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Starosta obce Vás pozýva dňa 30.4.2010 o 18:00 hod. pred obecný úrad 
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spojené s kultúrnym programom a občerstvením.

STAVANIE MÁJA
Starosta obce Vás pozýva dňa 30.4.2010 o 18:00 hod. pred obecný úrad 

na slávnostné  STAVANIE MÁJA
spojené s kultúrnym programom a občerstvením.
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Z obecnej matriky
Obec Veľké Orvište mala k 1.1.2010  1072 

obyvateľov. Od 01.01.2010 do 31.03.2010 sa 
v obci narodilo 6 detí, na trvalý pobyt sa 
prihlásilo 5 občanov, z trvalého pobytu sa 
odhlásili 4 občania, zomreli  5 občania. 
V súčasnosti v obci žije 1074 občanov. 

V období od 15.12.2009 sme  v obci 
uvítali:  

22.12.2009 Marek Tejčka

14.01.2010 Adela Jankechová

14.01.2010 Hana Jankechová

20.01.2010 Tomáš Králik

13.02.2010 Kristína Morgenšteinová 

19.02.2010  Timotej Herceg

26.03.2010 Dominik Vavrinec

V tomto období sme sa rozlúčili :          

06.01.2010 Imrich Rehák

08.01.2010 Ivan Hošták

21.01.2010 Janka Korcoňová 

14.02.2010 Štefan Drlička

31.03.2010 Mária Markechová

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

60 rokov:  Stanislav Ballek, Anton Djenka, 
Daniela Folajtárová, Janka Glossová, Bohumil 
Herceg, Alexandra Miklášová, Mária Režová

65 rokov :  Ivan Folajtár,  Oľga Schedlingová

70 rokov :  Jozefína Moravčíková

75 rokov : Jozef Ballek, Alžbeta Janotová 

80 rokov:  Anna Bolješiková, Mária Táborská   

85 rokov: Hedviga Krakoviková, Jozefína 
Pániková, Ladislav Valný

PRIPRAVOVANÉ 
AKCIE 

v II. štvrťroku:
  

· Výstavba námestia, 
Hlavnej a Školskej ulice

· Stavanie mája
· Majáles

· Deň matiek
· Deň detí

Príhovor starostu
Vážení občania, 
vstúpili sme do roku, v ktorom obecná samospráva začala realizovať svoju najnáročnejšiu úlohu 

svojho 4 ročného mandátu.
Obecnej samospráve sa podarilo získať dotáciu z eurofondov a štátneho rozpočtu vo výške 

363,5 tis. EUR  na rekonštrukciu centra obce, t.j. námestia, Hlavnej a Školskej ulice v úseku od 
cintorína po križovatku Mlynskej a Pažitnej ulice. Význam získanej dotácie vidno z porovnania, že 
prevyšuje bežný ročný rozpočet obce. Rekonštrukcia je rozvrhnutá na tri etapy: 

1. etapa – úsek od cintorína po chodník do obchodu
2. etapa – úsek po dom č. 35
3. etapa – posledný úsek po spomínanú križovatku.
Rekonštrukciu realizuje firma Zempres, s.r.o. Celá rekonštrukcia je naplánovaná na 4 mesiace a 

na hody by sme chceli byť hotoví. Úsek od cintorína po dom č. 35 je naprojektovaný ako pešia 
zóna, t. j. s vylúčením bežnej nákladnej dopravy. Vstup nákladnej dopravy bude obmedzený len 
na nevyhnutné prípady, napr. zber odpadov, dopravná obsluha a pod.  Nákladná doprava je 
smerovaná cez most pri dome č. 35 a ďalej smerom k pálenici, alebo cez mostík a vedľa obecného 
úradu smerom k Športovej ulici.  

Podľa pôvodných informácií vlády SR mohla jedna obec získať z eurofondov dotáciu až 1 mil. 
EUR. Na základe tejto informácie sa súčasná obecná samospráva rozhodla, že pôvodný projekt 
rekonštrukcie námestia, Hlavnej a Školskej ulice, ktorý bol pripravený ešte v minulom volebnom 
období,  doplní o rekonštrukciu Pažitnej ulice.  Žiaľ oproti týmto pôvodným predpokladom sme z 
eurofondov mohli nakoniec získať podstatne menšiu čiastku financií závislú od počtu obyvateľov 
obce. V našom prípade to tvorilo vyššie uvedenú čiastku, ktorú sa nám nakoniec aj podarilo získať. 
Pripomínam, že táto čiastka nebola nárokovatelná, t. j. mohlo sa stať, že dotáciu z eurofondov sme 
nemuseli získať vôbec.

 Vzhľadom na krátenú dotáciu sme boli nútení upraviť aj naše pôvodné plány a Pažitnú ulicu sme 
preto do rekonštrukcie teraz nemohli zahrnúť. Stavebné povolenie je však vydané. Náklady na 
rekonštrukciu Pažitnej ulice sú porovnateľné s nákladmi na rekonštrukciu námestia, Hlavnej a 
Školskej ulice. Rekonštrukcia Pažitnej ulice je na 1. mieste, ak sa podarí obci získať potrebné zdroje, 
pretože takáto investícia je z bežného obecného rozpočtu nemožná.  

Druhou úlohou v tomto roku je začať s výstavbou chodníka na Topoľové. Prístup chodcov z 
Topoľového na autobusovú zastávku, do centra obce a pod. je možný len po frekventovanej 
štátnej ceste čo vytvára veľké nebezpečenstvo úrazu. V rozpočte obce je vyčlenených 7 tis. EUR na 
chodník. Celkové náklady sú oveľa vyššie, ale s uvedenou čiastkou chceme aspoň začať. Súčasne 
sa pokúšame získať na stavbu ďalšie finančné zdroje  mimo bežného rozpočtu obce.        

Je všeobecne známe, že prostriedky, ktoré obce dostávajú zo štátneho rozpočtu, stačia len na 
bežnú správu a malé rozvojové projekty. Prakticky žiadna malá obec nie je schopná vyfinancovať z 
bežného rozpočtu napr. väčšiu rekonštrukciu miestnych komunikácií, verejného osvetlenia, 
budov v majetku obce a pod. V obecnom rozpočte je to podobne ako v rodine, financií je obyčajne 
menej, než je treba. Preto obec musí zodpovedne hospodáriť a zvažovať, čo je dôležitejšie, kde 
zainvestovať, čo ešte počká a pod.     

starosta obce

Oznamy obecného úradu
• Obecný úrad oznamuje, že deti do skončenia základnej školy a futbalisti TJ Slovan 

Veľké Orvište počas tréningov majú vstup na viacúčelové ihrisko zadarmo. Školopovinné 
deti majú vstup na ihrisko povolený len  za dozoru dospelého občana.

• Obecný úrad vyzýva občanov, aby v rámci jarného upratovania vyčistili verejné 
priestranstvá, ktoré priamo susedia s ich nehnuteľnosťou. 

Zápisnica z verejného zhromaždenia občanov obce konaného 
dňa 12.03.2010

Cieľom verejného zhromaždenia obyvateľov obce bolo informovať občanov o plánovanom 
postupe stavebných prác a prediskutovať námety na vzájomnú spoluprácu samosprávy a 
obyvateľov obce.

Zároveň starosta obce odpovedal na podnety občanov, ktoré boli vznesené na minuloročnom 
verejnom zhromaždení občanov.

Informácia o hlavných investičných akciách obce v roku 2010 
Starosta informoval občanov o plánovanej rekonštrukcii námestia, Hlavnej a Školskej ulice, na 

ktorú získala obec dotáciu vo výške približne 318 tis. EUR z fondov EÚ v rámci Programu rozvoja 
vidieka. Úsek od cintorína po dom číslo 35 bude vybudovaný ako pešia zóna zo zámkovej dlažby, 
ostatné úseky budú asfaltové. Nákladná doprava bude presmerovaná cez Páleničnú a Športovú 
ulicu a pozdĺž obecného úradu. Zároveň bude zrekonštruovaný aj zelený pás okolo potoka. 
Miestna komunikácia bude kompletne odvodnená,  plánuje sa zrekonštruovať aj verejné 
osvetlenie. 

Druhú stavbu, chodník na Topoľové, začneme I. etapou. V tomto roku sa plánuje vybudovať časť 
chodníka pri zákrute  a ak získame  dotácie z podaného projektu tak aj lávku cez závlahový kanál. 
Tým sa vyrieši z hľadiska bezpečnosti najkritickejší úsek  v prístupe občanov k autobusovej 
zastávke, resp. pri odchode zo zastávky. Obec sa pokúša získať dotáciu na tento projekt 
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prostredníctvom občianskeho združenia „Podmalokarpatské 
partnerstvo“, ktorého je naša obec členom. Dotácia by v budúcom roku  
pokryla významnú časť nákladov na dobudovanie chodníka.  

K stavebným prácam sa vyjadril pán Dekan, majiteľ firmy Zempress, 
ktorá bude  rekonštrukciu robiť. Uviedol, že rekonštrukcia by mala trvať 
4 mesiace, počíta sa s uložením zámkovej dlažby, vytvorením 
asfaltových povrchov, úpravou prístupových ciest a okolia kultúrneho 
domu. Zároveň sa urobí aj základ pre rekonštrukciu verejného 
osvetlenia, ktoré by sa robilo v II. etape. Výstavba bude náročná, nakoľko 
sa dotýka každého domu na danom úseku, práce budú robené po 
etapách. Zatrávnenie a výsadba zelených plôch sa bude realizovať po 
rekonštrukcii. Vyzval občanov dotknutých nehnuteľností, aby ešte pred 
začatím stavebných prác nahlásili na obecný úrad prípojky inžinierskych 
sietí (voda, plyn, kanalizácia), ktoré ešte nemajú urobené. Tieto prípojky 
je potrebné urobiť najneskôr do skončenia rekonštrukčných prác, aby sa 
nové komunikácie nerozkopávali.  

Diskusia
1) Pán Roman Chromý sa sťažoval na kaluže na ceste, ktoré sa vytvárajú 

pred jeho domom. Pýtal sa, prečo nebol vybudovaný odtok dažďovej 
vody do verejnej kanalizácie alebo do miestneho potoka.  Ďalej sa 
sťažoval, že Pažitná ulica je priúzka na obchádzanie dvoch áut. Pýtal sa 
tiež, prečo sa rekonštruuje centrum obce a nie Pažitná ulice.

2) Pán Ján Bohovic potvrdil, že na Pažitnej ulici sa vytvárajú veľké 
kaluže pri domoch Kubalákovcov, Bohovicovcov i Chromých. 

Starosta odpovedal, že vybudovaná kanalizácia je určená len na 
splaškové vody a nie je riešená aj na odvod dažďovej vody. Odtok 
dažďovej vody na Pažitnej ulici je problém, ktorý trvá už viac volebných 
období. V minulosti bol pokus rekonštruovať Pažitnú ulicu.  Samospráva 
navrhla obyvateľom Pažitnej ulice vysporiadať časť ich súkromných 
pozemkov, ktoré zasahujú do miestnej komunikácie. Niektorí občania 
návrh odmietli a preto obec nedala vypracovať stavebný projekt a 
rekonštrukcia sa nekonala. Situáciu zhoršuje aj skutočnosť, že terén 
vedľa cesty si obyvatelia zvýšili a voda nemá kam odtekať a vsakovať.

V roku 2004 bol vypracovaný projekt rekonštrukcie kultúrneho domu, 
námestia, Hlavnej a Školskej ulice. Pre nedostatok finančných 
prostriedkov sa projekt nerealizoval. Súčasná obecná samospráva  
časť projektu týkajúcu sa rekonštrukcie námestia, Hlavnej a 
Školskej ulice dala aktualizovať na súčasné cenové podmienky a 
rozhodla dopracovať stavebný projekt aj o rekonštrukciu Pažitnej 
ulice. Celý projekt bol pripravený ako podklad žiadosti pre dotáciu 
z fondov Európskej únie v rámci Programu rozvoja vidieka, pretože 
z bežného rozpočtu obce takúto investičnú akciu nie je možné 
financovať. 

Vzhľadom na limitovanú dotáciu, ktorú obec mohla získať z fondov EÚ, 
bolo potrebné v I. etape rozsah  stavby zmenšiť, a preto sa mohla žiadať 
dotácia len na rekonštrukciu námestia, Hlavnej a Školskej ulice. Žiadosť 
obce bola Ministerstvom pôdohospodárstva SR schválená, a v 
súčasnosti sme už s ministerstvom podpísali zmluvu. 

Starosta informoval, že ak bude možné opäť podať žiadosť o dotáciu z 
fondov EÚ v rámci Programu rozvoja vidieka, obec požiada o dotáciu na 
rekonštrukciu Pažitnej ulice.   

3) Pán Anton Nedorost sa sťažoval na vysokú hladinu vody v kanáli od 
rybníka a v miestnom potoku. Taktiež sa zaujímal o to, kto kŕmi rybičky v 
potoku Barina.

4) Pán Martin Hrdina sa sťažoval na veľkú kaluž pri vjazde do 
Topoľového, kde voda pri daždi nestačí odtekať. 

V následnej diskusii sa konštatovalo, že aj tento problém je už 
mnohoročný, realizovaný projekt odvodnenia miestnych komunikácií v 
obytnej zóne Topoľové prakticky nedostatočne  rieši spomínanú časť. 
Starosta bude konzultovať s projektantom, prečo navrhnutý spôsob  
odvodu dažďovej vody nie je funkčný.     

5. Pán Pavol Kováčik sa spýtal, či je možné vidieť projekt a či sa môžu 
robiť zmeny v projektovej dokumentácii.

Starosta  odpovedal, že do projektu môže každý nazrieť v úradných 
hodinách na obecnom  úrade a tiež je vyvesený na úradnej tabuli obce. 
Zmeny projektu sú veľmi zložité, pretože EÚ dôsledne kontroluje, či sa 
dodržal pôvodný projekt. 

6. Pani Soňa Macová sa spýtala, ako bude zabezpečená cesta detí do 
školy a škôlky počas výstavby. 

7. Pán Ján Hanic sa spýtal, ako bude zabezpečená doprava občanov na 
autách na Mlynskú a Pažitnú ulicu.

Pán Dekan odpovedal, že stavebná firma zabezpečí cestu detí do školy 
i vjazd áut do domov. 

8) Pán Martin Hrdina navrhol, aby sa najskôr zrekonštruovala Pažitná 
ulica a potom chodník Topoľové.

9)Pani Lýdia Sovová sa spýtala, či prostriedky, ktoré budú určené na 
Pažitnú ulicu, sa na túto ulicu aj použijú.  

Starosta odpovedal, že rekonštrukciu Pažitnej ulice obec nemôže 
zvládnuť z bežného rozpočtu a potvrdil, že v prípade možnosti opäť 
požiada o dotáciu z fondov EÚ v rámci Programu rozvoja vidieka. V 
prípade odsúhlasenia dotácie bude Pažitná ulica rekonštruovaná tak, 
ako bol pôvodný zámer.  

10) Pán Daniel Balek žiadal, aby sa rekonštruovala aj Mlynská ulica. 
11) Pavol Mokoš sa spýtal, ako je naprojektovaný nový chodník na 

Hlavnej ulici. 
Starosta už v úvode informoval, že úsek ulice od cintorína po dom č. 35 

je naprojektovaný ako pešia zóna bez chodníka.  
12) Pani Jarmila Tejčková sa spýtala, prečo sa v minulosti chodník na 

Hlavnej ulici nepredĺžil ďalej na koniec ulice v smere na Ostrov. Tiež sa 
sťažovala, že pri jej rodinnom dome nie je verejné osvetlenie. 

Starosta odpovedal, že na inštalovanie verejného osvetlenia je 
potrebné predĺžiť kábel, čo si vyžaduje finančné prostrieky. Pani 
Tejčková sama iniciatívne v minulosti navrhla, že sa pokúsi pomôcť 
získať pomoc pri inštalovaní potrebného kábla.  

13) Pán Jozef Markech sa spýtal, kde sa bude skladovať starý asfalt. 
Pán Dekan odpovedal, že starý asfalt sa bude recyklovať, ostatné 

materiály sa budú voziť na skládku.
14) Pani Ing. Mária Glasnáková požaduje, aby bola zabezpečená 

kontrola kvality prác na rekonštrukcii komunikácie. Poukázala tiež na to, 
že pred domom č. 6 bol zle osadný poklop.

Pán Dekan odpovedal, že všetky inžinierske siete budú musieť byť 
opravené, aby sa zabezpečila kvalita rekonštrukčných prác. Starosta 
pripomenul že rekonštrukciu komunikácií financuje obec a preto bude 
mať priamy dosah na kvalitu vykonaných prác na rozdiel od stavby 
kanalizácie, ktorú financoval TAVOS a.s. a obec kvalitu prác ovplyvniť 
prakticky nemohla. Starosta požiadal občanov, aby nahlásili nedostatky 
na kanalizácii na obecný úrad, nakoľko na jar sa v rámci záručných opráv 
budú realizovať zistené nedostatky. 

15) Pani Lívia Bohunická sa spýtala, ako chce obec zabezpečiť 
odstránenie vody pri dome č. 409.  Bolo by potrebné zväčšiť odtok a 
vyčistiť odtokovú kanalizáciu. 

16) Pani Soňa Macová sa sťažovala, že  detské ihrisko je v zlom stave, 
hojdačky sú poškodené.

Starosta odpovedal, že hojdačky boli opravované v minulom roku 
obcou, sľúbil opätovnú opravu a tiež zabezpečí, aby sa matky s deťmi 
mohli chodiť hrať na detské ihrisko pri materskej škole.

17) Pani  Ing. Mária Glasnáková sa pýtala, prečo sa dane nevyberajú v 
hotovosti. Tiež sa informovala o separovaní odpadu – oleja, tetrapakov, 
zberu elektrospotrebičov a železa.

Pani Borovská odpovedala, že na úrade sa vyberajú poplatky za vývoz 
odpadu a psa, dane sa platia šekom prípadne internetbankingom, 
nakoľko agenda je veľmi náročná na čas. V prípade, že niekomu robí 
platenie šekom problém, môže zaplatiť v kancelárii úradu. 

Starosta odpovedal, že opotrebovaný motorový a kuchynský olej a 
tetrapaky môžu     obyvatelia odovzdať v sklade za obecným úradom. 
Obec zabezpečí zber elektroodpadu a železa, občania budú včas 
informovaní.

18) Pán Ján Bohovic sa pýtal, či sa bude zberať odpad z konárov.
Starosta odpovedal, že po veľmi zlých skúsenostiach z minulého roku, 

keď nedisciplinovaní občania na sklad odpadu z konárov pri ihrisku 
nosili aj rôzny iný odpad (stavebný odpad, kovový odpad a pod.) obec 
zvažuje buď ohradiť časť plochy pri ihrisku, alebo po nájdení vhodného 
pozemku sa vybuduje nový zberný dvor.

19) Pán Juraj Horňanský sa spýtal, prečo nemôže byť malá bránka pri 
dome smútku otvorená. 

Starosta odpovedal, že cintorín je pietne miesto, ktoré si zasluhuje 
pokoj. Preto zo štyroch brán je trvale otvorená bránka pri hlavnej ceste a 
pri klube seniorov.  

Na záver starosta poďakoval občanom za aktívnu účasť,  požiadal ich o 
pomoc a spoluprácu pri správe vecí verejných v obci a verejné 
zhromaždenie obyvateľov obce ukončil. 

Zapisovateľ: Ing. Alena Borovská
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Z obecnej matriky
Obec Veľké Orvište mala k 1.1.2010  1072 

obyvateľov. Od 01.01.2010 do 31.03.2010 sa 
v obci narodilo 6 detí, na trvalý pobyt sa 
prihlásilo 5 občanov, z trvalého pobytu sa 
odhlásili 4 občania, zomreli  5 občania. 
V súčasnosti v obci žije 1074 občanov. 

V období od 15.12.2009 sme  v obci 
uvítali:  

22.12.2009 Marek Tejčka

14.01.2010 Adela Jankechová

14.01.2010 Hana Jankechová

20.01.2010 Tomáš Králik

13.02.2010 Kristína Morgenšteinová 

19.02.2010  Timotej Herceg

26.03.2010 Dominik Vavrinec

V tomto období sme sa rozlúčili :          

06.01.2010 Imrich Rehák

08.01.2010 Ivan Hošták

21.01.2010 Janka Korcoňová 

14.02.2010 Štefan Drlička

31.03.2010 Mária Markechová

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

60 rokov:  Stanislav Ballek, Anton Djenka, 
Daniela Folajtárová, Janka Glossová, Bohumil 
Herceg, Alexandra Miklášová, Mária Režová

65 rokov :  Ivan Folajtár,  Oľga Schedlingová

70 rokov :  Jozefína Moravčíková

75 rokov : Jozef Ballek, Alžbeta Janotová 

80 rokov:  Anna Bolješiková, Mária Táborská   

85 rokov: Hedviga Krakoviková, Jozefína 
Pániková, Ladislav Valný

PRIPRAVOVANÉ 
AKCIE 

v II. štvrťroku:
  

· Výstavba námestia, 
Hlavnej a Školskej ulice

· Stavanie mája
· Majáles

· Deň matiek
· Deň detí

Príhovor starostu
Vážení občania, 
vstúpili sme do roku, v ktorom obecná samospráva začala realizovať svoju najnáročnejšiu úlohu 

svojho 4 ročného mandátu.
Obecnej samospráve sa podarilo získať dotáciu z eurofondov a štátneho rozpočtu vo výške 

363,5 tis. EUR  na rekonštrukciu centra obce, t.j. námestia, Hlavnej a Školskej ulice v úseku od 
cintorína po križovatku Mlynskej a Pažitnej ulice. Význam získanej dotácie vidno z porovnania, že 
prevyšuje bežný ročný rozpočet obce. Rekonštrukcia je rozvrhnutá na tri etapy: 

1. etapa – úsek od cintorína po chodník do obchodu
2. etapa – úsek po dom č. 35
3. etapa – posledný úsek po spomínanú križovatku.
Rekonštrukciu realizuje firma Zempres, s.r.o. Celá rekonštrukcia je naplánovaná na 4 mesiace a 

na hody by sme chceli byť hotoví. Úsek od cintorína po dom č. 35 je naprojektovaný ako pešia 
zóna, t. j. s vylúčením bežnej nákladnej dopravy. Vstup nákladnej dopravy bude obmedzený len 
na nevyhnutné prípady, napr. zber odpadov, dopravná obsluha a pod.  Nákladná doprava je 
smerovaná cez most pri dome č. 35 a ďalej smerom k pálenici, alebo cez mostík a vedľa obecného 
úradu smerom k Športovej ulici.  

Podľa pôvodných informácií vlády SR mohla jedna obec získať z eurofondov dotáciu až 1 mil. 
EUR. Na základe tejto informácie sa súčasná obecná samospráva rozhodla, že pôvodný projekt 
rekonštrukcie námestia, Hlavnej a Školskej ulice, ktorý bol pripravený ešte v minulom volebnom 
období,  doplní o rekonštrukciu Pažitnej ulice.  Žiaľ oproti týmto pôvodným predpokladom sme z 
eurofondov mohli nakoniec získať podstatne menšiu čiastku financií závislú od počtu obyvateľov 
obce. V našom prípade to tvorilo vyššie uvedenú čiastku, ktorú sa nám nakoniec aj podarilo získať. 
Pripomínam, že táto čiastka nebola nárokovatelná, t. j. mohlo sa stať, že dotáciu z eurofondov sme 
nemuseli získať vôbec.

 Vzhľadom na krátenú dotáciu sme boli nútení upraviť aj naše pôvodné plány a Pažitnú ulicu sme 
preto do rekonštrukcie teraz nemohli zahrnúť. Stavebné povolenie je však vydané. Náklady na 
rekonštrukciu Pažitnej ulice sú porovnateľné s nákladmi na rekonštrukciu námestia, Hlavnej a 
Školskej ulice. Rekonštrukcia Pažitnej ulice je na 1. mieste, ak sa podarí obci získať potrebné zdroje, 
pretože takáto investícia je z bežného obecného rozpočtu nemožná.  

Druhou úlohou v tomto roku je začať s výstavbou chodníka na Topoľové. Prístup chodcov z 
Topoľového na autobusovú zastávku, do centra obce a pod. je možný len po frekventovanej 
štátnej ceste čo vytvára veľké nebezpečenstvo úrazu. V rozpočte obce je vyčlenených 7 tis. EUR na 
chodník. Celkové náklady sú oveľa vyššie, ale s uvedenou čiastkou chceme aspoň začať. Súčasne 
sa pokúšame získať na stavbu ďalšie finančné zdroje  mimo bežného rozpočtu obce.        

Je všeobecne známe, že prostriedky, ktoré obce dostávajú zo štátneho rozpočtu, stačia len na 
bežnú správu a malé rozvojové projekty. Prakticky žiadna malá obec nie je schopná vyfinancovať z 
bežného rozpočtu napr. väčšiu rekonštrukciu miestnych komunikácií, verejného osvetlenia, 
budov v majetku obce a pod. V obecnom rozpočte je to podobne ako v rodine, financií je obyčajne 
menej, než je treba. Preto obec musí zodpovedne hospodáriť a zvažovať, čo je dôležitejšie, kde 
zainvestovať, čo ešte počká a pod.     

starosta obce

Oznamy obecného úradu
• Obecný úrad oznamuje, že deti do skončenia základnej školy a futbalisti TJ Slovan 

Veľké Orvište počas tréningov majú vstup na viacúčelové ihrisko zadarmo. Školopovinné 
deti majú vstup na ihrisko povolený len  za dozoru dospelého občana.

• Obecný úrad vyzýva občanov, aby v rámci jarného upratovania vyčistili verejné 
priestranstvá, ktoré priamo susedia s ich nehnuteľnosťou. 

Zápisnica z verejného zhromaždenia občanov obce konaného 
dňa 12.03.2010

Cieľom verejného zhromaždenia obyvateľov obce bolo informovať občanov o plánovanom 
postupe stavebných prác a prediskutovať námety na vzájomnú spoluprácu samosprávy a 
obyvateľov obce.

Zároveň starosta obce odpovedal na podnety občanov, ktoré boli vznesené na minuloročnom 
verejnom zhromaždení občanov.

Informácia o hlavných investičných akciách obce v roku 2010 
Starosta informoval občanov o plánovanej rekonštrukcii námestia, Hlavnej a Školskej ulice, na 

ktorú získala obec dotáciu vo výške približne 318 tis. EUR z fondov EÚ v rámci Programu rozvoja 
vidieka. Úsek od cintorína po dom číslo 35 bude vybudovaný ako pešia zóna zo zámkovej dlažby, 
ostatné úseky budú asfaltové. Nákladná doprava bude presmerovaná cez Páleničnú a Športovú 
ulicu a pozdĺž obecného úradu. Zároveň bude zrekonštruovaný aj zelený pás okolo potoka. 
Miestna komunikácia bude kompletne odvodnená,  plánuje sa zrekonštruovať aj verejné 
osvetlenie. 

Druhú stavbu, chodník na Topoľové, začneme I. etapou. V tomto roku sa plánuje vybudovať časť 
chodníka pri zákrute  a ak získame  dotácie z podaného projektu tak aj lávku cez závlahový kanál. 
Tým sa vyrieši z hľadiska bezpečnosti najkritickejší úsek  v prístupe občanov k autobusovej 
zastávke, resp. pri odchode zo zastávky. Obec sa pokúša získať dotáciu na tento projekt 
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prostredníctvom občianskeho združenia „Podmalokarpatské 
partnerstvo“, ktorého je naša obec členom. Dotácia by v budúcom roku  
pokryla významnú časť nákladov na dobudovanie chodníka.  

K stavebným prácam sa vyjadril pán Dekan, majiteľ firmy Zempress, 
ktorá bude  rekonštrukciu robiť. Uviedol, že rekonštrukcia by mala trvať 
4 mesiace, počíta sa s uložením zámkovej dlažby, vytvorením 
asfaltových povrchov, úpravou prístupových ciest a okolia kultúrneho 
domu. Zároveň sa urobí aj základ pre rekonštrukciu verejného 
osvetlenia, ktoré by sa robilo v II. etape. Výstavba bude náročná, nakoľko 
sa dotýka každého domu na danom úseku, práce budú robené po 
etapách. Zatrávnenie a výsadba zelených plôch sa bude realizovať po 
rekonštrukcii. Vyzval občanov dotknutých nehnuteľností, aby ešte pred 
začatím stavebných prác nahlásili na obecný úrad prípojky inžinierskych 
sietí (voda, plyn, kanalizácia), ktoré ešte nemajú urobené. Tieto prípojky 
je potrebné urobiť najneskôr do skončenia rekonštrukčných prác, aby sa 
nové komunikácie nerozkopávali.  

Diskusia
1) Pán Roman Chromý sa sťažoval na kaluže na ceste, ktoré sa vytvárajú 

pred jeho domom. Pýtal sa, prečo nebol vybudovaný odtok dažďovej 
vody do verejnej kanalizácie alebo do miestneho potoka.  Ďalej sa 
sťažoval, že Pažitná ulica je priúzka na obchádzanie dvoch áut. Pýtal sa 
tiež, prečo sa rekonštruuje centrum obce a nie Pažitná ulice.

2) Pán Ján Bohovic potvrdil, že na Pažitnej ulici sa vytvárajú veľké 
kaluže pri domoch Kubalákovcov, Bohovicovcov i Chromých. 

Starosta odpovedal, že vybudovaná kanalizácia je určená len na 
splaškové vody a nie je riešená aj na odvod dažďovej vody. Odtok 
dažďovej vody na Pažitnej ulici je problém, ktorý trvá už viac volebných 
období. V minulosti bol pokus rekonštruovať Pažitnú ulicu.  Samospráva 
navrhla obyvateľom Pažitnej ulice vysporiadať časť ich súkromných 
pozemkov, ktoré zasahujú do miestnej komunikácie. Niektorí občania 
návrh odmietli a preto obec nedala vypracovať stavebný projekt a 
rekonštrukcia sa nekonala. Situáciu zhoršuje aj skutočnosť, že terén 
vedľa cesty si obyvatelia zvýšili a voda nemá kam odtekať a vsakovať.

V roku 2004 bol vypracovaný projekt rekonštrukcie kultúrneho domu, 
námestia, Hlavnej a Školskej ulice. Pre nedostatok finančných 
prostriedkov sa projekt nerealizoval. Súčasná obecná samospráva  
časť projektu týkajúcu sa rekonštrukcie námestia, Hlavnej a 
Školskej ulice dala aktualizovať na súčasné cenové podmienky a 
rozhodla dopracovať stavebný projekt aj o rekonštrukciu Pažitnej 
ulice. Celý projekt bol pripravený ako podklad žiadosti pre dotáciu 
z fondov Európskej únie v rámci Programu rozvoja vidieka, pretože 
z bežného rozpočtu obce takúto investičnú akciu nie je možné 
financovať. 

Vzhľadom na limitovanú dotáciu, ktorú obec mohla získať z fondov EÚ, 
bolo potrebné v I. etape rozsah  stavby zmenšiť, a preto sa mohla žiadať 
dotácia len na rekonštrukciu námestia, Hlavnej a Školskej ulice. Žiadosť 
obce bola Ministerstvom pôdohospodárstva SR schválená, a v 
súčasnosti sme už s ministerstvom podpísali zmluvu. 

Starosta informoval, že ak bude možné opäť podať žiadosť o dotáciu z 
fondov EÚ v rámci Programu rozvoja vidieka, obec požiada o dotáciu na 
rekonštrukciu Pažitnej ulice.   

3) Pán Anton Nedorost sa sťažoval na vysokú hladinu vody v kanáli od 
rybníka a v miestnom potoku. Taktiež sa zaujímal o to, kto kŕmi rybičky v 
potoku Barina.

4) Pán Martin Hrdina sa sťažoval na veľkú kaluž pri vjazde do 
Topoľového, kde voda pri daždi nestačí odtekať. 

V následnej diskusii sa konštatovalo, že aj tento problém je už 
mnohoročný, realizovaný projekt odvodnenia miestnych komunikácií v 
obytnej zóne Topoľové prakticky nedostatočne  rieši spomínanú časť. 
Starosta bude konzultovať s projektantom, prečo navrhnutý spôsob  
odvodu dažďovej vody nie je funkčný.     

5. Pán Pavol Kováčik sa spýtal, či je možné vidieť projekt a či sa môžu 
robiť zmeny v projektovej dokumentácii.

Starosta  odpovedal, že do projektu môže každý nazrieť v úradných 
hodinách na obecnom  úrade a tiež je vyvesený na úradnej tabuli obce. 
Zmeny projektu sú veľmi zložité, pretože EÚ dôsledne kontroluje, či sa 
dodržal pôvodný projekt. 

6. Pani Soňa Macová sa spýtala, ako bude zabezpečená cesta detí do 
školy a škôlky počas výstavby. 

7. Pán Ján Hanic sa spýtal, ako bude zabezpečená doprava občanov na 
autách na Mlynskú a Pažitnú ulicu.

Pán Dekan odpovedal, že stavebná firma zabezpečí cestu detí do školy 
i vjazd áut do domov. 

8) Pán Martin Hrdina navrhol, aby sa najskôr zrekonštruovala Pažitná 
ulica a potom chodník Topoľové.

9)Pani Lýdia Sovová sa spýtala, či prostriedky, ktoré budú určené na 
Pažitnú ulicu, sa na túto ulicu aj použijú.  

Starosta odpovedal, že rekonštrukciu Pažitnej ulice obec nemôže 
zvládnuť z bežného rozpočtu a potvrdil, že v prípade možnosti opäť 
požiada o dotáciu z fondov EÚ v rámci Programu rozvoja vidieka. V 
prípade odsúhlasenia dotácie bude Pažitná ulica rekonštruovaná tak, 
ako bol pôvodný zámer.  

10) Pán Daniel Balek žiadal, aby sa rekonštruovala aj Mlynská ulica. 
11) Pavol Mokoš sa spýtal, ako je naprojektovaný nový chodník na 

Hlavnej ulici. 
Starosta už v úvode informoval, že úsek ulice od cintorína po dom č. 35 

je naprojektovaný ako pešia zóna bez chodníka.  
12) Pani Jarmila Tejčková sa spýtala, prečo sa v minulosti chodník na 

Hlavnej ulici nepredĺžil ďalej na koniec ulice v smere na Ostrov. Tiež sa 
sťažovala, že pri jej rodinnom dome nie je verejné osvetlenie. 

Starosta odpovedal, že na inštalovanie verejného osvetlenia je 
potrebné predĺžiť kábel, čo si vyžaduje finančné prostrieky. Pani 
Tejčková sama iniciatívne v minulosti navrhla, že sa pokúsi pomôcť 
získať pomoc pri inštalovaní potrebného kábla.  

13) Pán Jozef Markech sa spýtal, kde sa bude skladovať starý asfalt. 
Pán Dekan odpovedal, že starý asfalt sa bude recyklovať, ostatné 

materiály sa budú voziť na skládku.
14) Pani Ing. Mária Glasnáková požaduje, aby bola zabezpečená 

kontrola kvality prác na rekonštrukcii komunikácie. Poukázala tiež na to, 
že pred domom č. 6 bol zle osadný poklop.

Pán Dekan odpovedal, že všetky inžinierske siete budú musieť byť 
opravené, aby sa zabezpečila kvalita rekonštrukčných prác. Starosta 
pripomenul že rekonštrukciu komunikácií financuje obec a preto bude 
mať priamy dosah na kvalitu vykonaných prác na rozdiel od stavby 
kanalizácie, ktorú financoval TAVOS a.s. a obec kvalitu prác ovplyvniť 
prakticky nemohla. Starosta požiadal občanov, aby nahlásili nedostatky 
na kanalizácii na obecný úrad, nakoľko na jar sa v rámci záručných opráv 
budú realizovať zistené nedostatky. 

15) Pani Lívia Bohunická sa spýtala, ako chce obec zabezpečiť 
odstránenie vody pri dome č. 409.  Bolo by potrebné zväčšiť odtok a 
vyčistiť odtokovú kanalizáciu. 

16) Pani Soňa Macová sa sťažovala, že  detské ihrisko je v zlom stave, 
hojdačky sú poškodené.

Starosta odpovedal, že hojdačky boli opravované v minulom roku 
obcou, sľúbil opätovnú opravu a tiež zabezpečí, aby sa matky s deťmi 
mohli chodiť hrať na detské ihrisko pri materskej škole.

17) Pani  Ing. Mária Glasnáková sa pýtala, prečo sa dane nevyberajú v 
hotovosti. Tiež sa informovala o separovaní odpadu – oleja, tetrapakov, 
zberu elektrospotrebičov a železa.

Pani Borovská odpovedala, že na úrade sa vyberajú poplatky za vývoz 
odpadu a psa, dane sa platia šekom prípadne internetbankingom, 
nakoľko agenda je veľmi náročná na čas. V prípade, že niekomu robí 
platenie šekom problém, môže zaplatiť v kancelárii úradu. 

Starosta odpovedal, že opotrebovaný motorový a kuchynský olej a 
tetrapaky môžu     obyvatelia odovzdať v sklade za obecným úradom. 
Obec zabezpečí zber elektroodpadu a železa, občania budú včas 
informovaní.

18) Pán Ján Bohovic sa pýtal, či sa bude zberať odpad z konárov.
Starosta odpovedal, že po veľmi zlých skúsenostiach z minulého roku, 

keď nedisciplinovaní občania na sklad odpadu z konárov pri ihrisku 
nosili aj rôzny iný odpad (stavebný odpad, kovový odpad a pod.) obec 
zvažuje buď ohradiť časť plochy pri ihrisku, alebo po nájdení vhodného 
pozemku sa vybuduje nový zberný dvor.

19) Pán Juraj Horňanský sa spýtal, prečo nemôže byť malá bránka pri 
dome smútku otvorená. 

Starosta odpovedal, že cintorín je pietne miesto, ktoré si zasluhuje 
pokoj. Preto zo štyroch brán je trvale otvorená bránka pri hlavnej ceste a 
pri klube seniorov.  

Na záver starosta poďakoval občanom za aktívnu účasť,  požiadal ich o 
pomoc a spoluprácu pri správe vecí verejných v obci a verejné 
zhromaždenie obyvateľov obce ukončil. 

Zapisovateľ: Ing. Alena Borovská
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Rozpočet obce v roku 2010
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ZAUJÍMAVOSTI

25. marca toho roku si kultúrna slovenská verejnosť 
pripomína okrúhle 225. výročie narodenia veľkého 
básnika Jána Hollého. Narodil sa v Borskom Svätom 
Mikuláši na Záhorí v roľníckej rodine, kde prežil detstvo. 
V neskoršej korešpondencii spomína, že  už ako dieťa 
rád „zbrínal“ (túlal sa) po hájoch, lúkach a poliach To 
vysvetľuje jeho vrelý vzťah k prírode juhozápadného 
Slovenska, na ktorom prežil celý život. Nuž ale prečo 
tento krátky článok práve v týchto obecných novinách? 
Je pravda, že  prvá Hollého kaplánka od 14. októbra 
1808 do 22. decembra 1811 bola v blízkom Pobedime. 
Ale je tu ešte niečo, čo tohto prvého veľkého 
slovenského básnika omnoho viac približuje našej obci. 
K tomu je najlepšie citovať z listu Jána Hollého  Jurajovi 
Palkovičovi z roku 1812:

Na tú otázku, ako ďaleko som v prekladaní Eneidy 
pokročil, odpovedám, že som celú za jeden rok preložil, 
začal som totiž 15. novembra 1810 a prvé dva spevy 
som cez zimu v izbe preložil, tretí už vonku v háji Blatiny 
rečeném a potiaľ len do Veľkej noci, poneváč sa mi vtedy 
viac povinností uchádzalo než od Veľkej noci, ostatných 
deväť pod jaseňom sediac na rozkošných a utešených 

Veľká noc alebo veľkonočné sviatky, tiež Pasach je najvýznamnejší 
kresťanský sviatok, ktorý pripadá na marec alebo apríl. Veľká noc je pre 
kresťanov oslavou zmŕtvychvstania Ježiša Krista po jeho smrti na kríži. 
Udalosti Veľkej noci a ich interpretácia úzko súvisia s významným 
židovským sviatkom Pasach, ktorý sa slávi zhruba v rovnakej dobe. V 
ranej cirkvi sa oslavoval najprv v deň židovského sviatku. Ešte dnes sa 
považuje kresťanská slávnosť Veľkej noci tiež za spomienku na starú 
zmluvu. 

Veľká noc v katolíckej cirkvi
Veľká noc - slávnosť vzkriesenia Krista je vrcholom liturgického 

cirkevného roku. Koncil nicejský (325) určil po dlhšom spore dátum 
Veľkej noci na nedeľu po prvom jarnom splne, ktorý nastane po 
prechode Slnka jarným bodom. Tak sa veľkonočné sviatky oddelili od 
židovského kalendára. Dnes sa diskutuje o prvom dátume Veľkej noci.

Veľká noc podľa katolíckej tradície začína vigíliou Nedele Vzkriesenia 
(ktorá završuje veľkonočné triduum Zelený štvrtok, Veľký piatok a Bielu 
sobotu a trvá päťdesiať dní až do Turíc, slávnosti zostúpenia Ducha 
svätého. Prvý týždeň Veľkej noci sa nazýva Veľkonočná oktáva. 
Štyridsiaty deň Veľkej noci je slávnosť Nanebovstúpenia Pána, ktorá 
pripomína Ježišov vstup do neba a jeho oslávenie u Otca.

Veľká noc  a jej symbolika
• Slávnosť vzkriesenia začína veľkonočnou vigíliou večer alebo v noci 

na Bielu sobotu. Počas veľkonočnej vigílie sa svätí voda na krstenie a 
veriaci obnovujú sľub krstu. V mnohých cirkviach sa krstia dospelí, ktorí 
sa pripravovali na krst. Počas Veľkonočnej nedele pokračuje a vrcholí 
slávnosť Zmŕtvychvstania Pána druhou slávnostnou omšou. 

• Veľkej noci predchádza štyridsaťdňový prípravný čas - tzv. pôst. 

Symbolika
• Baránok — symbol baránka sa nachádza už v predkresťanských 

tradíciách. V židovskej tradícii sa používal ako obetné zviera za hriechy. 
Zároveň židia na sviatok Paschy jedia baránka ako pripomienku svojho 
vyslobodenia z Egypta. V kresťanstve je baránok jedným zo symbolov 
Ježiša Krista, lebo obrazne podľa kresťanskej viery on je baránok 
obetovaný za spásu sveta. 

• Kríž — je dnes najdôležitejším z kresťanských symbolov, pretože 
Kristus bol odsúdený na smrť ukrižovaním. Tento trest patril k trestom 
veľmi krutým a ponižujúcim. 

• Oheň — veľkonočná bohoslužba sa začína zapálením veľkonočného 
ohňa, ktorý symbolizuje víťazstvo Ježiša Krista nad temnotou a smrťou. 

Od tohto ohňa sa potom zapaľujú veľkonočné sviečky. 
• Sviečka — sviečka je v mnohých kultúrach chápaná ako znamenie 

života. Veľkonočná sviečka symbolizuje vzkrieseného Krista -- tento 
symbol pochádza zo starovekých osláv Veľkej noci, pri ktorých sa 
zapaľuje sviečka (nazývaná tiež paškál) od ohňa. Takto zapálená sviečka 
sa v priebehu veľkonočnej bohoslužby ponára do vody na krst, je 
ozdobená znamením kríža a symbolmi Α a Ω, t. j. začiatku a konca vekov, 
ktorými je Kristus. Táto sviečka sa potom zapaľuje počas celého 
veľkonočného obdobia až do Turíc a pri každom krste -- aby sa naznačilo, 
že krst patrí k Veľkej noci. Táto sviečka sa tiež zapaľuje pri kresťanskom 
pohrebe na znamenie toho, že zosnulý rovnako ako Kristus, prešiel 
bránou smrti; a cirkev sa za neho modlí, aby vstal k novému životu s 
Bohom.

 

 • trojpodlažnú budovu 
(suterén, prízemie, 1. 

poschodie), plocha jedného 
2podlažia je 165 m  

• priľahlé pozemky o výmere 
2960 m .

Informácie na obecnom 
úrade, tel.: 033-7746 126, 

0911 271 955.    

Obec Veľké Orvište ponúka na predaj

lúčinách dokola a krížom rozličným stromovím 
ohradených a cez prostriedok hruškami okrášlených 
sem i tam nariedko. Dokonal som prácu moju 23. 
októbra 1911. Preložil som i Pastírky Vergíliove dva roky 
predtým.

Toľko z listu. Z citovaných pár riadkov je jasné, že 
básnikovou pracovňou nebola izba na fare, ale krásna 
príroda stredného Považia, ktorá mu bola zároveň 
inšpiráciou. Za svojho pôsobenia v Pobedime zložil aj 
20 bukolických skladieb, ktoré sám nazval spevy 
pastírské. Tieto básne však nikdy neboli vydané tlačou a 
ich rukopisy sa nezachovali. Je to iste veľká škoda, 
pretože sú to prvé Hollého originálne diela v 
slovenčine.

Už len pár slov na záver. Je veľmi málo pamätných 
tabúľ alebo  iných pripomienok pôsobenia takého 
veľkého básnika. To je tiež jedno z meradiel kultúrnosti 
národa. Čo tak aspoň lesopark Jána Hollého Blatiny. Pre 
veľkosť svojho básnického diela a lásku k našej prírode 
by si to určite zaslúžil.  

Ing. Ján Surman

Spomienka na Jána Hollého

Veľká noc

Tanier so šunkou, vajíčkom, hrudkou a zeleninou.
• Vajíčko — Pretože vajíčko obsahuje zárodok života, bolo v mnohých 

kultúrach symbolom plodnosti, života a vzkriesenia. V súvislosti s 
ľudovou tradíciou vznikol zvyk maľovať tieto vajíčka; dôvodom jedenia 
vajec na Veľkú noc bola zrejme aj skutočnosť, že vajcia sa nesmeli jesť v 
pôstnom období. V kresťanstve sa vajce vykladá ako symbol 
zatvoreného hrobu, z ktorého vstal Kristus, ako symbol nesmrteľnosti. 

• Zajačik — Aj keď mnoho nenáboženských tradícií má svoje korene v 
kresťanskej symbolike, niektoré veľkonočné symboly môžeme 
vystopovať až do predkresťanskej doby. Napríklad zajačik má 
pravdepodobne pôvod v pohanských rituáloch oslavujúcich príchod 
jari. 

• Korbáč — Tento v niektorých regiónoch Slovenska dôverne známy 
symbol Veľkej noci má tiež pôvod v starých pohanských zvykoch. 

Zdroj internet
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ZAUJÍMAVOSTI

25. marca toho roku si kultúrna slovenská verejnosť 
pripomína okrúhle 225. výročie narodenia veľkého 
básnika Jána Hollého. Narodil sa v Borskom Svätom 
Mikuláši na Záhorí v roľníckej rodine, kde prežil detstvo. 
V neskoršej korešpondencii spomína, že  už ako dieťa 
rád „zbrínal“ (túlal sa) po hájoch, lúkach a poliach To 
vysvetľuje jeho vrelý vzťah k prírode juhozápadného 
Slovenska, na ktorom prežil celý život. Nuž ale prečo 
tento krátky článok práve v týchto obecných novinách? 
Je pravda, že  prvá Hollého kaplánka od 14. októbra 
1808 do 22. decembra 1811 bola v blízkom Pobedime. 
Ale je tu ešte niečo, čo tohto prvého veľkého 
slovenského básnika omnoho viac približuje našej obci. 
K tomu je najlepšie citovať z listu Jána Hollého  Jurajovi 
Palkovičovi z roku 1812:

Na tú otázku, ako ďaleko som v prekladaní Eneidy 
pokročil, odpovedám, že som celú za jeden rok preložil, 
začal som totiž 15. novembra 1810 a prvé dva spevy 
som cez zimu v izbe preložil, tretí už vonku v háji Blatiny 
rečeném a potiaľ len do Veľkej noci, poneváč sa mi vtedy 
viac povinností uchádzalo než od Veľkej noci, ostatných 
deväť pod jaseňom sediac na rozkošných a utešených 

Veľká noc alebo veľkonočné sviatky, tiež Pasach je najvýznamnejší 
kresťanský sviatok, ktorý pripadá na marec alebo apríl. Veľká noc je pre 
kresťanov oslavou zmŕtvychvstania Ježiša Krista po jeho smrti na kríži. 
Udalosti Veľkej noci a ich interpretácia úzko súvisia s významným 
židovským sviatkom Pasach, ktorý sa slávi zhruba v rovnakej dobe. V 
ranej cirkvi sa oslavoval najprv v deň židovského sviatku. Ešte dnes sa 
považuje kresťanská slávnosť Veľkej noci tiež za spomienku na starú 
zmluvu. 

Veľká noc v katolíckej cirkvi
Veľká noc - slávnosť vzkriesenia Krista je vrcholom liturgického 

cirkevného roku. Koncil nicejský (325) určil po dlhšom spore dátum 
Veľkej noci na nedeľu po prvom jarnom splne, ktorý nastane po 
prechode Slnka jarným bodom. Tak sa veľkonočné sviatky oddelili od 
židovského kalendára. Dnes sa diskutuje o prvom dátume Veľkej noci.

Veľká noc podľa katolíckej tradície začína vigíliou Nedele Vzkriesenia 
(ktorá završuje veľkonočné triduum Zelený štvrtok, Veľký piatok a Bielu 
sobotu a trvá päťdesiať dní až do Turíc, slávnosti zostúpenia Ducha 
svätého. Prvý týždeň Veľkej noci sa nazýva Veľkonočná oktáva. 
Štyridsiaty deň Veľkej noci je slávnosť Nanebovstúpenia Pána, ktorá 
pripomína Ježišov vstup do neba a jeho oslávenie u Otca.

Veľká noc  a jej symbolika
• Slávnosť vzkriesenia začína veľkonočnou vigíliou večer alebo v noci 

na Bielu sobotu. Počas veľkonočnej vigílie sa svätí voda na krstenie a 
veriaci obnovujú sľub krstu. V mnohých cirkviach sa krstia dospelí, ktorí 
sa pripravovali na krst. Počas Veľkonočnej nedele pokračuje a vrcholí 
slávnosť Zmŕtvychvstania Pána druhou slávnostnou omšou. 

• Veľkej noci predchádza štyridsaťdňový prípravný čas - tzv. pôst. 

Symbolika
• Baránok — symbol baránka sa nachádza už v predkresťanských 

tradíciách. V židovskej tradícii sa používal ako obetné zviera za hriechy. 
Zároveň židia na sviatok Paschy jedia baránka ako pripomienku svojho 
vyslobodenia z Egypta. V kresťanstve je baránok jedným zo symbolov 
Ježiša Krista, lebo obrazne podľa kresťanskej viery on je baránok 
obetovaný za spásu sveta. 

• Kríž — je dnes najdôležitejším z kresťanských symbolov, pretože 
Kristus bol odsúdený na smrť ukrižovaním. Tento trest patril k trestom 
veľmi krutým a ponižujúcim. 

• Oheň — veľkonočná bohoslužba sa začína zapálením veľkonočného 
ohňa, ktorý symbolizuje víťazstvo Ježiša Krista nad temnotou a smrťou. 

Od tohto ohňa sa potom zapaľujú veľkonočné sviečky. 
• Sviečka — sviečka je v mnohých kultúrach chápaná ako znamenie 

života. Veľkonočná sviečka symbolizuje vzkrieseného Krista -- tento 
symbol pochádza zo starovekých osláv Veľkej noci, pri ktorých sa 
zapaľuje sviečka (nazývaná tiež paškál) od ohňa. Takto zapálená sviečka 
sa v priebehu veľkonočnej bohoslužby ponára do vody na krst, je 
ozdobená znamením kríža a symbolmi Α a Ω, t. j. začiatku a konca vekov, 
ktorými je Kristus. Táto sviečka sa potom zapaľuje počas celého 
veľkonočného obdobia až do Turíc a pri každom krste -- aby sa naznačilo, 
že krst patrí k Veľkej noci. Táto sviečka sa tiež zapaľuje pri kresťanskom 
pohrebe na znamenie toho, že zosnulý rovnako ako Kristus, prešiel 
bránou smrti; a cirkev sa za neho modlí, aby vstal k novému životu s 
Bohom.

 

 • trojpodlažnú budovu 
(suterén, prízemie, 1. 

poschodie), plocha jedného 
2podlažia je 165 m  

• priľahlé pozemky o výmere 
2960 m .

Informácie na obecnom 
úrade, tel.: 033-7746 126, 

0911 271 955.    

Obec Veľké Orvište ponúka na predaj

lúčinách dokola a krížom rozličným stromovím 
ohradených a cez prostriedok hruškami okrášlených 
sem i tam nariedko. Dokonal som prácu moju 23. 
októbra 1911. Preložil som i Pastírky Vergíliove dva roky 
predtým.

Toľko z listu. Z citovaných pár riadkov je jasné, že 
básnikovou pracovňou nebola izba na fare, ale krásna 
príroda stredného Považia, ktorá mu bola zároveň 
inšpiráciou. Za svojho pôsobenia v Pobedime zložil aj 
20 bukolických skladieb, ktoré sám nazval spevy 
pastírské. Tieto básne však nikdy neboli vydané tlačou a 
ich rukopisy sa nezachovali. Je to iste veľká škoda, 
pretože sú to prvé Hollého originálne diela v 
slovenčine.

Už len pár slov na záver. Je veľmi málo pamätných 
tabúľ alebo  iných pripomienok pôsobenia takého 
veľkého básnika. To je tiež jedno z meradiel kultúrnosti 
národa. Čo tak aspoň lesopark Jána Hollého Blatiny. Pre 
veľkosť svojho básnického diela a lásku k našej prírode 
by si to určite zaslúžil.  

Ing. Ján Surman

Spomienka na Jána Hollého

Veľká noc

Tanier so šunkou, vajíčkom, hrudkou a zeleninou.
• Vajíčko — Pretože vajíčko obsahuje zárodok života, bolo v mnohých 

kultúrach symbolom plodnosti, života a vzkriesenia. V súvislosti s 
ľudovou tradíciou vznikol zvyk maľovať tieto vajíčka; dôvodom jedenia 
vajec na Veľkú noc bola zrejme aj skutočnosť, že vajcia sa nesmeli jesť v 
pôstnom období. V kresťanstve sa vajce vykladá ako symbol 
zatvoreného hrobu, z ktorého vstal Kristus, ako symbol nesmrteľnosti. 

• Zajačik — Aj keď mnoho nenáboženských tradícií má svoje korene v 
kresťanskej symbolike, niektoré veľkonočné symboly môžeme 
vystopovať až do predkresťanskej doby. Napríklad zajačik má 
pravdepodobne pôvod v pohanských rituáloch oslavujúcich príchod 
jari. 

• Korbáč — Tento v niektorých regiónoch Slovenska dôverne známy 
symbol Veľkej noci má tiež pôvod v starých pohanských zvykoch. 

Zdroj internet
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Rybárske združenie začalo úspešne druhý rok svojho fungovania. 
Výročná členská schôdza zhodnotila pozitívne prvý rok fungovania 
združenia s kladným hospodárením. Následne si zvolila staro – nový 
výbor, ktorý bude riadiť združenie nasledujúce štyri roky. V súčasnosti 
má združenie 50 členov (vrátane detí a juniorov).  Medzi naše priority 
patrí hlavne ďalšie systematické zveľaďovanie rybníka a jeho okolia – 
hovorí súčasný predseda združenia Jozef Kováčik ml. Tak ako po minulé 
roky by sme chceli oživiť spoločenský život v našej obci organizovaním 
akcií pre našich  občanov. Plánujeme pripraviť detské rybárske preteky 
pri príležitosti Dňa detí ako aj „hodové halásle“ a preteky pre dospelých, 
ktoré sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom. Máme na pláne aj mnoho 
iných činností, ako každý určite vie, v okolí rybníka je práce stále dosť.

Ale aby sme nehovorili len o práci, aj tento rok sme sa rozhodli zakúpiť 
ryby pre príjemnú rybačku nielen členov združenia ale aj verejnosti. 
Minulý rok sa nám osvedčila rybačka pre návštevníkov rybníka v 
podobe jednodňového lístka s možnosťou privlastnenia si ulovenej 
ryby. Aj tento rok sme sa rozhodli pre tento spôsob rybolovu, dokonca 
sme ho rozšírili na celoročnú povolenku pre nečlenov združenia. 
Systematickou prácou chceme dospieť k vyváženosti životného 
prostredia v okolí rybníka, Bariny, ale aj prítokového kanála z potoka 
Dubová do rybníka. Nedá mi nespomenúť, že budeme musieť prijať aj 
nepopulárne opatrenia, medzi ktoré patrí aj zákaz vodenia psov do 
areálu rybníka. Pri tomto zákaze by som sa rád trocha pozastavil. Na 
základe ročných úvah, pozorovania a skúmania sme dospeli k názoru, že 
pre ďalšie fungovanie symbiózy je nevyhnutné zaviesť zákaz vodenia 
psov do okolia rybníka. Zákaz má niekoľko dôvodov:

1) Rybník sa nachádza v poľovnom revíri PZ Blacina a podľa zákona č. 
274/2009 Z.z. o Poľovníctve je voľný pohyb psov v poľovnom revíri 
zakázaný.

2) Pes svojím voľným pohybom narúša faunu v okolí rybníka a tou je 

hlavne vtáctvo (divé husy a kačice) a ich hniezdenie. Za posledné roky 
prišlo k ústupu výskytu tohto vtáctva.

3) Nedisciplinovanosť majiteľov psov, ktorí dovolia svojim miláčikom 
urobiť potrebu pri prechádzke okolo rybníka a následne výkaly nechajú 
ležať na mieste a nepoupratujú si po sebe, napriek tomu, že majú na to 
vytvorené podmienky – smetné koše.

Nakoľko všetky tieto dôvody prekročili únosnú mieru, rozhodla 
členská schôdza Rybárske združenie – Záhumnie Veľké Orvište o 
prijatí zákazu vodenia psov. Nerešpektovanie tohto zákazu bude 
potrestané postúpením  prípadu orgánom na to určeným.          

Jozef Kováčik, ml.

Za našou obcou je malý lesík zvaný Ohrádka. Popri obci tu má svoju 
parcelu aj mnoho našich občanov. Žiaľ už dlhšiu dobu sa Ohrádka stala 
skládkou rôzneho odpadu, stavebného, kovového, biologického a pod. 
Priestor zarástol kríkmi, na viacerých stromoch boli suché konáre. 
Lokalita bola mnoho rokov zanedbaná a nedávala dobrú vizitku nášmu 
životnému prostrediu.  

Obec sa rozhodla tento priestor vyčistiť. Počas zimných mesiacov 
aktivační zamestnanci obce najprv vyčistili lesík od kríkov, zo stromov 
opílili suché konáre a napokon vyčistili terén od odpadu. 

Dnes je Ohrádka vyčistená, v priebehu roka tam obec osadí lavičky a 
verím, že Ohrádka sa opäť stane miestom, kde nám na jar rozkvitnú 
fialky a divý cesnak a občania si tu budú môcť oddýchnuť v peknom 
prírodnom prostredí.       

starosta obce

Do nového roka s novými úlohami

Čistenie Ohrádky
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KULTÚRA, SOCIÁLNE VECI A ZDRAVOTNÍCTVO

Spomienka 
Odišiel tíško, niet ho medzi nami, náš najstarší občan, no v našich 

srdciach žije spomienkami pán Štefan Drlička. Keď sme ho naposledy 
navštívili 18.12.2009, bol ešte plný života. Napriek svojmu vysokému 
veku, 98 rokov,  sa zaujímal o dianie  v našej obci. Vždy sa bolo s ním o 
čom zhovárať, lebo si všímal život okolo seba a mal množstvo 
pozitívnych ale aj negatívnych postrehov o dianí v obci. Svojím vzťahom 
k obci môže  byť mnohým príkladom. 

Pomoc občanom
V ťažkej situácii, v ktorej sa náhle ocitne rodina s ťažko zdravotne 

postihnutým dieťaťom pomôže aj obec. Vo februári 2010 obecné 
zastupiteľstvo schválilo jednorazový finančný príspevok 200 eur na 
zvýšené výdavky pre ťažko zdravotne postihnuté dieťa. 

Margita Knapcová

Dvojkríž v Orvišti
 
Miestny odbor Matice slovenskej si do svojho programu pre tento rok 

zahrnul náročnú úlohu. A to realizáciu nášho slovenského symbolu 
dvojkríža. Ako vhodnú lokalitu sme zvolili kopec pri rybníku. My, 
matičiari, sme na ňom už zrealizovali výsadbu aleje. Nazvali sme ju 
Matičnou alejou. A tu by sa dvojkríž vynímal. Samozrejme realizácia 
samotného dvojkríža je náročná po finančnej stránke. Čiže tomuto 
aspektu sa prispôsobí aj samotná realizácia. Uvítame každého sponzora, 
ktorý by nám chcel akokoľvek pomôcť v našom snažení a ušľachtilom 
zámere. Veď, keď sa podarí, zostane tu na dlhé roky aj našim potomkom.

Ing. Jana Melicherová

V klube pri zabíjačke 
Členovia klubu seniorov srdečne ďakujú PD Pokrok v Ostrove. 

Poľnohospodárske družstvo našim členom na Vianoce zasponzorovalo 
bohaté zabíjačkové pohostenie.  Ďakujeme hlavne pánovi Tonkovičovi 
a pánovi starostovi.

Margita Knapcová

Fašiangy v klube
Dáva sa na známosť, nadišli fašiangy.
Preto dnes sa robota zakazuje a spev nariaďuje.
Kto sa nerozveselí, bude celý rok zatrpknutý.
Bum, bum, bum, dnes sa pije rum!

Týmito veršami sa začali u nás v klube fašiangy.  Veselé spevy, dedinské 
zvyky a tradičné jedlá sa snažíme oživiť a hlavne zachovať pre ďalšie 
generácie.  Pri vlastnoručne napečených šiškách a fánkach, ktoré sme 
zapíjali rumovým punčom, sme sa veľmi dobre pobavili a zasmiali. 
Naša zábava končila piesňou: Fašiangy, fašiangové časy, ľudia popíjajú a 
jedia klobásy.
A veru boli i klobásy na  ražni i slanina tak, ako to káže tradícia. 

Margita Knapcová

Babky superstáristiky

Tak nás, speváčky z klubu seniorov, nazývajú naši členovia. Opäť sme 
hviezdili na oslave 60. narodením nášho člena Stanka Baleka. Stanko 
oslavoval svoje narodeniny a na oslave mal množstvo hostí takmer 
z celého Slovenska a aj zopár z Česka. Ku krásnemu životnému jubileu 
sme mu aj my prišli zablahoželať a zaspievať.  Zožali sme veľký úspech, 
mnohí hostia sa zaujímali aj o náš klub a našu prácu.  Preto sme boli  na 
seba patrične hrdé. 

Margita Knapcová

Seniori upratovali
Naši členovia sa nielen zabávajú, ale i pracujú. Pred klubom sme si 

urobili jarné upratovanie, vyhrabali a poopravovali sme si záhon na 
dvore klubu. 

Pustili sme sa aj do upratovania cintorína, ktorý sme do Veľkej noci dali 
do poriadku. Vyčistili sme ho, vysadili pred vchodom do kostola a pri 
krížoch kvety a pripravili ho na dôstojnú oslavu zmŕtvychvstania Ježiša 
Krista.

Margita Knapcová 

Margita Knapcová
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Rybárske združenie začalo úspešne druhý rok svojho fungovania. 
Výročná členská schôdza zhodnotila pozitívne prvý rok fungovania 
združenia s kladným hospodárením. Následne si zvolila staro – nový 
výbor, ktorý bude riadiť združenie nasledujúce štyri roky. V súčasnosti 
má združenie 50 členov (vrátane detí a juniorov).  Medzi naše priority 
patrí hlavne ďalšie systematické zveľaďovanie rybníka a jeho okolia – 
hovorí súčasný predseda združenia Jozef Kováčik ml. Tak ako po minulé 
roky by sme chceli oživiť spoločenský život v našej obci organizovaním 
akcií pre našich  občanov. Plánujeme pripraviť detské rybárske preteky 
pri príležitosti Dňa detí ako aj „hodové halásle“ a preteky pre dospelých, 
ktoré sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom. Máme na pláne aj mnoho 
iných činností, ako každý určite vie, v okolí rybníka je práce stále dosť.

Ale aby sme nehovorili len o práci, aj tento rok sme sa rozhodli zakúpiť 
ryby pre príjemnú rybačku nielen členov združenia ale aj verejnosti. 
Minulý rok sa nám osvedčila rybačka pre návštevníkov rybníka v 
podobe jednodňového lístka s možnosťou privlastnenia si ulovenej 
ryby. Aj tento rok sme sa rozhodli pre tento spôsob rybolovu, dokonca 
sme ho rozšírili na celoročnú povolenku pre nečlenov združenia. 
Systematickou prácou chceme dospieť k vyváženosti životného 
prostredia v okolí rybníka, Bariny, ale aj prítokového kanála z potoka 
Dubová do rybníka. Nedá mi nespomenúť, že budeme musieť prijať aj 
nepopulárne opatrenia, medzi ktoré patrí aj zákaz vodenia psov do 
areálu rybníka. Pri tomto zákaze by som sa rád trocha pozastavil. Na 
základe ročných úvah, pozorovania a skúmania sme dospeli k názoru, že 
pre ďalšie fungovanie symbiózy je nevyhnutné zaviesť zákaz vodenia 
psov do okolia rybníka. Zákaz má niekoľko dôvodov:

1) Rybník sa nachádza v poľovnom revíri PZ Blacina a podľa zákona č. 
274/2009 Z.z. o Poľovníctve je voľný pohyb psov v poľovnom revíri 
zakázaný.

2) Pes svojím voľným pohybom narúša faunu v okolí rybníka a tou je 

hlavne vtáctvo (divé husy a kačice) a ich hniezdenie. Za posledné roky 
prišlo k ústupu výskytu tohto vtáctva.

3) Nedisciplinovanosť majiteľov psov, ktorí dovolia svojim miláčikom 
urobiť potrebu pri prechádzke okolo rybníka a následne výkaly nechajú 
ležať na mieste a nepoupratujú si po sebe, napriek tomu, že majú na to 
vytvorené podmienky – smetné koše.

Nakoľko všetky tieto dôvody prekročili únosnú mieru, rozhodla 
členská schôdza Rybárske združenie – Záhumnie Veľké Orvište o 
prijatí zákazu vodenia psov. Nerešpektovanie tohto zákazu bude 
potrestané postúpením  prípadu orgánom na to určeným.          

Jozef Kováčik, ml.

Za našou obcou je malý lesík zvaný Ohrádka. Popri obci tu má svoju 
parcelu aj mnoho našich občanov. Žiaľ už dlhšiu dobu sa Ohrádka stala 
skládkou rôzneho odpadu, stavebného, kovového, biologického a pod. 
Priestor zarástol kríkmi, na viacerých stromoch boli suché konáre. 
Lokalita bola mnoho rokov zanedbaná a nedávala dobrú vizitku nášmu 
životnému prostrediu.  

Obec sa rozhodla tento priestor vyčistiť. Počas zimných mesiacov 
aktivační zamestnanci obce najprv vyčistili lesík od kríkov, zo stromov 
opílili suché konáre a napokon vyčistili terén od odpadu. 

Dnes je Ohrádka vyčistená, v priebehu roka tam obec osadí lavičky a 
verím, že Ohrádka sa opäť stane miestom, kde nám na jar rozkvitnú 
fialky a divý cesnak a občania si tu budú môcť oddýchnuť v peknom 
prírodnom prostredí.       

starosta obce

Do nového roka s novými úlohami

Čistenie Ohrádky
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Spomienka 
Odišiel tíško, niet ho medzi nami, náš najstarší občan, no v našich 

srdciach žije spomienkami pán Štefan Drlička. Keď sme ho naposledy 
navštívili 18.12.2009, bol ešte plný života. Napriek svojmu vysokému 
veku, 98 rokov,  sa zaujímal o dianie  v našej obci. Vždy sa bolo s ním o 
čom zhovárať, lebo si všímal život okolo seba a mal množstvo 
pozitívnych ale aj negatívnych postrehov o dianí v obci. Svojím vzťahom 
k obci môže  byť mnohým príkladom. 

Pomoc občanom
V ťažkej situácii, v ktorej sa náhle ocitne rodina s ťažko zdravotne 

postihnutým dieťaťom pomôže aj obec. Vo februári 2010 obecné 
zastupiteľstvo schválilo jednorazový finančný príspevok 200 eur na 
zvýšené výdavky pre ťažko zdravotne postihnuté dieťa. 

Margita Knapcová

Dvojkríž v Orvišti
 
Miestny odbor Matice slovenskej si do svojho programu pre tento rok 

zahrnul náročnú úlohu. A to realizáciu nášho slovenského symbolu 
dvojkríža. Ako vhodnú lokalitu sme zvolili kopec pri rybníku. My, 
matičiari, sme na ňom už zrealizovali výsadbu aleje. Nazvali sme ju 
Matičnou alejou. A tu by sa dvojkríž vynímal. Samozrejme realizácia 
samotného dvojkríža je náročná po finančnej stránke. Čiže tomuto 
aspektu sa prispôsobí aj samotná realizácia. Uvítame každého sponzora, 
ktorý by nám chcel akokoľvek pomôcť v našom snažení a ušľachtilom 
zámere. Veď, keď sa podarí, zostane tu na dlhé roky aj našim potomkom.

Ing. Jana Melicherová

V klube pri zabíjačke 
Členovia klubu seniorov srdečne ďakujú PD Pokrok v Ostrove. 

Poľnohospodárske družstvo našim členom na Vianoce zasponzorovalo 
bohaté zabíjačkové pohostenie.  Ďakujeme hlavne pánovi Tonkovičovi 
a pánovi starostovi.

Margita Knapcová

Fašiangy v klube
Dáva sa na známosť, nadišli fašiangy.
Preto dnes sa robota zakazuje a spev nariaďuje.
Kto sa nerozveselí, bude celý rok zatrpknutý.
Bum, bum, bum, dnes sa pije rum!

Týmito veršami sa začali u nás v klube fašiangy.  Veselé spevy, dedinské 
zvyky a tradičné jedlá sa snažíme oživiť a hlavne zachovať pre ďalšie 
generácie.  Pri vlastnoručne napečených šiškách a fánkach, ktoré sme 
zapíjali rumovým punčom, sme sa veľmi dobre pobavili a zasmiali. 
Naša zábava končila piesňou: Fašiangy, fašiangové časy, ľudia popíjajú a 
jedia klobásy.
A veru boli i klobásy na  ražni i slanina tak, ako to káže tradícia. 

Margita Knapcová

Babky superstáristiky

Tak nás, speváčky z klubu seniorov, nazývajú naši členovia. Opäť sme 
hviezdili na oslave 60. narodením nášho člena Stanka Baleka. Stanko 
oslavoval svoje narodeniny a na oslave mal množstvo hostí takmer 
z celého Slovenska a aj zopár z Česka. Ku krásnemu životnému jubileu 
sme mu aj my prišli zablahoželať a zaspievať.  Zožali sme veľký úspech, 
mnohí hostia sa zaujímali aj o náš klub a našu prácu.  Preto sme boli  na 
seba patrične hrdé. 

Margita Knapcová

Seniori upratovali
Naši členovia sa nielen zabávajú, ale i pracujú. Pred klubom sme si 

urobili jarné upratovanie, vyhrabali a poopravovali sme si záhon na 
dvore klubu. 

Pustili sme sa aj do upratovania cintorína, ktorý sme do Veľkej noci dali 
do poriadku. Vyčistili sme ho, vysadili pred vchodom do kostola a pri 
krížoch kvety a pripravili ho na dôstojnú oslavu zmŕtvychvstania Ježiša 
Krista.

Margita Knapcová 

Margita Knapcová
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Dňa 16.1.2010 sa v našej obci uskutočnil koncert hudobných 
amatérskych skupín. Koncert sa niesol pod jednoduchým názvom 
Akcia. Začal sa o ôsmej hodine večer a trval do druhej hodiny rannej. 

Pozvanie na koncert prijali všetky pozvané kapely. Napríklad kapela z 
názvom Delirium3Mans z Vrbového, chlapci majú za sebou pomerne 
veľké úspechy, ich skladby boli hrávané v rádiu, kapela má nahrané aj 
CD, na ktorom je celkovo šesť skladieb. Ďalšou kapelou, ktorá sa tu 
predstavila, je päťčlenná neopunková formácia z Ružindola, ktorá sa 
volá Výzva. Táto kapela má za sebou pár vystúpení na  festivaloch a 
taktiež má aj nahrané svoje prvé Demo CD, na ktorom má dve skladby. 
Kapela sa momentálne pripravuje na nahrávanie svojho prvého 
albumu. V poradí treťou kapelou sa nám  predstavila kapela Dharma z 
Chtelnice, táto kapela má za sebou nahrávanie svojho prvého Demo CD, 
na ktorom má tri skladby. No a nakoniec sa predstavila domáca kapela z 
Veľkého Orvišťa, ktorá vystupuje pod názvom Deadly Flames a začína sa 
jej  pomerne dariť. Po pár odohraných koncertoch vo Vrbovom, 

ŠKOLA A KNIŽNICA

Deň učiteľov
Pri príležitosti Dňa učiteľov obec ako 

zriaďovateľ Základnej školy a Materskej školy 
nezabudla na svojich učiteľov. Starosta obce  
v tento deň poblahoželal  našim učiteľom k 
ich sviatku. Poďakoval im za ich neľahkú 
prácu pri vzdelávaní a výchove našich detí a 
poprial im v ich náročnej práci  veľa 
úspechov.

Redakcia

V jedno pekné nedeľné popoludnie dňa 
14.februára sa konal v sále kultúrneho domu už 
tradičný detský fašiangový karneval. Prípravy 
na karneval prebiehali dva týždne. Deti vyrábali 
masky, reťaze, s ktorými sa potom vyzdobil 
kultúrny dom. Celé podujatie pripravila 
Základná škola spolu s Materskou školou, 
rodičmi a sponzormi. Do tanca nám hrala 
skupina Old boys . Deti sa predstavili v rôznych 
maskách. Na tanečnom parkete sa vyzvŕtali 
motýle, Supermani, princezné, tučniak, 
čarodejnice, bosorky, mušketieri a veľa, veľa 
ďalších masiek. Tancovali mamičky aj oteckovia 
.Tanec sa striedal so súťažami.   Po občerstvení 
sa žrebovala tombola, o ktorú bol veľký záujem. 
Niektorí návštevníci si nemali ani kde sadnúť, 
taká bola plná sála. Vďaka patrí rodičom a 
sponzorom, bez ktorých by sa karneval 
nemohol uskutočniť. Ďakujeme firmám MAMA, 
ZOOPRODUKT, PT Veľkoobchod s potravinami, 
Liehovar Modrý Strom.

Jana Pálková

Ružindole a Moravanoch nad Váhom sa táto trojčlenná formácia v 
zložení gitara - Adam Šimurka, basgitara - Marko Reizner a bicie – Viktor 
Pista  chystá nahrávať svoj prvý album, na ktorom bude celkovo asi 
jedenásť skladieb a taktiež sa chystá nakrúcať videoklip z obecného 
prostredia. Koncert bol organizovaný za účelom zviditeľnenia sa týchto 
amatérskych kapiel, o kvalitné ozvučenie kultúrneho domu sa postaral 
Michal Urban,  ktorého možno poznáte z kapely Slniečko, o poriadok sa 
postaral Juraj Matejík spolu s Ivanom Matyášom a Petrom Šiškom 
mladším. Cena vstupného bola naozaj akciová, iba jedno euro. Myslím, 
že Akcia ako taká dopadla veľmi dobre. Som rád, že som nemusel riešiť 
žiadne výtržnosti a že som nepočul žiadne negatívne odozvy od 
spoluobčanov, za čo sa chcem poďakovať. Zároveň sa chcem poďakovať 
aj pánovi starostovi za dôveru a za to, že mi vyšiel v ústrety a v 
neposlednom rade sa chcem poďakovať zúčastneným a všetkým, ktorí 
nás prišli podporiť. V budúcnosti mám v pláne takéto akcie organizovať 
častejšie, ešte raz veľká vďaka.

Viktor Pista

Koncert hudobných skupín
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Čo je nové v knižnici?

Jedným z hlavných cieľov každej knižnice je priviesť dieťa ku knihe, 
vypestovať u neho návyk pravidelne navštevovať knižnicu, viesť ho k 
tomu, aby dokázalo využívať knižnicu nielen na zábavu a rozptýlenie, 
trávenie voľného času, ale i na sebavzdelávanie.  

Preto sme sa aj v tomto roku zapojili do celoslovenskej súťaže Čítame s 
Osmijankom, deti čítajú, kreslia a hádajú súťažné otázky. 

Knižnica sa v tomto roku  zapojila do programu Ministerstva kultúry 
projektom Akvizícia knižného fondu Obecnej knižnice vo Veľkom Orvišti 
/do konca apríla by sme mali vedieť výsledok, zatiaľ sa projekt 
posudzuje/, žiadali sme o prostriedky na nákup knižného fondu. 

V súčasnosti prebieha v knižnici elektronické spracovanie knižného 
fondu do programu KIS MASK. 

O Z N A M : 
Oznamujeme čitateľom, že od 22.marca a počas mesiaca apríl bude 

knižnica zatvorená. 
Požičané knižky môžete vrátiť v kancelárii obecného úradu. 

Mária Machajová, knihovníčka

 Vyhodnotenie výtvarnej súťaže

V týchto dňoch sme vyhodnotili výtvarnú súťaž ,,Zima,“ ktorej sa 
zúčastnili žiaci Ostrova a Veľkého Orvišťa. Výkresy boli plné nápadov a 
ťažko sa z nich vyberali tie najlepšie. V 1.kategórii nakoniec získali 
ocenenie Ninka Macová /V.Orvište/ , Viktorka Borovská /Ostrov/ a 
Romanka Horňáčková /V.Orvište/. V 2.kategórii mali najlepšie práce 
Terezka Zubáková /Ostrov/,Filipko Straka / Ostrov/, Zuzka  Djenková 
/V.Orviste/ a Nikolka Machajová /V.Orviste/. Blahoželáme.

Jana Pálková

Sánkovačka
Patríte k väčšine, ktorá celú zimu plače za letom? Biele vločky vo vás 

  nevzbudzujú sviatočný pocit, iba myšlienky na dopravnú kalamitu? Zle! 
Obkukajte od detí radosť zo snehu. Skúste sa pozrieť na zimu inými 
očami. Po zimných prázdninách som si  s deťmi myslela, že nám ani sneh 
nenapadne. Našťastie opak bol pravdou. Začalo snežiť tak, že malí prváci 
sa ledva brodili na niektorých miestach snehom. Deti si priniesli sánky, 
boby a išli sme na kopec pri rybníku. Museli sme si vytvoriť sánkarskú a 
bobovú dráhu, pretože snehu bolo naozaj veľa a sánky nám doň zapadli. 
Každý deň deti merali cestu na kopec zo školského klubu, aby tu 
pretekali, stavali snehuliakov aj snehové zvieratká a keď sa nám po 
niekoľkých týždňoch sneh roztopil, bolo nám veru za ním ľúto. 

Jana Pálková

ŠKOLA A KNIŽNICA

Modernizácia vzdelávacieho procesu na našej 
škole

V školskom roku 2009/2010 prebieha už druhým rokom reforma nášho 
školstva.

Jej prvoradým cieľom je zavádzanie progresívnych vyučovacích 
metód, z ktorých má dominantné postavenie modernizácia 
informačno-komunikačných technológii a ich využívanie vo 
vzdelávacom procese. Túto úlohu sa darí úspešne plniť i pedagógom 
našej základnej školy. Za zmienku stojí skutočnosť, že už v roku 2004 pri 
zavádzaní úvodného projektu „Infovek“ bola škola vo Veľkom Orvišti 
prvou málotriednou školou v okrese Piešťany, ktorá bola vybavená 
výpočtovou technikou. 

V tomto školskom roku sme sa úspešne zapojili do nového 
celonárodného projektu „Modernizácia vzdelávacieho procesu na 
základných školách“, v rámci ktorého sme získali 5 kusov počítačových 
zostáv, dataprojektor a notebook v celkovej hodnote 5167 EUR.  

    Pozitívom je skutočnosť, že k využívaniu tejto techniky majú aktívny 
prístup všetci žiaci našej školy. Prváci si osvojujú základné zručnosti 
najmä v rámci školského klubu detí, druháci už majú povinný predmet 
informačná výchova, tretiaci a štvrtáci majú možnosť využívať 
výpočtovú techniku okrem vyučovacieho procesu i v rámci záujmového 
krúžku.

Mgr. Peter Turza, riaditeľ školy

Detský karneval

Tvorivé dielne

V marci naša materská škola zorganizovala v spolupráci s Centrom 
voľného času v Piešťanoch tvorivé dielne, ktorých účelom bolo 
oboznámenie sa a práca detí s keramickou hlinou. Navštívila nás učiteľka 
Centra voľného času  p. Saška Franková, ktorá deti veľmi peknou a 
zábavnou formou zasvätila do tajov práce so skutočnou keramickou 
hlinou. Deti z hliny vyrábali rôzne zvieratká a ozdoby, ktoré si po 
niekoľkých dňoch sušenia dokončili maľovaním a glazúrovaním. P. 
učiteľka nám prisľúbila, že pre nás zabezpečí aj ďalšiu keramickú hlinu, 
aby si naše deti pri práci s ňou mohli cibriť svoju kreativitu a fantáziu. 
Neskôr uskutočníme exkurziu do Centra voľného času, aby deti mali 
možnosť vidieť aj veľkú pec, v ktorej sa tieto výrobky z keramickej hliny 
vypaľujú. Pre deti bola táto práca veľkým zážitkom, o čom svedčí aj fakt, 
že s hlinou vydržali takmer 2 hodiny sústredene pracovať a z hotových 
výtvorov mali neskutočnú radosť. Samozrejme p. učiteľka nezabudla ani 
na drobné darčeky pre naše deti v podobe sladkostí a vymaľovaniek. Už 
sa tešíme na ďalšie stretnutie s touto veľmi šikovnou a zábavnou p. 
učiteľkou, ktorá je naslovovzatou odborníčkou na prácu s keramickou 
hlinou.

Mária Šišková
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KULTÚRA, SOCIÁLNE VECI A ZDRAVOTNÍCTVO

Dňa 16.1.2010 sa v našej obci uskutočnil koncert hudobných 
amatérskych skupín. Koncert sa niesol pod jednoduchým názvom 
Akcia. Začal sa o ôsmej hodine večer a trval do druhej hodiny rannej. 

Pozvanie na koncert prijali všetky pozvané kapely. Napríklad kapela z 
názvom Delirium3Mans z Vrbového, chlapci majú za sebou pomerne 
veľké úspechy, ich skladby boli hrávané v rádiu, kapela má nahrané aj 
CD, na ktorom je celkovo šesť skladieb. Ďalšou kapelou, ktorá sa tu 
predstavila, je päťčlenná neopunková formácia z Ružindola, ktorá sa 
volá Výzva. Táto kapela má za sebou pár vystúpení na  festivaloch a 
taktiež má aj nahrané svoje prvé Demo CD, na ktorom má dve skladby. 
Kapela sa momentálne pripravuje na nahrávanie svojho prvého 
albumu. V poradí treťou kapelou sa nám  predstavila kapela Dharma z 
Chtelnice, táto kapela má za sebou nahrávanie svojho prvého Demo CD, 
na ktorom má tri skladby. No a nakoniec sa predstavila domáca kapela z 
Veľkého Orvišťa, ktorá vystupuje pod názvom Deadly Flames a začína sa 
jej  pomerne dariť. Po pár odohraných koncertoch vo Vrbovom, 

ŠKOLA A KNIŽNICA

Deň učiteľov
Pri príležitosti Dňa učiteľov obec ako 

zriaďovateľ Základnej školy a Materskej školy 
nezabudla na svojich učiteľov. Starosta obce  
v tento deň poblahoželal  našim učiteľom k 
ich sviatku. Poďakoval im za ich neľahkú 
prácu pri vzdelávaní a výchove našich detí a 
poprial im v ich náročnej práci  veľa 
úspechov.

Redakcia

V jedno pekné nedeľné popoludnie dňa 
14.februára sa konal v sále kultúrneho domu už 
tradičný detský fašiangový karneval. Prípravy 
na karneval prebiehali dva týždne. Deti vyrábali 
masky, reťaze, s ktorými sa potom vyzdobil 
kultúrny dom. Celé podujatie pripravila 
Základná škola spolu s Materskou školou, 
rodičmi a sponzormi. Do tanca nám hrala 
skupina Old boys . Deti sa predstavili v rôznych 
maskách. Na tanečnom parkete sa vyzvŕtali 
motýle, Supermani, princezné, tučniak, 
čarodejnice, bosorky, mušketieri a veľa, veľa 
ďalších masiek. Tancovali mamičky aj oteckovia 
.Tanec sa striedal so súťažami.   Po občerstvení 
sa žrebovala tombola, o ktorú bol veľký záujem. 
Niektorí návštevníci si nemali ani kde sadnúť, 
taká bola plná sála. Vďaka patrí rodičom a 
sponzorom, bez ktorých by sa karneval 
nemohol uskutočniť. Ďakujeme firmám MAMA, 
ZOOPRODUKT, PT Veľkoobchod s potravinami, 
Liehovar Modrý Strom.

Jana Pálková

Ružindole a Moravanoch nad Váhom sa táto trojčlenná formácia v 
zložení gitara - Adam Šimurka, basgitara - Marko Reizner a bicie – Viktor 
Pista  chystá nahrávať svoj prvý album, na ktorom bude celkovo asi 
jedenásť skladieb a taktiež sa chystá nakrúcať videoklip z obecného 
prostredia. Koncert bol organizovaný za účelom zviditeľnenia sa týchto 
amatérskych kapiel, o kvalitné ozvučenie kultúrneho domu sa postaral 
Michal Urban,  ktorého možno poznáte z kapely Slniečko, o poriadok sa 
postaral Juraj Matejík spolu s Ivanom Matyášom a Petrom Šiškom 
mladším. Cena vstupného bola naozaj akciová, iba jedno euro. Myslím, 
že Akcia ako taká dopadla veľmi dobre. Som rád, že som nemusel riešiť 
žiadne výtržnosti a že som nepočul žiadne negatívne odozvy od 
spoluobčanov, za čo sa chcem poďakovať. Zároveň sa chcem poďakovať 
aj pánovi starostovi za dôveru a za to, že mi vyšiel v ústrety a v 
neposlednom rade sa chcem poďakovať zúčastneným a všetkým, ktorí 
nás prišli podporiť. V budúcnosti mám v pláne takéto akcie organizovať 
častejšie, ešte raz veľká vďaka.

Viktor Pista

Koncert hudobných skupín
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Čo je nové v knižnici?

Jedným z hlavných cieľov každej knižnice je priviesť dieťa ku knihe, 
vypestovať u neho návyk pravidelne navštevovať knižnicu, viesť ho k 
tomu, aby dokázalo využívať knižnicu nielen na zábavu a rozptýlenie, 
trávenie voľného času, ale i na sebavzdelávanie.  

Preto sme sa aj v tomto roku zapojili do celoslovenskej súťaže Čítame s 
Osmijankom, deti čítajú, kreslia a hádajú súťažné otázky. 

Knižnica sa v tomto roku  zapojila do programu Ministerstva kultúry 
projektom Akvizícia knižného fondu Obecnej knižnice vo Veľkom Orvišti 
/do konca apríla by sme mali vedieť výsledok, zatiaľ sa projekt 
posudzuje/, žiadali sme o prostriedky na nákup knižného fondu. 

V súčasnosti prebieha v knižnici elektronické spracovanie knižného 
fondu do programu KIS MASK. 

O Z N A M : 
Oznamujeme čitateľom, že od 22.marca a počas mesiaca apríl bude 

knižnica zatvorená. 
Požičané knižky môžete vrátiť v kancelárii obecného úradu. 

Mária Machajová, knihovníčka

 Vyhodnotenie výtvarnej súťaže

V týchto dňoch sme vyhodnotili výtvarnú súťaž ,,Zima,“ ktorej sa 
zúčastnili žiaci Ostrova a Veľkého Orvišťa. Výkresy boli plné nápadov a 
ťažko sa z nich vyberali tie najlepšie. V 1.kategórii nakoniec získali 
ocenenie Ninka Macová /V.Orvište/ , Viktorka Borovská /Ostrov/ a 
Romanka Horňáčková /V.Orvište/. V 2.kategórii mali najlepšie práce 
Terezka Zubáková /Ostrov/,Filipko Straka / Ostrov/, Zuzka  Djenková 
/V.Orviste/ a Nikolka Machajová /V.Orviste/. Blahoželáme.

Jana Pálková

Sánkovačka
Patríte k väčšine, ktorá celú zimu plače za letom? Biele vločky vo vás 

  nevzbudzujú sviatočný pocit, iba myšlienky na dopravnú kalamitu? Zle! 
Obkukajte od detí radosť zo snehu. Skúste sa pozrieť na zimu inými 
očami. Po zimných prázdninách som si  s deťmi myslela, že nám ani sneh 
nenapadne. Našťastie opak bol pravdou. Začalo snežiť tak, že malí prváci 
sa ledva brodili na niektorých miestach snehom. Deti si priniesli sánky, 
boby a išli sme na kopec pri rybníku. Museli sme si vytvoriť sánkarskú a 
bobovú dráhu, pretože snehu bolo naozaj veľa a sánky nám doň zapadli. 
Každý deň deti merali cestu na kopec zo školského klubu, aby tu 
pretekali, stavali snehuliakov aj snehové zvieratká a keď sa nám po 
niekoľkých týždňoch sneh roztopil, bolo nám veru za ním ľúto. 

Jana Pálková

ŠKOLA A KNIŽNICA

Modernizácia vzdelávacieho procesu na našej 
škole

V školskom roku 2009/2010 prebieha už druhým rokom reforma nášho 
školstva.

Jej prvoradým cieľom je zavádzanie progresívnych vyučovacích 
metód, z ktorých má dominantné postavenie modernizácia 
informačno-komunikačných technológii a ich využívanie vo 
vzdelávacom procese. Túto úlohu sa darí úspešne plniť i pedagógom 
našej základnej školy. Za zmienku stojí skutočnosť, že už v roku 2004 pri 
zavádzaní úvodného projektu „Infovek“ bola škola vo Veľkom Orvišti 
prvou málotriednou školou v okrese Piešťany, ktorá bola vybavená 
výpočtovou technikou. 

V tomto školskom roku sme sa úspešne zapojili do nového 
celonárodného projektu „Modernizácia vzdelávacieho procesu na 
základných školách“, v rámci ktorého sme získali 5 kusov počítačových 
zostáv, dataprojektor a notebook v celkovej hodnote 5167 EUR.  

    Pozitívom je skutočnosť, že k využívaniu tejto techniky majú aktívny 
prístup všetci žiaci našej školy. Prváci si osvojujú základné zručnosti 
najmä v rámci školského klubu detí, druháci už majú povinný predmet 
informačná výchova, tretiaci a štvrtáci majú možnosť využívať 
výpočtovú techniku okrem vyučovacieho procesu i v rámci záujmového 
krúžku.

Mgr. Peter Turza, riaditeľ školy

Detský karneval

Tvorivé dielne

V marci naša materská škola zorganizovala v spolupráci s Centrom 
voľného času v Piešťanoch tvorivé dielne, ktorých účelom bolo 
oboznámenie sa a práca detí s keramickou hlinou. Navštívila nás učiteľka 
Centra voľného času  p. Saška Franková, ktorá deti veľmi peknou a 
zábavnou formou zasvätila do tajov práce so skutočnou keramickou 
hlinou. Deti z hliny vyrábali rôzne zvieratká a ozdoby, ktoré si po 
niekoľkých dňoch sušenia dokončili maľovaním a glazúrovaním. P. 
učiteľka nám prisľúbila, že pre nás zabezpečí aj ďalšiu keramickú hlinu, 
aby si naše deti pri práci s ňou mohli cibriť svoju kreativitu a fantáziu. 
Neskôr uskutočníme exkurziu do Centra voľného času, aby deti mali 
možnosť vidieť aj veľkú pec, v ktorej sa tieto výrobky z keramickej hliny 
vypaľujú. Pre deti bola táto práca veľkým zážitkom, o čom svedčí aj fakt, 
že s hlinou vydržali takmer 2 hodiny sústredene pracovať a z hotových 
výtvorov mali neskutočnú radosť. Samozrejme p. učiteľka nezabudla ani 
na drobné darčeky pre naše deti v podobe sladkostí a vymaľovaniek. Už 
sa tešíme na ďalšie stretnutie s touto veľmi šikovnou a zábavnou p. 
učiteľkou, ktorá je naslovovzatou odborníčkou na prácu s keramickou 
hlinou.

Mária Šišková
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ŠKOLA A KNIŽNICA

Naša materská škola je zmodernizovaná

V mesiaci január naša materská škola aj všetky materské školy na 
celom území Slovenskej republiky obdržali z Ministerstva školstva SR 
nasledovné IKT:

- stolový počítač s príslušenstvom a LCD monitor ACER,
- 3 aplikačné softvéry: Revelation Natural Art, Microsoft Office 

Standart, Cirkus šaša Tomáša,
- multifunkčné zariadenie,
- digitálny fotoaparát Samsung,
- LCD televízor,
- 3 elektronické didaktické pomôcky: Bee-Bot, MP3 prehrávač, 

Genius MOUSE PEN,
- didaktické pomôcky LEGO Education DUPLO dom + podložky.

Veľmi sa týmto moderným IKT  tešíme a netrpezlivo čakáme na ich 
zapojenie, ktoré sa vybranou firmou postupne po školách budú zapájať. 
Získaním týchto zariadení budeme mať možnosť aj našim deťom 
poskytnúť kvalitnú a modernú formu vzdelávania.

Mária Šišková

Návštevy divadelného predstavenia

V januári sme s deťmi našej materskej školy navštívili bábkové 
divadielko pod názvom: „Kocúr v čižmách“ v MsKS v Piešťanoch. 
Autobus, ktorý nás doviezol až pred MsKS sme mali spoločný s 
Materskými školami v Ostrove a v Bašovciach, takže aj napriek 
mrazivému a zasneženému počasiu  sme si mohli dopriať kultúrny 
zážitok. A zážitok to bol pre deti naozaj veľký, pretože divadielko bolo 
veľmi zaujímavé, s množstvom pesničiek, ktoré sa deti aj naučili.

Ďalšie divadelné predstavenie sme navštívili v marci v Dome umenia v 
Piešťanoch. Predstavilo sa tam Staré divadlo Karola Spišáka z Nitry s 
inscenáciou na motívy Pavla Dobšinského pod názvom: „Ako išlo vajce 
na vandrovku“. Hlavnou myšlienkou v nej  bolo tvrdenie: „ v múdrosti a 
jednote je tá najväčšia sila“. Bol to hravý, vtipný a nadčasový príbeh o 
múdrosti, šikovnosti a kamarátstve. Všetkým sa nám veľmi páčilo, 
pretože to bolo napínavé dobrodružstvo a vajce v ňom zvíťazilo v 
nerovnom boji so zbojníkmi. Pri doprave autobusom  sme zasa využili 
možnosť spojenia sa škôlok z Ostrova a z Bašoviec.

Mária Šišková

Projekt „Ovečky“

Naša materská škola sa zapojila do celoslovenského projektu, ktorý 
vyhlásilo Občianske združenie ŠEDÝ MEDVEĎ z Bratislavy a je zameraný 
na súťaž o najzdravšiu triedu. V projekte sa sleduje chorobnosť detí v 
období od 8.marca 2010 do 30.apríla 2010. 

Prítomné deti v materskej škole si vyfarbujú malé ovečky a po skončení 
sledovaného obdobia sa prihláška materskej školy, kde bude spočítaný 
celkový počet vymeškaných hodín pošle spolu s obrázkom na tému: 
“Zdravý životný štýl“ na adresu autorov projektu. Jednotlivé deti majú 
možnosť vyhrať rozličné vecné ceny a školy môžu vyhrať niekoľkodenný 
pobyt v škole v prírode. Deťom sa projekt veľmi páči a radi denne 
vyfarbujú malé ovečky a navyše majú šancu aj niečo vyhrať. 

Mária Šišková

ŠPORT

Jarná sezóna u žiakov

Jarnú prípravu sme začali vo februári. Doteraz sme absolvovali 20 
tréningov, väčšinou na umelej tráve, kvôli zlému počasiu. Účasť na 
tréningoch bola dobrá, ale nie som spokojný s chovaním a prístupom 
hráčov na tréningoch. Súčasťou našej jarnej prípravy bol aj zápas s 
Ostrovom, ktorý sme vyhrali.

Jarná časť začala 27. marca. Čaká nás trinásť zápasov. Dúfam, že sezónu 
začneme úspešne, a tak nadviažeme na dobré výsledky z jesennej časti. 
Našim cieľom je čo najlepšie umiestnenie v tabuľke. Súčasne by som 
chcel poprosiť aj rodičov hráčov, aby sa zúčastňovali na zápasoch a 
pomohli udržať väčšiu disciplínu.

Roman Mokriš, tréner žiakov

Príprava A mužstva na jarnú sezónu 

Zimná príprava sa začala 16. januára, trénovali sme dvakrát do týždňa 
v domácom prostredí. V termíne 27.- 31. januára sme absolvovali 
kondičné sústredenie v Závažnej Porube. V krásnom horskom prostredí 
sme sa snažili popracovať na fyzickej kondícii mužstva, ale aj časom 
stráveným spolu utužiť kolektív a partiu, ktorá je v našich pomeroch 
najdôležitejšia. Touto cestou  by som chcel poďakovať našim 
sponzorom, bez ktorých by toto sústredenie nebolo možné 
zorganizovať. Sú to pán Tibor Jurnický, ktorý nám poskytol ubytovanie 
zdarma a pán  Ondrej Maco, finančný dar. Počas prípravy sme odohrali 
niekoľko prípravných zápasov, s dorastom sme vyhrali 6:2, v dvojzápase 
s kvalitným súperom z Kočoviec sme dvakrát prehrali 8:2 a 2:0, porazili 
sme Jalšové 6:2 a v generálke v  susedskom derby Ostrov 4:3. Hráčsky 
káder máme stabilizovaný, počas zimnej prestávky neprišlo k veľkým 
zmenám. Na hosťovanie do druholigového dorastu Myjavy odišiel R. 
Vavrinec, ktorého myslím adekvátne nahradí navrátilec Rasťo Kostka. 
Škoda, že sa nám na dlhšiu dobu zranili dvaja hráči Š. Šašo a T. Tonkovič. 
Po kvalitnej zimnej príprave sa už všetci tešili na prvý súťažný zápas, ten 
bol však pre zlé počasie odložený. Začalo sa až druhým kolom, domácim 
zápasom s mužstvom z Červeníka. Po trocha rozpačitom, ale bojovnom 
výkone, sme vyhrali 3:2. Som presvedčený, že pri našej plnej sile, sme 
schopní pokračovať v dobrých výkonoch a potešiť našich divákov a 
fanúšikov.

Miroslav Boris, tréner A mužstva
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TJ Slovan Veľké Orvište bilancuje rok  2009

Na úvod by som začal v skratke s bilancovaním  roku 2009. Po výročnej 
schôdzi TJ a schválením rozpočtu sa pokračovalo v súťažnom ročníku 
2008/2009. Mužstvo A a mužstvo  žiakov bolo stabilizované, iba u 
dorastencov pretrvávali problémy s dochádzkou a nezáujmom hráčov. 
Počas jari a leta sme sa pustili do skrášľovania prostredia futbalového 
ihriska. Spočívalo to v takmer 100% natretí oplotenia futbalového 
ihriska, vo výrobe drevenej plochy na sedenie, ktorá je uložená na 
konštrukcii vedľajšej tribúny. Ďalej sme urobili obnovu trávnika a to  
prerezaniu, podsiatiu, pohnojeniu a uloženiu trávnatého koberca do 
šestnástok a stredu ihriska. Táto obnova sa vykonávala svojpomocne,  
na prácach sa zúčastňovali najmä hráči A-čka. V nadväznosti na túto 
obnovu sme museli trávnik  pravidelne zavlažovať a pravidelne kosiť. 
Samozrejme tým nám vznikli väčšie výdavky na energiu. Výsledok na 
kvalite ihriska a hlavne hracej plochy bolo vidieť hneď v lete. Hlavne z 
tohto dôvodu si naše  ihrisko / podotýkam zo širokého okolia/  vybrala 
zahraničná skupina futbalistov, ktorá absolvovala sústredenie v 
Piešťanoch,  na trénovanie. Samozrejme so skvalitňovaním trávnatej 
plochy by sme chceli pokračovať aj v tomto roku.  V spolupráci s obcou je 
v pláne namontovanie nových sedačiek na hlavnú tribúnu a dokončenie 
natretia oplotenia futbalového ihriska. 

Po finančnej stránke to TJ v roku 2009 zvládla, ale musím podotknúť, že 
bez aktívnej činnosti a podpory členov výboru, by sme mali finančné 
problémy. Ako je vidieť na grafoch nižšie, tak podstatnú časť príjmov 
tvoria príjmy z dotácie od obce a z   2% z daní. Tak isto sa mi nedá zmieniť 
o tom, že tréner A-mužstva M. Boris a tréner žiakov R. Mokriš sa vzdali 
nároku na mzdu v jesennej časti súťaže.

Ako určite všetci vieme, najväčším kameňom úrazu počas posledných 
2 rokov bolo mužstvo dorastu. Bohužiaľ, počas zimnej prípravy 
problémy vyvrcholili a  2 týždne pred začatím jarnej časti sa výbor TJ 
dohodol na odhlásení dorastencov zo súťaže. Stalo sa to, čo bolo už len 
otázkou času, kedy sa musí pristúpiť k takémuto kroku. Futbalový ročník 
2007/2008 resp. 2008/2009 dorast udržal v 5. lige len z dôvodu, že sa zo 
súťaže odhlásili resp. neprihlásili niektoré mužstvá z iných miest a obcí a 
to znamenalo, že dorast sa mohol prihlásiť do 5. ligy, aj keď v tabuľke 
skončil na vypadávajúcom mieste. Lenže v tom čase postúpili do 3. ligy 
piešťanskí dorastenci, čo znamenalo pre PFK povinnosť založiť úplné 
nové mužstvo mladších dorastencov. Pre nás to znamenalo, že sme 
nemali k dispozícií toľko hráčov na hosťovanie z PFK, ako po iné roky. Ale 
aj napriek tomu sa podarilo poskladať káder. Toto mužstvo  tvorili aj 
hráči, ktorí ešte predtým neboli nikde registrovaní, nemali dostatočné 
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skúsenosti s futbalom a to nie ešte s 5. ligou. Výsledkom toho bolo, že 
dorastenci po skončení jesennej časti obsadili predposlednú priečku v 
tabuľke. Zimnú prípravu dorastu si zobral na svoje plecia znovu  p. 
Herceg. Hráčom opäť vytvoril výborné podmienky. Možno je aj pravda, 
že čím sa človek viac stará, tým má horšiu odozvu. A to platilo presne aj 
tu. Dorastenci prestali chodiť na tréningy, aj keď mali odvoz na tréning  a 
aj z tréningu zabezpečený, prestali zdvíhať telefóny,  a aj keď sľúbili účasť 
na tréningu, tak neprišli. TJ v tomto smere nepodporili ani rodičia 
dorastencov, keď ich členovia výboru oslovili s tým, aby svojim deťom 
dohovorili. Chcel by som touto cestou   apelovať aj na rodičov žiakov, 
aby sa prišli  pozrieť na svoje deti ako hrajú futbal, čo na tom ihrisku 
dokážu a aby deti cítili aj ich podporu. Po odhlásení dorastu z jarnej časti 
súťaže sme teda uvoľnili niekoľko hráčov  na hosťovanie do Podolia, 
Krakovian, PFK. Pevne verím, že sa dorast v lete znova založí a budú zaň 
hrať chlapci, čo  futbal chcú hrať a  TJ sa im na oplátku bude snažiť 
vytvoriť opäť dobré podmienky. 

Čo sa týka spoločenských podujatí, ktoré TJ organizovala, tak  bola to 
májová diskotéka, dve hodové zábavy a futbalový turnaj. Dovoľte mi  
pozvať Vás na majáles organizovaný TJ pod názvom Futbal deťom, kde 
časť zisku bude venovaná ZŠ a MŠ vo Veľkom Orvišti. Je pripravená 
bohatá tombola s hlavnými cenami, ako sú LCD TV, bicykel, elektro 
zariadenie a mnoho ďalších hodnotných cien. Tešíme sa na vašu účasť.

Ing. Jozef Bartko, predseda TJ

inšpirácia v areáli ZŠ a MŠinšpirácia v areáli ZŠ a MŠ
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Naša materská škola je zmodernizovaná

V mesiaci január naša materská škola aj všetky materské školy na 
celom území Slovenskej republiky obdržali z Ministerstva školstva SR 
nasledovné IKT:

- stolový počítač s príslušenstvom a LCD monitor ACER,
- 3 aplikačné softvéry: Revelation Natural Art, Microsoft Office 

Standart, Cirkus šaša Tomáša,
- multifunkčné zariadenie,
- digitálny fotoaparát Samsung,
- LCD televízor,
- 3 elektronické didaktické pomôcky: Bee-Bot, MP3 prehrávač, 

Genius MOUSE PEN,
- didaktické pomôcky LEGO Education DUPLO dom + podložky.

Veľmi sa týmto moderným IKT  tešíme a netrpezlivo čakáme na ich 
zapojenie, ktoré sa vybranou firmou postupne po školách budú zapájať. 
Získaním týchto zariadení budeme mať možnosť aj našim deťom 
poskytnúť kvalitnú a modernú formu vzdelávania.

Mária Šišková

Návštevy divadelného predstavenia

V januári sme s deťmi našej materskej školy navštívili bábkové 
divadielko pod názvom: „Kocúr v čižmách“ v MsKS v Piešťanoch. 
Autobus, ktorý nás doviezol až pred MsKS sme mali spoločný s 
Materskými školami v Ostrove a v Bašovciach, takže aj napriek 
mrazivému a zasneženému počasiu  sme si mohli dopriať kultúrny 
zážitok. A zážitok to bol pre deti naozaj veľký, pretože divadielko bolo 
veľmi zaujímavé, s množstvom pesničiek, ktoré sa deti aj naučili.

Ďalšie divadelné predstavenie sme navštívili v marci v Dome umenia v 
Piešťanoch. Predstavilo sa tam Staré divadlo Karola Spišáka z Nitry s 
inscenáciou na motívy Pavla Dobšinského pod názvom: „Ako išlo vajce 
na vandrovku“. Hlavnou myšlienkou v nej  bolo tvrdenie: „ v múdrosti a 
jednote je tá najväčšia sila“. Bol to hravý, vtipný a nadčasový príbeh o 
múdrosti, šikovnosti a kamarátstve. Všetkým sa nám veľmi páčilo, 
pretože to bolo napínavé dobrodružstvo a vajce v ňom zvíťazilo v 
nerovnom boji so zbojníkmi. Pri doprave autobusom  sme zasa využili 
možnosť spojenia sa škôlok z Ostrova a z Bašoviec.

Mária Šišková

Projekt „Ovečky“

Naša materská škola sa zapojila do celoslovenského projektu, ktorý 
vyhlásilo Občianske združenie ŠEDÝ MEDVEĎ z Bratislavy a je zameraný 
na súťaž o najzdravšiu triedu. V projekte sa sleduje chorobnosť detí v 
období od 8.marca 2010 do 30.apríla 2010. 

Prítomné deti v materskej škole si vyfarbujú malé ovečky a po skončení 
sledovaného obdobia sa prihláška materskej školy, kde bude spočítaný 
celkový počet vymeškaných hodín pošle spolu s obrázkom na tému: 
“Zdravý životný štýl“ na adresu autorov projektu. Jednotlivé deti majú 
možnosť vyhrať rozličné vecné ceny a školy môžu vyhrať niekoľkodenný 
pobyt v škole v prírode. Deťom sa projekt veľmi páči a radi denne 
vyfarbujú malé ovečky a navyše majú šancu aj niečo vyhrať. 

Mária Šišková

ŠPORT

Jarná sezóna u žiakov

Jarnú prípravu sme začali vo februári. Doteraz sme absolvovali 20 
tréningov, väčšinou na umelej tráve, kvôli zlému počasiu. Účasť na 
tréningoch bola dobrá, ale nie som spokojný s chovaním a prístupom 
hráčov na tréningoch. Súčasťou našej jarnej prípravy bol aj zápas s 
Ostrovom, ktorý sme vyhrali.

Jarná časť začala 27. marca. Čaká nás trinásť zápasov. Dúfam, že sezónu 
začneme úspešne, a tak nadviažeme na dobré výsledky z jesennej časti. 
Našim cieľom je čo najlepšie umiestnenie v tabuľke. Súčasne by som 
chcel poprosiť aj rodičov hráčov, aby sa zúčastňovali na zápasoch a 
pomohli udržať väčšiu disciplínu.

Roman Mokriš, tréner žiakov

Príprava A mužstva na jarnú sezónu 

Zimná príprava sa začala 16. januára, trénovali sme dvakrát do týždňa 
v domácom prostredí. V termíne 27.- 31. januára sme absolvovali 
kondičné sústredenie v Závažnej Porube. V krásnom horskom prostredí 
sme sa snažili popracovať na fyzickej kondícii mužstva, ale aj časom 
stráveným spolu utužiť kolektív a partiu, ktorá je v našich pomeroch 
najdôležitejšia. Touto cestou  by som chcel poďakovať našim 
sponzorom, bez ktorých by toto sústredenie nebolo možné 
zorganizovať. Sú to pán Tibor Jurnický, ktorý nám poskytol ubytovanie 
zdarma a pán  Ondrej Maco, finančný dar. Počas prípravy sme odohrali 
niekoľko prípravných zápasov, s dorastom sme vyhrali 6:2, v dvojzápase 
s kvalitným súperom z Kočoviec sme dvakrát prehrali 8:2 a 2:0, porazili 
sme Jalšové 6:2 a v generálke v  susedskom derby Ostrov 4:3. Hráčsky 
káder máme stabilizovaný, počas zimnej prestávky neprišlo k veľkým 
zmenám. Na hosťovanie do druholigového dorastu Myjavy odišiel R. 
Vavrinec, ktorého myslím adekvátne nahradí navrátilec Rasťo Kostka. 
Škoda, že sa nám na dlhšiu dobu zranili dvaja hráči Š. Šašo a T. Tonkovič. 
Po kvalitnej zimnej príprave sa už všetci tešili na prvý súťažný zápas, ten 
bol však pre zlé počasie odložený. Začalo sa až druhým kolom, domácim 
zápasom s mužstvom z Červeníka. Po trocha rozpačitom, ale bojovnom 
výkone, sme vyhrali 3:2. Som presvedčený, že pri našej plnej sile, sme 
schopní pokračovať v dobrých výkonoch a potešiť našich divákov a 
fanúšikov.

Miroslav Boris, tréner A mužstva
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TJ Slovan Veľké Orvište bilancuje rok  2009

Na úvod by som začal v skratke s bilancovaním  roku 2009. Po výročnej 
schôdzi TJ a schválením rozpočtu sa pokračovalo v súťažnom ročníku 
2008/2009. Mužstvo A a mužstvo  žiakov bolo stabilizované, iba u 
dorastencov pretrvávali problémy s dochádzkou a nezáujmom hráčov. 
Počas jari a leta sme sa pustili do skrášľovania prostredia futbalového 
ihriska. Spočívalo to v takmer 100% natretí oplotenia futbalového 
ihriska, vo výrobe drevenej plochy na sedenie, ktorá je uložená na 
konštrukcii vedľajšej tribúny. Ďalej sme urobili obnovu trávnika a to  
prerezaniu, podsiatiu, pohnojeniu a uloženiu trávnatého koberca do 
šestnástok a stredu ihriska. Táto obnova sa vykonávala svojpomocne,  
na prácach sa zúčastňovali najmä hráči A-čka. V nadväznosti na túto 
obnovu sme museli trávnik  pravidelne zavlažovať a pravidelne kosiť. 
Samozrejme tým nám vznikli väčšie výdavky na energiu. Výsledok na 
kvalite ihriska a hlavne hracej plochy bolo vidieť hneď v lete. Hlavne z 
tohto dôvodu si naše  ihrisko / podotýkam zo širokého okolia/  vybrala 
zahraničná skupina futbalistov, ktorá absolvovala sústredenie v 
Piešťanoch,  na trénovanie. Samozrejme so skvalitňovaním trávnatej 
plochy by sme chceli pokračovať aj v tomto roku.  V spolupráci s obcou je 
v pláne namontovanie nových sedačiek na hlavnú tribúnu a dokončenie 
natretia oplotenia futbalového ihriska. 

Po finančnej stránke to TJ v roku 2009 zvládla, ale musím podotknúť, že 
bez aktívnej činnosti a podpory členov výboru, by sme mali finančné 
problémy. Ako je vidieť na grafoch nižšie, tak podstatnú časť príjmov 
tvoria príjmy z dotácie od obce a z   2% z daní. Tak isto sa mi nedá zmieniť 
o tom, že tréner A-mužstva M. Boris a tréner žiakov R. Mokriš sa vzdali 
nároku na mzdu v jesennej časti súťaže.

Ako určite všetci vieme, najväčším kameňom úrazu počas posledných 
2 rokov bolo mužstvo dorastu. Bohužiaľ, počas zimnej prípravy 
problémy vyvrcholili a  2 týždne pred začatím jarnej časti sa výbor TJ 
dohodol na odhlásení dorastencov zo súťaže. Stalo sa to, čo bolo už len 
otázkou času, kedy sa musí pristúpiť k takémuto kroku. Futbalový ročník 
2007/2008 resp. 2008/2009 dorast udržal v 5. lige len z dôvodu, že sa zo 
súťaže odhlásili resp. neprihlásili niektoré mužstvá z iných miest a obcí a 
to znamenalo, že dorast sa mohol prihlásiť do 5. ligy, aj keď v tabuľke 
skončil na vypadávajúcom mieste. Lenže v tom čase postúpili do 3. ligy 
piešťanskí dorastenci, čo znamenalo pre PFK povinnosť založiť úplné 
nové mužstvo mladších dorastencov. Pre nás to znamenalo, že sme 
nemali k dispozícií toľko hráčov na hosťovanie z PFK, ako po iné roky. Ale 
aj napriek tomu sa podarilo poskladať káder. Toto mužstvo  tvorili aj 
hráči, ktorí ešte predtým neboli nikde registrovaní, nemali dostatočné 
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skúsenosti s futbalom a to nie ešte s 5. ligou. Výsledkom toho bolo, že 
dorastenci po skončení jesennej časti obsadili predposlednú priečku v 
tabuľke. Zimnú prípravu dorastu si zobral na svoje plecia znovu  p. 
Herceg. Hráčom opäť vytvoril výborné podmienky. Možno je aj pravda, 
že čím sa človek viac stará, tým má horšiu odozvu. A to platilo presne aj 
tu. Dorastenci prestali chodiť na tréningy, aj keď mali odvoz na tréning  a 
aj z tréningu zabezpečený, prestali zdvíhať telefóny,  a aj keď sľúbili účasť 
na tréningu, tak neprišli. TJ v tomto smere nepodporili ani rodičia 
dorastencov, keď ich členovia výboru oslovili s tým, aby svojim deťom 
dohovorili. Chcel by som touto cestou   apelovať aj na rodičov žiakov, 
aby sa prišli  pozrieť na svoje deti ako hrajú futbal, čo na tom ihrisku 
dokážu a aby deti cítili aj ich podporu. Po odhlásení dorastu z jarnej časti 
súťaže sme teda uvoľnili niekoľko hráčov  na hosťovanie do Podolia, 
Krakovian, PFK. Pevne verím, že sa dorast v lete znova založí a budú zaň 
hrať chlapci, čo  futbal chcú hrať a  TJ sa im na oplátku bude snažiť 
vytvoriť opäť dobré podmienky. 

Čo sa týka spoločenských podujatí, ktoré TJ organizovala, tak  bola to 
májová diskotéka, dve hodové zábavy a futbalový turnaj. Dovoľte mi  
pozvať Vás na majáles organizovaný TJ pod názvom Futbal deťom, kde 
časť zisku bude venovaná ZŠ a MŠ vo Veľkom Orvišti. Je pripravená 
bohatá tombola s hlavnými cenami, ako sú LCD TV, bicykel, elektro 
zariadenie a mnoho ďalších hodnotných cien. Tešíme sa na vašu účasť.

Ing. Jozef Bartko, predseda TJ

inšpirácia v areáli ZŠ a MŠinšpirácia v areáli ZŠ a MŠ
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