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obyvateľov. Od 1.1.2009 do 30.11.2009 sa v 
obci narodilo 14 detí, na trvalý pobyt sa 
prihlásilo 29 občanov, z trvalého pobytu sa 
odhlásilo 15 občanov, zomrelo 12 občanov. 
V súčasnosti v obci žije 1071 občanov. 

Srdečne vítame nových občanov obce:  
26.11.2009 Tomáš Horňanský
29.11.2009 Sofia  Hrnčárová

S úctou sme sa rozlúčili: 
9.12.2009 Mária Jurgová 

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

60 rokov:  Dušan Pánik, Jozef Markech,  
Ing. Ľubomír Straka, Marta Drličková, 
Elena Hejsková, Margita Šišková 

65 rokov:  Margita Drličková 

70 rokov: Anna Markechová

75 rokov: Štefan Kučmík, Antonín Margala 

80 rokov:  Alžbeta Folajtárová, 
Mária Michelová

26.12. 2009 sa dožíva 98 rokov najstarší 
občan našej obce – pán Štefan Drlička. 

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
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Vianočná pohoda
Slávnostná výzdoba, vôňa ihličia, stoly prekypujúce hojnosťou, darčeky, rodina pokope... To 

všetko vytvára vianočnú pohodu. Avšak originálne Vianoce neboli až tak čarovné. Kvôli nejakej 
štatistike museli sa Jozef a Mária vybrať na ďalekú cestu. Cestovať na chrbte osla určite nebolo 
príliš príjemné pre ženu v požehnanom stave. Aké zložité bolo nájsť dôstojné ubytovanie a aké 
problémy nastali po narodení malého Ježiška. Svätá rodina určite neprežívala vianočnú pohodu. 

Aj my môžeme vianočné sviatky prežívať rok čo rok odlišne. Inak to bude v čase pokoja a šťastia, 
inak v čase vojny alebo krízy. Rozdielne slávime Vianoce, keď nás sužujú choroby alebo keď si 
môžeme povedať, že sme relatívne zdraví. Odlišne prežívame vianočné sviatky, ak je rodinná 
idylka nenarušená alebo ak rodinu zasiahla smrť či nedorozumenia. 

Aj keď z rôznych príčin nepociťujeme vianočnú pohodu, započúvajme sa do posolstva 
najkrajších sviatkov roka. Jozef a Mária určite nečakali taký problematický príchod Božieho syna 
na svet. Avšak ich srdcia prekypovali radosťou a pokojom, ktoré prináša viera v Božiu pomoc. 
Istota, že Boh stojí pri nich, im pomohla zabudnúť na všetky bolesti. Vzájomná láska a láska k Bohu 
im dodávala odvahy popasovať sa s nepriazňou života.   

Prajem všetkým obyvateľom Veľkého Orvišťa, aby im pohľad na betlehemské jasličky 
pripomenul, že vzájomná láska medzi ľuďmi a láska k Bohu je bohatstvom, ktoré zatieni 
materiálny nedostatok aj ľudský žiaľ.

JCLic. Ľuboš Tvrdý, kaplán

Výsledky volieb do TSK 
v našej obci.

Tak ako na celom Slovensku aj v našej obci sa 
dňa 14.11.2009 uskutočnil i  voľby do 
samosprávnych krajov, v našom prípade do 
Trnavského samosprávneho kraja.

Vo volebnom obvode č. 4 – Piešťany 
kandidovalo 46 kandidátov, z nich sme mohli 
dať svoj hlas piatim kandidátom.

V našej obci sa na prvých piatich miestach 
umiestnili títo kandidáti : 

1. JUDr. Katarína Cibulková  -  83 hlasov
2. JUDr. Jozef Bolješik -  81 hlasov
3. Ing. Jana Melicherová  -  57 hlasov
4. MUDr. Peter Ottinger  -  28 hlasov
5. PaedDr. Ivan Borovský -  25 hlasov
    Ing. Remo Cicutto  -  25 hlasov

N a  p o s t  p r e d s e d u  T r n a v s k é h o  
samosprávneho kraja kandidovali štyria 
kandidáti.

Výsledky volieb predsedu v našej obci :
1.  Ing. Tibor Mikuš -  80 hlasov
2.  Ing. Miroslav Jureňa -  46 hlasov
3.  MUDr. Gabriel Pavelek -  28 hlasov
4.  Mgr. Gábor Gál - 5 hlasov  

Rekonštrukcia námestia, Hlavnej a Školskej ulice
Naša obec získala z fondov Európskej únie v rámci Programu rozvoja 

vidieka finančné prostriedky vo výške 9,6 milióna Sk na realizáciu 
projektu Rekonštrukcia miestnych komunikácií. Podľa tohto projektu 
obec začne v budúcom roku rekonštruovať Hlavnú a Školskú ulicu v 
úseku od cintorína po križovatku Školskej, Mlynskej a Pažitnej ulice a 
námestie pri kultúrnom dome. V rámci rekonštrukcie bude vybudovaný 
nový chodník, asfaltový povrch cesty, zelené pásy a námestie. Na jar 
bude zvolané verejné zhromaždenie obyvateľov,  na ktorom budú 
obyvatelia informovaní o plánovanom postupe prác.

Príhovor starostu
V tomto čase si sadáme k prestretému vianočnému stolu, aby sme sa tešili s našou rodinou, 

príbuznými a známymi z najkrajších sviatkov v roku – Vianoc.
Sú to sviatky, keď si viac uvedomujeme silu rodinného puta, silu priateľstva, lásky, úcty a 

obetavosti. Tieto hodnoty by mali spájať aj našu veľkú rodinu Orvišťanov. Pre každého z nás je 
dôležité, aby sme svoj život prežili v spokojnosti, ľudskej spolupatričnosti, osobným uplatnením 
sa a dosiahnutím svojich cieľov. Symbolom Vianoc je milé dieťatko v jasličkách. Tak ako deti 
prijímajú od nás rodičov pohladenie, pochvalu, lásku, pochopenie či pohľad na svet, tak aj my 
dospelí počujeme radšej od ľudí teplé ľudské slovo, vidíme u ľudí radšej pozitívny vzťah k životu, 
úprimnosť a vzájomnú úctu.  U nás dospelých je to však zložitejšie, kým takýto postoj od ľudí 
požadujeme, ťažko už vieme  svojim spoluobčanom takýto postoj prejaviť. Robí nám problém 
tešiť sa zo šťastia toho druhého, svojím postojom dokazovať svoj úprimný vzťah k ľudom a k 
svojmu okoliu. Skôr dokážeme sa nahnevať napr. na svojho suseda, spoluobčana, pohádať sa, 
nenávidieť, ako sa slušne o probléme porozprávať, tolerovať sa navzájom a hľadať inteligentné 
riešenia.  

V tomto vianočnom čase si nájdime chvíľku na zamyslenie sa, predovšetkým každý sám nad 
sebou, porozprávajme sa spolu s našimi blízkymi, najmä s našimi deťmi, aby v nás mali dobrý 
príklad, aby sme im mohli odovzdať posolstvo porozumenia, láskavosti, súdržnosti. Nech oni 
takéto posolstvo môžu odovzdať zase svojim deťom. Aby sa medzi ľuďmi nevytrácala ľudskosť, 
aby naše deti nerozbíjali susedom okná, aby naše deti agresívne nenapádali svojich spolužiakov, 
aby nepoškodzovali majetok a zdravie iných. Nájdime si ten čas a určite pre budúcnosť tým všetci 
len získame. Buďme tým najlepším vzorom pre naše deti, je to v našich rukách. 

Milí občania, 
v mene obecného zastupiteľstva a vo svojom mene, Vám želám vianočné sviatky naplnené 

pokojom, šťastím, zdravým a spolupatričnosťou človeka s človekom. Deťom želám, aby si pod 
stromčekom našli taký darček, po akom túžia, ale predovšetkým im želám, aby v nás rodičoch a 
starých rodičoch našli ten správny vzor.

Do nového roku Vám prajem vnútornú silu na prekonávanie prekážok, ktoré sa nám postavia do 
cesty. Prajem Vám nastávajúci rok naplnený ľudskosťou, toleranciou, vzájomnou úctou a 
pomocou.   

starosta obce

Po výstavbe kanalizácie ide o druhú rozsahom prác veľmi veľkú 
stavebnú akciu. Počas stavebných prác budeme nútení všetci 
rešpektovať určité ťažkosti, ktoré sú nevyhnutne spojené so stavebnou 
činnosťou, ako napr. zvýšená prašnosť, blato a pod. Po rekonštrukcii 
však uvedené ulice získajú úplne nový vzhľad a budú tvoriť skutočne 
reprezentačné centrum obce.   

starosta obce

Milosti plné Vianoce a požehnaný nový 
rok všetkým Orvišťanom praje 

Mons. Dr. Jozef Bohunický 
farár – H. Streda 
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stavebnú akciu. Počas stavebných prác budeme nútení všetci 
rešpektovať určité ťažkosti, ktoré sú nevyhnutne spojené so stavebnou 
činnosťou, ako napr. zvýšená prašnosť, blato a pod. Po rekonštrukcii 
však uvedené ulice získajú úplne nový vzhľad a budú tvoriť skutočne 
reprezentačné centrum obce.   

starosta obce

Milosti plné Vianoce a požehnaný nový 
rok všetkým Orvišťanom praje 

Mons. Dr. Jozef Bohunický 
farár – H. Streda 
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ZAUJÍMAVOSTI

Loď:  Vchodom vojdeme do lode. U dverí je kotlíček so svätenou 
vodou. Loď vypĺňajú z oboch strán kostola stolice. Pred nimi i medzi nimi 
je voľný priestor, kde počas bohoslužby stoja ženské mladšieho veku. V 
pravom kúte je  socha Panny Márie, v ľavom sv. Antona. Steny lode i 
svätyne okrášľujú obrazy krížovej cesty, ktorá je v nemeckom znení. Nad 
obrazmi krížovej cesty sú ešte dva obrazy, obraz Madony a obraz anjela 
strážcu. Povalu lode zdobí maľovka srdca tŕním korunovaného            a 
mečom prerazeného. Okolo sa rozbiehajú zlaté lúče.

Svätyňa: Svätyňa je oddelená od lode románskym oblúkom. V nej je 
u m i e s t n e n ý  o l t á r  s  
obrazom Nanebovzatia  
Panny Márie, ktorá je i 
patrónkou kostola. Je to 
olejová maľba od Bauera z 
roku 1867. Z oboch strán 
oltára pri stenách sú 
umiestnené stolice. Svetlo 
d o p a d á  d o  s v ä t y n e  
jedným oknom. Pod ním 
je hrob. Povala svätyne je 
zdobená maľbou: obloha 
p o s i a t a  h v i e z d a m i ,  
uprostred kruhovite sa 
rozbiehajúcich lúčov je 
biela holubica. Zo svätyne 
vedú dvere do sakristie.

Z á s t a v y :  P r i  
slávnostných cirkevných 
sprievodoch sa používali 
zástavy. Sú umiestnené v 
lodi, v dierach stolíc, ktoré 
sú pre tento účel  v  
stoliciach vyrezané. Sú 
červenej farby. Jedna s 
obrazom sv. Michala  a sv. 

Podľa dostupných údajov bol kostol v našej obci postavený v roku 
1743. Bol to drevený kostolík.

Zachovala sa listina z 19. mája 1740 v ktorej je spísaná žiadosť o 
postavenie kostolíka a zároveň venovanie pozemku z obecného chotára 
o výmere dvoch meríc. V roku 1803 sa obyvatelia našej obce zaviazali 
postaviť nový kostol, nakoľko pôvodný drevený kostolík bol vo veľmi 
zlom stave.

 V obecnej kronike je opis kostola v našej obci nasledovný (1934). Na 
cintoríne stojí starobylý jednovežový filiálny kostol. Jeho múry sú 
dopukané. Východná - oltárna strana tvorí polkruh. Kostol má 5 okien. 
Na pravej strane vo východnej časti je malý výklenok - sakristie. Kostol je 
pokrytý škridlou. V jeho stavbe sa javia prvky viacerých slohov, z čoho sa 
usudzuje, že bol viac ráz zničený a  opravovaný. Vchod do kostola 
umožňujú dvojkrídlové dvere z ľavej strany. Vnútorné miesto kostola 
tvoria loď, sakristie a chórus.                                                                                  

O našom kostole

Terézie, druhá sv. Alojza a sv. Trojice, tretia je bielej farby.
V zadnej časti lode je drevený chór. Stojí na drevených podstavcoch. 

Svetlo dopadá malým kruhovým okienkom od zadnej steny. Na chóre je 
bezpedálový organ, hodne starý to hudobný nástroj. Má asi 200 rokov.

Veža:  Vchod na chór a vežu je spoločný. Vedú tam drevené schody. 

Veža je štvorboká, drevená, z vonku pokrytá plechom. Svetlo dopadá z 
každej strany dvoma nezasklenými okienkami. V nej sú umiestnené dva 
zvony, malý a veľký. Malý zvon pochádza z roku 1910 a je na ňom nápis: 
Nagy Orvistye 1910, Outtlék Fisher T.Nagyszombat. Na veľkom zvone je 
nápis „Ku cti Panny Márie uliať nechala r.k. obec Veľké Orvište 1922, liali 
bratia Fischer v Trnave“.

 V periodiku  „SLOVÁK“ s dátumu 13. júl 1940 je uvedené : Kostol v 
posledných rokoch svojim stavom nevyhovoval. Zásluhou neúnavného 
piešťanského dekana-farára Alexandra Šindelára a štedrých rúk 
veľkoorvištských veriacich bol miestny kostol zväčšený a renovovaný. V 
nedeľu 7. Júla t.r. bola posviacka obnoveného kostola za hojnej účasti 
veriacich a obecenstva z okolitých obcí, ktorú odbavoval novomestský 
prepošt T. Cabán. Pri slávnosti účinkoval „Spevokol veľkoorvištskej 
mládeže“ pod vedením organistu - učiteľa Ed. Kľubicu. Kazateľom bol 
pán dekan V.Žilinčan.

O prestavbe kostola 
sa už uvažovalo od 
roku 1923, keď vtedajší 
richtár Ján Bolješik 
listom do Ameriky 
požiadal rodákov z 
V e ľ k é h o  O r v i š ť a  
žijúcich v Amerike o 
milodary na obnovu 
kostola.

V obecnej kronike sú 
u v e d e n é  m e n á  
jednotlivých darcov - 
rodákov a zbierka 
činila 11 000 korún a 
stala sa základinou pre 
obnovu kostola.  V 
rokoch 1936 a 1937 
bola táto základina 
doplnená o čiastku 
112 127  Kčs.

Zo zápisov v obecnej 
kronike spracoval

Ing. Jaroslav Maco

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Samospráva obce predpokladá zapájanie občanov do správy vecí 
verejných. Len občiansky aktívna obec môže žiť bohatým spoločenským 
životom v oblasti kultúry, športu, starostlivosti o naše životné prostredie 
a pod. 

Aktivitu poslancov, členov komisií, zamestnancov obce a širokej 
občianskej spoločnosti v obci si veľmi cením. Preto na každej schôdzi 
obecného zastupiteľstva poďakujem tým, ktorí svojou aktivitou často v 
osobnom voľne organizujú kultúrne a športové podujatia, pripravujú 
naše obecné noviny, starajú sa o obecný majetok, pomáhajú získavať 
zdroje pre rozvoj obce  a pod.  V roku 2009 patrí moje poďakovanie (v 
zátvorke je dátum zastupiteľstva): 
1. Rybárskemu združeniu Záhumnie za vyčistenie prítokového kanála 

do rybníka a okolia rybníka (29.1.2009).
2. Za pomoc pri organizovaní osláv privítania nového roku 2009: 

pánovi Mariánovi Hoštákovi a pánovi Lukášovi Šandrikovi za ozvučenie, 
pani Margite Knapcovej, pani Eve Folajtárovej, pani Emílii Lehotskej za 
pohostenie, manželom Strakovcom a pani Anne Bolečkovej za prípravu 
občerstvenia (29.1.2009).
3. Pánovi Bohušovi Hercegovi za pomoc pri obnovení elektrickej 

prípojky po požiari v  dome rodiny Antona a Anny Vavrincovcov 
(27.2.2009).
4. Pánom Mariánovi Hoštákovi a pánovi Žeravíkovi za pomoc pri 

odhŕňaní snehu z miestnych komunikácií (27.2.2009).
5. Pani Margite Knapcovej za obetavú starostlivosť o našich obyvateľov, 

najmä za  vedenie klubu seniorov, zabezpečenie účasti zástupcov obce 
pri životných jubileách našich obyvateľov a pri poslednej rozlúčke so 
zosnulým  obyvateľom obce (27.3.2009).
6. Pani Hilde Matejíkovej za starostlivosť o záhony na cintoríne 

(27.3.2009).
7. Pani Magdaléne Strakovej za výzdobu obecného úradu k Veľkej noci 

(24.4.2009).

8. Pánovi Bohušovi Hercegovi za pomoc pri kontrole ističov rozvodu 
elektrickej energie v obci   (24.4.2009).
9. Pani Oľge Stankovičovej, pani Magdaléne Strakovej, pani Anne 

Bolečkovej a pánovi Mariánovi Hoštákovi za úpravu verejného 
priestranstva v osobnom voľne (29.5.2009).
10. Pánovi Jaroslavovi Vavrincovi za zodpovedné vykonávanie práce 

správcu športového areálu (29.5.2009).
11. Všetkým občanom, ktorí sa podieľali na príprave a organizovaní 

otvorenia viacúčelového ihriska (29.5.2009).
12. Rybárskemu združeniu Záhumnie, základnej a materskej škole za 

zorganizovanie osláv Dňa detí (26.6.2009).
13. TJ Slovan Veľké Orvište za pomoc pri natieraní plota okolo ihriska 

(28.8.2009).
14. Členom záhradkárskej osady, pani Oľge Stankovičovej, pani 

Magdaléne Strakovej a pani Anne Bolečkovej za starostlivosť o okrasné 
záhony v obci. (28.8.2009).
15. Klubu seniorov Jazmín za úpravu záhonov na cintoríne (25.9.2009).
16. Základnej škole, materskej škole a miestnej knižnici za aktivitu pri 

tvorbe projektov, na základe ktorých získali dotácie na lepšie vybavenie 
škôl a knižnice (25.9.2009).
17. Redakcii Orvištských novín a všetkým, ktorý prispievajú svojimi 

článkami za ich náročnú prácu pri tvorbe našich novín (30.10.2009).
18. Rodičom, základnej a materskej škole za zorganizovanie 1. 

rodičovského plesu (27.11.2009).
19. Pani Magdaléne Strakovej za významnú pomoc pri získavaní 

dotácií pre rozvoj obce (27.11.2009).
20. Zamestnancom obce, zástupcovi starostu Ing. Jaroslavovi Macovi, 

poslancom a členom komisií za iniciatívnu prácu pri správe vecí 
verejných (27.11.2009).

Starosta ďakuje 

Oznam  

Pri vybavovaní pohrebu treba oznámiť 
pani Magdaléne Kovačikovej Veľké Orvište 
č. 279 deň a hodinu pohrebu zosnulého na 

telefónne číslo 0907 436 136 alebo 
0918 132 890.

Vyhodnotenie projektovej činnosti obce za r. 2009  

P.č.  Názov projektu  Poskytovateľ  
Dotácia 
(EUR)  Autor projektu  

1  Vybavenie pamätnej izby obce Veľké Orvište  TTSK  1 300  Ľudovít Boleček  
2  Obnova miestnej časti Záhumnie pre mládežnícke aktivity  TTSK  1 360  Ľudovít Boleček  
3

 
Doplnenie rekonš.kuchyne a jedálne pre seniorov 

 
TTSK

 
3 300

 
Anna Bolečková

 
4

 
Rozšírenie využitia športového areálu pre všetkých

 
TTSK

 
1 000

 
Ľudovít Boleček

 
5

 

Verejná parkovacia plocha a chodník k novému ihrisku

 

MAMA 
s.r.o.

 

9 534

 

Ľudovít Boleček, Mama 
s.r.o.

 6

 

Modrenizácia vzdelávacieho procesu na základných 
školách

 

MŠ SR
 

5 166
  

P. Turza, D. Ábelová
 

7

 

Výtvarné aktivity "Dúhová paletka"

 

MŠ SR

 

2 375

 

Mária Šišková

 8

 

Moderná školská jedáleň -

 

chutne a zdravo

 

MŠ SR

 

nepodporený 

 

Mária Dobrovodská

 9

 

Náš kamarát šport

 

MŠ SR

 

nepodporený 

 

Mária Šišková

 

  

10

 

Oprava polyfunkčnej budovy obce Veľké Orvište

 

MPô SR

 

nepodporený 

 
 

Ľudovít Boleček

 11

 

Vyrieš. bezpeč. prístupu chodcov k autobus. zast. v obci 

 

MF SR

 

nepodporený 

 

Ľudovít Boleček

 
12

 

Obnova pôvodného genefondu rýb v rybníku

 

MŽP SR

  

nepodporený

 

Jozef Kováčik ml.

 
13

 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci V. Orvište

 

MH SR

 

v hodnotení

 

Premier Consulting, obec

 
14

 

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci

 

MPô SR

 

318 889

 

Premier Consulting, obec

 
15

 

Skvalitnenie knižného fondu obecnej knižnice

 

MK SR

 

500

 

Mária Machajová

 
16

 

Elektronizácia obecnej knižnice Veľké Orvište

 

MK SR

 

500

 

Mária Machajová

 

  

SPOLU

   

343 924

   

  

Prepočet na Sk

   

10 361 054

   

 
Upozorňujeme návštevníkov www stránky obce, 

že v súčasnosti sa pripravuje 
           rozsiahla aktualizácia stránky 

www.velkeorviste.sk.
V budúcom roku na nej návštevníci nájdu 

           oveľa viac aktuálnych informácií 
o našej obci. 

Pôvodný kostolík (obrázok z r. 1934)Pôvodný kostolík (obrázok z r. 1934)

Kostolík po prístavbe a rekonštrukciiKostolík po prístavbe a rekonštrukcii



Orvištské noviny-4- Orvištské noviny -5-december 2009 december 2009

ZAUJÍMAVOSTI

Loď:  Vchodom vojdeme do lode. U dverí je kotlíček so svätenou 
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Panny Márie, ktorá je i 
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olejová maľba od Bauera z 
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uprostred kruhovite sa 
rozbiehajúcich lúčov je 
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vedú dvere do sakristie.

Z á s t a v y :  P r i  
slávnostných cirkevných 
sprievodoch sa používali 
zástavy. Sú umiestnené v 
lodi, v dierach stolíc, ktoré 
sú pre tento účel  v  
stoliciach vyrezané. Sú 
červenej farby. Jedna s 
obrazom sv. Michala  a sv. 

Podľa dostupných údajov bol kostol v našej obci postavený v roku 
1743. Bol to drevený kostolík.

Zachovala sa listina z 19. mája 1740 v ktorej je spísaná žiadosť o 
postavenie kostolíka a zároveň venovanie pozemku z obecného chotára 
o výmere dvoch meríc. V roku 1803 sa obyvatelia našej obce zaviazali 
postaviť nový kostol, nakoľko pôvodný drevený kostolík bol vo veľmi 
zlom stave.

 V obecnej kronike je opis kostola v našej obci nasledovný (1934). Na 
cintoríne stojí starobylý jednovežový filiálny kostol. Jeho múry sú 
dopukané. Východná - oltárna strana tvorí polkruh. Kostol má 5 okien. 
Na pravej strane vo východnej časti je malý výklenok - sakristie. Kostol je 
pokrytý škridlou. V jeho stavbe sa javia prvky viacerých slohov, z čoho sa 
usudzuje, že bol viac ráz zničený a  opravovaný. Vchod do kostola 
umožňujú dvojkrídlové dvere z ľavej strany. Vnútorné miesto kostola 
tvoria loď, sakristie a chórus.                                                                                  

O našom kostole

Terézie, druhá sv. Alojza a sv. Trojice, tretia je bielej farby.
V zadnej časti lode je drevený chór. Stojí na drevených podstavcoch. 

Svetlo dopadá malým kruhovým okienkom od zadnej steny. Na chóre je 
bezpedálový organ, hodne starý to hudobný nástroj. Má asi 200 rokov.

Veža:  Vchod na chór a vežu je spoločný. Vedú tam drevené schody. 

Veža je štvorboká, drevená, z vonku pokrytá plechom. Svetlo dopadá z 
každej strany dvoma nezasklenými okienkami. V nej sú umiestnené dva 
zvony, malý a veľký. Malý zvon pochádza z roku 1910 a je na ňom nápis: 
Nagy Orvistye 1910, Outtlék Fisher T.Nagyszombat. Na veľkom zvone je 
nápis „Ku cti Panny Márie uliať nechala r.k. obec Veľké Orvište 1922, liali 
bratia Fischer v Trnave“.

 V periodiku  „SLOVÁK“ s dátumu 13. júl 1940 je uvedené : Kostol v 
posledných rokoch svojim stavom nevyhovoval. Zásluhou neúnavného 
piešťanského dekana-farára Alexandra Šindelára a štedrých rúk 
veľkoorvištských veriacich bol miestny kostol zväčšený a renovovaný. V 
nedeľu 7. Júla t.r. bola posviacka obnoveného kostola za hojnej účasti 
veriacich a obecenstva z okolitých obcí, ktorú odbavoval novomestský 
prepošt T. Cabán. Pri slávnosti účinkoval „Spevokol veľkoorvištskej 
mládeže“ pod vedením organistu - učiteľa Ed. Kľubicu. Kazateľom bol 
pán dekan V.Žilinčan.
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richtár Ján Bolješik 
listom do Ameriky 
požiadal rodákov z 
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V obecnej kronike sú 
u v e d e n é  m e n á  
jednotlivých darcov - 
rodákov a zbierka 
činila 11 000 korún a 
stala sa základinou pre 
obnovu kostola.  V 
rokoch 1936 a 1937 
bola táto základina 
doplnená o čiastku 
112 127  Kčs.

Zo zápisov v obecnej 
kronike spracoval
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Starosta ďakuje 

Oznam  

Pri vybavovaní pohrebu treba oznámiť 
pani Magdaléne Kovačikovej Veľké Orvište 
č. 279 deň a hodinu pohrebu zosnulého na 

telefónne číslo 0907 436 136 alebo 
0918 132 890.

Vyhodnotenie projektovej činnosti obce za r. 2009  

P.č.  Názov projektu  Poskytovateľ  
Dotácia 
(EUR)  Autor projektu  
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3

 
Doplnenie rekonš.kuchyne a jedálne pre seniorov 

 
TTSK

 
3 300

 
Anna Bolečková

 
4

 
Rozšírenie využitia športového areálu pre všetkých

 
TTSK

 
1 000

 
Ľudovít Boleček

 
5

 

Verejná parkovacia plocha a chodník k novému ihrisku

 

MAMA 
s.r.o.

 

9 534

 

Ľudovít Boleček, Mama 
s.r.o.

 6
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P. Turza, D. Ábelová
 

7
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Mária Šišková

 8
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chutne a zdravo
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Mária Dobrovodská

 9
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10
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 11
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12
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Jozef Kováčik ml.

 
13
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14
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15
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Mária Machajová

 

  

SPOLU

   

343 924

   

  

Prepočet na Sk

   

10 361 054

   

 
Upozorňujeme návštevníkov www stránky obce, 

že v súčasnosti sa pripravuje 
           rozsiahla aktualizácia stránky 

www.velkeorviste.sk.
V budúcom roku na nej návštevníci nájdu 

           oveľa viac aktuálnych informácií 
o našej obci. 

Pôvodný kostolík (obrázok z r. 1934)Pôvodný kostolík (obrázok z r. 1934)

Kostolík po prístavbe a rekonštrukciiKostolík po prístavbe a rekonštrukcii
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Mikuláš – 2009 
Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš ... spevom tejto piesne otvorili 

najmenšie deti z našej obce – deti materskej školy, milú besiedku s 
Mikulášom, ktorý ani toho roku neobišiel našu obec a zavítal v sobotu 
5.12. do pripraveného,  krásne vyzdobeného,  kultúrneho domu. Pásmo 
piesní a básní o zime, Mikulášovi ale aj Vianociach, biblický príbeh Márie, 
Jozefa a malého Ježiška, ktoré si pripravili deti z materskej a základnej 
školy vytvorilo atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov.  Naplnená 
sála kultúrneho domu sa premenila na veľmi úspešnú kultúrnu akciu tak 
ako vždy v minulosti. 

Mikuláš, anjel, ale nechýbal ani čert, si pre deti pripravili okrem 
sladkostí v podobe balíčkov aj krátky program. Čert najviac zaujal deti 
svojim veľkým vrecom a vysvetlením funkcie tohto jeho 
neodmysliteľného doplnku. Niektoré deti si dokonca mohli vyskúšať 
ako čert odnáša vo vreci neposlušné deti. Za túto skvelú akciu patrí 
poďakovanie pedagogickým pracovníkom našej obce a členom 
kultúrnej komisie ale aj ostaným ochotným občanom.

Janka Kováčiková

Miestny odbor Matice slovenskej so sídlom vo Veľkom Orvišti vznikol 
15. septembra 2007 na ustanovujúcom valnom zhromaždení. Máme 
rôznorodé aktivity, o ktorých sa dočítate na našej internetovej stránke, 
ktorá je momentálne v príprave. 

Stojí však za zmienku, že pod našim miestnym odborom pracuje už 
úspešný Tanečný súbor mladých matičiarov, ktorého manažérom je 
predsedníčka nášho miestneho odboru Ing. Jana Melicherová, 
tanečným pedagógom a choreografom je Libor Hlaváček - maestro s 
aktívnou zahraničnou tanečnou baletnou praxou s mnohými 
medzinárodnými oceneniami, zároveň je medzinárodným rozhodcom 
na všetky druhy tancov a tanečným pedagógom v tanečných školách na 
Slovensku a v Čechách. 

Súbor trénuje pravidelne v školskom roku v sále kultúrneho domu 
Veľké Orvište od 17:00 hod. do 19:00 hod. ( ak je sála obsadená, v 
miestnej základnej škole). Každý školský rok cez letné prázdniny, v 
druhom júlovom týždni, organizujeme intenzívne tanečné sústredenie 
s účasťou pozvaných lektorov, napr. s majsterkou sveta v moderných 

tancoch showdance. Súbor sa špecializuje na spoločenský tanec - 
otváranie plesových sezón (8 párov), ale aj na moderný tanec 
showdance. Kto má seriózny záujem a chce sa zdokonaliť v tanci, môže 
sa v tomto čase prísť na nás pozrieť a potom sa rozhodnúť či bude 
pokračovať.

Ing. Jana Melicherová
predsedníčka MO MS

Kontakty na nás:
predsedníčka: Ing. Jana Melicherová
mobil: 0905 207 970
e - mail: 
poštová adresa: 922 01Veľké Orvište, Slnečná 188
tajomníčka: Gabriela Michelová
tel./fax: 0337746183
mobil: 0905 445 545 

melicherova.jana@azet.sk

Miestny odbor Matice slovenskej

KULTÚRA, SOCIÁLNE VECI A ZDRAVOTNÍCTVO

Aj v tomto roku sa  v klube seniorov zišli najmladší občania Orvišťa 
spolu so svojimi rodičmi na 2. ročníku  spoločenskej udalosti „Uvítanie 
do života najmladších občanov Orvišťa“. Na slávnosti matrikárka  obce 
predstavila starostovi  trinásť detí narodených v tomto roku – 7 chlapcov 
a 6 dievčat. 

Prvým občanom narodeným v tomto roku bol Samuel Vavrinec, nar. 
08.01.2009, rodičia Igor Vavrinec a Andrea Vavrincová. 

Ďalej to boli: 
Eliáš Hanšut, nar. 13.04.2009, 

rodičia Peter Hanšut a Eva Hanšutová, 
Paulína Paulovičová, nar. 22.04.2009, 

rodičia Silvia Paulovičová a Pavol Paulovič, 
Ema Michelová, nar. 21.04.2009, 

rodičia Rastislav Michel a Marcela Michelová, 
Samuel Šiška, nar. 23.05.2009, 

rodičia Ľubomír Šiška a Michaela Šišková, 
Mário Beníček, nar. 11.05.2009, 

rodičia Mário Vavrinec a Linda Beníčková, 
Simona Kyselová, nar. 06.07.2009, 

rodičia Pavol Kysela a Lucia Kyselová, 

Jakub Boris, nar. 31.07.2009, 
rodičia Miroslav Boris a Ing. Andrea Borisová, 

Sofia Plaskoňová, nar.12.08.2009,
rodičia Marek Plaskoň a Klaudia Plaskoňová, 

Terézia Rebrová, nar. 16.08.2009, rodičia Peter Rebro a Eva Rebro, 
Timotej Maco, nar. 17.08.2009, rodičia Miloš Maco a Soňa Macová, 
Šimon Bartko, nar. 18.08.2009, 

rodičia Martin Bartko a Zuzana Bartková,  
Tamara Táborská, nar. 01.09.2009, 

rodičia Pavol Táborský a Tatiana Táborská. 

Najmenším občanom odovzdal starosta album s blahoželaním obce a 
malý finančný darček. 

Slávnostnú atmosféru podujatia dotvorila kultúrnym programom 
Milka Glasnáková a speváčky z klubu seniorov. V príjemnej atmosfére, 
pri priateľskom rozhovore  si všetci prítomní chvíľku pobudli pri 
poháriku šampanského. V tomto roku sa v skutočnosti narodilo 15 detí, 
dve deti, ktoré sa narodili na konci roka 2009 budú po dohovore 
s rodičmi pozvaní na uvítanie v r. 2010.

redakcia ON

Uvítanie detí do života

Drápačky
Kultúrne vyžitie občanom, ktorí boli ochotní prísť v nedeľu 29.11. 

popoludní do miestneho kultúrneho domu, poskytla skupina 
divadelníkov z amatérskeho ochotníckeho divadla Dino z Hornej Stredy 
svojou hrou Drápačky. Predstavenie malo svojim prevedením zvláštny 
charakter. Divák sa mohol preniesť do čias dávno minulých, kedy sa na 
dedinách stretávali ľudia – väčšinou ženy v zimnom období po večeroch 
v domoch a drápali perie, ktoré získavali v letnom období chovom husí. 
Typické pri týchto drápačkách bolo rozprávanie rôznych príbehov 
vymyslených, ale aj pravdivých, dotvorených ľudovým folklórom. Aj 
tento príbeh sa začal rozprávaním – čítaním z kroniky starého otca, o 
tom ako prišiel na naše územie prvý Slovan. Dej pokračoval historickou 
paródiou na vývoj našich dejín až po súčasnosť. Striedanie výjavov z 
minulosti s prítomnosťou sa hercom podarilo stvárniť plynulo a 
zaujímavo pre diváka, ktorý bol v neustálom napätí čo bude ďalej. Hra 
bola z časti poučná, z časti komediálna ale hlavne veselá oddychovka. S 
takýmto dojmom som odchádzala domov ja a dúfam, že aj vy ostaní, 
ktorí ,ste tam boli.

Túto akciu pre vás pripravila komisia kultúry a školstva pôsobiaca pri 
obecnom zastupiteľstve.

Janka Kováčiková

Ak láska topí ľad, čo pani Zima 

vyčarila. Ak dá človek viac, čo 

v sebe skrýva. Ak vládne všade 

ticho a počuť len praskať mráz, 

padajúce vločky a v detských 

očiach je vidieť jas.

Tak prišla doba, keď každý 

pre každého má pár prívetivých 

viet, ten zázrak sú Vianoce 

a nad čaro Vianoc nič 

krajšieho niet.

Upratovanie BlacínUpratovanie Blacín
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Každý pondelok sa v hojnom počte stretávame v klube seniorov. 
Podobne tomu bolo aj v jeden októbrový pondelok, keď nás prišiel 
navštíviť starosta obce so svojím zástupcom. Dôvod ich návštevy bol 
jasný – prišli nám s malým darčekom popriať k nášmu sviatku veľa 
zdravia, šťastia, lásky a pohody. 

Začiatkom októbra sme sa chceli popýšiť úrodou z našich záhradiek a 
urobili sme si preto výstavu ovocia a zeleniny. Prišli si ju pozrieť aj žiaci 
základnej školy, ktorí si pripravili zaujímavý kultúrny program. 

KULTÚRA, SOCIÁLNE VECI A ZDRAVOTNÍCTVO

V novembri pri príležitosti volieb do VÚC  nás navštívila poslankyňa NR 
SR pani JUDr. Cibulková. Na krátkej veľmi otvorenej a úprimnej debate 
sme sa bavili tak, ako by sme boli starí známi. Hovorili sme aj o tom, aký 
volebný program si pripravila pre starších občanov nášho okresu a teda 
aj našej dediny.  

Sme veľmi radi, že máme možnosť stretávať sa v našom klube. Vážime 
si starostlivosť obce o nás seniorov. Preto všetkým dobrým ľuďom v obci, 
predovšetkým však starším ľuďom, prajem zdravie, šťastie a Božie 
požehnanie.  

Margita Knapcová 

Z činnosti klubu seniorov

Diamantové oslavy
60. výročie svadby, čiže diamantovú svadbu, oslávili manželia  Ladislav 

a Alžbeta Valní. Pri takejto vzácnej udalosti nemohli chýbať ani 
zástupcovia obce. Starosta obce zablahoželal oslávencom k ich 
vzácnemu jubileu a pani Knapcová s pani Balekovou prispeli kultúrnym 
programom. Oslávenci neskrývali slzy dojatia a radosti z nečakanej 
návštevy. 

Margita Knapcová 

Návšteva v ZSS

Každoročne pred Vianocami navštívi starosta obce spolu s pani 
Margitou Knapcovou občanov našej obce, ktorí v súčasnosti žijú v 
zariadeniach sociálnych služieb v Krakovanoch, Vrbovom a Komárne. 
Odovzdá im malé darčeky a zaželá veľa zdravia, šťastia a pohody.

Stalo sa už tradíciou, že starosta obce pozve na záver pracovného roka 
na spoločenský večierok zamestnancov obce, poslancov obecného 
zastupiteľstva, členov komisií, zástupcov spoločenských organizácií a 
ďalších hostí, ktorí rôznym spôsobom pomáhajú našej obci. 
Spoločenský večierok sa tradične konal v klube seniorov.  Na zdarný 
priebeh akcie prispeli sponzori.

Sila obce je predovšetkým v jej obyvateľoch a hlavne v aktívnych 
občanoch. Spoločenský večierok na záver pracovného roka je formou 
poďakovania obce svojim zamestnancom a ďalším občanom, ktorí 
popri svojich každodenných povinnostiach si dokážu nájsť čas, často na 
úkor osobného voľna, aby v zvýšenej miere pomohli našej obci.

starosta obce

Záver pracovného roka

Margita Knapcová 

Vianoce pre seniorov
Priestory kultúrneho domu ožili v nedeľu  20. decembra vianočnou 

náladou.  Už 14 rokov sa ku spoločnému posedeniu schádzajú orvištský 
seniori, aby spoločne oslávili najkrajšie sviatky v roku. 

Slávnostné podujatie otvorila pani Margita Knapcová, predsedníčka 
komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo, seniorom sa prihovoril aj 
starosta obce Dr. Ľudovít Boleček. O dobrú náladu na podujatí sa 
postaral folklórny súbor Krakovianka a Vavrinecká trojka. Keďže k 
Vianociam patria darčeky, aj v tomto roku boli všetci seniori, starší ako 65 
rokov obdarovaní bomboniérou alebo vínkom.          

redakcia ON

Zabíjačka
Miestny odbor Matice slovenskej pripravil pre občanov opäť príjemné 

prekvapenie. V sobotu 19.12. sa konala pri kultúrnom dome pravá 
zabíjačka. Z kotla sa parilo, v kuchyni kultúrneho domu sa pripravovali 
zabíjačkové špeciality. Dookola sa šírila príjemní vôňa. Mäso, jaternice, 
tlačenku, podbradok a iné zabíjačkové špeciality si mohli občania 
zakúpiť za „ľudové“ ceny. 

Matičiari sa činia. Na jeseň upratali spolu s poľovníkmi Blaciny, 
teraz pripravili zabíjačku. Uvidíme, čím nás prekvapia nabudúce. 
Obec víta takéto aktivity a v rámci svojich možností činnosť 
matičiarov podporuje.

starosta obce
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ŠKOLA A KNIŽNICA

Už dlhšiu dobu plánovaný rodičovský ples sa nám konečne podarilo 
zrealizovať v sobotu  21. novembra 2009. Hoci s prípravou plesu bolo 
veľmi veľa roboty, výsledok stál za to. Na plese sa zúčastnilo niečo cez sto 
ľudí, ktorí si zakúpili vstupenky v predpredaji v materskej a základnej 
škole. Sálu v kultúrnom dome sme slávnostne vyzdobili, pripravili sme 
stoly a urobili ďalšie nevyhnutné a potrebné úkony na bezproblémový 
priebeh plesu.

O 19. hodine ples  slávnostne otvorila riaditeľka materskej školy Mária 
Šišková. Privítala  hostí a predstavila tanečný súbor mladých tanečníkov, 
ktorých zastrešuje Miestny odbor Matice slovenskej vo Veľkom Orvišti 
pod vedením p. Ing. Janky Melicherovej. Tanečníci ples otvorili 
viedenským valčíkom. Potom hosťom popriala príjemnú zábavu a 
začala sa naozaj výborná zábava. Všetci prítomní sa výborne bavili a 
parket ani na chvíľu nezostal prázdny. O 22,00 hodine sa podávala 
výborná večera, k tomu dobré vínko, kávička a zákusok. K dispozícii bol 
aj bufet, kde si mohli hostia objednať ďalšie občerstvenie. 

Na plesajúcich hostí čakala bohatá tombola, ktorá pozostávala až z 93 
cien a losovať sa začalo krátko pred polnocou. Pri každom stole niekto 

vyhral, výhercovia sa z  toho veľmi tešili a dávali to aj patrične najavo. Do 
tanca hrala hudobná skupina RETRO zo Šterús, ktorá hrala výborne, 
hostia tancovali, spievali a zábava pokračovala až do rána bieleho. Sála 
sa zamykala o 6,00 hodine ráno a organizátori, hoci unavení, predsa išli 
domov spať s dobrým pocitom z ozaj vydareného plesu. V nedeľu o 
16,00 hodine si ešte organizátori dali stretávku na upratanie celého 
kultúrneho domu a potom išli dospávať pretancovanú noc. S dobrým 
pocitom a predsavzatím, že o rok to skúsime zasa...

Ďakujeme všetkým sponzorom, rodičom a zamestnancom materskej a 
základnej školy a hlavne tým, ktorý sa najviac pričinili o to, aby bol 
rodičovský ples tak úspešný.

Mária Šišková, riaditeľka materskej školy

Ako sme plesali

Október – mesiac úcty k starším
Starší ľudia sú nositeľmi rozvážnosti, skúsenosti a múdrosti. Túto 

životnú múdrosť sme si pripomenuli aj v uplynulom mesiaci, v októbri – 
mesiaci úcty k starším. Deti zo školy si počas tohto mesiaca viac ako 
inokedy uvedomovali význam slova úcta, pomoc, pozdrav. Tieto slová si 
spájali s dobrotou vlastných starých rodičov, ale i iných starších ľudí. Deti 
aj tento rok pripravili pekný kultúrny program, s ktorým vystúpili v Klube 
seniorov vo Veľkom Orvišti. 

Svojím vystúpením rozradostili srdiečka všetkých prítomných, ktorí 
ich odmenili nielen potleskom, ale pripravili im aj pohostenie, zaspievali 
pekné piesne. Spokojnosť bola na obidvoch stranách a podaktoré z detí 
sa pýtali, kedy zase môžu do klubu prísť.

Jana Pálková

Základná škola ďakuje
Ďakujeme rodičom, ktorí pomohli pri príprave rodičovského plesu. 

Menovite ďakujeme:  
• za aktívnu pomoc pri organizovaní plesu p. Petrovi Vavrincovi, 

manželom Králikovcom, Gočálovcom, Macovcom, p. Folajtárovej, p. 
Dzurovi,

• za ceny do tomboly   p. Pánikovej, p. Gočálovej, p. Folajtárovej, p. 
Vavrincovi, p. Tešedíkovej, p. Janotovi, p. Králikovej, a  p. Mikloškovej,

• za perfektnú obsluhu osobitne ďakujeme  našim bývalým žiakom 
Martine Dzurovej, Márii Sameliakovej, Barborke Šiškovej a Filipovi 
Dzurovi.

Všetkým ešte raz  ĎAKUJEME!
Jana Pálková

Dni športu v októbri
Stalo sa peknou tradíciou, že v jesennom období sa dáva do pohybu 

väčšie množstvo žiakov.
Pravidelne sa koná beh Terryho Foxa na futbalovom ihrisku, s cieľom 

podporovať zdravý životný štýl a bojovať proti civilizačným chorobám. 
Žiaci súťažili vo vybíjanej, hode na cieľ, skoku do diaľky, hode do koša, 
behu na 60 metrov. Nepríjemné daždivé počasie nám však nedovolilo 
stretnúť sa s našimi najbližšími súpermi -  Ostrovom. Bola to veľká škoda, 
pretože žiaci oboch škôl sa na seba tešia. Pripravujeme stretnutie na jar, 
ale možno sa stretneme ešte v zimných mesiacoch. 

Jana Pálková

Bábkové divadlo v materskej škole
Dňa 23.novembra 2009 navštívilo našu materskú školu putovné 

bábkové divadlo „Dúha“a zahralo deťom bábkové predstavenie: “O 
neposlušnej mamine a ocinovi“. Deti mali zo stretnutia s obrovskými 
bábkami veľkú radosť, ale mali pred nimi aj rešpekt. Predstavenie sa im 
páčilo a odmenili ho dlhotrvajúcim potleskom. Tešíme sa z toho, že sme 
nemuseli s deťmi za kultúrou cestovať, ale kultúra prišla za nami do našej 
škôlky.

Mária Šišková, riaditeľka materskej školy

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

S blížiacim sa koncom roka prichádza i čas bilancovania a hodnotenia 
odchádzajúceho roka. Tak isto i Rybárske združenie Záhumnie má 
pomaly rok fungovania už za sebou. Človek si môže položiť otázku: Je to 
veľa či málo? Pre niekoho sa rok môže zdať málo, pre nás rybárov je to 
však presne naopak. Za prvý rok fungovania sme prešli kus cesty a 
odviedli kus roboty, ktorá nás neuveriteľným spôsobom posunula ďalej. 
Hovorí sa, že ten prvý krok resp. rok býva najťažší. Myslím, že aj v našom 
prípade tomu bolo tak. Podarilo sa nám dať do chodu organizáciu, ktorá 
je prínosom pre nás všetkých v obci, ktorým len trošku leží na srdci stav 
nášho rybníka, ako aj ochrana životného prostredia.

Začiatkom roka sa nám podarilo stanoviť si pravidlá, na základe 
ktorých funguje naša organizácia – stanovy, miestny rybársky poriadok. 
Podarilo sa nám ustáliť určitú formu fungovania a správania sa všetkých 
ľudí (členov združenia, obyvateľov, návštevníkov), ktorí sa pohybujú v 
okolí miestneho rybníka. Som rád, že sa nám vo veľkej miere darí tieto 
pravidlá dodržiavať a tým prispievať k rozvoju a skultúrneniu prostredia 
okolo rybníka, ktorý slúži nám všetkým k aktívnemu odpočinku formou 
rybolovu, či pasívnemu oddychu na lavičkách v pokojnom a v krásnom 
prírodnom prostredí.

Teší ma aj fakt, že sme  pre našich spoluobčanov pripravili pár 
spoločensko-športových podujatí, ktoré spestrili život v našej obci. Za 
všetky spomeniem, detské rybárske preteky, ktoré zožali úspech nie len 
u najmladšej generácie. 

Samozrejme okrem pozitívnych vecí sa nájde aj pár negatívnych 
činností, ktoré nás rybárov trápia a bojujeme za ich odstránenie. Za 
všetky spomeniem správanie sa niektorých miestnych „psíčkarov“, 
ktorých miláčikovia nám svojimi exkrementami znečisťujú 

bezprostredné okolie rybníka. Na odstránení tohto nedostatku tiež 
intenzívne pracujeme.

Napriek všetkému som nesmierne rád, že už na prvý pohľad je zrejmé 
ako sa o miestny rybník staráme a prináša nám to všetkým spoločne 
radosť. 

Rád by som na tomto mieste poďakoval všetkým, ktorí svojou troškou 
prispeli k dobrej veci. Želám si, aby sa nám  darilo stále viac a aby 
prostredie okolo nás bolo stále zdravšie a krajšie.

Všetkým nesmierna vďaka.     
Jozef Kováčik, ml.

Jesenná údržba rybníka

Pred koncom roka  rybári tradične začali so sériou brigád, ktorými sa 
snažia každoročne upraviť okolie rybníka ako aj prítokový kanál. Po 
jeseni je práce nad hlavu, najmä s hrabaním lístia, prerezaním 
nadbytočných kríkov a poupratovaním odpadkov v okolí vody. O tom 
svedčí aj fakt, že počas víkendov na rybníku brigáduje cca 10-12 členov 
združenia. Týmto spôsobom si rybári odpracovávajú stanovený počet 
brigádnických hodín, ktoré sú potrebné pre udelenie povolenia na 
rybolov pre budúci rok.    

Jozef Kováčik, ml.

Termín odvozu plastov papiera a ostatných plastov v r. 2010

Január

Rybári bilancujú

 PET fľaše Papier a ostatné plasty  

Január  19. utorok - 
Február  - 26. piatok 
Marec             2. utorok               - 
Apríl           13. utorok             9. piatok 
Máj           25. utorok           21. piatok 
Jún                   -                - 
Júl            6. utorok             2. piatok 
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domov spať s dobrým pocitom z ozaj vydareného plesu. V nedeľu o 
16,00 hodine si ešte organizátori dali stretávku na upratanie celého 
kultúrneho domu a potom išli dospávať pretancovanú noc. S dobrým 
pocitom a predsavzatím, že o rok to skúsime zasa...

Ďakujeme všetkým sponzorom, rodičom a zamestnancom materskej a 
základnej školy a hlavne tým, ktorý sa najviac pričinili o to, aby bol 
rodičovský ples tak úspešný.

Mária Šišková, riaditeľka materskej školy

Ako sme plesali

Október – mesiac úcty k starším
Starší ľudia sú nositeľmi rozvážnosti, skúsenosti a múdrosti. Túto 

životnú múdrosť sme si pripomenuli aj v uplynulom mesiaci, v októbri – 
mesiaci úcty k starším. Deti zo školy si počas tohto mesiaca viac ako 
inokedy uvedomovali význam slova úcta, pomoc, pozdrav. Tieto slová si 
spájali s dobrotou vlastných starých rodičov, ale i iných starších ľudí. Deti 
aj tento rok pripravili pekný kultúrny program, s ktorým vystúpili v Klube 
seniorov vo Veľkom Orvišti. 

Svojím vystúpením rozradostili srdiečka všetkých prítomných, ktorí 
ich odmenili nielen potleskom, ale pripravili im aj pohostenie, zaspievali 
pekné piesne. Spokojnosť bola na obidvoch stranách a podaktoré z detí 
sa pýtali, kedy zase môžu do klubu prísť.

Jana Pálková

Základná škola ďakuje
Ďakujeme rodičom, ktorí pomohli pri príprave rodičovského plesu. 

Menovite ďakujeme:  
• za aktívnu pomoc pri organizovaní plesu p. Petrovi Vavrincovi, 

manželom Králikovcom, Gočálovcom, Macovcom, p. Folajtárovej, p. 
Dzurovi,

• za ceny do tomboly   p. Pánikovej, p. Gočálovej, p. Folajtárovej, p. 
Vavrincovi, p. Tešedíkovej, p. Janotovi, p. Králikovej, a  p. Mikloškovej,

• za perfektnú obsluhu osobitne ďakujeme  našim bývalým žiakom 
Martine Dzurovej, Márii Sameliakovej, Barborke Šiškovej a Filipovi 
Dzurovi.

Všetkým ešte raz  ĎAKUJEME!
Jana Pálková

Dni športu v októbri
Stalo sa peknou tradíciou, že v jesennom období sa dáva do pohybu 

väčšie množstvo žiakov.
Pravidelne sa koná beh Terryho Foxa na futbalovom ihrisku, s cieľom 

podporovať zdravý životný štýl a bojovať proti civilizačným chorobám. 
Žiaci súťažili vo vybíjanej, hode na cieľ, skoku do diaľky, hode do koša, 
behu na 60 metrov. Nepríjemné daždivé počasie nám však nedovolilo 
stretnúť sa s našimi najbližšími súpermi -  Ostrovom. Bola to veľká škoda, 
pretože žiaci oboch škôl sa na seba tešia. Pripravujeme stretnutie na jar, 
ale možno sa stretneme ešte v zimných mesiacoch. 

Jana Pálková

Bábkové divadlo v materskej škole
Dňa 23.novembra 2009 navštívilo našu materskú školu putovné 

bábkové divadlo „Dúha“a zahralo deťom bábkové predstavenie: “O 
neposlušnej mamine a ocinovi“. Deti mali zo stretnutia s obrovskými 
bábkami veľkú radosť, ale mali pred nimi aj rešpekt. Predstavenie sa im 
páčilo a odmenili ho dlhotrvajúcim potleskom. Tešíme sa z toho, že sme 
nemuseli s deťmi za kultúrou cestovať, ale kultúra prišla za nami do našej 
škôlky.

Mária Šišková, riaditeľka materskej školy

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

S blížiacim sa koncom roka prichádza i čas bilancovania a hodnotenia 
odchádzajúceho roka. Tak isto i Rybárske združenie Záhumnie má 
pomaly rok fungovania už za sebou. Človek si môže položiť otázku: Je to 
veľa či málo? Pre niekoho sa rok môže zdať málo, pre nás rybárov je to 
však presne naopak. Za prvý rok fungovania sme prešli kus cesty a 
odviedli kus roboty, ktorá nás neuveriteľným spôsobom posunula ďalej. 
Hovorí sa, že ten prvý krok resp. rok býva najťažší. Myslím, že aj v našom 
prípade tomu bolo tak. Podarilo sa nám dať do chodu organizáciu, ktorá 
je prínosom pre nás všetkých v obci, ktorým len trošku leží na srdci stav 
nášho rybníka, ako aj ochrana životného prostredia.

Začiatkom roka sa nám podarilo stanoviť si pravidlá, na základe 
ktorých funguje naša organizácia – stanovy, miestny rybársky poriadok. 
Podarilo sa nám ustáliť určitú formu fungovania a správania sa všetkých 
ľudí (členov združenia, obyvateľov, návštevníkov), ktorí sa pohybujú v 
okolí miestneho rybníka. Som rád, že sa nám vo veľkej miere darí tieto 
pravidlá dodržiavať a tým prispievať k rozvoju a skultúrneniu prostredia 
okolo rybníka, ktorý slúži nám všetkým k aktívnemu odpočinku formou 
rybolovu, či pasívnemu oddychu na lavičkách v pokojnom a v krásnom 
prírodnom prostredí.

Teší ma aj fakt, že sme  pre našich spoluobčanov pripravili pár 
spoločensko-športových podujatí, ktoré spestrili život v našej obci. Za 
všetky spomeniem, detské rybárske preteky, ktoré zožali úspech nie len 
u najmladšej generácie. 

Samozrejme okrem pozitívnych vecí sa nájde aj pár negatívnych 
činností, ktoré nás rybárov trápia a bojujeme za ich odstránenie. Za 
všetky spomeniem správanie sa niektorých miestnych „psíčkarov“, 
ktorých miláčikovia nám svojimi exkrementami znečisťujú 

bezprostredné okolie rybníka. Na odstránení tohto nedostatku tiež 
intenzívne pracujeme.

Napriek všetkému som nesmierne rád, že už na prvý pohľad je zrejmé 
ako sa o miestny rybník staráme a prináša nám to všetkým spoločne 
radosť. 

Rád by som na tomto mieste poďakoval všetkým, ktorí svojou troškou 
prispeli k dobrej veci. Želám si, aby sa nám  darilo stále viac a aby 
prostredie okolo nás bolo stále zdravšie a krajšie.

Všetkým nesmierna vďaka.     
Jozef Kováčik, ml.

Jesenná údržba rybníka

Pred koncom roka  rybári tradične začali so sériou brigád, ktorými sa 
snažia každoročne upraviť okolie rybníka ako aj prítokový kanál. Po 
jeseni je práce nad hlavu, najmä s hrabaním lístia, prerezaním 
nadbytočných kríkov a poupratovaním odpadkov v okolí vody. O tom 
svedčí aj fakt, že počas víkendov na rybníku brigáduje cca 10-12 členov 
združenia. Týmto spôsobom si rybári odpracovávajú stanovený počet 
brigádnických hodín, ktoré sú potrebné pre udelenie povolenia na 
rybolov pre budúci rok.    

Jozef Kováčik, ml.

Termín odvozu plastov papiera a ostatných plastov v r. 2010

Január

Rybári bilancujú

 PET fľaše Papier a ostatné plasty  

Január  19. utorok - 
Február  - 26. piatok 
Marec             2. utorok               - 
Apríl           13. utorok             9. piatok 
Máj           25. utorok           21. piatok 
Jún                   -                - 
Júl            6. utorok             2. piatok 
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A mužstvo v jesennej časti sezóny 2009/2010
Sezónu 2009/2010 sme začali vcelku vydarenou letnou prípravou, keď 

sme trénovali podľa plánu dvakrát do týždňa a v rámci prípravných 
zápasoch sme vyhrali turnaj v Borovciach a doma v Orvišti. V prestávke 
sme sa snažili doplniť káder, keď prišli Šimon Šašo z Trebatíc a Daniel 
Budka z Ostrova. 

Po stabilizačnej sezóne 2008/ 2009 a dobrej letnej príprave sme do 
novej sezóny išli a myslím, že aj všetci, čo robia okolo futbalu, s väčšími 
ambíciami ako do tej predošlej. No škrt nastal hneď na poslednom 
predsezónnom tréningu, keď sa nám na viac ako mesiac zranil náš 
najlepší útočník Lukáš Boris, čo bolo cítiť najmä v útočnej fáze. Aj napriek 
tomu sme nezačali zle, remíza v Červeníku a výhra s Peterčanom 
Hlohovec naznačila, že naše očakávania by sa mohli naplniť. Potom však 
prišlo  vytriezvenie v podobe dvoch prehier za sebou ( v Prašníku a 
doma Veselé), po ktorých sme prišli aj o našu najväčšiu oporu Rasťa 
Kostku. Ďalšie výsledky už boli spojené s prítomnosťou alebo 
neprítomnosťou našich opôr z radov hráčov, ktorí pracujú na zmeny, 
alebo boli vyradení pre zdravotné problémy ( Vlado Herák operácia 
pruhu ). 

Som veľmi spokojný, že aj v takej ťažkej dobe pre futbal, máme účasť 
na tréningoch veľmi dobrú, vytvorila sa výborná partia. Čo ma najviac 
trápi, je skutočnosť, že hráči boli vyradení  pre žlté a červené karty. A tu 
by som sa chcel pozastaviť, že spomínané opory sa nechávajú niekedy 
zbytočne vylučovať ( rečnenie , šarvátky a pod. ) a tým oslabujú náš nie 
veľmi široký  káder. Na ich obranu musím podotknúť, že v niektorých 
prípadoch bol ich hnev oprávnený, pretože nad verdiktmi niektorých 

Výsledná tabuľka - Oblastná súťaž sk.B dospelí po 15. kole 
Sezóna - 2009/2010

arbitrov zostáva rozum stáť aj nezainteresovaným ľudom a nie ešte 
hráčom nabitých emóciami. Dúfam, že v budúcnosti sa takýmto 
problémom vyhneme, lebo viem, že v kompletnej zostave máme na 
lepšie výsledky, ako sme dosahovali na jeseň. 

Siedme miesto po jesennej časti je pre mňa osobne trochu sklamaním, 
ale je to zároveň aj  výzva na zlepšenie. Do jarnej časti počítame už aj z 
navrátilcom z Piešťan Róbertom Vavrincom, uzdraveným Vladom 
Herákom, novou posilou z Vrbového Paľom Michálkom, ktorý prišiel už 
pred koncom súťaže a hneď sa zaradil medzi lídrov mužstva. Spolu s 
kvalitnou zimnou prípravou musí prísť zlepšenie  herného prejavu a tým 
aj lepšie výsledky. 

Na záver by som rád poďakoval všetkým, ktorý sa starajú o 
bezproblémový chod klubu, vyzdvihnúť prácu hospodára Jaroslava 
Vavrinca st., ale aj ľudom, ktorý  každý týždeň pomáhajú pri domácich 
zápasoch či už vyberať vstupné (Miroslav Kováč, Tomáš Drlička, Ján 
Horvát), alebo sa starajú o občerstvenie (Vladimír Dekan, Ladislav 
Kuník). Týmto im ďakujem za všetkých hráčov aj členov klubu a dúfam, 
že nám zachovajú priazeň. 

Miroslav Boris, tréner A mužstva

Dorast počas jesene 2009
Dorast v tejto sezóne asi nikomu nespôsobil radosť. Napriek tomu do 

práce s mládežou  vkladáme veľké úsilie a považujeme to za dobrú 
investíciu do  budúcnosti. To, že počas posledných rokov má TJ Slovan 
zabezpečené finančné krytie zo stálych príjmov aspoň na 50 %, je 
veľkým úspechom. S čím sa však už dlhšie trápime, či už u žiakov alebo 
dorastu je, že nevieme zabezpečiť kvantitu a najmä stabilnú a 
vyrovnanú kvalitu hráčskeho kádru. Spoločnosť ako taká sa 
demograficky nevyvíja najlepšie a teda ani naša obec nie je výnimkou. 
Futbal hrá mládež a tej na slovenských dedinách ubudlo. Tento problém 
majú ale všetci a iba tí, ktorí sa budú vedieť s týmto fenoménom doby 
vysporiadať,  „uspejú“. 

Nezačal som zhodnotením uplynulej jesene náhodou. Iste sa dalo 
napísať: 1 výhra s Trebaticami, 3 remízy s Chtelnicou, Holíčom a s 
Hlbokým a 11 často dehonestujúcich prehier, teda 6 bodov, skóre 20 : 96 
a zaslúžené 15. miesto, pretože naozaj Trebatice boli slabšie a nezískali 
za celú sezónu ani bod. Trochu pesimistické a nech sa na to pozerám 
akokoľvek, nehodí sa to k tradícii orvištského futbalu. TJ Slovan Veľké 
Orvište musí mať vyššie ciele. 

Sezónu sme nezačali najlepšie, ale dokonca horšie, ako sme skončili tú 
predošlú! Vedeli sme, že sme sa zachránili v hodine dvanástej a aj kvôli 
reorganizácií súťaží a pre odhlásenie mužstiev zo súťaže. My sme sa 
prihlásili ale absolútne nepripravení! Mužstvo mal viesť ako tréner Igor 
Belica, avšak to bolo len želanie Bohuša Hercega. Igor ponuku neprijal a 
keďže sa už odhlásenie mužstva nedalo uskutočniť bez zaplatenia 
pokuty, narýchlo sa angažoval Ján Hikl. Ďalšou zlou správou a 
neriešeným problémom bol nedostatok hráčov. Navyše svojich 
najlepších sme uvoľnili do konkurenčných klubov (Vavrinec Róbert, Frey 
Oliver, Vavrinec Lukáš) a ďalší sa urazili, prečo sme neuvoľnili aj ich. Ak 
nám hráč, ktorého vychováme, posledný rok odíde dokonca do 
konkurenčného klubu ( Strecký Pavol – FK Krakovany), potom tento stav 
nemôžeme  nazvať inak než blamážou a nezáujmom o vlastný klub. My 
nastupujeme na stretnutia s absolútnymi nováčikmi, ktorí nehrali ani 
okresnú súťaž a futbal sa učia hrať v dorasteneckom veku! Výsledkové 
dvojciferné výsledky a nízky počet hráčov na zápasy boli krutá realita. 
Prirodzenou reakciou na veľmi zlú situáciu v doraste  bolo odstúpenie 
Bohuša Hercega, pretože cítil nezáujem hráčov, ale aj výboru a športovej 
verejnosti. Bohuš Herzeg a predseda TJ Slovan Ing. Jozef Bartko dohodli, 
že  PFK Piešťany zaplatia za nás pokutu 1000 € s tým, že hráči by mohli 
hrať v Piešťanoch a naše mužstvo odhlásime. 

V takejto situácii som mužstvo prevzal osobne a súťaž začal prehrou 
16:0 v Šaštíne. Podarilo sa mi prehovoriť Patrika Lendela, aby začal 
mužstvo trénovať. Bol na jedinom  zápase dorastu v Chtelnici  (2 : 2), 
nastúpilo iba 8 našich hráčov. Po predchádzajúcich zlých skúsenostiach, 
nezáujme hráčov aj výboru,  po rozhovore s Bohušom Hercegom a 
zistení reálneho stavu radšej ani do potápajúcej sa lode nenastúpil. 
Súťaž sa nakoniec skončila postavením, ktoré už poznáme. 

V uplynulých rokoch sa nám podarila materiálna prestavba takmer 
zaniknutého klubu, ktorý bol bez požadujúceho zázemia a hracej plochy 
a s nelichotivou povesťou klubu, ktorý má atraktívny futbalový stánok a 
má ambíciu stavať na hodnotách futbalu. Stále sa nám nedarí mať 
futbalový organizačný systém na pevných morálnych základoch. 
Nemám na mysli kupovanie rozhodcov, alebo predávanie zápasov a 
výhry za každú cenu. Nie nadarmo stará múdrosť hovorí: „ Ľahšie je 
postaviť dom, ako doň nájsť cnostnú a múdru ženu“. Šťastný  je ten, kto 
takú nájde! 

Dnešná doba nás utvrdzuje v tom, že skôr sa zaujímame o materiálne 
zabezpečenie než o hodnoty duchovné, teda čím sme. Politika alebo 
osobnosti spoločenského života sú často presným opakom morálky. Na 
prvom mieste je túžba po úspechu a pravda silných za akúkoľvek cenu 
(Henryho ruka v zápase Francúzsko – Írsko). Ak by sme dali taký gól napr. 
v zápase Slovensko – Francúzsku, opakoval by sa zápas? 

V našom klube, nielen v doraste, zatiaľ absentuje jasná profesionálna 
predstava o fungovaní TJ Slovan Veľké Orvište.  Víziu a hodnoty musí mať 
aj amatérsky klub. Túžba po víťazstvách, radosť z práce na ich 
dosahovaní nám chýba. Tá odrádzala v minulosti a odrádza aj v 
súčasnosti funkcionárov, sponzorov, trénerov a aj hráčov, ktorí by mohli 
pre nás pracovať a pomáhať nám. To neznamená každý rok vyhrať súťaž, 
ale každý rok urobiť pre dosiahnutie lepšieho a poctivého výsledku 
maximum. 

Ak sme mali v minulosti vo výbore tých, čo nám zabezpečovali financie 
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Školáci v divadle
Deti našej školy mali možnosť pozrieť si v kine Fontána divadlo 

Cisárove nové šaty. Cieľom tejto známej rozprávky Hansa Christiana 
Andersena o šatách, ktoré nik nevidí a bojí sa vlastnej hlúposti či 
neschopnosti, je malých fafrnkov a fafrnky v divadle týmto príbehom 
pobaviť, zaujať a snáď v nepo-
slednom rade i poučiť.

Snáď každý z nás pozná knižku 
Ľudmily Podjavorinskej Čin – čin. 
Veršovaný príbeh o milom, mladom  
vrabčiakovi  Čimovi ,  ktor ý sa 
rozhodne oženiť aj napriek tomu, že 
svojej láske Činke nedokáže chytiť 
mušku či postaviť dom, naše deti 
mali možnosť pozrieť si v Dome 
umenia. Predstavenie o nezod-
povednom vrabcovi Čimovi, jeho 
láske ku krásnej vrabčici Činke, 
s v a d b e ,  b u d o v a n í  d o m u  a  
konečnom zmúdrení, ktoré je plné 
d o k o n a l ý c h  a  v e ľ m i  m i l ý c h  
básnických obrazov, slovného, ale aj 
situačného humoru, výborných 
hereckých výkonov, mimoriadne 
láskavej hudby a prirodzenej ľudskej múdrosti.Za  zmienku stoja aj 
krásne kulisy, ktoré priam hladili očká malých divákov. 

Jana Pálková

ŠKOLA A KNIŽNICA

Jesenná výstava na škole
Počas jesenných vychádzok s pedagógmi aj rodičmi, deti nazbierali 

mnoho jesenných plodov, ktoré využili na rôzne výrobky. Z prineseného 
prírodného materiálu -  tekvíc, žaluďov, gaštanov i lístia, pod ich rukami 
vznikali ježkovia, bociany, hady, postavičky, jesenné venčeky a kopa 
iných vecí. Niektorí žiaci doniesli vyrezaných svetlonosov z domu. 
Výrobky vystavili na hlavnej chodbe školy, tak ako po iné roky a doplnili 
ich strašidelným zámkom so strašidlami.

Pri pohľade na výstavku sme si vždy uvedomili, že jeseň má aj príjemnú 
farebnú tvár. Jesenné výkresy zase poputujú do Ostrova na súťaž Pani 
Jeseň .

Jana Pálková

Rok v obecnej knižnici

Blíži sa koniec roka a s ním aj koncoročné hodnotenie. Naša knižnica v 
roku 2009 získala z grantového programu Ministerstva kultúry na svoju 
činnosť dva finančné príspevky. Na projekt Elektornizácia obecnej 
knižnice sme získali sumu 500 eur. Z tohto príspevku bol zakúpený 
počítač a softvér KIS Mask. Prínosom bude automatizácia knižničných 
služieb a elektronické spracovanie knižného fondu.

Druhým podporeným projektom bolo Skvalitnenie knižného fondu 
obecnej knižnice, tu sme boli tiež podporení sumou 500 eur. 
Zakúpených bolo 65 kníh, čo prispelo k rozšíreniu ponuky literatúry pre 
všetkých občanov našej obce. Projekty boli úspešné aj vďaka finančnej 
spoluúčasti obecného úradu.

V knižnici sa počas celého roka využívala aj počítačová miestnosť s 
prístupom na internet, prevažne ju využívala mladšia generácia, ale 
pozývam aj starších občanov.

V budúcom roku by sme chceli knižnicu vybaviť novými policami na 
knihy. Na rok 2010 sme podali projekt Akvizícia knižníc, dúfame, že 
budeme mať šťastie a naša knižnica bude úspešná, čím sa rozšíri ponuka 
kníh pre čitateľov.

Ďakujeme všetkým, ktorí počas roka využívali služby knižnice a tešíme 
sa na spoluprácu v novom roku 2010.

Mária Machajová, vedúca knižnice

Návšteva v galérii
Návštevu galérie v Dome umenia v Piešťanoch sme uskutočnili na 

pozvanie pána Alojza Majerníka, ktorú sme s našimi deťmi navštívili dňa 
28.októbra 2009. Deti mali možnosť vidieť nielen jeho obrazy v galérii, 
ale aj obrazy iných maliarov a študentov z akadémie výtvarných umení, 
ktorí mali práve v Dome umenia výstavu. Pán Majerník zasvätil deti do 
tajov maliarskeho umenia a deti boli obrazmi priam nadšené. Veľký 
prínos pre deti bol v tom, že sa mali možnosť oboznámiť so skutočným 
svetom umenia, získali pekné estetické zážitky a našli si nového veľkého 
kamaráta v osobe maliara pána Alojza Majerníka. 

Mária Šišková, riaditeľka MŠ

    Pracovníci základnej školy a rodičia zorganizovali aj tento rok 
vianočné trhy. Po vlaňajšej úspešnej premiére, tak v stredu 9.12.2009 
čakali na návštevníkov opäť stoly plné najrozmanitejšieho tovaru. Klub 
seniorov sa zaplnil oblátkami, koláčikmi, aranžmánmi, anjelikmi, 
stromček mi,  obrázk ami na stenu,  ovocím,  papierov ými 
vystrihovačkami,  taštičkami, krabičkami, patchworkovými guľami, 
zvončekmi a rôznymi inými ozdobami.. Väčšina výrobkov bola 
vlastnoručne vyrobená našimi rodičmi a zamestnancami školy.

Tí, ktorí sa chceli pozastaviť v predvianočnom zhone, mohli si posedieť 
pri vianočnom punči, kávičke, čaji a ochutnať domáce cukrovinky.

Sme veľmi radi, že do klubu seniorov zavítalo ešte viac občanov ako 
minulý rok. Môžeme skonštatovať, že tohtoročné vianočné trhy boli ešte 
bohatšíe a nápaditejšie ako vlani. Už teraz sa tešíme na tie budúcoročné.  

Veľká vďaka patrí všetkým tým, ktorí prispeli k úspešnému 
uskutočneniu tejto akcie.

Mgr. Dáša Ábelová

Vianočné trhy
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A mužstvo v jesennej časti sezóny 2009/2010
Sezónu 2009/2010 sme začali vcelku vydarenou letnou prípravou, keď 

sme trénovali podľa plánu dvakrát do týždňa a v rámci prípravných 
zápasoch sme vyhrali turnaj v Borovciach a doma v Orvišti. V prestávke 
sme sa snažili doplniť káder, keď prišli Šimon Šašo z Trebatíc a Daniel 
Budka z Ostrova. 

Po stabilizačnej sezóne 2008/ 2009 a dobrej letnej príprave sme do 
novej sezóny išli a myslím, že aj všetci, čo robia okolo futbalu, s väčšími 
ambíciami ako do tej predošlej. No škrt nastal hneď na poslednom 
predsezónnom tréningu, keď sa nám na viac ako mesiac zranil náš 
najlepší útočník Lukáš Boris, čo bolo cítiť najmä v útočnej fáze. Aj napriek 
tomu sme nezačali zle, remíza v Červeníku a výhra s Peterčanom 
Hlohovec naznačila, že naše očakávania by sa mohli naplniť. Potom však 
prišlo  vytriezvenie v podobe dvoch prehier za sebou ( v Prašníku a 
doma Veselé), po ktorých sme prišli aj o našu najväčšiu oporu Rasťa 
Kostku. Ďalšie výsledky už boli spojené s prítomnosťou alebo 
neprítomnosťou našich opôr z radov hráčov, ktorí pracujú na zmeny, 
alebo boli vyradení pre zdravotné problémy ( Vlado Herák operácia 
pruhu ). 

Som veľmi spokojný, že aj v takej ťažkej dobe pre futbal, máme účasť 
na tréningoch veľmi dobrú, vytvorila sa výborná partia. Čo ma najviac 
trápi, je skutočnosť, že hráči boli vyradení  pre žlté a červené karty. A tu 
by som sa chcel pozastaviť, že spomínané opory sa nechávajú niekedy 
zbytočne vylučovať ( rečnenie , šarvátky a pod. ) a tým oslabujú náš nie 
veľmi široký  káder. Na ich obranu musím podotknúť, že v niektorých 
prípadoch bol ich hnev oprávnený, pretože nad verdiktmi niektorých 

Výsledná tabuľka - Oblastná súťaž sk.B dospelí po 15. kole 
Sezóna - 2009/2010

arbitrov zostáva rozum stáť aj nezainteresovaným ľudom a nie ešte 
hráčom nabitých emóciami. Dúfam, že v budúcnosti sa takýmto 
problémom vyhneme, lebo viem, že v kompletnej zostave máme na 
lepšie výsledky, ako sme dosahovali na jeseň. 

Siedme miesto po jesennej časti je pre mňa osobne trochu sklamaním, 
ale je to zároveň aj  výzva na zlepšenie. Do jarnej časti počítame už aj z 
navrátilcom z Piešťan Róbertom Vavrincom, uzdraveným Vladom 
Herákom, novou posilou z Vrbového Paľom Michálkom, ktorý prišiel už 
pred koncom súťaže a hneď sa zaradil medzi lídrov mužstva. Spolu s 
kvalitnou zimnou prípravou musí prísť zlepšenie  herného prejavu a tým 
aj lepšie výsledky. 

Na záver by som rád poďakoval všetkým, ktorý sa starajú o 
bezproblémový chod klubu, vyzdvihnúť prácu hospodára Jaroslava 
Vavrinca st., ale aj ľudom, ktorý  každý týždeň pomáhajú pri domácich 
zápasoch či už vyberať vstupné (Miroslav Kováč, Tomáš Drlička, Ján 
Horvát), alebo sa starajú o občerstvenie (Vladimír Dekan, Ladislav 
Kuník). Týmto im ďakujem za všetkých hráčov aj členov klubu a dúfam, 
že nám zachovajú priazeň. 

Miroslav Boris, tréner A mužstva

Dorast počas jesene 2009
Dorast v tejto sezóne asi nikomu nespôsobil radosť. Napriek tomu do 

práce s mládežou  vkladáme veľké úsilie a považujeme to za dobrú 
investíciu do  budúcnosti. To, že počas posledných rokov má TJ Slovan 
zabezpečené finančné krytie zo stálych príjmov aspoň na 50 %, je 
veľkým úspechom. S čím sa však už dlhšie trápime, či už u žiakov alebo 
dorastu je, že nevieme zabezpečiť kvantitu a najmä stabilnú a 
vyrovnanú kvalitu hráčskeho kádru. Spoločnosť ako taká sa 
demograficky nevyvíja najlepšie a teda ani naša obec nie je výnimkou. 
Futbal hrá mládež a tej na slovenských dedinách ubudlo. Tento problém 
majú ale všetci a iba tí, ktorí sa budú vedieť s týmto fenoménom doby 
vysporiadať,  „uspejú“. 

Nezačal som zhodnotením uplynulej jesene náhodou. Iste sa dalo 
napísať: 1 výhra s Trebaticami, 3 remízy s Chtelnicou, Holíčom a s 
Hlbokým a 11 často dehonestujúcich prehier, teda 6 bodov, skóre 20 : 96 
a zaslúžené 15. miesto, pretože naozaj Trebatice boli slabšie a nezískali 
za celú sezónu ani bod. Trochu pesimistické a nech sa na to pozerám 
akokoľvek, nehodí sa to k tradícii orvištského futbalu. TJ Slovan Veľké 
Orvište musí mať vyššie ciele. 

Sezónu sme nezačali najlepšie, ale dokonca horšie, ako sme skončili tú 
predošlú! Vedeli sme, že sme sa zachránili v hodine dvanástej a aj kvôli 
reorganizácií súťaží a pre odhlásenie mužstiev zo súťaže. My sme sa 
prihlásili ale absolútne nepripravení! Mužstvo mal viesť ako tréner Igor 
Belica, avšak to bolo len želanie Bohuša Hercega. Igor ponuku neprijal a 
keďže sa už odhlásenie mužstva nedalo uskutočniť bez zaplatenia 
pokuty, narýchlo sa angažoval Ján Hikl. Ďalšou zlou správou a 
neriešeným problémom bol nedostatok hráčov. Navyše svojich 
najlepších sme uvoľnili do konkurenčných klubov (Vavrinec Róbert, Frey 
Oliver, Vavrinec Lukáš) a ďalší sa urazili, prečo sme neuvoľnili aj ich. Ak 
nám hráč, ktorého vychováme, posledný rok odíde dokonca do 
konkurenčného klubu ( Strecký Pavol – FK Krakovany), potom tento stav 
nemôžeme  nazvať inak než blamážou a nezáujmom o vlastný klub. My 
nastupujeme na stretnutia s absolútnymi nováčikmi, ktorí nehrali ani 
okresnú súťaž a futbal sa učia hrať v dorasteneckom veku! Výsledkové 
dvojciferné výsledky a nízky počet hráčov na zápasy boli krutá realita. 
Prirodzenou reakciou na veľmi zlú situáciu v doraste  bolo odstúpenie 
Bohuša Hercega, pretože cítil nezáujem hráčov, ale aj výboru a športovej 
verejnosti. Bohuš Herzeg a predseda TJ Slovan Ing. Jozef Bartko dohodli, 
že  PFK Piešťany zaplatia za nás pokutu 1000 € s tým, že hráči by mohli 
hrať v Piešťanoch a naše mužstvo odhlásime. 

V takejto situácii som mužstvo prevzal osobne a súťaž začal prehrou 
16:0 v Šaštíne. Podarilo sa mi prehovoriť Patrika Lendela, aby začal 
mužstvo trénovať. Bol na jedinom  zápase dorastu v Chtelnici  (2 : 2), 
nastúpilo iba 8 našich hráčov. Po predchádzajúcich zlých skúsenostiach, 
nezáujme hráčov aj výboru,  po rozhovore s Bohušom Hercegom a 
zistení reálneho stavu radšej ani do potápajúcej sa lode nenastúpil. 
Súťaž sa nakoniec skončila postavením, ktoré už poznáme. 

V uplynulých rokoch sa nám podarila materiálna prestavba takmer 
zaniknutého klubu, ktorý bol bez požadujúceho zázemia a hracej plochy 
a s nelichotivou povesťou klubu, ktorý má atraktívny futbalový stánok a 
má ambíciu stavať na hodnotách futbalu. Stále sa nám nedarí mať 
futbalový organizačný systém na pevných morálnych základoch. 
Nemám na mysli kupovanie rozhodcov, alebo predávanie zápasov a 
výhry za každú cenu. Nie nadarmo stará múdrosť hovorí: „ Ľahšie je 
postaviť dom, ako doň nájsť cnostnú a múdru ženu“. Šťastný  je ten, kto 
takú nájde! 

Dnešná doba nás utvrdzuje v tom, že skôr sa zaujímame o materiálne 
zabezpečenie než o hodnoty duchovné, teda čím sme. Politika alebo 
osobnosti spoločenského života sú často presným opakom morálky. Na 
prvom mieste je túžba po úspechu a pravda silných za akúkoľvek cenu 
(Henryho ruka v zápase Francúzsko – Írsko). Ak by sme dali taký gól napr. 
v zápase Slovensko – Francúzsku, opakoval by sa zápas? 

V našom klube, nielen v doraste, zatiaľ absentuje jasná profesionálna 
predstava o fungovaní TJ Slovan Veľké Orvište.  Víziu a hodnoty musí mať 
aj amatérsky klub. Túžba po víťazstvách, radosť z práce na ich 
dosahovaní nám chýba. Tá odrádzala v minulosti a odrádza aj v 
súčasnosti funkcionárov, sponzorov, trénerov a aj hráčov, ktorí by mohli 
pre nás pracovať a pomáhať nám. To neznamená každý rok vyhrať súťaž, 
ale každý rok urobiť pre dosiahnutie lepšieho a poctivého výsledku 
maximum. 

Ak sme mali v minulosti vo výbore tých, čo nám zabezpečovali financie 
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Školáci v divadle
Deti našej školy mali možnosť pozrieť si v kine Fontána divadlo 

Cisárove nové šaty. Cieľom tejto známej rozprávky Hansa Christiana 
Andersena o šatách, ktoré nik nevidí a bojí sa vlastnej hlúposti či 
neschopnosti, je malých fafrnkov a fafrnky v divadle týmto príbehom 
pobaviť, zaujať a snáď v nepo-
slednom rade i poučiť.

Snáď každý z nás pozná knižku 
Ľudmily Podjavorinskej Čin – čin. 
Veršovaný príbeh o milom, mladom  
vrabčiakovi  Čimovi ,  ktor ý sa 
rozhodne oženiť aj napriek tomu, že 
svojej láske Činke nedokáže chytiť 
mušku či postaviť dom, naše deti 
mali možnosť pozrieť si v Dome 
umenia. Predstavenie o nezod-
povednom vrabcovi Čimovi, jeho 
láske ku krásnej vrabčici Činke, 
s v a d b e ,  b u d o v a n í  d o m u  a  
konečnom zmúdrení, ktoré je plné 
d o k o n a l ý c h  a  v e ľ m i  m i l ý c h  
básnických obrazov, slovného, ale aj 
situačného humoru, výborných 
hereckých výkonov, mimoriadne 
láskavej hudby a prirodzenej ľudskej múdrosti.Za  zmienku stoja aj 
krásne kulisy, ktoré priam hladili očká malých divákov. 

Jana Pálková

ŠKOLA A KNIŽNICA

Jesenná výstava na škole
Počas jesenných vychádzok s pedagógmi aj rodičmi, deti nazbierali 

mnoho jesenných plodov, ktoré využili na rôzne výrobky. Z prineseného 
prírodného materiálu -  tekvíc, žaluďov, gaštanov i lístia, pod ich rukami 
vznikali ježkovia, bociany, hady, postavičky, jesenné venčeky a kopa 
iných vecí. Niektorí žiaci doniesli vyrezaných svetlonosov z domu. 
Výrobky vystavili na hlavnej chodbe školy, tak ako po iné roky a doplnili 
ich strašidelným zámkom so strašidlami.

Pri pohľade na výstavku sme si vždy uvedomili, že jeseň má aj príjemnú 
farebnú tvár. Jesenné výkresy zase poputujú do Ostrova na súťaž Pani 
Jeseň .

Jana Pálková

Rok v obecnej knižnici

Blíži sa koniec roka a s ním aj koncoročné hodnotenie. Naša knižnica v 
roku 2009 získala z grantového programu Ministerstva kultúry na svoju 
činnosť dva finančné príspevky. Na projekt Elektornizácia obecnej 
knižnice sme získali sumu 500 eur. Z tohto príspevku bol zakúpený 
počítač a softvér KIS Mask. Prínosom bude automatizácia knižničných 
služieb a elektronické spracovanie knižného fondu.

Druhým podporeným projektom bolo Skvalitnenie knižného fondu 
obecnej knižnice, tu sme boli tiež podporení sumou 500 eur. 
Zakúpených bolo 65 kníh, čo prispelo k rozšíreniu ponuky literatúry pre 
všetkých občanov našej obce. Projekty boli úspešné aj vďaka finančnej 
spoluúčasti obecného úradu.

V knižnici sa počas celého roka využívala aj počítačová miestnosť s 
prístupom na internet, prevažne ju využívala mladšia generácia, ale 
pozývam aj starších občanov.

V budúcom roku by sme chceli knižnicu vybaviť novými policami na 
knihy. Na rok 2010 sme podali projekt Akvizícia knižníc, dúfame, že 
budeme mať šťastie a naša knižnica bude úspešná, čím sa rozšíri ponuka 
kníh pre čitateľov.

Ďakujeme všetkým, ktorí počas roka využívali služby knižnice a tešíme 
sa na spoluprácu v novom roku 2010.

Mária Machajová, vedúca knižnice

Návšteva v galérii
Návštevu galérie v Dome umenia v Piešťanoch sme uskutočnili na 

pozvanie pána Alojza Majerníka, ktorú sme s našimi deťmi navštívili dňa 
28.októbra 2009. Deti mali možnosť vidieť nielen jeho obrazy v galérii, 
ale aj obrazy iných maliarov a študentov z akadémie výtvarných umení, 
ktorí mali práve v Dome umenia výstavu. Pán Majerník zasvätil deti do 
tajov maliarskeho umenia a deti boli obrazmi priam nadšené. Veľký 
prínos pre deti bol v tom, že sa mali možnosť oboznámiť so skutočným 
svetom umenia, získali pekné estetické zážitky a našli si nového veľkého 
kamaráta v osobe maliara pána Alojza Majerníka. 

Mária Šišková, riaditeľka MŠ

    Pracovníci základnej školy a rodičia zorganizovali aj tento rok 
vianočné trhy. Po vlaňajšej úspešnej premiére, tak v stredu 9.12.2009 
čakali na návštevníkov opäť stoly plné najrozmanitejšieho tovaru. Klub 
seniorov sa zaplnil oblátkami, koláčikmi, aranžmánmi, anjelikmi, 
stromček mi,  obrázk ami na stenu,  ovocím,  papierov ými 
vystrihovačkami,  taštičkami, krabičkami, patchworkovými guľami, 
zvončekmi a rôznymi inými ozdobami.. Väčšina výrobkov bola 
vlastnoručne vyrobená našimi rodičmi a zamestnancami školy.

Tí, ktorí sa chceli pozastaviť v predvianočnom zhone, mohli si posedieť 
pri vianočnom punči, kávičke, čaji a ochutnať domáce cukrovinky.

Sme veľmi radi, že do klubu seniorov zavítalo ešte viac občanov ako 
minulý rok. Môžeme skonštatovať, že tohtoročné vianočné trhy boli ešte 
bohatšíe a nápaditejšie ako vlani. Už teraz sa tešíme na tie budúcoročné.  

Veľká vďaka patrí všetkým tým, ktorí prispeli k úspešnému 
uskutočneniu tejto akcie.

Mgr. Dáša Ábelová

Vianočné trhy
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V sobotu 12. decembra sa v miestnom kultúrnom dome konal 2. ročník 
Orvisštkého mariášového turnaja. Hlavní organizátori páni Bohuš 
Herceg a Vladimír Tomášik privítali 35 hráčov tejto kartovej hry. O kvalite 
turnaja svedčí aj účasť takmer pätnástky hráčov z prvoligových 
mužstiev Dolného Lopašova, Trenčína a Dubnice.

ŠPORT

V stredu 22. októbra 2009 prebehlo okresné kolo vo futbale starších 
žiakov od názvom:  „Malé majstrovstvá sveta“. 

Jedna zo štyroch skupín sa hrala aj vo Veľkom Orvišti za účasti troch 
družstiev, aj našej Základnej cirkevnej školy sv. Márie Goretti. Naše 
družstvo nesklamalo a vyhralo bez straty bodu a postúpilo do 
novembrového finále. Pri organizovaní tejto peknej akcie nám už 8 
rokov vychádza v ústrety obec Veľké Orvište. Samozrejme môžem byť 
hrdý na mojich hráčov, pretože 99 % sú to futbalisti, ktorí zároveň 
hrávajú aj za Veľké Orvište. Poďakovanie patrí hlavne starostovi obce 
pánu Bolečkovi, ktorý nám umožňuje každoročne vstup na ihrisko po 
dohode s futbalovým oddielom. Pre všetky deti aj vedúcich pripravil 
chutný čaj, ktorý vo veternom počasí dobre padol. Ďakujem tiež 
správcovi štadiónu pánovi Jaroslavovi Vavrincovi za jeho ochotu a 

starostlivosť o deti a veľká vďaka patrí aj pani Márii Podhornej, ktorá rok 
čo rok upečie deťom veľmi chutné koláče, či orechové rožky alebo iné 
maškrty vo veľkom množstve, samozrejme z vlastnej iniciatívy. Veľká 
vďaka patrí aj bývalej pani riaditeľke Derďákovej a súčasnému pánovi 
riaditeľovi Divinskému za to, že dokázali zabezpečiť pre všetky deti aj 
občerstvenie v podobe chutných posúchov z našej „takzvanej rodinnej 
pekárne DOMPEK“, alebo teraz, keď každý futbalista z každej školy dostal 
obložené rožky so šunkou a syrom. Toto na iných školách nie je zvykom. 

Verím, že si tento článok starostovia obcí a riaditelia iných škôl 
prečítajú a budeme si pomáhať a robiť pre naše deti maximum. Všetkým 
Vám ešte raz zo srdca ďakujem. 

Richard Kováč, učiteľ telesnej výchovy     
Základná cirkevná škola sv. Márie Goretti

Po rannej prezentácii turnaj slávnostne otvorili starosta obce Ľudovít 
Boleček a podpredsedníčka KR Matice Slovenskej pani Janka 
Melicherová. Následne hráči zasadli ku stolom a päťkolové súťaženie 
mohlo začať. Nakoľko ku regulárnemu priebehu hry bolo treba 36 
hráčov po krátkom presviedčaní doplnil počet hrajúcich aj jeden z 
organizátorov pán Vladimír Tomášik. Orviské farby reprezentovali Jarko 
Glasnák (skončil na výbornom 6 mieste), Šiška Emil (15), a Ivan Melicher 
(31). V celodennom maratóne sa vo vedení striedali dvaja hráči prvej 
stovky slovenského mariášového rebríčka pán Peter Pavlík z Orlového a 
pán Sranislav Chrena z Dolného Lopašova. Až po poslednom, dobre 
zahratom kole a spočítaní všetkých bodov sa zo siedmeho miesta 
vyhupol do čela Vladimír Tomášik. A tak sme o štvrtej popoludní 
spoznali meno nečakaného víťaza, ktorým sa stal práve doplňujúci 
náhradník starosta Bašoviec pán Vladimír Tomášik. Po rozdaní všetkých 
21 vecných cien a pochutení si na výbornom guľáši uvarenom pánom 
Bohušom Hercegom sa všetci prítomní spokojne rozišli domov. Tak o rok 
Vás tu znovu vítame..........

Konečné poradie 2ho ročníka turnaja:
1. Vladimír Tomášik Bašovce 21 bodov 60,20€
2. Peter Pavlík Orlové 21 bodov 59,75€
3. Stanislav Chrena D.Lopašov 21 bodov 55,00€

Otázka pre víťaza: Čo hovoríte na svoj nečakaný úspech?
V.Tomášik: Víťazstvo som vôbec nečakal, napriek tomu že sa mi hralo 

výborne. Trocha som mal obavu zo začiatku, nakoľko súťažne som hral 
mariáš po prvý krát  a vôbec som s účasťou v turnaji nerátal. Odchádzam 
však spokojný a cenu si užijem s rodinou pri oslave blížiaceho sa 
okrúhleho životného jubilea (60 rokov – poz. autora)

Otázka na organizátora: Ako ste spokojný s turnajom?
B.Herceg: Som rád, že z roka na rok má turnaj viacej účastníkov a ich 

kvalita sa zvyšuje. Za všetko hovorí účasť prvoligových hráčov z 
D.Lopašova, Trenčína, Dubnice, Hlohovca ale i vzdialenej Považskej 
Bystrice. Turnaj je moja srdcová záležitosť a robím ho najmä pre 
potešenie, nie kvôli zárobku. Je to akcia, ktorou chcem pomôcť 
zviditeľniť našu obec Veľké Orvište. Na záver by som chcel všetkým čo mi 
pomohli pri organizácii poďakovať a do budúcnosti by som rád privítal 
aj viacej účastníkov z našej obce.

Jozef Kováčik, ml.

Futbalový turnaj vo Veľkom Orvišti

Mariášový turnaj mal nečakaného víťaza

a my sme si ich nevážili, tak sa nemôžeme sťažovať, že dnes nemajú 
záujem. Nikto nám ich nedá, sami sa neprídu ponúkať, musíme ich 
opätovne získať. Ak hráči chcú futbalovo rásť, potrebujú 
kvalifikovaného trénera. Ja nikoho tiež po francúzsky nenaučím, pretože 
sám po francúzsky neviem. Ak budeme chcieť ako hráči vyhrať zápas, 
musíme sa o víťazstvo na ihrisku zdravo futbalovo pobiť a nie ho isť len 
odohrať kvôli partii, alebo iba vtedy, ak sa mi chce. Navyše pobiť, uraziť a 
nadávať a niekedy jednoducho všetko ignorovať je až príliš často našou 
výkladnou skriňou správania sa. Tým sa pripravujeme nielen o body, 
vnútornú silu mužstva  a reputáciu klubu, ale v konečnom dôsledku 
odrádzame od futbalu tých, čo by doň mohli aktívne vstúpiť ( príklad: 
Kohútovič trest 3 zápasy za nadávanie , Mokriš 5 zápasov za bitku ). 
Ľudia, ktorí ľudovo povedané nakukli do futbalovej kuchyne nám 
hovoria, že ak „zatvoríme“ pred týmito skutočnosťami oči aj uši, tak 
budeme stále plávať v rovnakých mútnych vodách.

Mužstvo už našťastie opäť aktívne trénuje. Trénerom je Igor Belica, 
poprajme mu veľa úspechov a počiatočný elán nech je trvalý.  Bohuš 
Herceg sa vracia na post vedúceho mužstva. Dúfam, že mu budú 
pomáhať aj rodičia detí, o ktoré sa bude starať. Pretože naozaj nie je 

cieľom žiadať od rodičov, aby dali na futbal to posledné na úkor rodiny, 
ale aktívne ich zapojiť do diania v klube, do spoločnej starostlivosti o 
mužstvo a futbalový rasť ich dieťaťa. Napríklad zabezpečením dopravy 
na zápasy, prípravou občerstvenia pre svoje deti alebo aspoň 
zaplatením symbolického členského 10 € na rok 2009. Aj toto je prejav 
zodpovednosti za klub, ktorý je potrebné obnoviť vo verejnosti. Za 
spoločný cieľ sa musíme pričiniť všetci a navyše rodičia majú morálnu 
povinnosť podporovať a motivovať ale aj kontrolovať svoje dieťa, aj keď 
je na ihrisku ako hráč. Veď to, ako sa dieťa  prejavuje na ihrisku, je vec 
nielen našej TJ ale viac-menej je to vizitka výchovy, akú dostalo od 
svojich rodičov.  

Ak budeme pracovať s entuziazmom a jednotne, so záujmom, aby 
všetko fungovalo ako má, nemôžeme mať problém. Ale ak budeme 
robiť zmeny iba naoko, neustále meniť výbor, nie pretože je neschopný, 
ale pretože si vzájomne nevieme dôverovať, ak sa budeme zbytočne 
polarizovať pri kritike a nepomôžeme jeden druhému, potom orvištský 
futbal svoje problémy nevyrieši. 

Nech vzťahy v klube a hra nášho mužstva je taká, že na futbal sa oplatí 
chodiť. Aby sme boli hrdí, že sme členmi klubu TJ Slovan Veľké Orvište.

Bc. Roman Táborský  - poradca TJ Slovan Veľké Orvište

ŠPORT

Výsledná tabuľka - V. liga Západ, dorast

Mužstvo žiakov v jesennej súťaži
Na začiatku sezóny sme si dali za cieľ umiestnenie mužstva žiakov do 6 

miesta. Po odohraní jesennej časti sme sa umiestnili na prvom mieste, 
ktoré nás samozrejme veľmi teší. Súťaž začala 22. augusta a skončila 7. 
novembra zápasom v Kľačanoch (remízou). Spolu sme odohrali 13 
zápasov, z toho 9 víťazných, 3 remízy a jedna prehra. Hlavne tá prehra 
nás poriadne rozhodila. Posledné zápasy sme sa už iba trápili a 
nepodávali sme také dobré výkony ako na začiatku sezóny. Je však 
pravda, že sme hrali s najsilnejšími súpermi a tí odhalili naše nedostatky.  
Celkovo musím povedať, že súťaž je veľmi vyrovnaná. Teraz nás čaká 
veľmi ťažká jarná časť, ktorú začíname 27. marca zápasom so 
Šulekovom. Na jarnú časť sa musíme dobre pripraviť, a preto začneme 
trénovať už začiatkom februára. Mužstvo sa posilnilo o jedného nového 
hráča, privítali by sme však aj ďalších nových hráčov. Bol by som rád, 
keby chalani začali jarnú časť zlepšením disciplíny na tréningoch, ale aj v 
zápasoch. Na záver  by som rád poďakoval hospodárovi, ktorý sa 
príkladne staral o kvalitu trávnika, veľmi sa zlepšila oproti minulým 
rokom.

Roman Mokriš, tréner žiakov

# Klub  Z  V  R  P  Skóre  Body  + , -   

1 Veľké Orvište  13  9  3  1  33 : 8  30  9  

2 Moravany  13  8  4  1  41 : 8  28  7  

3 Siladice  13  8  2  3  49 : 15  26  8  

4 Chtelnica  13  8  1  4  62 : 22  25  7  

5 Trakovice  13  7  4  2  43 : 14  25  4  
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Výsledná tabuľka - Oblastné majstrovstvá sk. B žiaci po 13. kole
Sezóna - 2009/2010

#  Klub  Z  V  R  P  Skóre  Body  Body  

1  Šaštín  15  11  1  3  61  :  25  34  7  

2  Moravský Sv.Ján  15  11  1  3  50  :  19  34  7  

3  Radošina  15  10  1  4  53  :  19  31  7  

4  Gbely  15  9  3  3  41  :  15  30  9  

5  Krakovany  15  10  0  5  48  :  27  30  6  

6  Hlboké  15  9  2  4  42  :  19  29  8  

7  Vrbové  15  7  4  4  29  :  24  25  7  

8  Kátlovce  15  8  0  7  38  :  28  24  6  

9  Bojná  15  7  3  5  31  :  24  24  0  

10  Smolenice  15  6  1  8  25  :  33  19  -2  

11  Suchá n/Parnou  15  6  0  9  39  :  56  18  -3  

12  Radošovce  15  4  3  8  32  :  26  15  -6  

13  Holíč  15  4  3  8  28  :  40  15  -6  

14  Chtelnica  15  3  3  9  25  :  42  12  -12  

15  Veľké Orvište  15  1  3  11  20  :  96  6  -18  

16  Trebatice  15  0  0  15  8  :  77  0  -24  
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V sobotu 12. decembra sa v miestnom kultúrnom dome konal 2. ročník 
Orvisštkého mariášového turnaja. Hlavní organizátori páni Bohuš 
Herceg a Vladimír Tomášik privítali 35 hráčov tejto kartovej hry. O kvalite 
turnaja svedčí aj účasť takmer pätnástky hráčov z prvoligových 
mužstiev Dolného Lopašova, Trenčína a Dubnice.

ŠPORT

V stredu 22. októbra 2009 prebehlo okresné kolo vo futbale starších 
žiakov od názvom:  „Malé majstrovstvá sveta“. 

Jedna zo štyroch skupín sa hrala aj vo Veľkom Orvišti za účasti troch 
družstiev, aj našej Základnej cirkevnej školy sv. Márie Goretti. Naše 
družstvo nesklamalo a vyhralo bez straty bodu a postúpilo do 
novembrového finále. Pri organizovaní tejto peknej akcie nám už 8 
rokov vychádza v ústrety obec Veľké Orvište. Samozrejme môžem byť 
hrdý na mojich hráčov, pretože 99 % sú to futbalisti, ktorí zároveň 
hrávajú aj za Veľké Orvište. Poďakovanie patrí hlavne starostovi obce 
pánu Bolečkovi, ktorý nám umožňuje každoročne vstup na ihrisko po 
dohode s futbalovým oddielom. Pre všetky deti aj vedúcich pripravil 
chutný čaj, ktorý vo veternom počasí dobre padol. Ďakujem tiež 
správcovi štadiónu pánovi Jaroslavovi Vavrincovi za jeho ochotu a 

starostlivosť o deti a veľká vďaka patrí aj pani Márii Podhornej, ktorá rok 
čo rok upečie deťom veľmi chutné koláče, či orechové rožky alebo iné 
maškrty vo veľkom množstve, samozrejme z vlastnej iniciatívy. Veľká 
vďaka patrí aj bývalej pani riaditeľke Derďákovej a súčasnému pánovi 
riaditeľovi Divinskému za to, že dokázali zabezpečiť pre všetky deti aj 
občerstvenie v podobe chutných posúchov z našej „takzvanej rodinnej 
pekárne DOMPEK“, alebo teraz, keď každý futbalista z každej školy dostal 
obložené rožky so šunkou a syrom. Toto na iných školách nie je zvykom. 

Verím, že si tento článok starostovia obcí a riaditelia iných škôl 
prečítajú a budeme si pomáhať a robiť pre naše deti maximum. Všetkým 
Vám ešte raz zo srdca ďakujem. 

Richard Kováč, učiteľ telesnej výchovy     
Základná cirkevná škola sv. Márie Goretti

Po rannej prezentácii turnaj slávnostne otvorili starosta obce Ľudovít 
Boleček a podpredsedníčka KR Matice Slovenskej pani Janka 
Melicherová. Následne hráči zasadli ku stolom a päťkolové súťaženie 
mohlo začať. Nakoľko ku regulárnemu priebehu hry bolo treba 36 
hráčov po krátkom presviedčaní doplnil počet hrajúcich aj jeden z 
organizátorov pán Vladimír Tomášik. Orviské farby reprezentovali Jarko 
Glasnák (skončil na výbornom 6 mieste), Šiška Emil (15), a Ivan Melicher 
(31). V celodennom maratóne sa vo vedení striedali dvaja hráči prvej 
stovky slovenského mariášového rebríčka pán Peter Pavlík z Orlového a 
pán Sranislav Chrena z Dolného Lopašova. Až po poslednom, dobre 
zahratom kole a spočítaní všetkých bodov sa zo siedmeho miesta 
vyhupol do čela Vladimír Tomášik. A tak sme o štvrtej popoludní 
spoznali meno nečakaného víťaza, ktorým sa stal práve doplňujúci 
náhradník starosta Bašoviec pán Vladimír Tomášik. Po rozdaní všetkých 
21 vecných cien a pochutení si na výbornom guľáši uvarenom pánom 
Bohušom Hercegom sa všetci prítomní spokojne rozišli domov. Tak o rok 
Vás tu znovu vítame..........

Konečné poradie 2ho ročníka turnaja:
1. Vladimír Tomášik Bašovce 21 bodov 60,20€
2. Peter Pavlík Orlové 21 bodov 59,75€
3. Stanislav Chrena D.Lopašov 21 bodov 55,00€

Otázka pre víťaza: Čo hovoríte na svoj nečakaný úspech?
V.Tomášik: Víťazstvo som vôbec nečakal, napriek tomu že sa mi hralo 

výborne. Trocha som mal obavu zo začiatku, nakoľko súťažne som hral 
mariáš po prvý krát  a vôbec som s účasťou v turnaji nerátal. Odchádzam 
však spokojný a cenu si užijem s rodinou pri oslave blížiaceho sa 
okrúhleho životného jubilea (60 rokov – poz. autora)

Otázka na organizátora: Ako ste spokojný s turnajom?
B.Herceg: Som rád, že z roka na rok má turnaj viacej účastníkov a ich 

kvalita sa zvyšuje. Za všetko hovorí účasť prvoligových hráčov z 
D.Lopašova, Trenčína, Dubnice, Hlohovca ale i vzdialenej Považskej 
Bystrice. Turnaj je moja srdcová záležitosť a robím ho najmä pre 
potešenie, nie kvôli zárobku. Je to akcia, ktorou chcem pomôcť 
zviditeľniť našu obec Veľké Orvište. Na záver by som chcel všetkým čo mi 
pomohli pri organizácii poďakovať a do budúcnosti by som rád privítal 
aj viacej účastníkov z našej obce.

Jozef Kováčik, ml.

Futbalový turnaj vo Veľkom Orvišti

Mariášový turnaj mal nečakaného víťaza

a my sme si ich nevážili, tak sa nemôžeme sťažovať, že dnes nemajú 
záujem. Nikto nám ich nedá, sami sa neprídu ponúkať, musíme ich 
opätovne získať. Ak hráči chcú futbalovo rásť, potrebujú 
kvalifikovaného trénera. Ja nikoho tiež po francúzsky nenaučím, pretože 
sám po francúzsky neviem. Ak budeme chcieť ako hráči vyhrať zápas, 
musíme sa o víťazstvo na ihrisku zdravo futbalovo pobiť a nie ho isť len 
odohrať kvôli partii, alebo iba vtedy, ak sa mi chce. Navyše pobiť, uraziť a 
nadávať a niekedy jednoducho všetko ignorovať je až príliš často našou 
výkladnou skriňou správania sa. Tým sa pripravujeme nielen o body, 
vnútornú silu mužstva  a reputáciu klubu, ale v konečnom dôsledku 
odrádzame od futbalu tých, čo by doň mohli aktívne vstúpiť ( príklad: 
Kohútovič trest 3 zápasy za nadávanie , Mokriš 5 zápasov za bitku ). 
Ľudia, ktorí ľudovo povedané nakukli do futbalovej kuchyne nám 
hovoria, že ak „zatvoríme“ pred týmito skutočnosťami oči aj uši, tak 
budeme stále plávať v rovnakých mútnych vodách.

Mužstvo už našťastie opäť aktívne trénuje. Trénerom je Igor Belica, 
poprajme mu veľa úspechov a počiatočný elán nech je trvalý.  Bohuš 
Herceg sa vracia na post vedúceho mužstva. Dúfam, že mu budú 
pomáhať aj rodičia detí, o ktoré sa bude starať. Pretože naozaj nie je 

cieľom žiadať od rodičov, aby dali na futbal to posledné na úkor rodiny, 
ale aktívne ich zapojiť do diania v klube, do spoločnej starostlivosti o 
mužstvo a futbalový rasť ich dieťaťa. Napríklad zabezpečením dopravy 
na zápasy, prípravou občerstvenia pre svoje deti alebo aspoň 
zaplatením symbolického členského 10 € na rok 2009. Aj toto je prejav 
zodpovednosti za klub, ktorý je potrebné obnoviť vo verejnosti. Za 
spoločný cieľ sa musíme pričiniť všetci a navyše rodičia majú morálnu 
povinnosť podporovať a motivovať ale aj kontrolovať svoje dieťa, aj keď 
je na ihrisku ako hráč. Veď to, ako sa dieťa  prejavuje na ihrisku, je vec 
nielen našej TJ ale viac-menej je to vizitka výchovy, akú dostalo od 
svojich rodičov.  

Ak budeme pracovať s entuziazmom a jednotne, so záujmom, aby 
všetko fungovalo ako má, nemôžeme mať problém. Ale ak budeme 
robiť zmeny iba naoko, neustále meniť výbor, nie pretože je neschopný, 
ale pretože si vzájomne nevieme dôverovať, ak sa budeme zbytočne 
polarizovať pri kritike a nepomôžeme jeden druhému, potom orvištský 
futbal svoje problémy nevyrieši. 

Nech vzťahy v klube a hra nášho mužstva je taká, že na futbal sa oplatí 
chodiť. Aby sme boli hrdí, že sme členmi klubu TJ Slovan Veľké Orvište.

Bc. Roman Táborský  - poradca TJ Slovan Veľké Orvište

ŠPORT

Výsledná tabuľka - V. liga Západ, dorast

Mužstvo žiakov v jesennej súťaži
Na začiatku sezóny sme si dali za cieľ umiestnenie mužstva žiakov do 6 

miesta. Po odohraní jesennej časti sme sa umiestnili na prvom mieste, 
ktoré nás samozrejme veľmi teší. Súťaž začala 22. augusta a skončila 7. 
novembra zápasom v Kľačanoch (remízou). Spolu sme odohrali 13 
zápasov, z toho 9 víťazných, 3 remízy a jedna prehra. Hlavne tá prehra 
nás poriadne rozhodila. Posledné zápasy sme sa už iba trápili a 
nepodávali sme také dobré výkony ako na začiatku sezóny. Je však 
pravda, že sme hrali s najsilnejšími súpermi a tí odhalili naše nedostatky.  
Celkovo musím povedať, že súťaž je veľmi vyrovnaná. Teraz nás čaká 
veľmi ťažká jarná časť, ktorú začíname 27. marca zápasom so 
Šulekovom. Na jarnú časť sa musíme dobre pripraviť, a preto začneme 
trénovať už začiatkom februára. Mužstvo sa posilnilo o jedného nového 
hráča, privítali by sme však aj ďalších nových hráčov. Bol by som rád, 
keby chalani začali jarnú časť zlepšením disciplíny na tréningoch, ale aj v 
zápasoch. Na záver  by som rád poďakoval hospodárovi, ktorý sa 
príkladne staral o kvalitu trávnika, veľmi sa zlepšila oproti minulým 
rokom.

Roman Mokriš, tréner žiakov

# Klub  Z  V  R  P  Skóre  Body  + , -   

1 Veľké Orvište  13  9  3  1  33 : 8  30  9  

2 Moravany  13  8  4  1  41 : 8  28  7  

3 Siladice  13  8  2  3  49 : 15  26  8  

4 Chtelnica  13  8  1  4  62 : 22  25  7  

5 Trakovice  13  7  4  2  43 : 14  25  4  
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Výsledná tabuľka - Oblastné majstrovstvá sk. B žiaci po 13. kole
Sezóna - 2009/2010

#  Klub  Z  V  R  P  Skóre  Body  Body  

1  Šaštín  15  11  1  3  61  :  25  34  7  

2  Moravský Sv.Ján  15  11  1  3  50  :  19  34  7  

3  Radošina  15  10  1  4  53  :  19  31  7  

4  Gbely  15  9  3  3  41  :  15  30  9  

5  Krakovany  15  10  0  5  48  :  27  30  6  

6  Hlboké  15  9  2  4  42  :  19  29  8  

7  Vrbové  15  7  4  4  29  :  24  25  7  

8  Kátlovce  15  8  0  7  38  :  28  24  6  

9  Bojná  15  7  3  5  31  :  24  24  0  

10  Smolenice  15  6  1  8  25  :  33  19  -2  

11  Suchá n/Parnou  15  6  0  9  39  :  56  18  -3  

12  Radošovce  15  4  3  8  32  :  26  15  -6  

13  Holíč  15  4  3  8  28  :  40  15  -6  

14  Chtelnica  15  3  3  9  25  :  42  12  -12  

15  Veľké Orvište  15  1  3  11  20  :  96  6  -18  

16  Trebatice  15  0  0  15  8  :  77  0  -24  
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ŠPORT

Svätý Florián (Florián z Lorchu, lat. Florianus) je katolícky svätec, patrón 
hasičov, pekárov, hrnčiarov, hutníkov, taktiež ako ochranca pred 
neúrodou, búrkou aj suchom.

Florián je patrónom v Rakúsku, kde bolo pomenované po ňom aj 
mesto (Sankt Florian), taktiež v Česku, na Slovensku, v Bavorsku, 
v Taliansku (Bologna), v Poľsku (Krakow).

Narodil sa v Enns v rímskej provincii Noriko za čias prenasledovania 
kresťanov počas vlády rímskeho cisára Diokleciána.

Florián bol plukovníkom v legionárskom vojsku rímskeho cisára v Cetii 
(dnešný Zeiselmauer v Rakúsku). Roku 304 sa postavil na obranu v 
Lorchu zatknutých a uväznených 40 kresťanských legionárov. Za pokus 
o vyslobodenie bol zatknutý a odsúdený miestodržiteľom Aquiliánom 
na smrť. Poprava sa konala dňa 4. mája 304 na brehu rieky Enns (v tej 
dobe nazývanej Aniza). Na krk mu bol priviazaný mlynský kameň a 
následne utopený vo vodách Enns. Nie je zistené, v akom veku bol 
popravený.

Legenda hovorí, že voda vyplavila Floriánovo mŕtve telo na skalu, kde 
ho našla vdova Valéria, ako ho pred zhanobením stráži veľký orol. Ten sa 
objavil aj na niektorých neskorších zobrazeniach tohoto svätca. Na 
mieste hrobu Sv. Floriána pri Linci postavili kaplnku a neskoršie kostol s 
kláštorom, ktorý obývali benediktíni a po nich augustiniáni. Floriánove 
pozostatky sa našli v 13. storočí. V roku 1942 boli objavené aj pozostatky 
40 mučeníkov, za ktorých svätec položil život.

Časť jeho relikvií je od roku 1183 v Krakove, ktoré daroval mestu pápež 
Lucius III. Pre ne dal postaviť knieža Kazimír II. (Spravodlivý) baziliku 
zasvätenú sv. Floriánovi. Ostatky svätca sa nachádzajú aj v relikviári 
Svätovítskeho chrámu v Prahe.

Kult patróna hasičov bol neskôr rozšírený po celej strednej Európe. 
Postavilo sa veľké množstvo jeho sôch na ochranu pred požiarmi.

Vyobrazenia Floriána sa vyskytujú tiež aj na priečeliach domov, v 
erboch, na pečatiach, rázcestiach a hlavne na hasičských zbrojniciach. 

Srdečne pozývam všetkých ľudí 
dobrej vôle na tradičné stretnutie pri 
príležitosti ukončenia starého roka a 

privítania nového roka 2010. 

Čaká na Vás zábava, ohňostroj 
a novoročný prípitok. 

Stretneme sa pred polnocou 
pred obecným úradom. 

starosta obce

Srdečne pozývam všetkých ľudí 
dobrej vôle na tradičné stretnutie pri 
príležitosti ukončenia starého roka a 

privítania nového roka 2010. 

Čaká na Vás zábava, ohňostroj 
a novoročný prípitok. 

Stretneme sa pred polnocou 
pred obecným úradom. 

starosta obce

Pred Floriánom v 15. storočí boli ochrancami pred ohňom sv. Agáta a sv. 
Vavrinec.

Povesť hovorí, že Florián zachránil nemecké mesto Nurnberg pred 
požiarom v ôsmom storočí. Podľa legendy taktiež ochránil istého 
uhliara, ktorý spadol do ohňa a na príhovor svätca bol zachránený. 
Atribúty: zobrazuje sa ako rímsky dôstojník alebo vojak s prilbou na 
hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou 
zalieva horiace obydlie. Katolícka cirkev jeho pamiatku oslavuje 4. mája.

V nedeľu 3.5.2009 si jeho pamiatku uctili aj naši hasiči slávnostnou sv. 
omšou, ktorá bola obetovaná za Živých a mŕtvych členov DHZ Veľké 
Orvište.

Ing. Ondrej Maco
predseda DHZ Veľké Orvište

Florián z Lorchu


