Amatérsky futbal, odjakživa hlavný šport a 
predmet zábavy na dedine, zažíva už mnoho rokov 
krízu, štát ho prakticky prestal podporovať. Naša 
obec sa môže pochváliť, že popri A mužstve máme 
aj mužstvo dorastu a žiakov. Ani takáto, na prvý 
pohľad „bežná“ vec nie je samozrejmosťou v 
mnohých obciach Slovenska. Môžeme byť právom 
hrdí  na náš  špor tov ý areál  s  nedávno 
vybudovanými kabínami, novým viacúčelovým 
ihriskom s umelým trávnikom. Kvalita trávnika 
futbalového ihriska sa zásluhou hospodára veľmi 
zlepšila. Náš štadión je predmetom obdivu 
mnohých návštevníkov. 

Dominantným prvkom životného prostredia v 
obci je miestny rybník. Je dobré, že miestni rybári si 
založili rybárske združenie a starajú sa o rybník. 
Vytvorili tým ďalšiu možnosť pre voľnočasové 
vyžitie našich detí a ďalších obyvateľov obce. 

Veľmi dobre pracuje Klub seniorov Jazmín. O 
skúsenosti s jeho činnosťou sa zaujíma viacero 
okolitých obcí. V obci pracuje aj miestny odbor 
Matice slovenskej, ktorý založil napr.  tanečný 
krúžok spoločenského tanca pre mladých. 

Nie je cieľom môjho príhovoru nekriticky chváliť. 
Popri každodenných starostiach si často skôr 
všímame veci, ktoré nefungujú tak, ako by sme si 
predstavovali a z toho potom vyplýva naša kritika. 
Je dobré pripomenúť si aj pozitívne veci, ktoré 
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 Vitajte v škole !

mnohí považujú za samozrejmé. Tieto veci nie sú 
samozrejmé. Je za nimi práca obecnej samosprávy 
a ďalších obetavých ľudí, ktorí len nekritizujú a 
nečakajú, čo im spraví obec, ale sami priložia ruku k 
dielu, často na úkor vlastného, osobného voľna. 

Je správne, ak si pripomenieme dobré veci v 

našej obci, ktoré si právom treba vážiť. Ak si 
dokážeme uvedomovať pozitíva života v našej 
obci, sme na správnej ceste, ako si budovať 
pozitívny vzťah k svojej obci. 

 RNDr. Ľudovít Boleček

OZNAM

Redakcia Orvištských novín oznamuje všetkým prispievateľom, že uzávierka 
jednotlivých čísiel je vždy k 10. dňu mesiaca marec, jún, september a december. 
Prosíme Vás, aby ste svoje príspevky spolu s fotografiami zasielali do určeného 

termínu na email starosta@velkeorviste.sk.
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Spoločenská rubrika
Obec Veľké Orvište mala k 1.1.2009  1055 

obyvateľov. Od 01.01.2009 do 30.09.2009 sa v 
obci narodilo 12 detí, na trvalý pobyt sa 
prihlásilo 26 občanov, z trvalého pobytu sa 
odhlásilo 14 občanov, zomrelo 11 občanov. V 
súčasnosti v obci žije 1068 občanov. 

Srdečne vítame nových občanov obce : 
06.07.2009 Simona Kyselová
31.07.2009 Jakub Boris
12.08.2009 Sofia Plaskoňová
16.08.2009 Terézia Rebrová
17.08.2009 Timotej Maco
18.08.2009 Šimon Bartko
01.09.2009 Tamara Táborská

 Vitajte medzi nami!

  S úctou sme sa rozlúčili: 
23.07.2009 Vladimír Knapec              
05.08.2009 Silvester Vavrinec
10.09.2009 Pavol Rebro

Odpočívajte v pokoji!
 
Blahoželáme k životnému jubileu, ktorého 

sa v tomto období dožili :

60 rokov:  Jozef Folajtár, Helena Folajtárová, 
Jaroslava Pániková

65 rokov :  Dušan Kolev,  Emil Vavrinec  

70 rokov: Terézia Kraváriková, Margita 
Vavrincová

75 rokov: Michal Folajtár, Antónia 
Gajdošíková, Mária Michelová, 
Jozef Moravčík, Hermína Šišková

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
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Jesenný príhovor
Znova začína jeseň, s ňou typická nálada, a preto niekoľko stále aktuálnych myšlienok o živote, o 

večnosti a na dušičkovú tému.
Takmer vo všetkých mestách sveta sa nachádzajú hrobky slávnych ľudí. Neraz sú to veľkolepé 

umelecké diela, ktoré vyjadrujú pozemskú veľkosť človeka, pri hrobe ktorého stojíme. V 
Jeruzaleme nenájdeme hrobku Ježiša, kde by bolo napísané, že na tomto mieste sú jeho telesné 
pozostatky. 

Kresťania vedia, prečo Ježiš nemá postavený náhrobok. Veľkonočné sviatky a potom pomerne 
dlhá veľkonočná doba sú časom, kedy slávime Ježišovo zmŕtvychvstanie a žijeme z neho. 
Hovorím to preto, lebo dnes akoby ľudstvo túžilo po novom mesiášovi a záchrancovi. Mnohí si 
nechcú pripustiť, že ak sú vo svete veľké problémy, nie je to preto, že zlyhal Ježiš, ale preto, že 
zlyhali ľudia. Ale keďže ľudská pýcha je väčšia ako pokora, ľudia budú radšej hľadať nejakého 
spasiteľa, alebo sa budú snažiť v laboratóriách vytvoriť ľudí, ktorí obnovia svet.

V posledných rokoch sa vám možno podarilo obnoviť vaše domy, prípadne postaviť nové. 
Našetrili ste si peniaze a mali ste radosť. Začali ste okolo domov pestovať trávnik a okrasné 
stromčeky. Mohli by sme pokračovať. Vážnou otázkou je, čo ste investovali do svojho vlastného 
života a do života vašej rodiny? A mohli by sme pokračovať. Čo sme investovali do nás všetkých a 
pre všetkých i tu vo Veľkom Orvišti. Nie len stavebný priemysel má nové materiály, ale aj toto nové 
tisícročie nás pozýva k obnove nášho života a k obnove prostredia, v ktorom žijeme.

Naša Cirkev pracuje v oblasti duchovnej kultúry. Ak hovorím o našej miestnej cirkvi, mám na  
mysli občanov našej obce, ktorí sa k nej hlásia. A tí, ktorí chápu a priložia ruku k dielu pri obnove 
života nás všetkých, tým patrí úcta a poďakovanie.

Pri prázdnom hrobe zostal odvalený kameň. Tento odvalený kameň je odvtedy symbolom 
slobody a zodpovednosti slobodného človeka. Želajme si, aby sme tento nový život začali 
prežívať už teraz.

JCLic. Ján Bederka, dekan - farár

Aktivačné práce po novom
Aktivační zamestnanci môžu byť zamestnaní obcou podľa operačného programu 

„Zamestnanosť a sociálna inklúzia“ iba 2 x po 6 mesiacov. Po tejto aktivácii sa predpokladá,  že si 
nájdu riadne zamestnanie. Z piatich našich aktivačných zamestnancov štyria už vyčerpali  
možnosť aktivácie podľa uvedeného programu. Iba p. Peter Šiška, ktorý pracoval ako aktivačný 
zamestnanec od 13.5.2009, môže ďalej pokračovať do 28.2.2010 podľa doterajších podmienok, 
kedy náklady na aktivačnú činnosť hradí ÚPSVaR zamestnancovi aj obci. 

Práca aktivačných zamestnancov je pre obec nevyhnutná. Jeden stály zamestnanec nedokáže 
zvládnuť všetku prácu, ktorú si vyžaduje starostlivosť o obecný majetok a zamestnať ďalšieho 
stáleho zamestnanca si obec nemôže dovoliť. Obec preto využila možnosť zamestnať ďalších 
štyroch aktivačných zamestnancov  podľa § 3 ods.3 písmeno a) zákona č. 369/1990 Z. z. o 
obecnom zriadení. Podľa tohto zákona uzatvára dohodu obec a občan v hmotnej núdzi, ktorý je 
zároveň poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke.  Práce budú vykonávať 
uchádzači o zamestnanie  v rozsahu 20 hodín týždenne  (t.j. 4 hodiny denne) v termíne od 
1.9.2009 do 31.12.2009. Pri tejto forme aktivačnej práce hradí ÚPSVaR len odmenu pre pracovníka 
– aktivačný príspevok, náklady obci nie sú hradené. Koordinovať práce so všetkými piatimi 
pracovníkmi bude naďalej Stanislav Nedorost.

Stretávame sa s názorom niektorých našich obyvateľov, že aktivační zamestnanci pracujú málo. 
Treba pripomenúť, že naši aktivační zamestnanci pracujú 4 hodiny denne, čo je maximum hodín, 
aké povoľuje zákon pre aktivačné práce. Sú ochotní pomôcť obci aj mimo svojej pracovnej doby. 
Obecný úrad si prácu aktivačných zamestnancov váži, pretože je pre obec veľmi potrebná, 
finančne výhodná a obci výrazne pomáha.      

Marta Bartková 

Žena je v chápaní našej kultúry ochrankyňou rodinného krbu. Keďže 
jej je predurčená náročná úloha matky, málokedy má čas na veci 
verejné. Pravdepodobne  z tohto dôvodu je v politike tak 
málo žien.

Týka sa to aj samosprávy. V poslaneckom zbore 
Trnavského samosprávneho kraja sme len 3 ženy ( a 37 
chlapov). Žena vnáša do politiky vlastnosti typické pre 
ženu – cit, pochopenie, súcit, empatiu a lásku. Tieto 
vlastnosti prispievajú k tvorbe dobrých vzťahov – k 
vzájomnému poznaniu, tolerancii a pomoci.

Najlepšie sa vieme my ženy uplatniť v oblasti školstva, 
v kultúre, v organizácii voľnočasových aktivít a 
nezabúdame ani na slabších, chorých a odkázaných na 
našu pomoc. V centre nášho záujmu stoja najmä deti a 
mládež, športovci, tiež seniori a hendikepovaní 
spoluobčania. Vieme, že po práci si každý človek zaslúži 
oddych. Aktívny oddych, nie vylihovanie za pecou. 
Človek je tvor spoločenský a potrebuje stretať iných ľudí. 
Komunikovať, baviť sa. Dôležité je vytvárať ľuďom túto možnosť. 
Príležitosť pre športové vyžitie, pre zábavu a relax, možnosť slušne žiť a 
príležitosť vytvárať dobré vzťahy.

Je potrebné podporovať všetky aktivity, ktoré napomáhajú dobrému 
spolužitiu v obci. Spoločne so zástupcami obce Orvište – pánom 
starostom a jeho spolupracovníkmi, sa o to snažíme počas celého môjho 
pôsobenia, ako poslankyne Trnavského samosprávneho kraja, 

prostredníctvom projektov financovaných z rozpočtu kraja. Seniorom 
slúži zrekonštruovaná kuchyňa a jedáleň v kultúrnom dome a klub 

seniorov, ktorý chceme v budúcnosti zrekonštruovať. 
Čo v iných obciach nenájdete, je stredisko hygieny a 
práčovňa pre sociálne odkázaných spoluobčanov. Pre 
deti sme zorganizovali športovú olympiádu 
málotriednych škôl a pre športové vyžitie detí, 
mládeže a možno aj dospelých slúži revitalizovaný 
rybník, čím sa zlepšilo aj životné prostredie v obci. 
Športovci sa tešia z nového ihriska a tiež z nového 
chodníka na futbalovom ihrisku. Pretože si ctíme 
tradície a treba byť hrdý na svoju obec, chystáme 
zriadenie pamätnej izby obce Veľké Orvište. To sú 
aktivity len posledného obdobia a zaujímavé plány 
čakajú na svoju realizáciu v budúcnosti. 

Vrátim sa k názvu môjho zamyslenia. Dúfam, milí 
Orvišťania, že si dobré vzťahy zachováme. Dúfam, že aj 
ja s vďakou pocítim Vašu podporu, tak ako som ju  s 

úctou a láskou poskytovala ja Vám počas môjho poslaneckého 
mandátu. Prajem všetkým ľuďom dobré vzťahy v rodinách, na 
pracovisku, medzi susedmi – nech je dedina ako jedna rodina.

Ing. Iveta Babičová, 
poslankyňa Trnavského samosprávneho kraja za okres Piešťany

 Dobré vzťahy

Blížia sa župné voľby. Už tretie v poradí. Nemusíme si nič nahovárať, nie 
je o ne veľký záujem, pretože mnohí si povedia, že v nich aj tak o nič 
nejde a že sú už z politiky a politikov unavení. Niektorí si dokonca možno 
myslia, že Trnavský samosprávny kraj 
(teda naša trnavská župa) je od nich 
priveľmi vzdialená, nič im nehovorí a 
vlastne ju ani nepovažujú za svoju. 
Práve takto uvažujúcim občanom je 
určený tento článok. Chcem im 
povedať, že dianie v župe ovplyvňuje 
ich životy oveľa viac než veľký 
parlament v Bratislave. A preto 
p o v a ž u j e m  t i e t o  v o ľ b y  z a  
najdôležitejšie.

Pozrime sa, o čo všetko sa musí 
župa starať. Predovšetkým ide o 
dopravu, zdravotné zariadenia, 
sociálne veci a šport. Každého 
obyvateľa Veľkého Orvišťa predsa 
zaujíma, aké sú cesty v jeho obci, ako 
často chodia autobusy a ako sa 
dostane do práce a jeho deti do škôl. 
Aj zdravotníctvo sa týka nášho 
každodenného života. Chceme mať lekárov čo najbližšie pri našich 
domovoch a očakávame, že nám budú poskytovať prvotriedne 
zdravotnícke služby. A osobitne je pre nás všetkých dôležité, aby bola 
jediná spádová nemocnica v piešťanskom okrese zachovaná. Dosť 
dôvodov na to, aby sme išli voliť. Nemyslíte?

Nie je to však všetko. Vedenie župy a jej poslanci rozhodujú o tom, aké 
budú v našom kraji sociálne služby, ako bude postarané o našich starých 
rodičov. Starobu si človek začne uvedomovať, až keď príde alebo ak sa v 
tejto životnej situácii ocitnú jeho blízki. Tiež mám rodičov a rozhodne 
chcem, aby raz prežili dôstojnú a peknú jeseň života.

Nie je žiadnym tajomstvom, že mojou srdcovou záležitosťou je šport. 
Žiaľ, musím konštatovať, že deti i dospelí dnes trpia nedostatkom 

športu, pretože sa vytrácajú športoviská. A to sa musí zmeniť. Na naše 
dedinské ihriská sa musí opäť vrátiť šport a radosť z pohybu. Inak nám 
nepomôžu ani najšpičkovejšie zdravotnícke služby.

Ale ani to nie je všetko, o čo v týchto voľbách ide. Naša trnavská župa 
musí efektívne využívať finančné fondy Európskej únie. Môže za ne 
udržiavať a zveľaďovať kultúrne a historické pamiatky. Veď každá obec 
sa má čim popýšiť, len často nie sú peniaze na údržbu. Peniaze Európskej 
únie sa dajú využiť aj na také zlepšenie života v našich dedinách, že sa z 
nich mladé rodiny nielen prestanú sťahovať, ale ich počet v nich začne 
dokonca narastať.

Isto je toho viac, čo môže župa urobiť pre našu obec. Aj z toho, čo som 
uviedla je zrejmé, že blížiace sa župné voľby sú pre náš región a našu 
dedinu mimoriadne dôležité. Som si istá, že každý, kto si tieto 
skutočnosti dôkladne zváži, nájde v sebe dostatok energie a urobí si čas 
na to, aby prišiel k voľbám rozhodnúť o vlastnej budúcnosti. Rozhodnúť 
o lepšom spoločnom živote v našej obci!

JUDr.Katarína Cibulková , poslankyňa NR SR

Župné voľby, rozhodovanie o lepšom živote

Pripravované akcie 
v 4. štvrťroku

- Katarínska zábava

- Svätý Mikuláš deťom
- Uvítanie nových občanov

- Vianočné posedenie pre seniorov
- Privítanie Nového roka

- Mariášový turnaj, 2. ročník

Termín odvozu PET fliaš, zberového papiera a ostatných 
plastov

PET fľaše Papier a ostatné plasty
4. augusta (utorok) –––

15. septembra (utorok) 11. septembra (piatok)
27. októbra (utorok) 23. októbra (piatok)

–––– ––––          
8. decembra (utorok) 4. decembra (piatok)
19. januára (utorok) 15. januára (piatok)

Zberá sa:  PET fľaše z nealkoholických Zberá sa: noviny, časopisy, katalógy
nápojov v stlačenom stave. knihy, adresáre, tel. zoznamy, lepenky

vlnité lepenky,  sáčky, fólie, igelity.   

Dôkladným triedením odpadov prispievame k ochrane životného prostredia!

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Piešťany oznamuje, že každá domácnosť alebo 
firma si môže podať žiadosť o kanalizačnú 
prípojku. Formulár žiadosti a ostatné 
informácie vám poskytne obecný úrad. 
Kompletné žiadosti s projektom kanalizačnej 
prípojky vybaví Trnavská vodárenská 
spoločnosť bez prieťahov v krátkej dobe.

Trnavská vodárenská spoločnosť zároveň 
informuje občanov, že v decembri začne 
monitoring verejnej kanalizácie a všetkých 
producentov pripojených bez uzatvorenej 
zmluvy s vlastníkom verejnej kanalizácie začne 
v zmysle právnych predpisov platných na 
území SR postihovať.

Obec Veľké Orvište preto upozorňuje, že po 
pripojení na verejnú kanalizáciu je každý 
povinný uzat vor i ť  zmluvu o  č is tení  
odpadových vôd s vlastníkom verejnej 
kanalizácie, t.j. s Trnavskou vodárenskou 
spoločnosťou, a.s. Piešťany. 
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Spoločenská rubrika
Obec Veľké Orvište mala k 1.1.2009  1055 

obyvateľov. Od 01.01.2009 do 30.09.2009 sa v 
obci narodilo 12 detí, na trvalý pobyt sa 
prihlásilo 26 občanov, z trvalého pobytu sa 
odhlásilo 14 občanov, zomrelo 11 občanov. V 
súčasnosti v obci žije 1068 občanov. 

Srdečne vítame nových občanov obce : 
06.07.2009 Simona Kyselová
31.07.2009 Jakub Boris
12.08.2009 Sofia Plaskoňová
16.08.2009 Terézia Rebrová
17.08.2009 Timotej Maco
18.08.2009 Šimon Bartko
01.09.2009 Tamara Táborská

 Vitajte medzi nami!

  S úctou sme sa rozlúčili: 
23.07.2009 Vladimír Knapec              
05.08.2009 Silvester Vavrinec
10.09.2009 Pavol Rebro

Odpočívajte v pokoji!
 
Blahoželáme k životnému jubileu, ktorého 

sa v tomto období dožili :

60 rokov:  Jozef Folajtár, Helena Folajtárová, 
Jaroslava Pániková

65 rokov :  Dušan Kolev,  Emil Vavrinec  

70 rokov: Terézia Kraváriková, Margita 
Vavrincová

75 rokov: Michal Folajtár, Antónia 
Gajdošíková, Mária Michelová, 
Jozef Moravčík, Hermína Šišková

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
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Jesenný príhovor
Znova začína jeseň, s ňou typická nálada, a preto niekoľko stále aktuálnych myšlienok o živote, o 

večnosti a na dušičkovú tému.
Takmer vo všetkých mestách sveta sa nachádzajú hrobky slávnych ľudí. Neraz sú to veľkolepé 

umelecké diela, ktoré vyjadrujú pozemskú veľkosť človeka, pri hrobe ktorého stojíme. V 
Jeruzaleme nenájdeme hrobku Ježiša, kde by bolo napísané, že na tomto mieste sú jeho telesné 
pozostatky. 

Kresťania vedia, prečo Ježiš nemá postavený náhrobok. Veľkonočné sviatky a potom pomerne 
dlhá veľkonočná doba sú časom, kedy slávime Ježišovo zmŕtvychvstanie a žijeme z neho. 
Hovorím to preto, lebo dnes akoby ľudstvo túžilo po novom mesiášovi a záchrancovi. Mnohí si 
nechcú pripustiť, že ak sú vo svete veľké problémy, nie je to preto, že zlyhal Ježiš, ale preto, že 
zlyhali ľudia. Ale keďže ľudská pýcha je väčšia ako pokora, ľudia budú radšej hľadať nejakého 
spasiteľa, alebo sa budú snažiť v laboratóriách vytvoriť ľudí, ktorí obnovia svet.

V posledných rokoch sa vám možno podarilo obnoviť vaše domy, prípadne postaviť nové. 
Našetrili ste si peniaze a mali ste radosť. Začali ste okolo domov pestovať trávnik a okrasné 
stromčeky. Mohli by sme pokračovať. Vážnou otázkou je, čo ste investovali do svojho vlastného 
života a do života vašej rodiny? A mohli by sme pokračovať. Čo sme investovali do nás všetkých a 
pre všetkých i tu vo Veľkom Orvišti. Nie len stavebný priemysel má nové materiály, ale aj toto nové 
tisícročie nás pozýva k obnove nášho života a k obnove prostredia, v ktorom žijeme.

Naša Cirkev pracuje v oblasti duchovnej kultúry. Ak hovorím o našej miestnej cirkvi, mám na  
mysli občanov našej obce, ktorí sa k nej hlásia. A tí, ktorí chápu a priložia ruku k dielu pri obnove 
života nás všetkých, tým patrí úcta a poďakovanie.

Pri prázdnom hrobe zostal odvalený kameň. Tento odvalený kameň je odvtedy symbolom 
slobody a zodpovednosti slobodného človeka. Želajme si, aby sme tento nový život začali 
prežívať už teraz.

JCLic. Ján Bederka, dekan - farár

Aktivačné práce po novom
Aktivační zamestnanci môžu byť zamestnaní obcou podľa operačného programu 

„Zamestnanosť a sociálna inklúzia“ iba 2 x po 6 mesiacov. Po tejto aktivácii sa predpokladá,  že si 
nájdu riadne zamestnanie. Z piatich našich aktivačných zamestnancov štyria už vyčerpali  
možnosť aktivácie podľa uvedeného programu. Iba p. Peter Šiška, ktorý pracoval ako aktivačný 
zamestnanec od 13.5.2009, môže ďalej pokračovať do 28.2.2010 podľa doterajších podmienok, 
kedy náklady na aktivačnú činnosť hradí ÚPSVaR zamestnancovi aj obci. 

Práca aktivačných zamestnancov je pre obec nevyhnutná. Jeden stály zamestnanec nedokáže 
zvládnuť všetku prácu, ktorú si vyžaduje starostlivosť o obecný majetok a zamestnať ďalšieho 
stáleho zamestnanca si obec nemôže dovoliť. Obec preto využila možnosť zamestnať ďalších 
štyroch aktivačných zamestnancov  podľa § 3 ods.3 písmeno a) zákona č. 369/1990 Z. z. o 
obecnom zriadení. Podľa tohto zákona uzatvára dohodu obec a občan v hmotnej núdzi, ktorý je 
zároveň poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke.  Práce budú vykonávať 
uchádzači o zamestnanie  v rozsahu 20 hodín týždenne  (t.j. 4 hodiny denne) v termíne od 
1.9.2009 do 31.12.2009. Pri tejto forme aktivačnej práce hradí ÚPSVaR len odmenu pre pracovníka 
– aktivačný príspevok, náklady obci nie sú hradené. Koordinovať práce so všetkými piatimi 
pracovníkmi bude naďalej Stanislav Nedorost.

Stretávame sa s názorom niektorých našich obyvateľov, že aktivační zamestnanci pracujú málo. 
Treba pripomenúť, že naši aktivační zamestnanci pracujú 4 hodiny denne, čo je maximum hodín, 
aké povoľuje zákon pre aktivačné práce. Sú ochotní pomôcť obci aj mimo svojej pracovnej doby. 
Obecný úrad si prácu aktivačných zamestnancov váži, pretože je pre obec veľmi potrebná, 
finančne výhodná a obci výrazne pomáha.      

Marta Bartková 

Žena je v chápaní našej kultúry ochrankyňou rodinného krbu. Keďže 
jej je predurčená náročná úloha matky, málokedy má čas na veci 
verejné. Pravdepodobne  z tohto dôvodu je v politike tak 
málo žien.

Týka sa to aj samosprávy. V poslaneckom zbore 
Trnavského samosprávneho kraja sme len 3 ženy ( a 37 
chlapov). Žena vnáša do politiky vlastnosti typické pre 
ženu – cit, pochopenie, súcit, empatiu a lásku. Tieto 
vlastnosti prispievajú k tvorbe dobrých vzťahov – k 
vzájomnému poznaniu, tolerancii a pomoci.

Najlepšie sa vieme my ženy uplatniť v oblasti školstva, 
v kultúre, v organizácii voľnočasových aktivít a 
nezabúdame ani na slabších, chorých a odkázaných na 
našu pomoc. V centre nášho záujmu stoja najmä deti a 
mládež, športovci, tiež seniori a hendikepovaní 
spoluobčania. Vieme, že po práci si každý človek zaslúži 
oddych. Aktívny oddych, nie vylihovanie za pecou. 
Človek je tvor spoločenský a potrebuje stretať iných ľudí. 
Komunikovať, baviť sa. Dôležité je vytvárať ľuďom túto možnosť. 
Príležitosť pre športové vyžitie, pre zábavu a relax, možnosť slušne žiť a 
príležitosť vytvárať dobré vzťahy.

Je potrebné podporovať všetky aktivity, ktoré napomáhajú dobrému 
spolužitiu v obci. Spoločne so zástupcami obce Orvište – pánom 
starostom a jeho spolupracovníkmi, sa o to snažíme počas celého môjho 
pôsobenia, ako poslankyne Trnavského samosprávneho kraja, 

prostredníctvom projektov financovaných z rozpočtu kraja. Seniorom 
slúži zrekonštruovaná kuchyňa a jedáleň v kultúrnom dome a klub 

seniorov, ktorý chceme v budúcnosti zrekonštruovať. 
Čo v iných obciach nenájdete, je stredisko hygieny a 
práčovňa pre sociálne odkázaných spoluobčanov. Pre 
deti sme zorganizovali športovú olympiádu 
málotriednych škôl a pre športové vyžitie detí, 
mládeže a možno aj dospelých slúži revitalizovaný 
rybník, čím sa zlepšilo aj životné prostredie v obci. 
Športovci sa tešia z nového ihriska a tiež z nového 
chodníka na futbalovom ihrisku. Pretože si ctíme 
tradície a treba byť hrdý na svoju obec, chystáme 
zriadenie pamätnej izby obce Veľké Orvište. To sú 
aktivity len posledného obdobia a zaujímavé plány 
čakajú na svoju realizáciu v budúcnosti. 

Vrátim sa k názvu môjho zamyslenia. Dúfam, milí 
Orvišťania, že si dobré vzťahy zachováme. Dúfam, že aj 
ja s vďakou pocítim Vašu podporu, tak ako som ju  s 

úctou a láskou poskytovala ja Vám počas môjho poslaneckého 
mandátu. Prajem všetkým ľuďom dobré vzťahy v rodinách, na 
pracovisku, medzi susedmi – nech je dedina ako jedna rodina.

Ing. Iveta Babičová, 
poslankyňa Trnavského samosprávneho kraja za okres Piešťany

 Dobré vzťahy

Blížia sa župné voľby. Už tretie v poradí. Nemusíme si nič nahovárať, nie 
je o ne veľký záujem, pretože mnohí si povedia, že v nich aj tak o nič 
nejde a že sú už z politiky a politikov unavení. Niektorí si dokonca možno 
myslia, že Trnavský samosprávny kraj 
(teda naša trnavská župa) je od nich 
priveľmi vzdialená, nič im nehovorí a 
vlastne ju ani nepovažujú za svoju. 
Práve takto uvažujúcim občanom je 
určený tento článok. Chcem im 
povedať, že dianie v župe ovplyvňuje 
ich životy oveľa viac než veľký 
parlament v Bratislave. A preto 
p o v a ž u j e m  t i e t o  v o ľ b y  z a  
najdôležitejšie.

Pozrime sa, o čo všetko sa musí 
župa starať. Predovšetkým ide o 
dopravu, zdravotné zariadenia, 
sociálne veci a šport. Každého 
obyvateľa Veľkého Orvišťa predsa 
zaujíma, aké sú cesty v jeho obci, ako 
často chodia autobusy a ako sa 
dostane do práce a jeho deti do škôl. 
Aj zdravotníctvo sa týka nášho 
každodenného života. Chceme mať lekárov čo najbližšie pri našich 
domovoch a očakávame, že nám budú poskytovať prvotriedne 
zdravotnícke služby. A osobitne je pre nás všetkých dôležité, aby bola 
jediná spádová nemocnica v piešťanskom okrese zachovaná. Dosť 
dôvodov na to, aby sme išli voliť. Nemyslíte?

Nie je to však všetko. Vedenie župy a jej poslanci rozhodujú o tom, aké 
budú v našom kraji sociálne služby, ako bude postarané o našich starých 
rodičov. Starobu si človek začne uvedomovať, až keď príde alebo ak sa v 
tejto životnej situácii ocitnú jeho blízki. Tiež mám rodičov a rozhodne 
chcem, aby raz prežili dôstojnú a peknú jeseň života.

Nie je žiadnym tajomstvom, že mojou srdcovou záležitosťou je šport. 
Žiaľ, musím konštatovať, že deti i dospelí dnes trpia nedostatkom 

športu, pretože sa vytrácajú športoviská. A to sa musí zmeniť. Na naše 
dedinské ihriská sa musí opäť vrátiť šport a radosť z pohybu. Inak nám 
nepomôžu ani najšpičkovejšie zdravotnícke služby.

Ale ani to nie je všetko, o čo v týchto voľbách ide. Naša trnavská župa 
musí efektívne využívať finančné fondy Európskej únie. Môže za ne 
udržiavať a zveľaďovať kultúrne a historické pamiatky. Veď každá obec 
sa má čim popýšiť, len často nie sú peniaze na údržbu. Peniaze Európskej 
únie sa dajú využiť aj na také zlepšenie života v našich dedinách, že sa z 
nich mladé rodiny nielen prestanú sťahovať, ale ich počet v nich začne 
dokonca narastať.

Isto je toho viac, čo môže župa urobiť pre našu obec. Aj z toho, čo som 
uviedla je zrejmé, že blížiace sa župné voľby sú pre náš región a našu 
dedinu mimoriadne dôležité. Som si istá, že každý, kto si tieto 
skutočnosti dôkladne zváži, nájde v sebe dostatok energie a urobí si čas 
na to, aby prišiel k voľbám rozhodnúť o vlastnej budúcnosti. Rozhodnúť 
o lepšom spoločnom živote v našej obci!

JUDr.Katarína Cibulková , poslankyňa NR SR

Župné voľby, rozhodovanie o lepšom živote

Pripravované akcie 
v 4. štvrťroku

- Katarínska zábava

- Svätý Mikuláš deťom
- Uvítanie nových občanov

- Vianočné posedenie pre seniorov
- Privítanie Nového roka

- Mariášový turnaj, 2. ročník

Termín odvozu PET fliaš, zberového papiera a ostatných 
plastov

PET fľaše Papier a ostatné plasty
4. augusta (utorok) –––

15. septembra (utorok) 11. septembra (piatok)
27. októbra (utorok) 23. októbra (piatok)

–––– ––––          
8. decembra (utorok) 4. decembra (piatok)
19. januára (utorok) 15. januára (piatok)

Zberá sa:  PET fľaše z nealkoholických Zberá sa: noviny, časopisy, katalógy
nápojov v stlačenom stave. knihy, adresáre, tel. zoznamy, lepenky

vlnité lepenky,  sáčky, fólie, igelity.   

Dôkladným triedením odpadov prispievame k ochrane životného prostredia!

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Piešťany oznamuje, že každá domácnosť alebo 
firma si môže podať žiadosť o kanalizačnú 
prípojku. Formulár žiadosti a ostatné 
informácie vám poskytne obecný úrad. 
Kompletné žiadosti s projektom kanalizačnej 
prípojky vybaví Trnavská vodárenská 
spoločnosť bez prieťahov v krátkej dobe.

Trnavská vodárenská spoločnosť zároveň 
informuje občanov, že v decembri začne 
monitoring verejnej kanalizácie a všetkých 
producentov pripojených bez uzatvorenej 
zmluvy s vlastníkom verejnej kanalizácie začne 
v zmysle právnych predpisov platných na 
území SR postihovať.

Obec Veľké Orvište preto upozorňuje, že po 
pripojení na verejnú kanalizáciu je každý 
povinný uzat vor i ť  zmluvu o  č is tení  
odpadových vôd s vlastníkom verejnej 
kanalizácie, t.j. s Trnavskou vodárenskou 
spoločnosťou, a.s. Piešťany. 
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Klub seniorov
Členovia klubu sa v súčasnosti pravidelne jedenkrát v týždni schádzajú 

v priestoroch klubu. Ich stretnutia sú naplnené kultúrnou činnosťou a 
aktivitami zameranými na zdravie a zdravý životný štýl. Mesiac október 
je mesiacom úcty k starším, preto všetkým seniorom prišiel 14. októbra 
zaželať veľa zdravia a pohody starosta obce so svojím zástupcom. 
Starosta obce pán Boleček sa všetkým členom klubu pekne poďakoval 
za prácu, ktorú vykonávajú v prospech obce. Poďakoval sa za úpravu 
cintorína 14 dôchodcom a pani Knapcovej aj za výsadbu kvetov pri 
vchode do kostola a pri krížoch na cintoríne. V klube seniorov očakávajú 
na konci októbra ešte dve veľké návštevy, ohlásili sa  s kultúrnym 
programom deti zo základnej a z materskej školy. 

Už tradične v septembri  usporiadali seniori spoločne so sociálnou 
komisiou a kultúrnou komisiou púť do Mariánky. Tento rok bola púť 
mimoriadne slávnostná. Zúčastnili sa jej  aj kardinál Tomko, arcibiskup 
Zvolenský a ďalší predstavitelia katolíckej a pravoslávnej cirkvi.  

                                                                                                                                
Redakcia

KULTÚRA, SOCIÁLNE VECI A ZDRAVOTNÍCTVO

Upratovanie pred hodami

Pri príležitosti konania hodových slávností zorganizovala Komisia 

životného prostredia a výstavby dobrovoľnú brigádu. Bola zameraná 

hlavne na údržbu verejných plôch , ktoré susedia s pozemkami našich 

domov. Viacerí občania si okolie svojich príbytkov udržujú v čistote 

počas celého roka iných aktivizovala vyhlásená brigáda. Všetkým, ktorí 

sa vyhlásenej brigády zúčastnili patrí poďakovanie. Poďakovanie za to, 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ŠKOLA A KNIŽNICA

Dúhová paletka

Riaditeľka Materskej školy vo Veľkom Orvišti vypracovala projekt: 
„Elektronizácia a revitalizácia materských škôl“, ktorý bol zameraný na 
výtvarné aktivity pod názvom: “Dúhová paletka“. Projekt bol úspešný a 
materská škola získala z Ministerstva školstva SR finančné prostriedky na 
zrealizovanie výtvarných aktivít z tohoto projektu.

Celkovo sa na súťaži zúčastnilo 16 detí a výtvarné práce hodnotila 
odborná porota v zložení: akademický maliar pán Alojz Majerník z 
Piešťan, pani Marta Bartková z obecného úradu, knihovníčka pani Mária 
Machajová, učiteľka zo základnej školy pani Jana Pálková. Porota to mala 
veľmi ťažké, pretože všetky výtvarné práce boli pekné a vybrať z nich tie 
najkrajšie nebolo ľahké. Nakoniec sa však zhodli na tom, že 1. miesto v 
súťaži získala Martinka Pániková z MŠ Veľké Orvište, 2. miesto Martinka 
Chromá z MŠ Veľké Orvište a 3. miesto Michaela Melicherová z MŠ 
Bašovce. Ocenených bolo ešte ďalších 5 prác a to v poradí: 4. miesto 
Tomáš Janovjak z MŠ Ostrov, 5. miesto Alexandra Fábryová z MŠ Veľké 
Orvište, 6. miesto Damian Garžík z MŠ Bašovce, 7. miesto Viktória 
Moravčíková z MŠ Veľké Orvište a 8. miesto Rebeka Behanová z MŠ 
Ostrov. Deti dostali veľmi hodnotné ceny, ktoré pozostávali hlavne z 
pomôcok na výtvarnú výchovu, diplomy, medaily a sladkosť. Ocenené 
boli aj všetky zúčastnené deti, ktoré tiež obdržali hodnotné ceny, 
diplomy za účasť, medaily a sladkosť, takže ani jedna detská rúčka 
nebola prázdna a deti mali z cien obrovskú radosť. 

Výtvarnú súťaž si bol osobne pozrieť aj starosta obce pán RnDr.Ľudovít 
Boleček a zástupca starostu pán Ing. Jaroslav Maco.  Prezreli si aj všetky 
priestory materskej školy, ktoré boli pekne vyzdobené na jesennú tému. 
Nechýbalo ani občerstvenie v podobe chlebíčkov, zákuskov, malinoviek 
a čajíka. Po súťaži sme mali zabezpečený slávnostný spoločný obed, 
ktorý chutne pripravila naša pani kuchárka. Výtvarné práce budú 
vystavené a bude si ich môcť pozrieť široká verejnosť. 

Chcem sa poďakovať všetkým za účasť a zvlášť akademickému 
maliarovi pánovi Alojzovi Majerníkovi, ktorý si našiel čas a prišiel medzi 
nás. Spoločne s deťmi navštívime jeho galériu v Dome umenia v 
Piešťanoch, aby sme si prezreli jeho nádherné obrazy. Môžem 
skonštatovať, že akcia sa dobre vydarila a mala  prínos okrem iného aj v 
tom, že sa upevnila spolupráca medzi materskými školami z okolitých 
obcí, základnou školou, obecnou knižnicou, obecným úradom a 
spokojné boli nielen deti, ale aj všetci účastníci. 

Ďalšou aktivitou v rámci tohto projektu je maľovanie obrázkov na 
stenu v spolupráci s rodičmi detí, kde sa chcem veľmi pekne poďakovať 
šikovnému oteckovi pánovi Hlavnovi, ktorý pri maľovaní vo svojom 
voľnom čase strávil veľa hodín a výsledkom sú neskutočne krásne 
rozprávkové postavičky ako krtko, Ferdo mravec, včielka Maja, lienka 
Bodkulienka a pavúk Bonifác.

Pri tak krásne namaľovanej stene urobíme v spolupráci s rodičmi ešte 
výstavku rôznych postavičiek, strašidielok a ovocníčkov na tému: “Jeseň 
pani bohatá“, ktoré spoločne zhotovíme v rámci tvorivých dielní.

Chceme vyzdobiť aj exteriér materskej školy tak, že nakreslíme rôzne 
obrázky na veľkú kresliacu tabuľu na školskom dvore, ktorú sme získali 
vďaka tomuto projektu a nakreslíme rôzne obrázky na veľké kartóny, 
ktoré vystavíme na stene pri vstupnej bráne pozdĺž chodníka do 
materskej školy.                                                                                 

Mária Šišková, riaditeľka MŠ

Angličtina v materskej škole

Od októbra 2009 prebieha v materskej škole Lienka 2 krát týždenne 
výučba anglického jazyka. Výučbu zabezpečuje súkromná jazyková 
škola  FUTURE SCHOLL z Bojníc, ktorá má vyše 10 ročnú tradíciu a má 
vzdelávací program pre materské školy schválený MŠ SR. Škola dosahuje 
výborné výsledky, angličtinu vyučujú lektori s certifikátmi. 

Jazykové vzdelávanie prebieha podľa vopred schváleného časovo – 
tematického plánu, ktorý rešpektuje všetky psychomotorické a 
vedomostné predpoklady dieťaťa predškolského veku.

Na výučbu anglického jazyka prihlásili rodičia 12 detí a uskutočňuje sa 
v materskej škole v popoludňajších hodinách v rámci krúžkovej činnosti.

Mária Šišková, riaditeľka MŠ

ZAUJÍMAVOSTI

 .... to nie je dedina, lebo nemá kostola a mlyna!

Podľa tejto  vety za dedinu sa považovala usadlosť, keď v nej stál kostol 
a mlyn. I v našej obci stál donedávna mlyn. Z dostupných údajov, z 
obecnej kroniky,  sa dozvedáme, že to bol jednoduchý, obyčajný vodný 
mlyn. Pracoval len vtedy, keď mal dostatok vody. Voda sa ku kolesu 
privádzala od stavu na potoku Dubová, cez “zákluku“ až po vodné koleso 
so spodným náhonom. Od kolesa sa voda, už dnes zasypaným kanálom, 
vracala do koryta potoka Dubová. V mlyne sa mlel jačmeň na šrot a iné 
obilie na múku. Po  elektrifikácii obce, na sklonku 2. svetovej vojny, bol 
pohon mlyna nahradený elektromotormi.

 Vodný mlyn kúpil  31. marca 1876 Paul Čziztý.  V opise zmluvy o predaji 
sa uvádza  právo občanov Veľkého Orvišťa  pri Dubovom  verejne šaty 
prať a to na ploche 24 štvorcových siah. Ďalšou povinnosťou nového 
majiteľa mlyna bolo čistiť kanál, ktorým  sa privádzala voda do 
Urbárskeho pasienka, na Kapustnice  a následne do obce.  Paul Čziztý 
pochádzal z Holíča a spolu s manželkou Kristínou sa tu usadil.

 Pri mlyne bol aj byt pre mlynára a ďalšie hospodárske budovy. Po 
skončení činnosti mlyna používalo miestne JRD budovu mlyna na 
skladovanie obilia  a koniareň na dočasné skladovanie zeleniny. V 
priestore medzi potokom Dubová  a kanálom privádzajúcim vodu  ku 
mlynskému kolesu boli vysadené ovocné stromy.

   Dnes  už mlyn neexistuje. Zostalo len torzo bývalej koniarne a 
obtokový kanál je už zasypaný. Zostala len jeho časť od „zákluky“ po 
koleso.

Ing. Jaroslav Maco

Naša škola v minulosti

  Po opravách budovy školy po skončení 2. svetovej vojny boli ďalšie 
opravy na budove vykonané až v roku 1956-1958. Boli vymenené okná a 
oprava vnútorných omietok. Tieto práce si vyžiadalo aj dočasné použitie 
budovy počas prázdnin na skladovanie obilia menšinovým JRD. S 
nárastom počtu žiakov boli v rokoch 1962-1965 pristavené ďalšie triedy. 
Počas školského roka 1972-1973 bola vymenená krytina na streche. Už 
stará nevyhovujúca škridla bola nahradená plechom. Vykurovanie 
tuhým palivom bolo nahradené po plynofikácii obce vykurovaním 
gamatkami. V roku 1987-1988 bola obnovená fasáda a suchý záchod bol 
nahradený splachovacím.

  Počas opráv budovy školy v rokoch 1957-1958 boli súčasne stavebne 
opravené i byty pre učiteľov. Druhý byt pre učiteľov sa vytvoril v 
priestoroch, ktoré sa predtým využívali pre činnosť MNV. 

Riaditelia školy vo Veľkom Orvišti v spomínanom období:
 Jozefína Palcová-Pavlovičová 1.9.1958-31.8.1961
Štefan Gramblička 1.9.1961-31.1.1962
Ľudovít Kováč 1.2.1962-31.8.1964
Genoveva Kováčová 1.9.1964-31.8.1985
Pani Genovéva Kováčová  obnovila v našej obci  tradíciu ochotníckeho 

divadla. Jej prvým predstavením bola divadelná hra „Verona“ 
26.11.1962. Pod jej vedením  sa každoročne uskutočnilo divadelné 
predstavenie ochotníkov z našej obce a tiež i divadelné predstavenia 
žiakov. Za túto činnosť bola v decembri r. 1967 odmenená medailou  S. 
Jurkoviča.       

Ing. Jaroslav Maco

Z obecnej kroniky

že zveľadili a skrášlili obec, že v nej zlepšili životné prostredie, aby sa nám 

všetkým  lepšie dýchalo. Preto vyzývame občanov, aby neznečisťovali 

svoju obec a udržiavali v nej poriadok počas celého roka. Záleží teda len 

na nás. Naším cieľom je dokázať, že obec môže prekvitať a byť čistá aj bez 

organizovania takýchto brigád.
Eva Folajtárová, predsedníčka komisie životného prostredia

V auguste sa dožila 96. rokov pani Mária Djenková. Zaželať 
ku krásnemu sviatku jej prišiel aj starosta obce a predsedníčka 

komisie  pre sociálne veci a zdravotníctvo.
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Klub seniorov
Členovia klubu sa v súčasnosti pravidelne jedenkrát v týždni schádzajú 

v priestoroch klubu. Ich stretnutia sú naplnené kultúrnou činnosťou a 
aktivitami zameranými na zdravie a zdravý životný štýl. Mesiac október 
je mesiacom úcty k starším, preto všetkým seniorom prišiel 14. októbra 
zaželať veľa zdravia a pohody starosta obce so svojím zástupcom. 
Starosta obce pán Boleček sa všetkým členom klubu pekne poďakoval 
za prácu, ktorú vykonávajú v prospech obce. Poďakoval sa za úpravu 
cintorína 14 dôchodcom a pani Knapcovej aj za výsadbu kvetov pri 
vchode do kostola a pri krížoch na cintoríne. V klube seniorov očakávajú 
na konci októbra ešte dve veľké návštevy, ohlásili sa  s kultúrnym 
programom deti zo základnej a z materskej školy. 

Už tradične v septembri  usporiadali seniori spoločne so sociálnou 
komisiou a kultúrnou komisiou púť do Mariánky. Tento rok bola púť 
mimoriadne slávnostná. Zúčastnili sa jej  aj kardinál Tomko, arcibiskup 
Zvolenský a ďalší predstavitelia katolíckej a pravoslávnej cirkvi.  

                                                                                                                                
Redakcia

KULTÚRA, SOCIÁLNE VECI A ZDRAVOTNÍCTVO

Upratovanie pred hodami

Pri príležitosti konania hodových slávností zorganizovala Komisia 

životného prostredia a výstavby dobrovoľnú brigádu. Bola zameraná 

hlavne na údržbu verejných plôch , ktoré susedia s pozemkami našich 

domov. Viacerí občania si okolie svojich príbytkov udržujú v čistote 

počas celého roka iných aktivizovala vyhlásená brigáda. Všetkým, ktorí 

sa vyhlásenej brigády zúčastnili patrí poďakovanie. Poďakovanie za to, 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ŠKOLA A KNIŽNICA

Dúhová paletka

Riaditeľka Materskej školy vo Veľkom Orvišti vypracovala projekt: 
„Elektronizácia a revitalizácia materských škôl“, ktorý bol zameraný na 
výtvarné aktivity pod názvom: “Dúhová paletka“. Projekt bol úspešný a 
materská škola získala z Ministerstva školstva SR finančné prostriedky na 
zrealizovanie výtvarných aktivít z tohoto projektu.

Celkovo sa na súťaži zúčastnilo 16 detí a výtvarné práce hodnotila 
odborná porota v zložení: akademický maliar pán Alojz Majerník z 
Piešťan, pani Marta Bartková z obecného úradu, knihovníčka pani Mária 
Machajová, učiteľka zo základnej školy pani Jana Pálková. Porota to mala 
veľmi ťažké, pretože všetky výtvarné práce boli pekné a vybrať z nich tie 
najkrajšie nebolo ľahké. Nakoniec sa však zhodli na tom, že 1. miesto v 
súťaži získala Martinka Pániková z MŠ Veľké Orvište, 2. miesto Martinka 
Chromá z MŠ Veľké Orvište a 3. miesto Michaela Melicherová z MŠ 
Bašovce. Ocenených bolo ešte ďalších 5 prác a to v poradí: 4. miesto 
Tomáš Janovjak z MŠ Ostrov, 5. miesto Alexandra Fábryová z MŠ Veľké 
Orvište, 6. miesto Damian Garžík z MŠ Bašovce, 7. miesto Viktória 
Moravčíková z MŠ Veľké Orvište a 8. miesto Rebeka Behanová z MŠ 
Ostrov. Deti dostali veľmi hodnotné ceny, ktoré pozostávali hlavne z 
pomôcok na výtvarnú výchovu, diplomy, medaily a sladkosť. Ocenené 
boli aj všetky zúčastnené deti, ktoré tiež obdržali hodnotné ceny, 
diplomy za účasť, medaily a sladkosť, takže ani jedna detská rúčka 
nebola prázdna a deti mali z cien obrovskú radosť. 

Výtvarnú súťaž si bol osobne pozrieť aj starosta obce pán RnDr.Ľudovít 
Boleček a zástupca starostu pán Ing. Jaroslav Maco.  Prezreli si aj všetky 
priestory materskej školy, ktoré boli pekne vyzdobené na jesennú tému. 
Nechýbalo ani občerstvenie v podobe chlebíčkov, zákuskov, malinoviek 
a čajíka. Po súťaži sme mali zabezpečený slávnostný spoločný obed, 
ktorý chutne pripravila naša pani kuchárka. Výtvarné práce budú 
vystavené a bude si ich môcť pozrieť široká verejnosť. 

Chcem sa poďakovať všetkým za účasť a zvlášť akademickému 
maliarovi pánovi Alojzovi Majerníkovi, ktorý si našiel čas a prišiel medzi 
nás. Spoločne s deťmi navštívime jeho galériu v Dome umenia v 
Piešťanoch, aby sme si prezreli jeho nádherné obrazy. Môžem 
skonštatovať, že akcia sa dobre vydarila a mala  prínos okrem iného aj v 
tom, že sa upevnila spolupráca medzi materskými školami z okolitých 
obcí, základnou školou, obecnou knižnicou, obecným úradom a 
spokojné boli nielen deti, ale aj všetci účastníci. 

Ďalšou aktivitou v rámci tohto projektu je maľovanie obrázkov na 
stenu v spolupráci s rodičmi detí, kde sa chcem veľmi pekne poďakovať 
šikovnému oteckovi pánovi Hlavnovi, ktorý pri maľovaní vo svojom 
voľnom čase strávil veľa hodín a výsledkom sú neskutočne krásne 
rozprávkové postavičky ako krtko, Ferdo mravec, včielka Maja, lienka 
Bodkulienka a pavúk Bonifác.

Pri tak krásne namaľovanej stene urobíme v spolupráci s rodičmi ešte 
výstavku rôznych postavičiek, strašidielok a ovocníčkov na tému: “Jeseň 
pani bohatá“, ktoré spoločne zhotovíme v rámci tvorivých dielní.

Chceme vyzdobiť aj exteriér materskej školy tak, že nakreslíme rôzne 
obrázky na veľkú kresliacu tabuľu na školskom dvore, ktorú sme získali 
vďaka tomuto projektu a nakreslíme rôzne obrázky na veľké kartóny, 
ktoré vystavíme na stene pri vstupnej bráne pozdĺž chodníka do 
materskej školy.                                                                                 

Mária Šišková, riaditeľka MŠ

Angličtina v materskej škole

Od októbra 2009 prebieha v materskej škole Lienka 2 krát týždenne 
výučba anglického jazyka. Výučbu zabezpečuje súkromná jazyková 
škola  FUTURE SCHOLL z Bojníc, ktorá má vyše 10 ročnú tradíciu a má 
vzdelávací program pre materské školy schválený MŠ SR. Škola dosahuje 
výborné výsledky, angličtinu vyučujú lektori s certifikátmi. 

Jazykové vzdelávanie prebieha podľa vopred schváleného časovo – 
tematického plánu, ktorý rešpektuje všetky psychomotorické a 
vedomostné predpoklady dieťaťa predškolského veku.

Na výučbu anglického jazyka prihlásili rodičia 12 detí a uskutočňuje sa 
v materskej škole v popoludňajších hodinách v rámci krúžkovej činnosti.

Mária Šišková, riaditeľka MŠ

ZAUJÍMAVOSTI

 .... to nie je dedina, lebo nemá kostola a mlyna!

Podľa tejto  vety za dedinu sa považovala usadlosť, keď v nej stál kostol 
a mlyn. I v našej obci stál donedávna mlyn. Z dostupných údajov, z 
obecnej kroniky,  sa dozvedáme, že to bol jednoduchý, obyčajný vodný 
mlyn. Pracoval len vtedy, keď mal dostatok vody. Voda sa ku kolesu 
privádzala od stavu na potoku Dubová, cez “zákluku“ až po vodné koleso 
so spodným náhonom. Od kolesa sa voda, už dnes zasypaným kanálom, 
vracala do koryta potoka Dubová. V mlyne sa mlel jačmeň na šrot a iné 
obilie na múku. Po  elektrifikácii obce, na sklonku 2. svetovej vojny, bol 
pohon mlyna nahradený elektromotormi.

 Vodný mlyn kúpil  31. marca 1876 Paul Čziztý.  V opise zmluvy o predaji 
sa uvádza  právo občanov Veľkého Orvišťa  pri Dubovom  verejne šaty 
prať a to na ploche 24 štvorcových siah. Ďalšou povinnosťou nového 
majiteľa mlyna bolo čistiť kanál, ktorým  sa privádzala voda do 
Urbárskeho pasienka, na Kapustnice  a následne do obce.  Paul Čziztý 
pochádzal z Holíča a spolu s manželkou Kristínou sa tu usadil.

 Pri mlyne bol aj byt pre mlynára a ďalšie hospodárske budovy. Po 
skončení činnosti mlyna používalo miestne JRD budovu mlyna na 
skladovanie obilia  a koniareň na dočasné skladovanie zeleniny. V 
priestore medzi potokom Dubová  a kanálom privádzajúcim vodu  ku 
mlynskému kolesu boli vysadené ovocné stromy.

   Dnes  už mlyn neexistuje. Zostalo len torzo bývalej koniarne a 
obtokový kanál je už zasypaný. Zostala len jeho časť od „zákluky“ po 
koleso.

Ing. Jaroslav Maco

Naša škola v minulosti

  Po opravách budovy školy po skončení 2. svetovej vojny boli ďalšie 
opravy na budove vykonané až v roku 1956-1958. Boli vymenené okná a 
oprava vnútorných omietok. Tieto práce si vyžiadalo aj dočasné použitie 
budovy počas prázdnin na skladovanie obilia menšinovým JRD. S 
nárastom počtu žiakov boli v rokoch 1962-1965 pristavené ďalšie triedy. 
Počas školského roka 1972-1973 bola vymenená krytina na streche. Už 
stará nevyhovujúca škridla bola nahradená plechom. Vykurovanie 
tuhým palivom bolo nahradené po plynofikácii obce vykurovaním 
gamatkami. V roku 1987-1988 bola obnovená fasáda a suchý záchod bol 
nahradený splachovacím.

  Počas opráv budovy školy v rokoch 1957-1958 boli súčasne stavebne 
opravené i byty pre učiteľov. Druhý byt pre učiteľov sa vytvoril v 
priestoroch, ktoré sa predtým využívali pre činnosť MNV. 

Riaditelia školy vo Veľkom Orvišti v spomínanom období:
 Jozefína Palcová-Pavlovičová 1.9.1958-31.8.1961
Štefan Gramblička 1.9.1961-31.1.1962
Ľudovít Kováč 1.2.1962-31.8.1964
Genoveva Kováčová 1.9.1964-31.8.1985
Pani Genovéva Kováčová  obnovila v našej obci  tradíciu ochotníckeho 

divadla. Jej prvým predstavením bola divadelná hra „Verona“ 
26.11.1962. Pod jej vedením  sa každoročne uskutočnilo divadelné 
predstavenie ochotníkov z našej obce a tiež i divadelné predstavenia 
žiakov. Za túto činnosť bola v decembri r. 1967 odmenená medailou  S. 
Jurkoviča.       

Ing. Jaroslav Maco

Z obecnej kroniky

že zveľadili a skrášlili obec, že v nej zlepšili životné prostredie, aby sa nám 

všetkým  lepšie dýchalo. Preto vyzývame občanov, aby neznečisťovali 

svoju obec a udržiavali v nej poriadok počas celého roka. Záleží teda len 

na nás. Naším cieľom je dokázať, že obec môže prekvitať a byť čistá aj bez 

organizovania takýchto brigád.
Eva Folajtárová, predsedníčka komisie životného prostredia

V auguste sa dožila 96. rokov pani Mária Djenková. Zaželať 
ku krásnemu sviatku jej prišiel aj starosta obce a predsedníčka 

komisie  pre sociálne veci a zdravotníctvo.
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ŠPORT

Leto nám ubehlo neuveriteľne rýchlo a opäť sa otvorili brány škôl. Čas 
prázdnin bol v našej škole využitý na rekonštrukciu športového areálu. 
Aktivační zamestnanci 
obce vyčistili a upravili 
atletickú dráhu i trávnatú 
plochu, na ktorej boli 
v ytvorené ihr isk á na 
minifutbal, vybíjanú a 
minibasketbal. Ďalej bol 
namaľovaný murovaný 
plot. 

2 .  s e p t e m b r a  b o l  
s l á v n o s t n e  o t v o r e ný  
školský rok 2009/2010. 
S t a ro s t a  o b ce  R N D r.  
Ľ u d o v í t  B o l e č e k  a  
zástupca starostu Ing. 
Jaroslav Maco srdečne 
p r i v í t a l i  n a j m ä  1 0  
prváčikov, pre ktorých 
te nto  d e ň  z n a m e n a l  
začiatok novej významnej 
životnej etapy. Do školy 
nastúpilo 25 žiakov, čo je v 
porovnaní s minulým 
kritickým školským rokom 
sľubný nárast.

 Tento školský rok bude v znamení ďalšej etapy  reformného procesu. 
Podľa nových školských vzdelávacích programov sa budú učiť žiaci 
prvého i druhého ročníka. Prináša to i nemalé problémy, ktoré postihujú 
najmä druhákov. Škola pre nich jednoducho nemá učebnice ! Tento 
problém trápi všetky školy na Slovensku a rodičov našich druhákov i 
týmto prosím o pochopenie a trpezlivosť.

Naďalej budeme pokračovať v nastúpenom trende školy rodinného 
typu s celodennou starostlivosťou o žiaka. Potvrdzuje to i skutočnosť, že 
až 24 žiakov je zapísaných v školskom klube detí. Veľkým pozitívom je aj 
to, že všetci žiaci sú zapojení do záujmového vzdelávania. Na škole majú 
možnosť navštevovať krúžky výpočtovej techniky, pohybovej a 
športovej prípravy i anglického jazyka.

Prvoradou úlohou pre pedagogických zamestnancov školy bude 
pokračovať v zavádzaní progresívnych vyučovacích metód. Veľkým 

úspechom je skutočnosť, 
ž e  n a š a  š k o l a  b o l a  
zaradená do národného 
projektu „Modernizácia 
vzdelávacieho procesu na 
základných školách“, čím 
získame okrem iného 5 
kusov PC, dataprojektor a 
n o te b o o k  v  ce l k ove j  
hodnote 5 167 €.

Záverom mi dovoľte v 
m e n e  v š e t k ý c h  
z a m e s t n a n c o v  š k o l y  
vyjadriť presvedčenie, že 
zodpovedným prístupom 
k  p r a c o v n ý m  
povinnostiam naviažeme 
na prechádzajúce úspechy 
k  spokojnost i  našich 
ž iakov,  ich rodičov i  
predstaviteľov obce.

Mgr. Peter Turza, riaditeľ 
školy

Úspech na Zlatých pieskoch

Bratislavské jazero Zlaté piesky sa stalo krásneho slnečného dňa 
26.septembra hostiteľom  64. ročníka Hargašovho memoriálu, 
ktorého cieľom je zmeranie si síl pretekárov v kanoistike a ďalších 
disciplínach. 

Je mi cťou oznámiť, že na tomto už tradičnom preteku nás 
reprezentovala žiačka našej školy Lívia  Miklošková. Táto naša malá 
závodníčka  reprezentovala našu obec, našu školu, a  to veľmi úspešne. 
V náročnej súťaži vybojovala  2.miesto. 

Livike týmto chcú prejaviť obdiv a zároveň poblahoželať 
pedagógovia našej školy, samozrejme všetci spolužiaci a ako inak aj 
pani školníčka. Želáme veľa ďalších úspechov !

Jana Pálková

Hodové halászlé

V hodový piatok sa rybári rozhodli spestriť Orvišťanom podvečer 
varením rybacej polievky – halászlé. Pozvánky boli roznesené všetkým 
členom združenia a nezabudlo sa ani na obyvateľov. Partia 
organizátorov pod vedením Nora Michela „špecialistu na varenie 
rybacej polievky“, sa pustila do práce. Po nachystaní všetkých 
potrebných ingrediencií a krátkej príprave sa šírila rybníkom vábivá 
vôňa pripravovaného pokrmu. 

Po dobre odvedenej práci si všetci zainteresovaní ako i pozvaní hostia 
zasadli k stolom a pochutili si na dobrej polievke a nápojoch 
pripravených pre návštevníkov. Postupne sa na rybníku zastavovali aj 
okoloidúci ľudia, ktorí tiež nepohrdli teplým pokrmom. Dobrá nálada 
vydržala prítomným až do neskorého večera. Napriek nie veľkej účasti 
členov združenia sa akcia vydarila na jednotku. Vďaka dobrej nálade a 
počasiu sa všetci okolo polnoci vybrali domov, poprípade pokračovať v 
zábave pri živej country hudbe na terase miestneho pohostinstva. 

Jozef Kováčik ml., predseda RZ 

Rybárske preteky s ochutnávkou burčiaku

V poslednú septembrovú sobotu sa na miestnom rybníku konali 
preteky v love kapra pre verejnosť, teda aj pre „nerybárov“. Prezentácia 
účastníkov bola od 7,30 do 8,00. O ôsmej už všetci sedeli na svojich 
miestach a čakali na kapitálny úlovok. Organizátori pod vedením Mira 
Králika a Jozefa Kováčika staršieho zatiaľ pripravovali občerstvenie  v 
podobe gulášu a výborného burčiaku z Krakovian. Celé predpoludnie sa 
nieslo v duchu pohodovej soboty a aj náhodní návštevníci si prišli na 
svoje. Burčiak sa míňal „po fľaškách“. Popoludní bolo pripravené 
vyhodnotenie pre úspešných lovcov v podobe tomboly. Víťazom sa 
nakoniec stal Miroslav Révay z Nového Mesta nad Váhom s kaprom dĺžky 

Materská škola v novom šate

Počas uplynulých prázdnin prebiehalo v našej materskej škole 
vymaľovanie priestorov, ktoré neboli upravované už dlhší čas. Vynovili 
sme  hospodársku časť budovy – máme peknú ružovú jedáleň, žiarivú 
žltú chodbu, ktorú ešte skrášlime v rámci projektu „Dúhová paletka“ 
detským motívom na celú stenu v spolupráci s ochotnými rodičmi.

Z hygienických dôvodov bolo potrebné vymaľovať aj kuchyňu, sklad a 
sociálne priestory. Nový vzhľad dostala po dlhej dobe aj kancelária 
riaditeľky školskej jedálne, tá má zase peknú zelenú farbu. Zútulniť sme 
sa ju pokúsili aj zámenou nábytku s kanceláriou škôlky. Máme natreté 
všetky detské stoličky, sú pekné pestré – žlté, červené a biele. Ďalej sme z 
dôvodu nefunkčnosti boli nútení vymeniť tri vykurovacie telesá, pretože 

sa nám blíži  vykurovacia sezóna a bolo by nám v zime chladno. V 
umyvárni materskej školy sme podľa požiadaviek RÚVZ urobili 
medzistienky medzi detskými toaletami.

Snažili sme sa čo najviac skrášliť a zútulniť naše priestory s čo 
najmenšími finančnými nákladmi, ale tak, aby sa tu naše – vaše deti cítili 
čo najlepšie a aby sa tešili na pobyt v našej škôlke. Všetky tieto práce boli 
financované z prostriedkov obce, za čo jej patrí naše veľké „Ďakujeme“. 
Veľké „Ďakujem“ patrí aj šikovnému oteckovi p. Marekovi Moravčíkovi, 
ktorý zhotovil medzistienky na detské toalety bez nároku na odmenu za 
materiál alebo prácu.

Mária Šišková, riaditeľka MŠ

ŠKOLA A KNIŽNICA

Mužstvo žiakov je na prvom mieste

Mužstvo žiakov sme prevzali na začiatku sezóny 2009/2010 spolu s 

vedúcim mužstva Lacom Kunikom. V mužstve je 13 chlapcov a jedno 

dievča – 10 hráčov je z Veľkého Orvišťa a 4 z Piešťan. Hráči absolvovali 

pred súťažou asi mesačnú letnú prípravu aj s niekoľkými prípravnými 

zápasmi. Musím ich pochváliť za dobrú tréningovú účasť a verím, že 

vydržia v tomto trende aj naďalej.

Samotná súťaž začala 22. augusta. Po reorganizácií žiackych súťaží sa v 

našej skupine ocitli mužstvá z vyššej súťaže, čím sa samozrejme úroveň 

zvýšila. Po odohratí 8 kôl sme zatiaľ na prvom mieste s 22 bodmi. Bilancia 

zápasov: 7 víťazstiev a jedna remíza. Napriek dobrému umiestneniu 

ostávame pri zemi a pokračujeme v poctivej práci na tréningoch ako aj v 

zápasoch. Samozrejme aj my máme problémy a to s úzkym kádrom 

hráčov. Preto by sme ešte privítali nových hráčov od 8 do 12 rokov. 

Na záver sa chceme poďakovať všetkým sponzorom, rodičom a 

ostatným, ktorí nám pomáhajú s úspešným vedením mužstva.

Roman Mokriš, tréner mužstva žiakov

56 cm, druhým v poradí bol domáci rybár Jozef Horvát s kaprom 50 cm. 
Napriek neveľkému množstvu súťažiacich (14 súťažiacich) z tridsiatich 
pripravených lovných miest sa nám podarilo zorganizovať skvelú akciu 
podporenú aj nádherným priam letným počasím. Keďže všetci 
zúčastnení mali v cene lístka zahrnutý aj guláš a burčiak, nikto 
nepohrdol výborným občerstvením a všetci posedeli v dobrej nálade do 
večera.    

Veríme, že sa nám podarí vytvoriť tradíciu a každý rok sa bude 
podujatie zlepšovať.  Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o 
zorganizovanie akcie a prispeli k jeho pohodovému priebehu.

Jozef Kováčik ml., predseda RZ 

Dorast potrebuje pomoc

Ešte pred začiatkom sezóny bolo až priveľa otáznikov, ohľadom nášho 
štartu do novej sezóny. Koniec tej predošlej bol v znamení často slabých 
výkonov mužstva, bez tréningu, trénera a možno chlapcom chýbala aj 
osobnosť, ktorá by ich motivovala ku zmene. Tá však nenastala. Niektorí 
sa rozhodli odísť do iných klubov na škodu ich samých ale aj klubu.

Mužstvo sa zmieta vo veľkých problémoch: nízky počet hráčov, chýba 
osobnosť, ktorá vytvorí kolektív s túžbou pracovať na sebe aj v krízových 
chvíľach. Momentálne prirodzená nevyzretosť hráčov, či už kvalitatívna, 
pretože prechod zo žiackej do dorasteneckej súťaži nie je jednoduchá 
zmena, navyše ak dve tretiny kádra tvoria tzv. novici. Mužstvo potrebuje 
mať vodcu, či prirodzené hráčske autority a vzory, ktoré ťahajú ich chuť 
pracovať na sebe dopredu a sú ich prirodzenými kritikmi, od ktorých 
lepšie prijímajú kritiku a spoločne  zvládajú futbalové víťazstvá, prehry a 
ciele. Chlapci jednoducho nemajú v krvi zodpovedný prístup k tréningu 
a niekedy aj k vystupovaniu voči okoliu a k povinnostiam voči klubu. Pre 
nich sú to funkcionári, tréner, ale aj spoluhráči. Jednoducho povedané, 
oni musia chcieť niečo dosiahnuť, potom môže tréner učiť ich 
futbalovému kumštu a funkcionári motivovať k lepším podmienkam 
pre futbalové vyžitie. 

To, že máme momentálne 6 bodov a sme na 15. mieste asi nie je to 
podstatné. Pre chlapcov musí byť zimná prestávka niečím novým 
(spoločný tréningový proces), inak je aj výrazne lepšie umiestnenie iba 
klamstvom ich samých a prípadné vysoké prehry dehonestáciou 
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Leto nám ubehlo neuveriteľne rýchlo a opäť sa otvorili brány škôl. Čas 
prázdnin bol v našej škole využitý na rekonštrukciu športového areálu. 
Aktivační zamestnanci 
obce vyčistili a upravili 
atletickú dráhu i trávnatú 
plochu, na ktorej boli 
v ytvorené ihr isk á na 
minifutbal, vybíjanú a 
minibasketbal. Ďalej bol 
namaľovaný murovaný 
plot. 

2 .  s e p t e m b r a  b o l  
s l á v n o s t n e  o t v o r e ný  
školský rok 2009/2010. 
S t a ro s t a  o b ce  R N D r.  
Ľ u d o v í t  B o l e č e k  a  
zástupca starostu Ing. 
Jaroslav Maco srdečne 
p r i v í t a l i  n a j m ä  1 0  
prváčikov, pre ktorých 
te nto  d e ň  z n a m e n a l  
začiatok novej významnej 
životnej etapy. Do školy 
nastúpilo 25 žiakov, čo je v 
porovnaní s minulým 
kritickým školským rokom 
sľubný nárast.

 Tento školský rok bude v znamení ďalšej etapy  reformného procesu. 
Podľa nových školských vzdelávacích programov sa budú učiť žiaci 
prvého i druhého ročníka. Prináša to i nemalé problémy, ktoré postihujú 
najmä druhákov. Škola pre nich jednoducho nemá učebnice ! Tento 
problém trápi všetky školy na Slovensku a rodičov našich druhákov i 
týmto prosím o pochopenie a trpezlivosť.

Naďalej budeme pokračovať v nastúpenom trende školy rodinného 
typu s celodennou starostlivosťou o žiaka. Potvrdzuje to i skutočnosť, že 
až 24 žiakov je zapísaných v školskom klube detí. Veľkým pozitívom je aj 
to, že všetci žiaci sú zapojení do záujmového vzdelávania. Na škole majú 
možnosť navštevovať krúžky výpočtovej techniky, pohybovej a 
športovej prípravy i anglického jazyka.

Prvoradou úlohou pre pedagogických zamestnancov školy bude 
pokračovať v zavádzaní progresívnych vyučovacích metód. Veľkým 

úspechom je skutočnosť, 
ž e  n a š a  š k o l a  b o l a  
zaradená do národného 
projektu „Modernizácia 
vzdelávacieho procesu na 
základných školách“, čím 
získame okrem iného 5 
kusov PC, dataprojektor a 
n o te b o o k  v  ce l k ove j  
hodnote 5 167 €.

Záverom mi dovoľte v 
m e n e  v š e t k ý c h  
z a m e s t n a n c o v  š k o l y  
vyjadriť presvedčenie, že 
zodpovedným prístupom 
k  p r a c o v n ý m  
povinnostiam naviažeme 
na prechádzajúce úspechy 
k  spokojnost i  našich 
ž iakov,  ich rodičov i  
predstaviteľov obce.

Mgr. Peter Turza, riaditeľ 
školy

Úspech na Zlatých pieskoch

Bratislavské jazero Zlaté piesky sa stalo krásneho slnečného dňa 
26.septembra hostiteľom  64. ročníka Hargašovho memoriálu, 
ktorého cieľom je zmeranie si síl pretekárov v kanoistike a ďalších 
disciplínach. 

Je mi cťou oznámiť, že na tomto už tradičnom preteku nás 
reprezentovala žiačka našej školy Lívia  Miklošková. Táto naša malá 
závodníčka  reprezentovala našu obec, našu školu, a  to veľmi úspešne. 
V náročnej súťaži vybojovala  2.miesto. 

Livike týmto chcú prejaviť obdiv a zároveň poblahoželať 
pedagógovia našej školy, samozrejme všetci spolužiaci a ako inak aj 
pani školníčka. Želáme veľa ďalších úspechov !

Jana Pálková

Hodové halászlé

V hodový piatok sa rybári rozhodli spestriť Orvišťanom podvečer 
varením rybacej polievky – halászlé. Pozvánky boli roznesené všetkým 
členom združenia a nezabudlo sa ani na obyvateľov. Partia 
organizátorov pod vedením Nora Michela „špecialistu na varenie 
rybacej polievky“, sa pustila do práce. Po nachystaní všetkých 
potrebných ingrediencií a krátkej príprave sa šírila rybníkom vábivá 
vôňa pripravovaného pokrmu. 

Po dobre odvedenej práci si všetci zainteresovaní ako i pozvaní hostia 
zasadli k stolom a pochutili si na dobrej polievke a nápojoch 
pripravených pre návštevníkov. Postupne sa na rybníku zastavovali aj 
okoloidúci ľudia, ktorí tiež nepohrdli teplým pokrmom. Dobrá nálada 
vydržala prítomným až do neskorého večera. Napriek nie veľkej účasti 
členov združenia sa akcia vydarila na jednotku. Vďaka dobrej nálade a 
počasiu sa všetci okolo polnoci vybrali domov, poprípade pokračovať v 
zábave pri živej country hudbe na terase miestneho pohostinstva. 

Jozef Kováčik ml., predseda RZ 

Rybárske preteky s ochutnávkou burčiaku

V poslednú septembrovú sobotu sa na miestnom rybníku konali 
preteky v love kapra pre verejnosť, teda aj pre „nerybárov“. Prezentácia 
účastníkov bola od 7,30 do 8,00. O ôsmej už všetci sedeli na svojich 
miestach a čakali na kapitálny úlovok. Organizátori pod vedením Mira 
Králika a Jozefa Kováčika staršieho zatiaľ pripravovali občerstvenie  v 
podobe gulášu a výborného burčiaku z Krakovian. Celé predpoludnie sa 
nieslo v duchu pohodovej soboty a aj náhodní návštevníci si prišli na 
svoje. Burčiak sa míňal „po fľaškách“. Popoludní bolo pripravené 
vyhodnotenie pre úspešných lovcov v podobe tomboly. Víťazom sa 
nakoniec stal Miroslav Révay z Nového Mesta nad Váhom s kaprom dĺžky 

Materská škola v novom šate

Počas uplynulých prázdnin prebiehalo v našej materskej škole 
vymaľovanie priestorov, ktoré neboli upravované už dlhší čas. Vynovili 
sme  hospodársku časť budovy – máme peknú ružovú jedáleň, žiarivú 
žltú chodbu, ktorú ešte skrášlime v rámci projektu „Dúhová paletka“ 
detským motívom na celú stenu v spolupráci s ochotnými rodičmi.

Z hygienických dôvodov bolo potrebné vymaľovať aj kuchyňu, sklad a 
sociálne priestory. Nový vzhľad dostala po dlhej dobe aj kancelária 
riaditeľky školskej jedálne, tá má zase peknú zelenú farbu. Zútulniť sme 
sa ju pokúsili aj zámenou nábytku s kanceláriou škôlky. Máme natreté 
všetky detské stoličky, sú pekné pestré – žlté, červené a biele. Ďalej sme z 
dôvodu nefunkčnosti boli nútení vymeniť tri vykurovacie telesá, pretože 

sa nám blíži  vykurovacia sezóna a bolo by nám v zime chladno. V 
umyvárni materskej školy sme podľa požiadaviek RÚVZ urobili 
medzistienky medzi detskými toaletami.

Snažili sme sa čo najviac skrášliť a zútulniť naše priestory s čo 
najmenšími finančnými nákladmi, ale tak, aby sa tu naše – vaše deti cítili 
čo najlepšie a aby sa tešili na pobyt v našej škôlke. Všetky tieto práce boli 
financované z prostriedkov obce, za čo jej patrí naše veľké „Ďakujeme“. 
Veľké „Ďakujem“ patrí aj šikovnému oteckovi p. Marekovi Moravčíkovi, 
ktorý zhotovil medzistienky na detské toalety bez nároku na odmenu za 
materiál alebo prácu.

Mária Šišková, riaditeľka MŠ

ŠKOLA A KNIŽNICA

Mužstvo žiakov je na prvom mieste

Mužstvo žiakov sme prevzali na začiatku sezóny 2009/2010 spolu s 

vedúcim mužstva Lacom Kunikom. V mužstve je 13 chlapcov a jedno 

dievča – 10 hráčov je z Veľkého Orvišťa a 4 z Piešťan. Hráči absolvovali 

pred súťažou asi mesačnú letnú prípravu aj s niekoľkými prípravnými 

zápasmi. Musím ich pochváliť za dobrú tréningovú účasť a verím, že 

vydržia v tomto trende aj naďalej.

Samotná súťaž začala 22. augusta. Po reorganizácií žiackych súťaží sa v 

našej skupine ocitli mužstvá z vyššej súťaže, čím sa samozrejme úroveň 

zvýšila. Po odohratí 8 kôl sme zatiaľ na prvom mieste s 22 bodmi. Bilancia 

zápasov: 7 víťazstiev a jedna remíza. Napriek dobrému umiestneniu 

ostávame pri zemi a pokračujeme v poctivej práci na tréningoch ako aj v 

zápasoch. Samozrejme aj my máme problémy a to s úzkym kádrom 

hráčov. Preto by sme ešte privítali nových hráčov od 8 do 12 rokov. 

Na záver sa chceme poďakovať všetkým sponzorom, rodičom a 

ostatným, ktorí nám pomáhajú s úspešným vedením mužstva.

Roman Mokriš, tréner mužstva žiakov

56 cm, druhým v poradí bol domáci rybár Jozef Horvát s kaprom 50 cm. 
Napriek neveľkému množstvu súťažiacich (14 súťažiacich) z tridsiatich 
pripravených lovných miest sa nám podarilo zorganizovať skvelú akciu 
podporenú aj nádherným priam letným počasím. Keďže všetci 
zúčastnení mali v cene lístka zahrnutý aj guláš a burčiak, nikto 
nepohrdol výborným občerstvením a všetci posedeli v dobrej nálade do 
večera.    

Veríme, že sa nám podarí vytvoriť tradíciu a každý rok sa bude 
podujatie zlepšovať.  Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o 
zorganizovanie akcie a prispeli k jeho pohodovému priebehu.

Jozef Kováčik ml., predseda RZ 

Dorast potrebuje pomoc

Ešte pred začiatkom sezóny bolo až priveľa otáznikov, ohľadom nášho 
štartu do novej sezóny. Koniec tej predošlej bol v znamení často slabých 
výkonov mužstva, bez tréningu, trénera a možno chlapcom chýbala aj 
osobnosť, ktorá by ich motivovala ku zmene. Tá však nenastala. Niektorí 
sa rozhodli odísť do iných klubov na škodu ich samých ale aj klubu.

Mužstvo sa zmieta vo veľkých problémoch: nízky počet hráčov, chýba 
osobnosť, ktorá vytvorí kolektív s túžbou pracovať na sebe aj v krízových 
chvíľach. Momentálne prirodzená nevyzretosť hráčov, či už kvalitatívna, 
pretože prechod zo žiackej do dorasteneckej súťaži nie je jednoduchá 
zmena, navyše ak dve tretiny kádra tvoria tzv. novici. Mužstvo potrebuje 
mať vodcu, či prirodzené hráčske autority a vzory, ktoré ťahajú ich chuť 
pracovať na sebe dopredu a sú ich prirodzenými kritikmi, od ktorých 
lepšie prijímajú kritiku a spoločne  zvládajú futbalové víťazstvá, prehry a 
ciele. Chlapci jednoducho nemajú v krvi zodpovedný prístup k tréningu 
a niekedy aj k vystupovaniu voči okoliu a k povinnostiam voči klubu. Pre 
nich sú to funkcionári, tréner, ale aj spoluhráči. Jednoducho povedané, 
oni musia chcieť niečo dosiahnuť, potom môže tréner učiť ich 
futbalovému kumštu a funkcionári motivovať k lepším podmienkam 
pre futbalové vyžitie. 

To, že máme momentálne 6 bodov a sme na 15. mieste asi nie je to 
podstatné. Pre chlapcov musí byť zimná prestávka niečím novým 
(spoločný tréningový proces), inak je aj výrazne lepšie umiestnenie iba 
klamstvom ich samých a prípadné vysoké prehry dehonestáciou 
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V čase, keď leto už bežalo v plnom prúde, A-mužstvo 
začalo 17. júla letnú prípravu na nový futbalový ročník 
2009/2010. Úspešná príprava začala pozvaním na 
tradičný futbalový turnaj do Boroviec za účasti 
futbalistov z Ostrova, Veselého a domácich Boroviec. V 
prvom semifinálovom zápase sme porazili domácich 
futbalistov z Boroviec a mohli sme sa tešiť z postupu do 
finále. V druhom semifinálovom zápase sa predstavili 
mužstvá z Ostrova a Veselého, kde za kratší koniec ťahali 
futbalisti z Veselého. Vo finále si merali sily naši futbalisti 
s Ostrovancami. V ťažkom finálovom zápase sa nakoniec 
naši futbalisti tešili  z prvenstva a právom získali pohár 
starostu obce Borovce. 

Letná príprava pokračovala bez problémov, 
dochádzka na tréningové jednotky bola uspokojivá. 
Začiatkom augusta sme zorganizovali futbalový turnaj 
Villa Rivis vo Veľkom Orvišti za účasti mužstiev z 
Boroviec, Ostrova a Ratnoviec. Zástupcovia futbalistov z 
Ratnoviec 24 hodín pred začiatkom oznámili svoju 
neúčasť na turnaji. Našťastie sa nám podarilo narýchlo pozvať A-
mužstvo z Pobedima. Víťazmi turnaja sa opäť stali naši futbalisti, ktorí vo 
finále porazili  opäť futbalistov z Ostrova. 

Turnaju predchádzala úprava areálu futbalového ihriska,  príprava 
trávnika, natieranie konštrukcie plota zo strany Športovej ulice a rybníka 
a  montáž drevenej plochy na konštrukciu tribún. O to sa postarali 
správca ihriska a futbalisti, ktorí mali záujem na tom, aby sa futbaloví 
priaznivci cítili na ihrisku príjemne. Tieto práce prebiehali asi dva týždne. 

orvištského futbalu a na to si jednoducho nemôžeme zvykať. Za tých pár 
týždňov, ktoré som s nimi prežil, priniesli veľa emócií pozitívnych aj 
negatívnych. Zámerne nebudem menovite vyzdvihovať ani kritizovať 
nikoho z nich, pretože ich vnímam ako osobnosti a ako celok a o svojich 
možnostiach a schopnostiach vedia najlepšie. 

Chlapci, vy futbal hrať chcete, ale to chcú všetci! Ak vás bude operovať 
chirurg, ktorý vedomosti mal na ťahákoch tak... Čokoľvek v živote 
budete robiť bez obety a lásky, to jednoducho nepôjde a k tomu Vás 
musíme podporiť všetci, funkcionári, tréner a predovšetkým rodičia. 

Pozvite svojich rodičov na zápas. Pozvite ich, lebo ich potrebujete, 
nielen aby Vám pripravili občerstvenie po zápase, ale aby s Vami 
prežívali čo možno každý úspešný, ale aj boľavý futbalový krok. 
Prítomnosť vašich rodičov na zápase a ich morálna podpora je 
neoceniteľná. My ostatní im môžeme pomôcť ako najlepšie budeme 
vedieť. Podporou trénera, doplnením kádra, zabezpečením podmienok 
na trénovanie a predovšetkým ich učiť čestným víťazstvám, pretože 
radosť z výhry je to čo nás prirodzene poháňa dopredu. 

Bc. Roman Táborský, externý poradca TJ Slovan Veľké Orvište

A mužstvo v novej sezóne

Veľmi pozitívne hodnotím prístup chalanov, ktorí si neváhali zobrať 
dovolenku, aby pomohli pri skrášľovaní areálu a vytvorení pohodlia pre 
divákov. Ako sa nakoniec  ukázalo, divácka účasť na turnaji bola slabá, z 
čoho sme boli sklamaní. Toto nebola  jediná akcia realizovaná TJ. Tiež  
sme zorganizovali hodovú zábavu v sobotu a v nedeľu, kde už s účasťou  
nebol problém, z čoho sme boli milo prekvapení.

Káder mužstva sa počas letnej prípravy trošku zmenil a menil sa aj 
počas prebiehajúcej jesennej časti. Na hosťovanie do Boroviec odišiel T. 
Táborký, R. Mojzeš na Banku, M. Bernadič do Krakovian. Dobré vzťahy s 

Trebaticami sme potvrdili zrealizovaním prestupu  V. 
Heráka do našeho mužstva  a na hosťovanie k nám prišli  
T. Tonkovič, a Š. Šaso.  Z Ostrova sme získali na 
hosťovanie staronového brankára D. Butku a na prestup 
M. Borisa. Po prvých zápasoch odišiel R. Kostka za 
záchranárskymi prácami do Partizánskeho. Na druhej 
strane prišiel na hosťovanie P. Michálek z Trebatíc.

Súťaž sme výsledkovo nezačali zle. V prvom 
majstrovskom zápase sme remizovali v Červeníku 3:3, v 
ďalšom kole sme porazili futbalistov z Hlohovca vysoko 
6:1, ďalej nasledovali prehry na Prašníku 4:1 a doma s 
Veselým 1:2 a v Bojničkách 4:1. Nasledovali víťazstvá 
doma s Borovcami 1:0 a Dubovanmi 3:1. Ako už býva 
zvykom, nie vždy sa stretneme kompletné mužstvo a od 
toho sa odvíjajú aj výsledky.

Ku koncu roku nás čaká veľmi ťažká úloha. Musíme 
zohnať finančné sponzorské dary, lebo bez nich nám 
hrozí nedokončenie futbalovej jesene. Všetkým, ktorí 
prispejú a pomôžu TJ vopred ďakujem. Rád by som 
poďakoval aj p. Pavlovi Táborskému, ktorý venoval TJ 
paletu minerálnej vody. 

Ing. Jozef Bartko, 
predseda TJ Slovan Veľké Orvište


