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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Z obecnej matriky

Obec Veľké Orvište mala k 1.1.2010  1072 
obyvateľov. Od 01.01.2009 do 31.09.2010 sa v 
obci narodilo 7 detí, na trvalý pobyt sa 
prihlásilo 21 občanov, z trvalého pobytu sa 
odhlásili  7 občania, zomrelo  10 občanov. V 
súčasnosti v obci žije 1083 občanov. 

V období od 01.07.2010 sa v obci narodili:

14.07.2010 Masarovičová Lucia

V období od 01.07.2010 sme sa rozlúčili: 

03.08.2010 Jankechová Mária      

28.08.2010 Jurga Milan

18.09.2010 Šimon Štefan

09.10.2010 Machaj Rudolf

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

65 rokov : Vavrincová Mariana       

70 rokov : Masarovičová Marta, 
Táborská Jozefa

75 rokov : Margalová Anna

80 rokov : Trandžík František                              

90 rokov : Margalová Agneša
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Ako sme hlasovali v referende

 

Počet 
oprávnených 

občanov
 

Počet 
vydaných 

hlasovacích 
lístkov

 

Percento 
účasti 

oprávnených 
občanov

 

Počet 
odovzdaných 
hlasovacích 

lístkov
 

Počet 
odovzdaných 

platných 
hlasovacích

 lístkov
 

Počet 
odovzdaných 
neplatných 
hlasovacích 

lístkov

Veľké 
Orvište

880

 

230

 

26,13

 

230

 

228

 

2

Otázka
Počet hlasov 

„ANO“
Počet hlasov 

„NIE“
% hlasov 
„ANO“

% hlasov 
„NIE“

Otázka č. 1 201 20 87,39 8,69

Otázka č. 2 218 3

 

94,78

 

1,30

 

Otázka č. 3 208 14

 

90,43

 

6,08

 

Otázka č. 4 203 17
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7,39

 

Otázka č. 5 156 58
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25,21

 

Otázka č. 6 168 31

 

73,04

 

13,47

 

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva
vo Veľkom Orvišti 27. novembra 2010 

Vyhlásenie kandidatúry

Miestna volebná komisia vo Veľkom Orvišti podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. 
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že 
pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov :

1. Silvia Bábiková, 48 rokov, živnostník, Veľké Orvište 322, SDKÚ-DS
2. Jozef Bartko, Ing., 27 rokov, inžinier kvality, Veľké Orvište 354, NEKA
3. Adela Bohovicová, 54 rokov, živnostník, Veľké Orvište  358, SDKÚ-DS
4. Eva Folajtárová, 33 rokov, administratívny pracovník, Veľké Orvište 115, NEKA
5. Viera Hrebíčková, RNDr., 50 rokov, Veľké Orvište 431, manažér, SDKÚ-DS
6. Jozef Kováčik, 35 rokov, realitný maklér, Veľké Orvište 340, NEKA
7. Marta Kráľovičová, 60 rokov, dipl. všeob. sestra, Veľké Orvište 437, SDKÚ-DS
8. Jaroslav Maco, Ing., 65 rokov, dôchodca, Veľké Orvište 329, SDKÚ-DS
9. Gabriela Michelová, 65 rokov, ekonóm, Veľké Orvište 277, NEKA
10. Pavol Táborský, 56 rokov, podnikateľ, Veľké Orvište 350, SDKÚ-DS
11. Roman Táborský, Bc., 37 rokov, manažér, Veľké Orvište 234, SDKÚ-DS
12. Stanislav Táborský, 23 rokov, živnostník, Veľké Orvište 100, SDKÚ-DS
13. Jozef Valo, 45 rokov, výrobný pracovník, Veľké Orvište 125, SDKÚ-DS
14. Peter Vavrinec, 40 rokov, skladník, Veľké Orvište 314, SNS

Vo Veľkom Orvišti 06.10.2010

pre voľby starostu obce  Veľké Orvište
27. novembra 2010 

Miestna volebná komisia vo Veľkom Orvišti 
podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách 
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších 
predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce 
zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Ľudovít Boleček, RNDr., 57 rokov, 
podnikateľ, nezávislý kandidát

Vo Veľkom Orvišti 06.10.2010

A) Úvod
Samospráva obce predkladá na záver volebného obdobia 2007-2010 

správu o svojej činnosti. Uplynulé obdobie bolo charakteristické tým, že 
prakticky počas všetkých štyroch rokov  prebiehali v obci veľké stavebné 
práce, ktoré sa týkali troch hlavných projektov: výstavby splaškovej 
kanalizácie, výstavby viacúčelového miniihriska s umelým trávnikom a 
rekonštrukcie námestia, časti Hlavnej ulice a Školskej ulice. Počas týchto 
prác sme museli znášať v zvýšenej miere rôzne obmedzenia nášho 
každodenného života, čo sa nie vždy stretlo s pochopením občanov a  
negatívne sa to prejavilo na atmosfére v obci. Samospráva v spolupráci s 
občianskymi združeniami v obci a mnohými aktívnymi občanmi 
nadviazali na prácu vykonanú v predchádzajúcich volebných 
obdobiach a snažila sa podvihnúť úroveň  obce.   

B) Starostlivosť o obecný majetok 
Nová samospráva od začiatku venovala pozornosť starostlivosti o 

obecný majetok a jeho zveľaďovaniu. Bola zriadená servisná dielňa pre 
potreby obce a vybavená potrebným náradím a náčiním. Pri požiarnej 
zbrojnici sme postavili nový sklad. Takýto sklad obci veľmi chýbal. 
Zrekonštruovali sme tiež sklad civilnej ochrany. 

Na obecnom úrade a kultúrnom dome bola obnovená vonkajšia 
omietka. Na obecnom úrade boli osadené nové okná a dvere, urobená 
nová elektroinštalácia, zavedený vysokorýchlostný internet, na chodbe 
bola položená nová dlažba, obnovená bola kancelária starostu obce, 
sklad upratovačky a miestnosť archívu. Knižnica bola rozšírená o 
internetovú miestnosť. Obnovené boli aj dve miestnosti za pódiom 
kultúrneho domu. Výdajňa stravy a kuchynka  v kultúrnom dome boli 
kompletne zrekonštruované. Budova obecného úradu a kultúrneho 
domu boli napojené na verejnú kanalizáciu. 

V areáli TJ obec dokončila stavebné úpravy v kabínach, v práčovni a v 
kotolni, dokúpila druhý kotol.  Zastrešili sme vonkajšiu terasu pri bare, 
nájomca priestorov baru potom zastrešenú terasu na vlastné náklady 
dokončil tak, že sa získala ďalšia uzavretá miestnosť.  Obec tiež pomohla 
so získaním a náterom sedačiek  na tribúnu. 

Na cintoríne bolo opravené zdevastované panelové oplotenie, 
obnovená bola fasáda evanjelickej zvonice. Obec pomáhala farskému 
úradu pri hydroizolácii múrov kostola a pri ďalších prácach.

V budove základnej školy boli nainštalované ohrievače vody, bola 
vymaľovaná zborovňa a naposledy bolo nainštalovaných šesť nových 
vyhrievacích telies. Boli vymaľované vnútorné priestory  materskej 
školy, jedálne a budova bola napojená na verejnú kanalizáciu.  

Obyvateľov Topoľového dlhodobo trápi prechod autami cez 
odvodňovacie žľaby po miestnych komunikáciách. Prechody budú 
stavebne upravené v priebehu novembra, a tým by mal byť problém 
vyriešený.  

C) Rozvoj obce a životné prostredie
Najdôležitejšie rozvojové projekty obce v uplynulých štyroch rokoch 

boli:   
1. výstavba splaškovej kanalizácie,
2. rekonštrukcia námestia, časti Hlavnej ulice a Školskej ulice,
3. výstavba viacúčelového ihriska s umelým trávnikom.
Výstavba splaškovej kanalizácie začala v r. 2006, teda ešte v minulom 

volebnom období.  Investorom bola Trnavská vodárenská spoločnosť 
a.s., zhotoviteľom Váhostav – SK, a.s.. Stavba bola financovaná hlavne z 
fondov EÚ. Celá stavba má hodnotu cca 1 mil. EUR. Obec financovala len 
zhotovenie projektovej dokumentácie v hodnote cca 13 tis. EUR. Je to 
najväčšia investičná akcia v histórii obce. Výstavba kanalizácie je 
ukončená, v súčasnosti je v skúšobnej prevádzke. Podstatné je, že 
občania postupne pripájajú svoje domy na kanalizáciu.      

Počas prác na kanalizácii firma Váhostav ukladala výkopovú zeminu s 
povolením obce na skládku pri rybníku. Obec sa dohodla s Váhostavom, 
že ak pomôže obci rôznymi prácami na zlepšenie  životného prostredia, 
výkopovú zeminu môže na vlastné náklady upraviť a zatrávniť tak, aby 
vzniknutá vyvýšenina zapadla do okolia, aby ju deti mohli v lete využívať 

Správa o činnosti samosprávy obce vo volebnom období 2007-2010

na rôzne hry, v zime na sánkovanie a pod. Táto dohoda bola na prospech 
oboch strán. Váhostav zlikvidoval napr. divokú skládku pri záhradkárskej 
osade pri Dubovej, dnes je tam vysadený okrasný záhon. Pri futbalovom 
ihrisku vybudoval spevnenú plochu na parkovanie,  za zadnou 
futbalovou bránkou vybagroval staré betónové základy. Spevnil časť 
poľnej cesty pri závlahovom kanáli. Vybagroval miesto, kde vteká voda z 
Dubovej do prítokového kanála na rybník, v rohu rybníku vybagroval 
nánosy a tiež prehĺbil odtokový kanál z rybníka, a pod.  Okrem ďalších 
prác Váhostav poskytol obci finančnú čiastku 150 000,- Sk. 

Druhou najväčšou investičnou akciou bola rekonštrukcia námestia, 
časti Hlavnej ulice a Školskej ulice. Nenávratné finančné prostriedky v 
hodnote cca 380 tis. EUR sme získali z fondov Európskej únie v rámci 
Programu rozvoja vidieka. Zhotoviteľom diela bola firma Zempres, s.r.o. 
Rekonštrukcia je stavebne ukončená, výrazným spôsobom sa zvýšila 
kvalita bývania v tejto časti obce. V súčasnosti prebiehajú zúčtovacie 
práce medzi obcou, Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a firmou 
Zempres, s.r.o.  

Viacúčelové ihrisko s umelým trávnikom, na výstavbu ktorého sme 
získali dotáciu 1 mil. Sk, zvýšilo možnosti tréningového procesu 
futbalistov, športového vyžitia detí, mládeže a ďalších občanov obce. 
Súčasne architektonicky dotvára areál TJ.   

Ďalej je vhodné spomenúť, že obec na žiadosť firmy Mama, s.r.o. jej 
umožnila využívať bývalé asfaltové tenisové ihrisko ako parkovaciu 
plochu. Firma za to poskytla obci finančné prostriedky na vybudovanie 
nového dlažbového chodníka k parkovisku, na opravu oplotenia 
parkoviska a výstavbu dlažbového chodníka v areáli TJ k novému 
viacúčelovému ihrisku. Zriadením parkoviska sa súčasne vyriešil  
prechod zo Športovej ulice na Záhumnie, čím sa odstránil tento 
dlhoročný problém.

Splašková kanalizácia, rekonštrukcia námestia, časti Hlavnej ulice a 
Športovej ulice a nové viacúčelové ihrisko sú diela, ktoré prispeli 
zásadným prínosom k rozvoju obce, k zlepšeniu životného prostredia a k 
celkovej kvalite života občanov v našej obci.    

  
D) Spoločenský život, kultúra, sociálne veci školstvo, šport
Spoločenský život v obci sa zaktivizoval. Samospráva v spolupráci so 

základnou a materskou školou pokračovali v tradičných akciách - Detský 
karneval, Stavanie mája, Deň detí, sv. Mikuláš, Vianočné posedenie pre 
seniorov a pod. Čiastočne sme oživili tradíciu fašiangovej slávnosti 
pochovávania basy a majálesu. Výrazným spôsobom pomohli k 
spoločenskému vyžitiu našich občanov občianske združenia a spolky – 
TJ Slovan Veľké Orvište, Združenie rybárov Záhumnie, Klub seniorov 
Jazmín a Miestny odbor Matice slovenskej. S poľovníckym združením 
Blaciny sme zorganizovali už druhýkrát oslavy sv. Huberta - patróna 
obce a súčasne poľovníkov.      

Prvýkrát v histórii obce sme začali vydávať obecné noviny. Orvištské 
noviny vychádzajú už 4. rok. Orvištské noviny majú za cieľ informovať 
občanov o činnosti samosprávy a o dianí v obci všeobecne. Redakčná 
rada by uvítala, keby sa občania svojimi príspevkami viacej podieľali na 
tvorbe novín a  prispievali k skvalitňovaniu ich obsahu.

Samospráva obce pomohla k obnove normálnych vzťahov v TJ Slovan 
Veľké Orvište. Po období hlbokej krízy v A mužstve prišlo nové vedenie 
TJ. Je chvályhodné, že nové vedenie našlo spoločnú reč so svojimi 
predchodcami na prospech orvištského futbalu. Výkony A mužstva sú 
výborné, dobre hrajú žiaci a po kríze v mužstve dorastu vedenie TJ našlo 
riešenie v spoločnom mužstve dorastu našej obce a obce Krakovany.

Úspechom je zaktivizovanie našich rybárov. Po rokoch nedorozumení 
okolo rybníka naši rybári si s podporou obce založili Združenie rybárov 
Záhumnie. Obec oceňuje, že rybári vynakladajú veľké úsilie v 
starostlivosti o rybník a jeho okolie, výsledky ich práce sú očividné.

V tomto volebnom období bol  založený aj Miestny odbor Matice 
slovenskej. Pri MO MS pôsobí aj s podporou obce tanečný krúžok, ktorý 
sa snaží kultivovane podchytiť záujem mládeže o spoločenské tance. 
Matičiari viackrát iniciatívne vyčistili lesík Blaciny od odpadu, na 
vyvýšenine pri rybníku vysadili dreviny. 

V Klube seniorov Jazmín sa pravidelne schádzajú naši seniori, aby 
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pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva
vo Veľkom Orvišti 27. novembra 2010 

Vyhlásenie kandidatúry

Miestna volebná komisia vo Veľkom Orvišti podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. 
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že 
pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov :

1. Silvia Bábiková, 48 rokov, živnostník, Veľké Orvište 322, SDKÚ-DS
2. Jozef Bartko, Ing., 27 rokov, inžinier kvality, Veľké Orvište 354, NEKA
3. Adela Bohovicová, 54 rokov, živnostník, Veľké Orvište  358, SDKÚ-DS
4. Eva Folajtárová, 33 rokov, administratívny pracovník, Veľké Orvište 115, NEKA
5. Viera Hrebíčková, RNDr., 50 rokov, Veľké Orvište 431, manažér, SDKÚ-DS
6. Jozef Kováčik, 35 rokov, realitný maklér, Veľké Orvište 340, NEKA
7. Marta Kráľovičová, 60 rokov, dipl. všeob. sestra, Veľké Orvište 437, SDKÚ-DS
8. Jaroslav Maco, Ing., 65 rokov, dôchodca, Veľké Orvište 329, SDKÚ-DS
9. Gabriela Michelová, 65 rokov, ekonóm, Veľké Orvište 277, NEKA
10. Pavol Táborský, 56 rokov, podnikateľ, Veľké Orvište 350, SDKÚ-DS
11. Roman Táborský, Bc., 37 rokov, manažér, Veľké Orvište 234, SDKÚ-DS
12. Stanislav Táborský, 23 rokov, živnostník, Veľké Orvište 100, SDKÚ-DS
13. Jozef Valo, 45 rokov, výrobný pracovník, Veľké Orvište 125, SDKÚ-DS
14. Peter Vavrinec, 40 rokov, skladník, Veľké Orvište 314, SNS

Vo Veľkom Orvišti 06.10.2010

pre voľby starostu obce  Veľké Orvište
27. novembra 2010 

Miestna volebná komisia vo Veľkom Orvišti 
podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách 
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších 
predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce 
zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Ľudovít Boleček, RNDr., 57 rokov, 
podnikateľ, nezávislý kandidát

Vo Veľkom Orvišti 06.10.2010

A) Úvod
Samospráva obce predkladá na záver volebného obdobia 2007-2010 

správu o svojej činnosti. Uplynulé obdobie bolo charakteristické tým, že 
prakticky počas všetkých štyroch rokov  prebiehali v obci veľké stavebné 
práce, ktoré sa týkali troch hlavných projektov: výstavby splaškovej 
kanalizácie, výstavby viacúčelového miniihriska s umelým trávnikom a 
rekonštrukcie námestia, časti Hlavnej ulice a Školskej ulice. Počas týchto 
prác sme museli znášať v zvýšenej miere rôzne obmedzenia nášho 
každodenného života, čo sa nie vždy stretlo s pochopením občanov a  
negatívne sa to prejavilo na atmosfére v obci. Samospráva v spolupráci s 
občianskymi združeniami v obci a mnohými aktívnymi občanmi 
nadviazali na prácu vykonanú v predchádzajúcich volebných 
obdobiach a snažila sa podvihnúť úroveň  obce.   

B) Starostlivosť o obecný majetok 
Nová samospráva od začiatku venovala pozornosť starostlivosti o 

obecný majetok a jeho zveľaďovaniu. Bola zriadená servisná dielňa pre 
potreby obce a vybavená potrebným náradím a náčiním. Pri požiarnej 
zbrojnici sme postavili nový sklad. Takýto sklad obci veľmi chýbal. 
Zrekonštruovali sme tiež sklad civilnej ochrany. 

Na obecnom úrade a kultúrnom dome bola obnovená vonkajšia 
omietka. Na obecnom úrade boli osadené nové okná a dvere, urobená 
nová elektroinštalácia, zavedený vysokorýchlostný internet, na chodbe 
bola položená nová dlažba, obnovená bola kancelária starostu obce, 
sklad upratovačky a miestnosť archívu. Knižnica bola rozšírená o 
internetovú miestnosť. Obnovené boli aj dve miestnosti za pódiom 
kultúrneho domu. Výdajňa stravy a kuchynka  v kultúrnom dome boli 
kompletne zrekonštruované. Budova obecného úradu a kultúrneho 
domu boli napojené na verejnú kanalizáciu. 

V areáli TJ obec dokončila stavebné úpravy v kabínach, v práčovni a v 
kotolni, dokúpila druhý kotol.  Zastrešili sme vonkajšiu terasu pri bare, 
nájomca priestorov baru potom zastrešenú terasu na vlastné náklady 
dokončil tak, že sa získala ďalšia uzavretá miestnosť.  Obec tiež pomohla 
so získaním a náterom sedačiek  na tribúnu. 

Na cintoríne bolo opravené zdevastované panelové oplotenie, 
obnovená bola fasáda evanjelickej zvonice. Obec pomáhala farskému 
úradu pri hydroizolácii múrov kostola a pri ďalších prácach.

V budove základnej školy boli nainštalované ohrievače vody, bola 
vymaľovaná zborovňa a naposledy bolo nainštalovaných šesť nových 
vyhrievacích telies. Boli vymaľované vnútorné priestory  materskej 
školy, jedálne a budova bola napojená na verejnú kanalizáciu.  

Obyvateľov Topoľového dlhodobo trápi prechod autami cez 
odvodňovacie žľaby po miestnych komunikáciách. Prechody budú 
stavebne upravené v priebehu novembra, a tým by mal byť problém 
vyriešený.  

C) Rozvoj obce a životné prostredie
Najdôležitejšie rozvojové projekty obce v uplynulých štyroch rokoch 

boli:   
1. výstavba splaškovej kanalizácie,
2. rekonštrukcia námestia, časti Hlavnej ulice a Školskej ulice,
3. výstavba viacúčelového ihriska s umelým trávnikom.
Výstavba splaškovej kanalizácie začala v r. 2006, teda ešte v minulom 

volebnom období.  Investorom bola Trnavská vodárenská spoločnosť 
a.s., zhotoviteľom Váhostav – SK, a.s.. Stavba bola financovaná hlavne z 
fondov EÚ. Celá stavba má hodnotu cca 1 mil. EUR. Obec financovala len 
zhotovenie projektovej dokumentácie v hodnote cca 13 tis. EUR. Je to 
najväčšia investičná akcia v histórii obce. Výstavba kanalizácie je 
ukončená, v súčasnosti je v skúšobnej prevádzke. Podstatné je, že 
občania postupne pripájajú svoje domy na kanalizáciu.      

Počas prác na kanalizácii firma Váhostav ukladala výkopovú zeminu s 
povolením obce na skládku pri rybníku. Obec sa dohodla s Váhostavom, 
že ak pomôže obci rôznymi prácami na zlepšenie  životného prostredia, 
výkopovú zeminu môže na vlastné náklady upraviť a zatrávniť tak, aby 
vzniknutá vyvýšenina zapadla do okolia, aby ju deti mohli v lete využívať 

Správa o činnosti samosprávy obce vo volebnom období 2007-2010

na rôzne hry, v zime na sánkovanie a pod. Táto dohoda bola na prospech 
oboch strán. Váhostav zlikvidoval napr. divokú skládku pri záhradkárskej 
osade pri Dubovej, dnes je tam vysadený okrasný záhon. Pri futbalovom 
ihrisku vybudoval spevnenú plochu na parkovanie,  za zadnou 
futbalovou bránkou vybagroval staré betónové základy. Spevnil časť 
poľnej cesty pri závlahovom kanáli. Vybagroval miesto, kde vteká voda z 
Dubovej do prítokového kanála na rybník, v rohu rybníku vybagroval 
nánosy a tiež prehĺbil odtokový kanál z rybníka, a pod.  Okrem ďalších 
prác Váhostav poskytol obci finančnú čiastku 150 000,- Sk. 

Druhou najväčšou investičnou akciou bola rekonštrukcia námestia, 
časti Hlavnej ulice a Školskej ulice. Nenávratné finančné prostriedky v 
hodnote cca 380 tis. EUR sme získali z fondov Európskej únie v rámci 
Programu rozvoja vidieka. Zhotoviteľom diela bola firma Zempres, s.r.o. 
Rekonštrukcia je stavebne ukončená, výrazným spôsobom sa zvýšila 
kvalita bývania v tejto časti obce. V súčasnosti prebiehajú zúčtovacie 
práce medzi obcou, Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a firmou 
Zempres, s.r.o.  

Viacúčelové ihrisko s umelým trávnikom, na výstavbu ktorého sme 
získali dotáciu 1 mil. Sk, zvýšilo možnosti tréningového procesu 
futbalistov, športového vyžitia detí, mládeže a ďalších občanov obce. 
Súčasne architektonicky dotvára areál TJ.   

Ďalej je vhodné spomenúť, že obec na žiadosť firmy Mama, s.r.o. jej 
umožnila využívať bývalé asfaltové tenisové ihrisko ako parkovaciu 
plochu. Firma za to poskytla obci finančné prostriedky na vybudovanie 
nového dlažbového chodníka k parkovisku, na opravu oplotenia 
parkoviska a výstavbu dlažbového chodníka v areáli TJ k novému 
viacúčelovému ihrisku. Zriadením parkoviska sa súčasne vyriešil  
prechod zo Športovej ulice na Záhumnie, čím sa odstránil tento 
dlhoročný problém.

Splašková kanalizácia, rekonštrukcia námestia, časti Hlavnej ulice a 
Športovej ulice a nové viacúčelové ihrisko sú diela, ktoré prispeli 
zásadným prínosom k rozvoju obce, k zlepšeniu životného prostredia a k 
celkovej kvalite života občanov v našej obci.    

  
D) Spoločenský život, kultúra, sociálne veci školstvo, šport
Spoločenský život v obci sa zaktivizoval. Samospráva v spolupráci so 

základnou a materskou školou pokračovali v tradičných akciách - Detský 
karneval, Stavanie mája, Deň detí, sv. Mikuláš, Vianočné posedenie pre 
seniorov a pod. Čiastočne sme oživili tradíciu fašiangovej slávnosti 
pochovávania basy a majálesu. Výrazným spôsobom pomohli k 
spoločenskému vyžitiu našich občanov občianske združenia a spolky – 
TJ Slovan Veľké Orvište, Združenie rybárov Záhumnie, Klub seniorov 
Jazmín a Miestny odbor Matice slovenskej. S poľovníckym združením 
Blaciny sme zorganizovali už druhýkrát oslavy sv. Huberta - patróna 
obce a súčasne poľovníkov.      

Prvýkrát v histórii obce sme začali vydávať obecné noviny. Orvištské 
noviny vychádzajú už 4. rok. Orvištské noviny majú za cieľ informovať 
občanov o činnosti samosprávy a o dianí v obci všeobecne. Redakčná 
rada by uvítala, keby sa občania svojimi príspevkami viacej podieľali na 
tvorbe novín a  prispievali k skvalitňovaniu ich obsahu.

Samospráva obce pomohla k obnove normálnych vzťahov v TJ Slovan 
Veľké Orvište. Po období hlbokej krízy v A mužstve prišlo nové vedenie 
TJ. Je chvályhodné, že nové vedenie našlo spoločnú reč so svojimi 
predchodcami na prospech orvištského futbalu. Výkony A mužstva sú 
výborné, dobre hrajú žiaci a po kríze v mužstve dorastu vedenie TJ našlo 
riešenie v spoločnom mužstve dorastu našej obce a obce Krakovany.

Úspechom je zaktivizovanie našich rybárov. Po rokoch nedorozumení 
okolo rybníka naši rybári si s podporou obce založili Združenie rybárov 
Záhumnie. Obec oceňuje, že rybári vynakladajú veľké úsilie v 
starostlivosti o rybník a jeho okolie, výsledky ich práce sú očividné.

V tomto volebnom období bol  založený aj Miestny odbor Matice 
slovenskej. Pri MO MS pôsobí aj s podporou obce tanečný krúžok, ktorý 
sa snaží kultivovane podchytiť záujem mládeže o spoločenské tance. 
Matičiari viackrát iniciatívne vyčistili lesík Blaciny od odpadu, na 
vyvýšenine pri rybníku vysadili dreviny. 

V Klube seniorov Jazmín sa pravidelne schádzajú naši seniori, aby 
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spoločne strávili chvíle zaslúženého odpočinku, pobavili sa, spoločne 
oslávili jubileá a pod. 

Pre sociálne odkázaných občanov obec zriadila stredisko osobnej 
hygieny a práčovňu.  Už viackrát sa ukázalo, že to bol dobrý nápad. Bolo 
by však žiaduce, aby toto stredisko sa využívalo vo väčšej miere.             

Každý rok obec slávnostne privíta do života novorodencov, každý 
novorodenec dostane od obce príspevok 70 ,- EUR. Pre podporu a 
zdôraznenie významu vzdelania bola zriadená Cena starostu obce pre 
najlepšieho žiaka. Na konci školského roku je vyhodnotený najlepší žiak 
v 2., 3. a 4. ročníku osobitne. Cena starostu je spojená s odmenou 35,- 
EUR.

Základná a materská škola veľkým podielom prispeli ku kultúrnemu a 
spoločenskému životu občanov, žiaci našej školy   dosahujú na 
súťažiach výrazné športové úspechy.  

Každý rok pred Vianocami starosta obce a predsedníčka sociálnej 
komisie navštívia všetkých našich občanov, ktorí sú umiestnení v 
domovoch sociálnych služieb. Obec si uctí pamiatku každého 
zosnulého obyvateľa obce, na pohrebe sa zúčastní buď starosta obce 
alebo jeho zástupca. V zmysle nového zákona o pohrebníctve obec 
uzavrela zmluvu s pohrebnou službou Kvars. Môžeme konštatovať, že 
služba zabezpečuje akt pochovávania dôstojne. 

E) Čo sa nám nepodarilo
Zberné miesto pre biologický odpad (konáre a pod.) bolo plánované 

zriadiť v r. 2010 na konci spevnenej plochy pri ihrisku. Vzhľadom na 
neočakávané podstatne znížené podielové dane od štátu, ktoré tvoria 
hlavnú časť príjmu obce, musel byť rozpočet obce upravený. Preto sme 
museli projekt zatiaľ zdržať. Priestor bude oplotený, aby odber 
biologického odpadu  mohol byť riadený a kontrolovaný obecným 
zamestnancom. Konáre sa budú drviť, drvinu plánujeme využiť napr. 
ako mulčovaciu vrstvu pre okrasné záhony obce a pre občanov.   

Plánovali sme rekonštrukciu klubu seniorov, máme vypracovaný 
projekt. Projekt predpokladá rozšírenie kuchyne, nové sociálne 
priestory, výmenu okien a novú fasádu. Súčasne by sa v jednej 
miestnosti pri klube zriadila aj pamätná izba obce. Na realizáciu projektu 
sme sa pokúšali opakovane získať prostriedky či už z Trnavského 
samosprávneho kraja alebo zo štátneho rozpočtu.  Viaceré žiadosti nám 
boli zamietnuté, preto sme rekonštrukciu museli oddialiť.   

Pretrvávajúcim problémom je venčenie psov. Obec zatiaľ nenašla 
vhodný priestor, kde by bolo možné psov venčiť k spokojnosti 
„psíčkárov“ a súčasne aj ostaných obyvateľov.  

Dlhodobým problémom je vytváranie veľkej kaluže vody počas 
dažďov pri vstupe do Topoľového. Pokiaľ nepomôže pravidelné 
prečisťovanie vsakovacích jám, bude potrebné problém riešiť iným 
spôsobom odvodnenia.       

Toto sú veci, ktoré sme predpokladali vyriešiť v tomto volebnom 
období, ale ktoré sa z rôznych príčin nepodarilo splniť. Problémov v obci 
je samozrejme ďaleko viac.  

 F) Čo ešte treba ešte spraviť
V súčasnosti je podaná žiadosť o finančné prostriedky v sume cca 200 

000 EUR z fondov EÚ v rámci programu Konkurencieschopnosť a 
hospodársky rast na rekonštrukciu verejného osvetlenia.  Ak 
prostriedky získame, v r. 2011 bude zmodernizované celé verejné 
osvetlenie v obci.  

Na jar 2011 očakávame vyhlásenie druhej výzvy na podávanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ v rámci Programu rozvoja 
vidieka. Obec je pripravená na výzvu zareagovať a požiadať o 
nenávratný finančný príspevok predovšetkým na rekonštrukciu Pažitnej 
ulice a prípadne na výstavbu chodníka na Topoľové I. 

O výstavbu rodinných domov v našej obci je stále záujem. Preto obec 
uvažuje o otvorení novej stavebnej zóny Topoľové II. Problémom však je, 
že väčšina pozemkov v plánovanej zóne je súkromných, a preto najprv 
bude potrebná dohoda s majiteľmi pozemkov. 

K ďalším naliehavým úlohám, ktoré je potrebné urobiť, patria: 
rekonštrukcia ústredného kúrenia a obnova omietky na základnej a 
materskej škole, rekonštrukcia ústredného kúrenia a oprava strechy na 
budove obecného úradu. Z dôvodu predchádzania povodniam sme 
vyzvali podnik Hydromeliorácie na vyčistenie závlahového kanála. 
Obec tomuto podniku ponúkla pomoc.

G) Záver
Rekonštrukcia námestia, časti Hlavnej ulice a Školskej ulice  názorne 

ukázala, ako môže vyzerať naša obec. Treba jasne povedať, že projekt 
takéhoto rozsahu nie je možné financovať z bežného obecného 
rozpočtu. Tento projekt podobne ako napr. aj výstavbu nového 
viacúčelového ihriska s umelým trávnikom bolo možné realizovať len 
tak, že sa nám podarilo získať nenávratné finančné prostriedky z fondov 
EÚ prípadne zo štátneho rozpočtu. Ďalšie prostriedky z fondov EÚ je 
možné ešte získať do r. 2013. Preto je mimoriadne potrebné, aby 
samospráva obce mala jasnú predstavu, čo treba ešte v obci urobiť, aby 
mala pripravené vhodné stavebné projekty. 

Našim spoločným cieľom je postupne vytvoriť z Veľkého Orvišťa 
upravenú, modernú obec s vysokým štandardom životného prostredia. 

Každý obyvateľ  musí preto niečo spraviť. Nestačí pár nadšencov, 
nestačí len kritizovať obecnú samosprávu, požadovať to, alebo ono.  
Obecný rozpočet je obmedzený, tak ako rodina si môže dovoliť len to, na 
čo má, aj s obcou je to podobné. V dobrej rodine sa všetci snažia o 
spoločný cieľ, aj v obci okrem finančných prostriedkov je preto 
nevyhnutným predpokladom dosiahnutia nášho spoločného cieľa 
široká občianska aktivita, t. j. maximálne zapojenie obyvateľov do 
úpravy, vzhľadu a tvorby životného prostredia v obci a hlavne pomoc pri 
získavaní finančných prostriedkov pre obec.

RNDr. Ľudovít Boleček, starosta

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

  Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo 
stavebných výrobkov, ktorá je spojená so zemou alebo ktorej osadenie 
vyžaduje úpravu podkladu. Stavby sa podľa stavebnotechnického 
vyhotovenia a účelu členia na pozemné stavby a inžinierske stavby.

K ohláseniu drobnej stavby je potrebný: 

· preukaz totožnosti občana,

· doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe  
(list vlastníctva),

· kópia z katastrálnej mapy,

· jednoduchý technický opis stavby,

· prehlásenie stavebného dozoru alebo dodávateľa,

· vyjadrenie správcov sietí pri prípojkách,

· vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností.

- jednoduchý situačný výkres drobnej stavby, v dvoch 

vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na 
pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a 
od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 
stavbu a  ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, ak ich 
zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m. Sú to najmä kôlne, 
práčovne, letné kuchyne, prístrešky, ploty,  atď.

 Ing. Jaroslav Maco

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Drobná stavba (stavebný zákon)

Požiarovosť v budovách na bývanie má v posledných rokoch 
stúpajúcu tendenciu. Z hľadiska následkov požiarov v týchto objektoch  
je najzávažnejší nárast  strát na životoch a ujma na zdraví.

V celoslovenskej štatistike sa požiare rodinných domov, spomedzi 
všetkých budov určených na bývanie, umiestňujú na druhom mieste. 
Najčastejšou príčinou požiarov rodinných domov je nesprávna obsluha 
a nesprávna inštalácia vykurovacích spotrebičov, ako aj prevádzkové 
chyby spomínaných spotrebičov. Za predchádzajúcou vetou sa 
najčastejšie skrývajú chyby  materiálov v konštrukciách v dôsledku 
únavy materiálov alebo opotrebovania, ešte stále časté neodborné 
opravy rôznych spotrebičov, nevhodný stav komínov, nesprávna údržba 
spotrebičov , prípadne  u majiteľov krbov a kachieľ na pevné palivo 
nesprávne uskladnenie   horľavých materiálov.  Ďalším faktorom, ktorý 
sa podpisuje pod vznik požiarov,  je nedbalosť dospelých osôb a 
neopatrnosť fajčiarov.

V našich domácnostiach je najohrozenejším priestorom  práve obytný 
priestor. Najčastejšie sa v ňom  nachádzame, máme v ňom spravidla 
všetky svoje osobné veci a preto práve požiare v obytných priestorov sa 
vyznačujú najväčším počtom zranených alebo usmrtených osôb   a 
najväčšími materiálnymi škodami.

Pri požiaroch rodinných domov vzniká najviac požiarov so smrteľnými 
následkami. Najviac ohrozenou skupinou osôb sú osamelo žijúci ľudia 
nad 60 rokov. Sú to ľudia, ktorí sú často odkázaní na pomoc svojho okolia 
a ich pohybová schopnosť je často znížená starobou alebo zdravotným 
stavom. Táto skupina často podceňuje riziká manipulácie s otvoreným 

V   IV. štvrťroku pripravujeme:

• posedenie pre seniorov (november),

• 2. rodičovský ples  MŠ a ZŠ 
(november), 

• svätý Mikuláš deťom (december),

• vianočné trhy detí základnej školy 
(december), 

• uvítanie novorodencov do života 
(december),

• vianočný turnaj v mariáši 
(december),  

• súťaž o najkrajší medovník 
(december), 

• ukončenie pracovného roka  
(december).

Pripravujeme sa na zimné vykurovacie obdobie
ohňom, ohrievacími a osvetľovacími telesami.

V tejto súvislosti je na mieste upozorniť na niektoré ustanovenia 
zákona o ochrane pred požiarmi, ktoré ukladajú povinnosti fyzickým 
osobám: 

- zabezpečiť, aby sa pri uskutočňovaní stavby a pri jej užívaní, ako aj  
pri zmene v užívaní stavby riešili a dodržiavali požiadavky na 
protipožiarnu bezpečnosť stavby,

- zabezpečili pravidelné čistenie a kontrolu komínov,
- odborným spustením vykurovacích spotrebičov po opravách alebo 

výmene osobami  s odbornou spôsobilosťou,
- dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu 

bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, 
elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri 
výstavbe a použití komínov a dymovodov, 

- prevádzkovať technické a technologické zariadenia a zabezpečovať 
vykonanie pravidelnej údržby a kontroly z hľadiska protipožiarnej 
bezpečnosti a odstraňovať zistené nedostatky podľa pokynov výrobcu a 
všeobecne záväzného predpisu,

- dodržiavať pri manipulácii s horľavými  látkami a horenie 
podporujúcimi látkami, s technickými prostriedkami   obsahujúcimi 
horľavé látky alebo horenie podporujúce látky, ako aj pri ich  skladovaní 
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť ustanovené vo všeobecne 
záväznom predpise.

Ing. Marta Bartošová
členka Republikovej  preventívno – výchovnej komisie DPO

 Dobrovoľné hasičstvo má zmysel
Ak patríte medzi zástancov názoru, “Dobrovoľní hasiči nič spoločnosti 

neprinášajú“, stačí krátke ohliadnutie sa za uplynulým rokom. Toľko ťažkých 
životných situácií, ktoré v tomto roku opäť preskúšalo Slovensko, jasne 
ukazuje,  že záplavy sa netýkajú iba juhovýchodnej Ázie. Zosuv pôdy je 
javom, ktorý sa môže stať aj v susednej obci , hľadanie nezvestnej osoby 
môže byť hľadaním možno práve Vášho dieťaťa,  ktoré sa pri hre zranilo a 
nemôže sa vrátiť domov k svojej rodine, hasenie  požiaru  je práve hasením 
Vášho domu ,v ktorom ste prežili časť života, ktorý ste postavili vlastnými 
rukami, tu ste sa hrali so svojimi deťmi.

A práve v takýchto situáciách sú dobrovoľní hasiči platnou pomocou  
všetkých záchranných zložiek. Ak človek na úkor svojho voľného času, 
často riskujúc zdravie alebo život , robí nezištne  službu pre svoje okolie , je 
to človek, ktorý si zaslúži našu pozornosť a podporu. Nie je to o 
vypočítavosti, túžbe po obdive, ale o ochote v prípade potreby byť 
pripravený a pomôcť. To je  hlavným poslaním dobrovoľných hasičov. Veď 
aký má hasič profit z toho, keď ide na školenie alebo kurz  a musí si od 
zamestnávateľa  žiadať dovolenku. 

Áno žijeme v dobe, keď sa veľa vecí dá merať peniazmi, pracovné 
nasadenie nás núti pracovať nad  rámec pracovného času, rodičia a deti sa 
často stretávajú len večer, keď sa stretnú pri večeri,  ale o toto všetko  predsa 

môžeme prísť ak sa v kritickej situácii nenájde nikto, kto by pomohol.
V našej obci bol v roku 1921 založený Obecný hasičský zbor. Jeho členmi 

bolo veľa významných občanov Veľkého Orvišťa, v roku 2001 dostal  ku 
svojmu 80. výročiu pozdravný list prezidenta DPO SR  JUDr. Minárika a 
medailu za zásluhy.

 V roku 2011 si pripomenieme 90.výročie založenia nášho DHZ. Už 90 rokov 
bude v našej obci organizovaná skupina občanov,  ktorí sú ochotní povýšiť 
záujem spoločnosti nad svoje vlastné záujmy a to na úkor vlastného 
voľného času a nečakajú za to odmenu. Má to však jeden veľký háčik – aj keď 
udalosti predchádzajúcich období ukazujú potrebu  organizácií akou DHZ 
je, v našej obci je čoraz menší záujem sa zapájať do činnosti DHZ a to 
znamená, že v prípade potreby pomôcť je pravdepodobnejší 
„neorganizovaný chaos“ ako organizovaná pomoc .

Preto si dovolím na záver svojho príspevku  apelovať na členov DHZ, aby 
v tejto   ťažkej dobe  zmobilizovali svoje ideály  a presvedčenie  o správnosti  
svojej voľby byť pripravení pomôcť. A pre všetkých nečlenov  a 
sympatizantov našej práce je tu jednoduchá výzva:

“ Príďte medzi nás, príďte podporiť svoju obec!“
      Ing. Marián Šiška
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spoločne strávili chvíle zaslúženého odpočinku, pobavili sa, spoločne 
oslávili jubileá a pod. 

Pre sociálne odkázaných občanov obec zriadila stredisko osobnej 
hygieny a práčovňu.  Už viackrát sa ukázalo, že to bol dobrý nápad. Bolo 
by však žiaduce, aby toto stredisko sa využívalo vo väčšej miere.             

Každý rok obec slávnostne privíta do života novorodencov, každý 
novorodenec dostane od obce príspevok 70 ,- EUR. Pre podporu a 
zdôraznenie významu vzdelania bola zriadená Cena starostu obce pre 
najlepšieho žiaka. Na konci školského roku je vyhodnotený najlepší žiak 
v 2., 3. a 4. ročníku osobitne. Cena starostu je spojená s odmenou 35,- 
EUR.

Základná a materská škola veľkým podielom prispeli ku kultúrnemu a 
spoločenskému životu občanov, žiaci našej školy   dosahujú na 
súťažiach výrazné športové úspechy.  

Každý rok pred Vianocami starosta obce a predsedníčka sociálnej 
komisie navštívia všetkých našich občanov, ktorí sú umiestnení v 
domovoch sociálnych služieb. Obec si uctí pamiatku každého 
zosnulého obyvateľa obce, na pohrebe sa zúčastní buď starosta obce 
alebo jeho zástupca. V zmysle nového zákona o pohrebníctve obec 
uzavrela zmluvu s pohrebnou službou Kvars. Môžeme konštatovať, že 
služba zabezpečuje akt pochovávania dôstojne. 

E) Čo sa nám nepodarilo
Zberné miesto pre biologický odpad (konáre a pod.) bolo plánované 

zriadiť v r. 2010 na konci spevnenej plochy pri ihrisku. Vzhľadom na 
neočakávané podstatne znížené podielové dane od štátu, ktoré tvoria 
hlavnú časť príjmu obce, musel byť rozpočet obce upravený. Preto sme 
museli projekt zatiaľ zdržať. Priestor bude oplotený, aby odber 
biologického odpadu  mohol byť riadený a kontrolovaný obecným 
zamestnancom. Konáre sa budú drviť, drvinu plánujeme využiť napr. 
ako mulčovaciu vrstvu pre okrasné záhony obce a pre občanov.   

Plánovali sme rekonštrukciu klubu seniorov, máme vypracovaný 
projekt. Projekt predpokladá rozšírenie kuchyne, nové sociálne 
priestory, výmenu okien a novú fasádu. Súčasne by sa v jednej 
miestnosti pri klube zriadila aj pamätná izba obce. Na realizáciu projektu 
sme sa pokúšali opakovane získať prostriedky či už z Trnavského 
samosprávneho kraja alebo zo štátneho rozpočtu.  Viaceré žiadosti nám 
boli zamietnuté, preto sme rekonštrukciu museli oddialiť.   

Pretrvávajúcim problémom je venčenie psov. Obec zatiaľ nenašla 
vhodný priestor, kde by bolo možné psov venčiť k spokojnosti 
„psíčkárov“ a súčasne aj ostaných obyvateľov.  

Dlhodobým problémom je vytváranie veľkej kaluže vody počas 
dažďov pri vstupe do Topoľového. Pokiaľ nepomôže pravidelné 
prečisťovanie vsakovacích jám, bude potrebné problém riešiť iným 
spôsobom odvodnenia.       

Toto sú veci, ktoré sme predpokladali vyriešiť v tomto volebnom 
období, ale ktoré sa z rôznych príčin nepodarilo splniť. Problémov v obci 
je samozrejme ďaleko viac.  

 F) Čo ešte treba ešte spraviť
V súčasnosti je podaná žiadosť o finančné prostriedky v sume cca 200 

000 EUR z fondov EÚ v rámci programu Konkurencieschopnosť a 
hospodársky rast na rekonštrukciu verejného osvetlenia.  Ak 
prostriedky získame, v r. 2011 bude zmodernizované celé verejné 
osvetlenie v obci.  

Na jar 2011 očakávame vyhlásenie druhej výzvy na podávanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ v rámci Programu rozvoja 
vidieka. Obec je pripravená na výzvu zareagovať a požiadať o 
nenávratný finančný príspevok predovšetkým na rekonštrukciu Pažitnej 
ulice a prípadne na výstavbu chodníka na Topoľové I. 

O výstavbu rodinných domov v našej obci je stále záujem. Preto obec 
uvažuje o otvorení novej stavebnej zóny Topoľové II. Problémom však je, 
že väčšina pozemkov v plánovanej zóne je súkromných, a preto najprv 
bude potrebná dohoda s majiteľmi pozemkov. 

K ďalším naliehavým úlohám, ktoré je potrebné urobiť, patria: 
rekonštrukcia ústredného kúrenia a obnova omietky na základnej a 
materskej škole, rekonštrukcia ústredného kúrenia a oprava strechy na 
budove obecného úradu. Z dôvodu predchádzania povodniam sme 
vyzvali podnik Hydromeliorácie na vyčistenie závlahového kanála. 
Obec tomuto podniku ponúkla pomoc.

G) Záver
Rekonštrukcia námestia, časti Hlavnej ulice a Školskej ulice  názorne 

ukázala, ako môže vyzerať naša obec. Treba jasne povedať, že projekt 
takéhoto rozsahu nie je možné financovať z bežného obecného 
rozpočtu. Tento projekt podobne ako napr. aj výstavbu nového 
viacúčelového ihriska s umelým trávnikom bolo možné realizovať len 
tak, že sa nám podarilo získať nenávratné finančné prostriedky z fondov 
EÚ prípadne zo štátneho rozpočtu. Ďalšie prostriedky z fondov EÚ je 
možné ešte získať do r. 2013. Preto je mimoriadne potrebné, aby 
samospráva obce mala jasnú predstavu, čo treba ešte v obci urobiť, aby 
mala pripravené vhodné stavebné projekty. 

Našim spoločným cieľom je postupne vytvoriť z Veľkého Orvišťa 
upravenú, modernú obec s vysokým štandardom životného prostredia. 

Každý obyvateľ  musí preto niečo spraviť. Nestačí pár nadšencov, 
nestačí len kritizovať obecnú samosprávu, požadovať to, alebo ono.  
Obecný rozpočet je obmedzený, tak ako rodina si môže dovoliť len to, na 
čo má, aj s obcou je to podobné. V dobrej rodine sa všetci snažia o 
spoločný cieľ, aj v obci okrem finančných prostriedkov je preto 
nevyhnutným predpokladom dosiahnutia nášho spoločného cieľa 
široká občianska aktivita, t. j. maximálne zapojenie obyvateľov do 
úpravy, vzhľadu a tvorby životného prostredia v obci a hlavne pomoc pri 
získavaní finančných prostriedkov pre obec.

RNDr. Ľudovít Boleček, starosta

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

  Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo 
stavebných výrobkov, ktorá je spojená so zemou alebo ktorej osadenie 
vyžaduje úpravu podkladu. Stavby sa podľa stavebnotechnického 
vyhotovenia a účelu členia na pozemné stavby a inžinierske stavby.

K ohláseniu drobnej stavby je potrebný: 

· preukaz totožnosti občana,

· doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe  
(list vlastníctva),

· kópia z katastrálnej mapy,

· jednoduchý technický opis stavby,

· prehlásenie stavebného dozoru alebo dodávateľa,

· vyjadrenie správcov sietí pri prípojkách,

· vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností.

- jednoduchý situačný výkres drobnej stavby, v dvoch 

vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na 
pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a 
od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 
stavbu a  ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, ak ich 
zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m. Sú to najmä kôlne, 
práčovne, letné kuchyne, prístrešky, ploty,  atď.

 Ing. Jaroslav Maco

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Drobná stavba (stavebný zákon)

Požiarovosť v budovách na bývanie má v posledných rokoch 
stúpajúcu tendenciu. Z hľadiska následkov požiarov v týchto objektoch  
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najčastejšie skrývajú chyby  materiálov v konštrukciách v dôsledku 
únavy materiálov alebo opotrebovania, ešte stále časté neodborné 
opravy rôznych spotrebičov, nevhodný stav komínov, nesprávna údržba 
spotrebičov , prípadne  u majiteľov krbov a kachieľ na pevné palivo 
nesprávne uskladnenie   horľavých materiálov.  Ďalším faktorom, ktorý 
sa podpisuje pod vznik požiarov,  je nedbalosť dospelých osôb a 
neopatrnosť fajčiarov.

V našich domácnostiach je najohrozenejším priestorom  práve obytný 
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Už tradične, každý rok v letných mesiacoch, trávime jeden víkend 
spoznávaním zaujímavých miest, kultúrnych pamiatok alebo 
prírodných krás Slovenska, resp. susedného Česka.

Takže aj v tomto roku sme posledný júlový víkend prežili s priateľmi 
z Mc Donaldu z Bratislavy spoznávaním Čiech.  Prvá naša zastávka bola 
na zámku v meste Litomyšl. V tomto meste sa narodil a žil najznámejší 
český skladateľ Bedřich Smetana.  V popoludňajších hodinách sme sa už 
prechádzali Babičkiným údolím, ktoré sa rozprestiera pozdĺž rieky Úpy 
asi 25 kilometrov od Trutnova. Známa česká spisovateľka Božena 
Němcová ho preslávila románom o svojom detstve - Babička. V 
Ratibořickom panstve nás privítala samotná babička s vnúčatami. 

Všetky zaujímavé objekty - Ratibořický zámok, dom, v ktorom žila 
babička s vnúčatami, mlyn a splav sú v peknom prírodnom prostredí. 
Príjemná prechádzka po tomto údolí nám trvala asi 2 hodiny.

Zaujímavý výlet ponúka Safari park v meste Dvůr Králové. My sme 
tento výlet absolvovali síce v upršanú sobotu, napriek tomu sme s 
prehliadkou boli spokojní.  Vo voľných výbehoch uvidíte rôzne druhy 
antilop, pakoňov, obrovské africké kravy, žirafy, slony, hrochy a iné. Do 
vzdialenejších miest safari vás odvezie otvorený dvojpodlažný autobus. 
Tí náročnejší si môžu objednať podvečernú jazdu medzi zvieratami 
terénnym autom. V krytých pavilónoch môžete vidieť africké vtáctvo, 
ryby, hady, krokodíly a iné živočíchy. 

Keďže sa sobotné počasie popoludní umúdrilo, zdatnejší Orvišťania  
sa vybrali na túru do neďalekých Prachovských skál. Filmy Věry 
Chytilovej: Ako vytrhnúť veľrybe stoličku, resp. Ako dostať otecka do 
polepšovny, boli natáčané aj v tomto krásnom prostredí. Tí, čo išli, 
neobanovali. Úplne nás dostal výhľad z týchto skál. Mierne unavení, ale 
spokojní, sme si pri večeri a pivku odpočinuli.

V nedeľu sme zaujímavý víkend  ukončili  obedom v dedinke Dětenice.  
Stredoveká krčma so svojráznou atmosférou, stolovaním a  ponukou 
jedál  bola čerešničkou na medovej torte, na ktorej sme si na záver 
pochutili.  

redakcia

Proces zmien obsahu výchovy a vzdelávania vstupuje v školskom roku 
2010/2011 už do tretieho roku. K reformným ročníkom, v ktorých sa 
vyučuje podľa štátneho vzdelávacieho programu a školských 
vzdelávacích programov, pribudol tretí a siedmy ročník základných škôl 
a tretí ročník stredných škôl a osemročných gymnázií. Do reformy 
obsahu výchovy a vzdelávania sa v školskom roku 2009/2010 už zapojili 
aj materské školy a školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami a školské zariadenia.

V reformných ročníkoch základných i stredných škôl sa vďaka štátnym 
vzdelávacím programom mohol zredukovať obsah učiva jednotlivých 
predmetov na povinné minimum. Predovšetkým sa odbúrala veľká časť 
faktografických údajov a boli vytvorené podmienky na rozvíjanie 
kompetencií žiakov.

Aj v školskom roku 2010/2011 nás čaká práca súvisiaca s 
pokračovaním školskej reformy. Od učiteľov sa očakáva, že sa budú 
zameriavať na kvalitu získaných vedomostí a zručností, že budú 
uplatňovať moderné učebné metódy založené na riešení problémov a 
väčšej samostatnosti a tvorivosti žiakov.

Dôležitou a pritom pre väčšinu škôl neľahkou úlohou bolo v tomto 
školskom roku zabezpečiť odborné vyučovanie cudzieho jazyka v 3. 
ročníku v rozsahu minimálne 3 hodín týždenne. Tento problém sa nám 
podarilo úspešne vyriešiť vďaka ochote PaedDr. Slávky Chlapíkovej zo 
ZŠ Ostrov, ktorá našich tretiakov a štvrtákov vyučuje anglický jazyk 
4 hodiny týždenne.

Školský vzdelávací program na našej škole preferuje predovšetkým 
vyučovanie materinského jazyka, cudzieho jazyka, výtvarnej a telesnej 
výchovy.

Časové dotácie pre jednotlivé vzdelávacie oblasti a predmety sú na 
našej škole nasledovné : 

Prežili sme krásny víkend Základná škola v novom školskom roku

Vzdelávacia oblasť Predmety 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč.

Jazyk a komunikácia
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Človek a hodnoty 

 

Náboženská výchova 

    

1

    

1

   

1

 

1
Umenie a kultúra

 

Výtvarná výchova

    

2

    

2

   

2

 

2
Hudobná výchova 

    

1

    

1

   

1

 

1

Zdravie a pohyb 

 

Telesná výchova 

    

3

    

3
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3
Spolu 

   

22

  

23

  

25

 

26

Štvrtáci sa vyučujú ešte podľa predošlých učebných osnov, školská 
reforma ich zastihne až v budúcom školskom roku.

Žiaľ aj v tomto školskom roku sa nevyhneme  niektorým problémom 
a nedostatkom. Týkajú sa najmä reformného tretieho ročníka, pre ktorý 
z výnimkou vlastivedy nemáme jedinej učebnice! Táto skutočnosť nám 
veľmi sťažuje prácu, núti nás v mnohom improvizovať, a preto i týmto 
prosím rodičov našich tretiakov o pochopenie.

Tradične bohatá a úspešná je na našej škole záujmová činnosť. Teší nás, 
že i v tomto školskom roku sa zapojili do záujmového vzdelávania všetci 
žiaci. Na škole opäť pracujú krúžky pohybovej a športovej prípravy, 
novinkou sú tvorivé dielne zamerané na rozvoj kreativity našich detí. 
Skutočnosť, že škola má k dispozícií až 11 počítačov, umožňuje všetkým 
žiakom školy pravidelne pracovať s výpočtovou technikou vo 
vyučovacom procese i v rámci školského klubu detí.

I v tomto školskom roku chceme pokračovať v úspechoch 
dosiahnutých najmä v oblasti športu a výtvarnej výchovy. V pláne 
mimotriednych aktivít nechýba ani plavecký výcvik či návšteva 
detského dopravného ihriska. 

Naďalej chceme pokračovať v trende školy rodinného typu s 
celodennou starostlivosťou o žiaka. Postaráme sa o deti, ktoré 
prichádzajú už pred siedmou hodinou. Prevádzka školy je do 15.30, v 
odôvodnených prípadoch je o deti postarané do 16.00 hod. 

V tomto školskom roku má škola 25 žiakov, z ktorých je 17 dievčat. Do 
školského klubu detí je zapísaných 24 žiakov.

Záverom chcem všetkých ubezpečiť, že kolektív pracovníkov školy 
vynaloží maximálne úsilie na splnenie úloh stanovených štátnym a 
školským vzdelávacím programom.

Mgr. Peter Turza, riaditeľ

Október 2010

Žiačka 4.ročníka Lívia Miklošková nezaháľala ani počas letných prázdnin. Ako 
členka kanoistického oddielu TJ  SĹŇAVA PIEŠŤANY si vybojovala v súťažiach  K1 
medzi deväťročnými dievčatami nasledujúce medaily:

2.miesto aj 3.miesto na 2000m v Novákoch dňa 10.7.2010 a 11.7.2010,
2.miesto na 1000m v Piešťanoch dňa 14.8.2010,
2.miesto na 200m  v Piešťanoch dňa 15.8.2010,
2.miesto na 2000m v Bratislave dňa 11.9.2010.
     Darilo sa jej nielen na vode. Na 8.ročníku národnej cyklistickej súťaže o Pohár 

olympijského víťaza Antona Tkáča obsadila 3.miesto v kategórii mini - dievčatá. 

     K úspechom srdečne blahoželáme!                                                                                                                 

Daša Ábelová

Športové úspechy Liviky Mikloškovej

Komisia pre sociálne veci a 

zdravotníctvo pozýva všetkých 

seniorov (65 rokov a viac) na 

vianočné posedenie, ktoré sa 

uskutoční dňa 30.11.2010 (v utorok) 

o 15.00 hod. v sále kultúrneho domu. 

S programom vystúpi folklórna skupina 

rodiny Hlbockých z Piešťan.
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Poďakovanie a pochvala žiakom ZŠ Veľké Orvište

Naše detičky ZŠ vo Veľkom Orvišti po návrate z letných prázdnin čakal pozdrav, 
ktorý prišiel koncom augusta.   Kto ho poslal? Osmijanko a Osmidunčo.

Udelil pochvalu žiakom za vynaložené úsilie pri plnení úloh v šiestom ročníku 
Osmijanka. Pochvalu udelil aj pani knihovníčke Machajovej a pani 
vychovávateľke Pálkovej. Všetkých nás to veľmi potešilo. Ďalší siedmy ročník 
Osmijanka začne v októbri  a už sa tešíme, ako budeme riešiť ďalšie nové úlohy. 

Táto pekná súťaž podnecuje deti k čítaniu a poznávaniu literatúry hlavne 
v tomto období, keď dobrú knihu nahrádza počítač, video alebo televízor.

Jana Pálková

Počas letných prázdnin si deti oddýchli v domácom prostredí a my sme 
toto obdobie využili  na vymaľovanie všetkých priestorov v materskej 
škole. Maľovanie sa zrealizovalo na podnet Regionálneho ústavu 
verejného zdravotníctva v Trnave a vďaka nášmu zriaďovateľovi – obci 
Veľké Orvište. Naša vďaka patrí aj maliarovi pánovi Jánovi Mokošovi, 
ktorý odviedol kus poctivej práce, a tak po prázdninách mohli deti 
nastúpiť do krásnej, farebnej a voňavej materskej školy. 

K 1. septembru 2010 nastúpilo 16 detí, ktorých rodičia podali žiadosť v 
čase zápisu do materskej školy v marci 2010, z týchto detí je jedno dieťa 
so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami a počíta sa za 3 deti. 

Po ročnej pauze a dlhom váhaní sa rozhodli členovia miestneho 
Poľovníckeho združenia vlastníkov pôdy (PZ VP) Blacina Ostrov znova 
zorganizovať ďalší,  v poradí už piaty ročník Hubertovskej slávnosti, 
ktorý sa konal v sobotu 25.septembra 2010 v obci Veľké Orvište. 

Prečo po ročnej pauze? Dôvodom bola výmena miestnych 
duchovných v našich troch obciach Ostrov, Bašovce a Veľké Orvište, ktorí 
opustili „naše“ fary a začali 
pôsobiť v iných, vzdialenejších 
f a r n o s t i a c h .  N o v í  f a r á r i  
nepoznali túto formu osvety z 
praxe a nejavili záujem o 
organizáciu tohto podujatia. 

A prečo po dlhom váhaní? Tu 
sa musíme bohužiaľ pozrieť do 
vlastných radov našej členskej 
z á k l a d n e  p o ľ o v n í c k e h o  
združenia. Spolu s predsedom 
PZ p.  R aškom sme veľmi  
sklamaní z narastajúcej apatie a 
benevolentnosti našich členov, 
ktor ých takéto podujat ie  
prestáva zaujímať. Nie je to len 
n á s l e d o k  n e u s t á l e  
skloňovaného slova „kríza“, ale je 
to aj kríza duchovná, kríza 
zachovania tradícií a najmä 
etiky! Starší poľovníci boli 
vzorom takýchto vlastností, lebo 
ich nezaujímal iba samotný lov a 
honba za trofejami a divinou, ale 
vedeli sa aj zastaviť, pobaviť a 
zveľaďovať svoje revíry.

Dlhé váhanie v nás prelomili poslankyne z obecného zastupiteľstva vo 
Veľkom Orvišti, hlavne pani Magdaléna Straková, ktoré nám sľúbili 
pomoc pri organizovaní tohto podujatia. Za poľovnícke združenie si to 
odniesla iba skupina poľovníkov, ktorých sa dá spočítať na prstoch 
jednej ruky.

Sklamaný som bol aj z reakcie „nových“ duchovných pri osobnom 
pozvaní na túto akciu, kde som sa im snažil vysvetliť podstatu slávností, 
ale vyslovili mi odmietavé stanovisko na fare v Krakovanoch 
a v Pobedime. Donútilo ma to osloviť bývalého dekana našej farnosti, 
dôstojného pána Mons. Jozefa Bohunického, ktorý naopak s radosťou 
prijal pozvanie a po dohode s terajším pánom dekanom našej farnosti 
JCLic. Jánom Bederkom sa rozhodol aj celebrovať Hubertovskú svätú 
omšu. 

Z dôvodu, že tento rok je nadpriemerný na dažďové zrážky a boli obavy 
zo škaredého počasia aj počas priebehu tejto slávnosti, po dohode so 
zástupcami obce sme sa rozhodli urobiť svätú omšu v miestnom kostole 
a potom, ak by počasie dovolilo, by sa pokračovalo  na vynovenom 
námestí obce Veľké Orvište. 

Slávnostná svätá omša sa začala o 17-tej hodine sprievodom kňazov i 
miništrantov vstupujúcich do kostola a následne za zvukov fanfár 
poľovníckej lesnice bočným vchodom vstúpili členovia PZ. Na čele 
kráčal poľovník v kompletnom loveckom ustrojení so zbraňou na pleci a 
za ním niesli poľovníci v slávnostných uniformách nosidlá, na ktorých 

Materská škola

Ďalšie deti, ktoré boli prihlásené v čase zápisu, nastúpia v priebehu 
školského roka po dovŕšení veku 3 rokov. Nakoľko kapacita 
nepostačovala pokryť všetky žiadosti rodičov, museli sme podľa zákona 
požiadať Štátnu školskú inšpekciu o výnimku na zvýšenie maximálneho 
počtu detí v triede. 

Adaptácia nových detí na materskú školu prebehla bez väčších 
problémov a dnes nám už chodia deti usmiate, spokojné a  tešiace sa na 
svojich kamarátov a pani učiteľky.

Mária Šišková, riaditeľka

Oslavy sviatku svätého Huberta

Naši jubilanti

V tomto období oslávili pani Agneša Margalová a pani Mária Djenková 
krásne životné jubileum. Už tradične im osobne starosta obce a 
predsedníčka sociálnej komisie zaželali veľa zdravia, Božieho 
požehnania a aby v kruhu svojich blízkych prežili ešte veľa rokov.

Marianka je najstarším pútnickým miestom v bývalom Rakúsko-
Uhorsku. Každý rok ju navštívia tisíce pútnikov. Medzi pútnikmi už 
tradične stretávame  aj našich  členov klubu seniorov,  ale  aj ďalších 
občanov našej obce. Klub seniorov každoročne v septembri  
usporiadava púť do Marianky.

Podľa informácií z internetu je pôvod a história tohto miesta sčasti 
zahalená legendami. Historici rádu pavlínov, ktorý toto miesto 
spravoval, zapísali ústne tradovanú legendu o pustovníkovi, ktorý žil v 
tomto údolí a z hruškového dreva si vytesal sošku Panny Márie (podľa 
pavlína Ľudovíta Kummera to bolo v roku 1030). Počas nepokojov, ktoré 
nastali v Uhorsku po smrti kráľa Štefana, pustovník musel zo svojho 
miesta utiecť. Sošku skryl do bútľavého stromu. Našla sa o niekoľko 
desaťročí neskôr. Spôsob, ako sa soška našla, je tiež zahalený 
tajomstvom. Najznámejšie tradovaná legenda hovorí, že v údolí žil 
zbojník, ktorému sa narodili ťažko postihnuté deti. Keď to nešťastný otec 
videl, sľúbil, že napraví svoj život a dal sa na pokánie. Vo sne sa mu vraj 
zjavila Matka Božia a ukázala mu miesto, kde má kopať v zemi, nájsť tam 

Púť do Marianky

sošku a pod ňou prameň. Ak vo vode prameňa vykúpe deti, budú 
zdravé. Tak sa aj stalo a bývalý zbojník zasvätil po tejto udalosti svoj život 
Božej službe. 

História pútnického miesta sa začína písať od roku 1377, keď sa tu 
zastavil uhorský kráľ Ľudovít I. Veľký z rodu Anjou. On položil základný 
kameň kostola a zveril správu pútnického miesta rádu Pavlínov. V roku 
1380, keď bol kostol dostavaný, ten istý kráľ slávnostne preniesol 
milostivú sošku na hlavný oltár. 

Kostol Narodenia Panny Márie je pôvodne gotický. Gotickú 
konštrukciu si aj zachoval. Koncom sedemnásteho storočia bol na 
náklady cisára Leopolda I. rekonštruovaný v barokovom slohu. Z tohto 
obdobia pochádzajú štuky, maľby, ozdoby a bočné oltáre, ktoré sa 
nachádzajú v lodi kostola. Aj presbytérium bolo prestavané v 
barokovom štýle, ale koncom devätnásteho storočia (1877) bolo 
regotizované. Z tohto obdobia pochádza neogotický hlavný oltár, 
bočný oltár Božského Srdca Ježišovho a vitráže v oknách kostola. 
Väčšina architektonických pamiatok v mariánskom údolí pochádza z 
obdobia baroka. Lurdská jaskyňa a krížová cesta boli postavené v prvej 
polovici dvadsiateho storočia.

Rád pavlínov spravoval pútnické miesto od spomínaného roku 1377 
do roku 1786. Na tomto mieste zažil slávny rozkvet ale aj úpadok a zánik. 
Od šestnásteho storočia sídlil v Marianke generálny predstavený rádu a 
pavlíni tu mali aj teologické štúdium. Generálny predstavený mal právo 
udeľovať doktorát teológie.

V roku 1786 Jozef II. zrušil okrem iných aj rád pavlínov a tak Marianku 
dlhé roky spravoval diecézny klérus. Kláštor neskôr kúpil knieža 
Schwarzenberg z Orlíka nad Vltavou, ktorý ho prestaval v klasicistickom 
štýle na poľovnícky zámoček. Z kláštora sa stal kaštieľ, ktorý vlastnilo 
viacero grófskych rodín. 

Od roku 1927 - 1950 pútnické miesto spravuje Kongregácia bratov 
tešiteľov, ktorá vznikla v roku 1922. V roku 1936 dali tešitelia postaviť 
krížovú cestu so sochami v životnej veľkosti. V roku 1950 bola 
kongregácia násilne zlikvidovaná spolu s ostatnými rehoľami na 
Slovensku, ale od roku 1990 sa znova ujala správy Marianky. Tešitelia 
zrekonštruovali kostol a bývalý pavlínsky kláštor (kaštieľ), ktorý slúži ako 
pútnický a exercičný dom. V súčasnosti v Marianke sídli generálny 
predstavený Kongregácie tešiteľov.

Margita Knapcová a redakcia ON

bol ulovený 6-ročný srnec, členitosťou parožia  kapitálny „šestorák“. 
Ulovený srnec vyjadruje hlavnú obetu z nášho revíru a poklonou sme 
vzdali poslednú úctu tejto zveri.

Dôstojnosť priebehu svätej omše zvýraznili aj krojované dievčatá, 
ktoré priniesli k oltáru obetné dary chlieb a víno a taktiež účasťou na 
jednotlivých čítaniach.

Pán dekan Ján Bederka vo 
s v o j e j  k á z n i  z d ô r a z n i l  
c h a r a k t e r o v é  v l a s t n o s t i  
poľovníka - profesionála, jeho 
morálne a etické hodnoty, ktoré 
by si mal neustále zachovávať, 
zveľaďovať a riadiť sa nimi počas 
celého svojho života  pri výkone 
p r á v a  p o ľ o v n í c t v a .  P r i  
záverečnom požehnaní mal k 
týmto hodnotám poľovníka 
pripomienku aj hosť, dôstojný 
pán Mons. Jozef Bohunický, 
k t o r ý  s p r á v n e  a  p r á v o m  
napomenul nás poľovníkov, že 
sme nepristúpili k svätému 
prijímaniu, čo by samozrejme 
znásobilo dôstojnosť tohto 
momentu. 

Po svätej omši sa opäť ozvalo 
halali z útrob poľovníckej 
l e s n i c e .  N o s i č i  u c h o p i l i  
uloveného srnca a následne 
v y t v o r i l i  s p r i e v o d  p r e d  
kostolom, ktorý začal pomaly 

kráčať na námestie obce Veľké Orvište. Tam sa už ozývali tóny dychovej 
hudby Veselanka a šírila sa vôňa pravého poľovníckeho gulášu. Obloha 
bola zamračená, ale kladne nabitý potenciál atmosféry podujatia 
„nedovolil“ spadnúť ani jednej kvapke dažďa.

Starosta obce: Ďakujem všetkým, ktorí založili tradíciu osláv sv. Huberta. 
My Orvišťania si túto myšlienku ceníme o to viac, že svätý Hubert je naším 
patrónom. Ďakujem tiež všetkým, ktorí prispeli k vydarenej oslave. 
Predovšetkým si cením prístup nášho pána dekana JCLic. Jána Bederku a 
bývalého dekana Mons. Jozefa Bohunického. Veľmi pekne tiež ďakujem 
pánovi organistovi  M.  Kyselicovi z Pobedíma, dychovej hudbe Veselanka, 
občanom našej obce, Bašoviec a Ostrova. 

Verím, že tradícia osláv sv. Huberta bude ďalej žiť a rozvíjať sa. Na budúci 
rok sa stretneme opäť v Bašovciach a bol by som veľmi rád, keby sa na ďalší 
rok opäť pridala aj obec Ostrov, kde táto tradícia pred rokmi začala. Veď 
oslavy sv. Huberta sú jediná akcia, kde si naše susedné obce obrazne 
povedané odovzdávajú štafetu a tým upevňujú medzi nami dobré vzťahy.

KULTÚRA, SOCIÁLNE VECI A ŠKOLA

Nakoniec všetko dobre dopadlo, rozbehla sa priateľská debata 
zúčastnených s kulisou dychovej hudby, popritom sa konzumoval 
navarený guláš a v duchu tradícií úspech žali všetci, aj tí čo nepriložili 
ruku k dielu. Úspech je všetkých, neúspech iba jednotlivca!

Na záver ma trápi slabá účasť občanov z obcí Ostrov a Bašovce. Akoby 
si stále nevedeli, alebo nechceli nájsť k sebe cestu.

Jozef Miklovič,
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Poďakovanie a pochvala žiakom ZŠ Veľké Orvište

Naše detičky ZŠ vo Veľkom Orvišti po návrate z letných prázdnin čakal pozdrav, 
ktorý prišiel koncom augusta.   Kto ho poslal? Osmijanko a Osmidunčo.

Udelil pochvalu žiakom za vynaložené úsilie pri plnení úloh v šiestom ročníku 
Osmijanka. Pochvalu udelil aj pani knihovníčke Machajovej a pani 
vychovávateľke Pálkovej. Všetkých nás to veľmi potešilo. Ďalší siedmy ročník 
Osmijanka začne v októbri  a už sa tešíme, ako budeme riešiť ďalšie nové úlohy. 

Táto pekná súťaž podnecuje deti k čítaniu a poznávaniu literatúry hlavne 
v tomto období, keď dobrú knihu nahrádza počítač, video alebo televízor.

Jana Pálková

Počas letných prázdnin si deti oddýchli v domácom prostredí a my sme 
toto obdobie využili  na vymaľovanie všetkých priestorov v materskej 
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nastúpiť do krásnej, farebnej a voňavej materskej školy. 
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čase zápisu do materskej školy v marci 2010, z týchto detí je jedno dieťa 
so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami a počíta sa za 3 deti. 
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Poľovníckeho združenia vlastníkov pôdy (PZ VP) Blacina Ostrov znova 
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ktor ých takéto podujat ie  
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prijal pozvanie a po dohode s terajším pánom dekanom našej farnosti 
JCLic. Jánom Bederkom sa rozhodol aj celebrovať Hubertovskú svätú 
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nepostačovala pokryť všetky žiadosti rodičov, museli sme podľa zákona 
požiadať Štátnu školskú inšpekciu o výnimku na zvýšenie maximálneho 
počtu detí v triede. 
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problémov a dnes nám už chodia deti usmiate, spokojné a  tešiace sa na 
svojich kamarátov a pani učiteľky.
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V tomto období oslávili pani Agneša Margalová a pani Mária Djenková 
krásne životné jubileum. Už tradične im osobne starosta obce a 
predsedníčka sociálnej komisie zaželali veľa zdravia, Božieho 
požehnania a aby v kruhu svojich blízkych prežili ešte veľa rokov.

Marianka je najstarším pútnickým miestom v bývalom Rakúsko-
Uhorsku. Každý rok ju navštívia tisíce pútnikov. Medzi pútnikmi už 
tradične stretávame  aj našich  členov klubu seniorov,  ale  aj ďalších 
občanov našej obce. Klub seniorov každoročne v septembri  
usporiadava púť do Marianky.

Podľa informácií z internetu je pôvod a história tohto miesta sčasti 
zahalená legendami. Historici rádu pavlínov, ktorý toto miesto 
spravoval, zapísali ústne tradovanú legendu o pustovníkovi, ktorý žil v 
tomto údolí a z hruškového dreva si vytesal sošku Panny Márie (podľa 
pavlína Ľudovíta Kummera to bolo v roku 1030). Počas nepokojov, ktoré 
nastali v Uhorsku po smrti kráľa Štefana, pustovník musel zo svojho 
miesta utiecť. Sošku skryl do bútľavého stromu. Našla sa o niekoľko 
desaťročí neskôr. Spôsob, ako sa soška našla, je tiež zahalený 
tajomstvom. Najznámejšie tradovaná legenda hovorí, že v údolí žil 
zbojník, ktorému sa narodili ťažko postihnuté deti. Keď to nešťastný otec 
videl, sľúbil, že napraví svoj život a dal sa na pokánie. Vo sne sa mu vraj 
zjavila Matka Božia a ukázala mu miesto, kde má kopať v zemi, nájsť tam 
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sošku a pod ňou prameň. Ak vo vode prameňa vykúpe deti, budú 
zdravé. Tak sa aj stalo a bývalý zbojník zasvätil po tejto udalosti svoj život 
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1380, keď bol kostol dostavaný, ten istý kráľ slávnostne preniesol 
milostivú sošku na hlavný oltár. 

Kostol Narodenia Panny Márie je pôvodne gotický. Gotickú 
konštrukciu si aj zachoval. Koncom sedemnásteho storočia bol na 
náklady cisára Leopolda I. rekonštruovaný v barokovom slohu. Z tohto 
obdobia pochádzajú štuky, maľby, ozdoby a bočné oltáre, ktoré sa 
nachádzajú v lodi kostola. Aj presbytérium bolo prestavané v 
barokovom štýle, ale koncom devätnásteho storočia (1877) bolo 
regotizované. Z tohto obdobia pochádza neogotický hlavný oltár, 
bočný oltár Božského Srdca Ježišovho a vitráže v oknách kostola. 
Väčšina architektonických pamiatok v mariánskom údolí pochádza z 
obdobia baroka. Lurdská jaskyňa a krížová cesta boli postavené v prvej 
polovici dvadsiateho storočia.

Rád pavlínov spravoval pútnické miesto od spomínaného roku 1377 
do roku 1786. Na tomto mieste zažil slávny rozkvet ale aj úpadok a zánik. 
Od šestnásteho storočia sídlil v Marianke generálny predstavený rádu a 
pavlíni tu mali aj teologické štúdium. Generálny predstavený mal právo 
udeľovať doktorát teológie.

V roku 1786 Jozef II. zrušil okrem iných aj rád pavlínov a tak Marianku 
dlhé roky spravoval diecézny klérus. Kláštor neskôr kúpil knieža 
Schwarzenberg z Orlíka nad Vltavou, ktorý ho prestaval v klasicistickom 
štýle na poľovnícky zámoček. Z kláštora sa stal kaštieľ, ktorý vlastnilo 
viacero grófskych rodín. 

Od roku 1927 - 1950 pútnické miesto spravuje Kongregácia bratov 
tešiteľov, ktorá vznikla v roku 1922. V roku 1936 dali tešitelia postaviť 
krížovú cestu so sochami v životnej veľkosti. V roku 1950 bola 
kongregácia násilne zlikvidovaná spolu s ostatnými rehoľami na 
Slovensku, ale od roku 1990 sa znova ujala správy Marianky. Tešitelia 
zrekonštruovali kostol a bývalý pavlínsky kláštor (kaštieľ), ktorý slúži ako 
pútnický a exercičný dom. V súčasnosti v Marianke sídli generálny 
predstavený Kongregácie tešiteľov.

Margita Knapcová a redakcia ON

bol ulovený 6-ročný srnec, členitosťou parožia  kapitálny „šestorák“. 
Ulovený srnec vyjadruje hlavnú obetu z nášho revíru a poklonou sme 
vzdali poslednú úctu tejto zveri.

Dôstojnosť priebehu svätej omše zvýraznili aj krojované dievčatá, 
ktoré priniesli k oltáru obetné dary chlieb a víno a taktiež účasťou na 
jednotlivých čítaniach.

Pán dekan Ján Bederka vo 
s v o j e j  k á z n i  z d ô r a z n i l  
c h a r a k t e r o v é  v l a s t n o s t i  
poľovníka - profesionála, jeho 
morálne a etické hodnoty, ktoré 
by si mal neustále zachovávať, 
zveľaďovať a riadiť sa nimi počas 
celého svojho života  pri výkone 
p r á v a  p o ľ o v n í c t v a .  P r i  
záverečnom požehnaní mal k 
týmto hodnotám poľovníka 
pripomienku aj hosť, dôstojný 
pán Mons. Jozef Bohunický, 
k t o r ý  s p r á v n e  a  p r á v o m  
napomenul nás poľovníkov, že 
sme nepristúpili k svätému 
prijímaniu, čo by samozrejme 
znásobilo dôstojnosť tohto 
momentu. 

Po svätej omši sa opäť ozvalo 
halali z útrob poľovníckej 
l e s n i c e .  N o s i č i  u c h o p i l i  
uloveného srnca a následne 
v y t v o r i l i  s p r i e v o d  p r e d  
kostolom, ktorý začal pomaly 

kráčať na námestie obce Veľké Orvište. Tam sa už ozývali tóny dychovej 
hudby Veselanka a šírila sa vôňa pravého poľovníckeho gulášu. Obloha 
bola zamračená, ale kladne nabitý potenciál atmosféry podujatia 
„nedovolil“ spadnúť ani jednej kvapke dažďa.

Starosta obce: Ďakujem všetkým, ktorí založili tradíciu osláv sv. Huberta. 
My Orvišťania si túto myšlienku ceníme o to viac, že svätý Hubert je naším 
patrónom. Ďakujem tiež všetkým, ktorí prispeli k vydarenej oslave. 
Predovšetkým si cením prístup nášho pána dekana JCLic. Jána Bederku a 
bývalého dekana Mons. Jozefa Bohunického. Veľmi pekne tiež ďakujem 
pánovi organistovi  M.  Kyselicovi z Pobedíma, dychovej hudbe Veselanka, 
občanom našej obce, Bašoviec a Ostrova. 

Verím, že tradícia osláv sv. Huberta bude ďalej žiť a rozvíjať sa. Na budúci 
rok sa stretneme opäť v Bašovciach a bol by som veľmi rád, keby sa na ďalší 
rok opäť pridala aj obec Ostrov, kde táto tradícia pred rokmi začala. Veď 
oslavy sv. Huberta sú jediná akcia, kde si naše susedné obce obrazne 
povedané odovzdávajú štafetu a tým upevňujú medzi nami dobré vzťahy.

KULTÚRA, SOCIÁLNE VECI A ŠKOLA

Nakoniec všetko dobre dopadlo, rozbehla sa priateľská debata 
zúčastnených s kulisou dychovej hudby, popritom sa konzumoval 
navarený guláš a v duchu tradícií úspech žali všetci, aj tí čo nepriložili 
ruku k dielu. Úspech je všetkých, neúspech iba jednotlivca!

Na záver ma trápi slabá účasť občanov z obcí Ostrov a Bašovce. Akoby 
si stále nevedeli, alebo nechceli nájsť k sebe cestu.

Jozef Miklovič,
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Malá „troška“ do našich radov, ktorí obliekame zelenú farbu.
Od prvotnopospolnej spoločnosti lov a lovci zveri mali vždy výsadné 

postavenie. Táto tradícia pretrváva tisícročia a dá sa povedať, že je 
akýmsi nepísaným zákonom prírody. Bez ohľadu na spoločenské 
zriadenie to platí dodnes na celom svete. Lov, a teda v súčasnosti 
poľovníctvo, je výsadou elitnej triedy každého zriadenia. Bohužiaľ dnes 
sa medzi poľovníkmi grupuje nová „poľovnícka šľachta“, ktorá ale nemá 
šľachetné návyky ani úmysly. Je to skutočne tak. Mnohí jej reprezentanti 
sa nesprávajú tak, ako by sa mali vzhľadom na ich elitné postavenie. Je to 
prirodzené. Neraz sme svedkami javu, že ak niekto získal moc, myslí si, že 
získal aj rozum. Preto sme ľudia slobodnej vôle a nič nám nebráni v tom, 
aby sme sa od ich správania dištancovali.

Skutočných poľovníkov musí stmeľovať vzťah k prírode a prirodzený 
cit ku kráse a zodpovednosti. Kto má túto vlastnosť vrodenú, 
nepotrebuje poľovnícky disciplinárny senát, lebo ak sa niekde previní, 
tak sa hanbí sám pred sebou, musí to mrzieť jeho samého, ak má aspoň 
nejaký charakter a robí všetko preto, aby sa mu to viackrát nestalo. Ľúto 
mi je tých, čo tento pocit nezažili a nepoznajú. Nikto ma nemusí 
presviedčať, že jemu sa nikdy nič také nestalo a nemôže stať. Nuž, veru 
za tridsať rokov aktívnej poľovníckej činnosti som zažil všeličo.

Cieľom tejto časti môjho príspevku je vniesť medzi nás poľovníkov 
duch dôvery, aby sme sa nemuseli pre nechtiac vykonaný čin hanbiť 
pred verejnosťou. Jedno si však musíme sústavne uvedomovať a tomu 
podriaďovať svoje konanie, že sme jednotlivci, ktorí sa medzi ľuďmi 
často pohybujeme so zbraňou v ruke a patríme medzi tých, ktorí majú 
právo a výsadu rozhodovať o živote a smrti zveri. Preto sa vždy 
správajme tak, aby sme si túto výsadu a právo zaslúžili. O to viac sme 
podrobení verejnej kritike všade, kde sa objavíme. Spoločné poľovnícke 

V chladné októbrové sobotné ráno sa členovia nášho združenia stretli 
na miestnom rybníku s odhodlaním a očakávaním zabezpečiť dlhšie 
plánovanú akciu, ktorá mala byť vyvrcholením tohtoročnej rybárskej 
sezóny. 

O pol siedmej ráno teplomer ukazoval chudobné 3 stupne nad nulou a 
rybník zahaľovala hmla hustá ako mlieko. Napriek tomuto jesennému 
počasiu sa krátko po siedmej začali na rybníku schádzať súťažiaci na 
prezentáciu, ktorej ukončenie bolo plánované na 8:15 hod. Účastníkov 
privítal Noro Michel privítacím drinkom, ktorý väčšinu pretekárov 
zohrial a odhalil ich štartovné číslo, ktoré bolo ukryté na spodnej strane 
pohára. Po krátkom zvítaní sa (rybári sú ako jedna rodina, každý každého 
pozná) oboznámil súťažiacich riaditeľ pretekov Pavol Vavrinec 
s pravidlami pretekov. Po ustálení počtu pretekárov na čísle 25 zaznel o 
8:45 otvárací výstrel, ktorý odštartoval trojkolové zápolenie. 

V štartovnom poli sme mali okrem mužov zastúpenie aj nežného 
pohlavia v podobe jednej pretekárky Adi Benkovej – Fedákovej a mali 
sme tu aj juniorského majstra Slovenska v prívlači Peťa Augustína z 
Veľkých Kostolian, ktorý je členom krúžku mladých rybárov pod 
vedením Jara Hellera.

Pretekárom sa od prvého momentu darilo v lovení rýb, o čom svedčí aj 
počet ulovených dravcov v prvom kole, ktoré vyhral práve Peťo 
Augustín s počtom bodov 421 (súčet centimetrov zmeraných ulovených 
rýb v danom kole), čo bol zároveň aj najlepší výkon pretekov. 

S pribúdajúcim časom a vychádzajúcim slnkom sa rybkám čoraz 
menej chcelo polovať na návnadu, napriek tomu pretekári vytiahli na 
breh celkový počet 89 kusov dravých rýb, prevažne pstruha, z bohato 
zarybneného rybníka. Združenie zarybnilo vodnú plochu týždeň pred 
pretekmi celkovým množstvom 200 kilogramov pstruha dúhového.   

Preteky spolu s obednou prestávkou trvali cca do pol jednej, o jednej 
nasledovalo očakávané vyhodnotenie s prvou cenou – bicyklom 
venovaným TJ Slovan Veľké Orvište. Po spočítaní výsledkov sme sa o 13-
tej hodine dozvedeli mená víťazov.

1. miesto: Igor Slávik

2. miesto: Peter Augustín

3. miesto: Branislav Pecník

4. miesto: Jozef Horina

5. miesto: Rastislav Kuhajda

Prvú cenu získal Igor Slávik (na obrázku hore) z Piešťan a odviezol sa 
domov na novučičkom bicykli značky Kelly’s v hodnote 319 €.

Po vyhlásení výsledkov si všetci zasadli k chutnému občerstveniu, 
ktoré pripravili organizátori pretekov. Podával sa výborný burčiak z 
Krakovian, guláš a vyprážaný pstruh, ktoré všetkým chutili. Akcia sa 
skončila až pred siedmou hodinou večer a s spokojní návštevníci sa 
rozchádzali za tmy domov.

Jozef Kováčik, predseda

Prívlačové preteky potešili všetkých zúčastnenýchPoľovníctvo trochu inak

zážitky prispievajú k ústretovejšiemu správaniu sa navzájom. 
Poľovníctvo je spoločenská regulácia stavov zveri, nahrádzajúc tak 
rôznych predátorov, ktorí majú v prírode tiež svoje miesto a preto musia 
byť takisto ako iné druhy v určitom období a zastúpení chránené.

Po roku 1989 nastal obrat i v poľovníctve. Zmena vlastníckych vzťahov 
a vytvorenie nových poľovníckych subjektov vyvolala a stále ešte 
vyvoláva erupcie protestov a nadávania na existujúce zriadenie. Ak si ale 
otočíme naše zrkadlo, tak zbadáme, že sami sa dopúšťame priestupkov, 
ktoré nevyvolávajú súčasné pomery, ale  náš návykový stav, ktorý sme 
mali roky v krvi, iba sme ho nikdy nepomenovali tým správnym 
prívlastkom, aký si zaslúžil a to je pažravosť, závisť a pokrytectvo.

Dá sa hovoriť o hrubej bezohľadnosti proti poľovníckej etike a 
zásadám poľovníckeho správania sa. Ide o spôsob správania sa osôb 
egocentrických, rešpektujúcich iba samých seba.

Je najvyšší čas, aby sme si uvedomili a vážili hodnotu osobností, 
dôveru i morálku a nie počítať s predpokladmi zneužívania, či 
podozrievania sa vzájomne. Musíme stavať na osobnostiach, ktoré sú 
príkladom. Samotný výkon práva poľovníctva je určitým umením, ktoré 
poľovník získava dlhoročnou praxou a potom náležite vykonáva svoju 
činnosť dobre.

Zásadou tohto princípu je, že kvalita, súdnosť, no najmä etika 
dnešného poľovníka sa dosahuje vzájomnou dôverou človeka k 
človeku, v jeho charakter a morálku.Kto to nepochopil a nechápe, nemal 
by patriť do našich radov!

Jozef Miklovič
 hospodár  PZ VP Blacina Ostrov 

KULTÚRA, SOCIÁLNE VECI A ŠKOLA
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V súťažnom ročníku 2009/2010 vyhral dorast Krakovian 5. ligu západ. 
Keďže  nám odišlo 10 hráčov do mužskej kategórie, rozmýšľali sme, ako 
ďalej. Vlastnými hráčmi a ani finančnými prostriedkami by sme 4. ligu 
sami nezvládli. Preto sme sa obrátili s ponukou na  predsedu TJ Slovan 
Veľké Orvište p. Ing. J. Bartka a p. B. Hercega. Zo spoločných rokovaní 
nakoniec zišlo družstvo spojené z 5 hráčov Veľkého Orvišťa, z 8 hráčov 
Krakovian a 3 hráči sú cudzí. Veľmi korektne sa dohodlo financovanie, 
materiálna podpora či tréningové plochy, za čo patrí vďaka aj 
orvištskému hospodárovi p. J. Vavrincovi. Hráči hrajú zápasy striedavo v 
Krakovanoch a V. Orvišti, takže si môžu po prvýkrát vychutnať štvrtú ligu 
v obidvoch obciach. Mužstvo dorastencov trénuje p. M. Holán z Piešťan, 
úlohy vedúcich sa zhostili p. B. Herceg  z V. Orvišťa a p. J. Šoka z 
Krakovian. Samozrejme ešte pomáhajú aj ďalší, či už rodičia alebo 
funkcionári, ktorým za to patrí úprimná vďaka. Mužstvo dorastu sa 
momentálne po 9 kolách nachádza na peknom 6. mieste tabuľky. Čo sa 
však zatiaľ nepodarilo, je jednak presadiť na zväze spoločný názov  
mužstva a taktiež pritiahnuť väčší počet mládencov, ktorí vedia hrať 
futbal. 

Ján Šoka, vedúci dorastu

Do novej sezóny 2010/2011 sme po dvoch rokoch zohrávania sa a 
formovania zostavy išli s vysokými ambíciami. Hrať ešte viac útočne, 
atraktívnejšie a tým samozrejme aj o špicu tabuľky. Tento náš cieľ sme 
začali  napĺňať ihneď od úvodného kola domácou výhrou nad 
Madunicami 4:0, v druhom kole sme mali voľno, keďže nám zápas s 
Červeníkom presunuli na 1. septembra. Mali sme dosť času pripraviť sa 
na hodového  súpera  z Ostrova, nemusím všetkým pripomínať, o aký 
prestížny súboj išlo. Pred určite rekordnou návštevou sme po bojovnom 
výkone zvíťazili 2:1, po tejto výhre hráčom narástlo zdravé sebavedomie 
a chuť víťaziť, čo sa prejavilo aj v ďalších zápasoch . Výhra 0:1 v Chtelnici u 
jedného z ašpirantov  na postup je toho najlepší príklad . Ale aj ďalšie 
výhry, postupne doma  Hlohovec 5:0, v Červeníku 0:3, doma s 
mužstvom Veselého po veľkom boji a góle Lukáša Bartka až v 
nastavenom čase 2:1. Výhru v 8. kole v Kľačanoch 0:2 sme dali ako 
svadobný dar nášmu brankárovi Jozefovi Šiškovi, ktorý sa ten deň ženil. 
Ďalšie výhry doma s Nižnou 6:1, vonku v Dubovanoch 0:5 a doma s 
Dolným Trhovišťom 4:1  patrili k tým, ako sa povie povinným. Škoda len 
zbytočnej prehry 3:1  v Borovciach,  kde sme sa porazili prakticky sami. 
Po  týchto výsledkoch sme po 11-tich kolách na prvom mieste s osem 
bodovým náskokom práve pred Borovcami a Ostrovom. Na výsledkoch 
sami vidíte, že ambície hrať útočne sa nám pri 35 strelených góloch  
zatiaľ daria. Zo strelcov sa najviac darí Lukášovi Borisovi z deviatimi  
strelenými gólmi a Filipovi Mišikovi zo šiestimi gólmi.

  Mňa osobne ale najviac teší to, že sme svojimi výkonmi pritiahli na 
ihriská doma ale aj vonku našich  fanúšikov, za ich podporu   im patrí 
moja veľká vďaka.

PS: Chcel by som poprosiť fanúšikov a všetkých ľudí, čo sú okolo 
futbalu, aby ostali pri zemi, aby zbytočne rečami tipu „musíte postúpiť“, 
„doma  musíte vyhrať“ a pod. nerobili tlak na hráčov a na vedenie klubu. 
Ďakujem.

Ing. Jozef Bartko, predseda TJ Slovan Veľké Orvište 

Spoločné mužstvo dorastu Krakovian 
a Veľkého Orvišťa 

A mužstvo

Vznikol Oficiálny fanklub slovenskej futbalovej reprezentácie – RIVVIS

Fanklub vnikol dňa 12.07.2010 ako prirodzený vývojový prvok diania 

okolo našej futbalovej reprezentácie dňa.
Mal niekoľko potrebných fáz až k úplnému oficiálnemu schváleniu na 

MV SR zo dňa 20.09.2010. Priatelia, ktorí sa často stretávali na zápasoch 

reprezentácie, pocítili potrebu podporiť našich hráčov či už súčasných 

ale aj bývalých a celkovo podporiť aktivity SFZ. Mojim pôvodným 

zámerom bolo založiť iba regionálny fanklub. Po komunikácii so 

zakladajúcimi členmi, s manažérom Slovana Bratislava Rudolfom 

Janečkom a generálnym sekretárom SFZ Milošom Tomášom, som od 

tohto zámeru upustil. Fanklub sa stal jednoducho národným, so 

vznikom a sídlom vo Veľkom Orvišti. Prípravný výbor, ktorý definitívne 

podal návrh na registráciu OZ dňa 25.08.2010, tvorili Roman Táborský, 

Miloš Kopča a Peter Zeman.
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tak sa hanbí sám pred sebou, musí to mrzieť jeho samého, ak má aspoň 
nejaký charakter a robí všetko preto, aby sa mu to viackrát nestalo. Ľúto 
mi je tých, čo tento pocit nezažili a nepoznajú. Nikto ma nemusí 
presviedčať, že jemu sa nikdy nič také nestalo a nemôže stať. Nuž, veru 
za tridsať rokov aktívnej poľovníckej činnosti som zažil všeličo.
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duch dôvery, aby sme sa nemuseli pre nechtiac vykonaný čin hanbiť 
pred verejnosťou. Jedno si však musíme sústavne uvedomovať a tomu 
podriaďovať svoje konanie, že sme jednotlivci, ktorí sa medzi ľuďmi 
často pohybujeme so zbraňou v ruke a patríme medzi tých, ktorí majú 
právo a výsadu rozhodovať o živote a smrti zveri. Preto sa vždy 
správajme tak, aby sme si túto výsadu a právo zaslúžili. O to viac sme 
podrobení verejnej kritike všade, kde sa objavíme. Spoločné poľovnícke 

V chladné októbrové sobotné ráno sa členovia nášho združenia stretli 
na miestnom rybníku s odhodlaním a očakávaním zabezpečiť dlhšie 
plánovanú akciu, ktorá mala byť vyvrcholením tohtoročnej rybárskej 
sezóny. 

O pol siedmej ráno teplomer ukazoval chudobné 3 stupne nad nulou a 
rybník zahaľovala hmla hustá ako mlieko. Napriek tomuto jesennému 
počasiu sa krátko po siedmej začali na rybníku schádzať súťažiaci na 
prezentáciu, ktorej ukončenie bolo plánované na 8:15 hod. Účastníkov 
privítal Noro Michel privítacím drinkom, ktorý väčšinu pretekárov 
zohrial a odhalil ich štartovné číslo, ktoré bolo ukryté na spodnej strane 
pohára. Po krátkom zvítaní sa (rybári sú ako jedna rodina, každý každého 
pozná) oboznámil súťažiacich riaditeľ pretekov Pavol Vavrinec 
s pravidlami pretekov. Po ustálení počtu pretekárov na čísle 25 zaznel o 
8:45 otvárací výstrel, ktorý odštartoval trojkolové zápolenie. 

V štartovnom poli sme mali okrem mužov zastúpenie aj nežného 
pohlavia v podobe jednej pretekárky Adi Benkovej – Fedákovej a mali 
sme tu aj juniorského majstra Slovenska v prívlači Peťa Augustína z 
Veľkých Kostolian, ktorý je členom krúžku mladých rybárov pod 
vedením Jara Hellera.

Pretekárom sa od prvého momentu darilo v lovení rýb, o čom svedčí aj 
počet ulovených dravcov v prvom kole, ktoré vyhral práve Peťo 
Augustín s počtom bodov 421 (súčet centimetrov zmeraných ulovených 
rýb v danom kole), čo bol zároveň aj najlepší výkon pretekov. 

S pribúdajúcim časom a vychádzajúcim slnkom sa rybkám čoraz 
menej chcelo polovať na návnadu, napriek tomu pretekári vytiahli na 
breh celkový počet 89 kusov dravých rýb, prevažne pstruha, z bohato 
zarybneného rybníka. Združenie zarybnilo vodnú plochu týždeň pred 
pretekmi celkovým množstvom 200 kilogramov pstruha dúhového.   

Preteky spolu s obednou prestávkou trvali cca do pol jednej, o jednej 
nasledovalo očakávané vyhodnotenie s prvou cenou – bicyklom 
venovaným TJ Slovan Veľké Orvište. Po spočítaní výsledkov sme sa o 13-
tej hodine dozvedeli mená víťazov.

1. miesto: Igor Slávik

2. miesto: Peter Augustín

3. miesto: Branislav Pecník

4. miesto: Jozef Horina

5. miesto: Rastislav Kuhajda

Prvú cenu získal Igor Slávik (na obrázku hore) z Piešťan a odviezol sa 
domov na novučičkom bicykli značky Kelly’s v hodnote 319 €.

Po vyhlásení výsledkov si všetci zasadli k chutnému občerstveniu, 
ktoré pripravili organizátori pretekov. Podával sa výborný burčiak z 
Krakovian, guláš a vyprážaný pstruh, ktoré všetkým chutili. Akcia sa 
skončila až pred siedmou hodinou večer a s spokojní návštevníci sa 
rozchádzali za tmy domov.

Jozef Kováčik, predseda

Prívlačové preteky potešili všetkých zúčastnenýchPoľovníctvo trochu inak

zážitky prispievajú k ústretovejšiemu správaniu sa navzájom. 
Poľovníctvo je spoločenská regulácia stavov zveri, nahrádzajúc tak 
rôznych predátorov, ktorí majú v prírode tiež svoje miesto a preto musia 
byť takisto ako iné druhy v určitom období a zastúpení chránené.

Po roku 1989 nastal obrat i v poľovníctve. Zmena vlastníckych vzťahov 
a vytvorenie nových poľovníckych subjektov vyvolala a stále ešte 
vyvoláva erupcie protestov a nadávania na existujúce zriadenie. Ak si ale 
otočíme naše zrkadlo, tak zbadáme, že sami sa dopúšťame priestupkov, 
ktoré nevyvolávajú súčasné pomery, ale  náš návykový stav, ktorý sme 
mali roky v krvi, iba sme ho nikdy nepomenovali tým správnym 
prívlastkom, aký si zaslúžil a to je pažravosť, závisť a pokrytectvo.

Dá sa hovoriť o hrubej bezohľadnosti proti poľovníckej etike a 
zásadám poľovníckeho správania sa. Ide o spôsob správania sa osôb 
egocentrických, rešpektujúcich iba samých seba.

Je najvyšší čas, aby sme si uvedomili a vážili hodnotu osobností, 
dôveru i morálku a nie počítať s predpokladmi zneužívania, či 
podozrievania sa vzájomne. Musíme stavať na osobnostiach, ktoré sú 
príkladom. Samotný výkon práva poľovníctva je určitým umením, ktoré 
poľovník získava dlhoročnou praxou a potom náležite vykonáva svoju 
činnosť dobre.

Zásadou tohto princípu je, že kvalita, súdnosť, no najmä etika 
dnešného poľovníka sa dosahuje vzájomnou dôverou človeka k 
človeku, v jeho charakter a morálku.Kto to nepochopil a nechápe, nemal 
by patriť do našich radov!

Jozef Miklovič
 hospodár  PZ VP Blacina Ostrov 

KULTÚRA, SOCIÁLNE VECI A ŠKOLA

ŠPORT

V súťažnom ročníku 2009/2010 vyhral dorast Krakovian 5. ligu západ. 
Keďže  nám odišlo 10 hráčov do mužskej kategórie, rozmýšľali sme, ako 
ďalej. Vlastnými hráčmi a ani finančnými prostriedkami by sme 4. ligu 
sami nezvládli. Preto sme sa obrátili s ponukou na  predsedu TJ Slovan 
Veľké Orvište p. Ing. J. Bartka a p. B. Hercega. Zo spoločných rokovaní 
nakoniec zišlo družstvo spojené z 5 hráčov Veľkého Orvišťa, z 8 hráčov 
Krakovian a 3 hráči sú cudzí. Veľmi korektne sa dohodlo financovanie, 
materiálna podpora či tréningové plochy, za čo patrí vďaka aj 
orvištskému hospodárovi p. J. Vavrincovi. Hráči hrajú zápasy striedavo v 
Krakovanoch a V. Orvišti, takže si môžu po prvýkrát vychutnať štvrtú ligu 
v obidvoch obciach. Mužstvo dorastencov trénuje p. M. Holán z Piešťan, 
úlohy vedúcich sa zhostili p. B. Herceg  z V. Orvišťa a p. J. Šoka z 
Krakovian. Samozrejme ešte pomáhajú aj ďalší, či už rodičia alebo 
funkcionári, ktorým za to patrí úprimná vďaka. Mužstvo dorastu sa 
momentálne po 9 kolách nachádza na peknom 6. mieste tabuľky. Čo sa 
však zatiaľ nepodarilo, je jednak presadiť na zväze spoločný názov  
mužstva a taktiež pritiahnuť väčší počet mládencov, ktorí vedia hrať 
futbal. 

Ján Šoka, vedúci dorastu

Do novej sezóny 2010/2011 sme po dvoch rokoch zohrávania sa a 
formovania zostavy išli s vysokými ambíciami. Hrať ešte viac útočne, 
atraktívnejšie a tým samozrejme aj o špicu tabuľky. Tento náš cieľ sme 
začali  napĺňať ihneď od úvodného kola domácou výhrou nad 
Madunicami 4:0, v druhom kole sme mali voľno, keďže nám zápas s 
Červeníkom presunuli na 1. septembra. Mali sme dosť času pripraviť sa 
na hodového  súpera  z Ostrova, nemusím všetkým pripomínať, o aký 
prestížny súboj išlo. Pred určite rekordnou návštevou sme po bojovnom 
výkone zvíťazili 2:1, po tejto výhre hráčom narástlo zdravé sebavedomie 
a chuť víťaziť, čo sa prejavilo aj v ďalších zápasoch . Výhra 0:1 v Chtelnici u 
jedného z ašpirantov  na postup je toho najlepší príklad . Ale aj ďalšie 
výhry, postupne doma  Hlohovec 5:0, v Červeníku 0:3, doma s 
mužstvom Veselého po veľkom boji a góle Lukáša Bartka až v 
nastavenom čase 2:1. Výhru v 8. kole v Kľačanoch 0:2 sme dali ako 
svadobný dar nášmu brankárovi Jozefovi Šiškovi, ktorý sa ten deň ženil. 
Ďalšie výhry doma s Nižnou 6:1, vonku v Dubovanoch 0:5 a doma s 
Dolným Trhovišťom 4:1  patrili k tým, ako sa povie povinným. Škoda len 
zbytočnej prehry 3:1  v Borovciach,  kde sme sa porazili prakticky sami. 
Po  týchto výsledkoch sme po 11-tich kolách na prvom mieste s osem 
bodovým náskokom práve pred Borovcami a Ostrovom. Na výsledkoch 
sami vidíte, že ambície hrať útočne sa nám pri 35 strelených góloch  
zatiaľ daria. Zo strelcov sa najviac darí Lukášovi Borisovi z deviatimi  
strelenými gólmi a Filipovi Mišikovi zo šiestimi gólmi.

  Mňa osobne ale najviac teší to, že sme svojimi výkonmi pritiahli na 
ihriská doma ale aj vonku našich  fanúšikov, za ich podporu   im patrí 
moja veľká vďaka.

PS: Chcel by som poprosiť fanúšikov a všetkých ľudí, čo sú okolo 
futbalu, aby ostali pri zemi, aby zbytočne rečami tipu „musíte postúpiť“, 
„doma  musíte vyhrať“ a pod. nerobili tlak na hráčov a na vedenie klubu. 
Ďakujem.

Ing. Jozef Bartko, predseda TJ Slovan Veľké Orvište 

Spoločné mužstvo dorastu Krakovian 
a Veľkého Orvišťa 

A mužstvo

Vznikol Oficiálny fanklub slovenskej futbalovej reprezentácie – RIVVIS

Fanklub vnikol dňa 12.07.2010 ako prirodzený vývojový prvok diania 

okolo našej futbalovej reprezentácie dňa.
Mal niekoľko potrebných fáz až k úplnému oficiálnemu schváleniu na 

MV SR zo dňa 20.09.2010. Priatelia, ktorí sa často stretávali na zápasoch 

reprezentácie, pocítili potrebu podporiť našich hráčov či už súčasných 

ale aj bývalých a celkovo podporiť aktivity SFZ. Mojim pôvodným 

zámerom bolo založiť iba regionálny fanklub. Po komunikácii so 

zakladajúcimi členmi, s manažérom Slovana Bratislava Rudolfom 

Janečkom a generálnym sekretárom SFZ Milošom Tomášom, som od 

tohto zámeru upustil. Fanklub sa stal jednoducho národným, so 

vznikom a sídlom vo Veľkom Orvišti. Prípravný výbor, ktorý definitívne 

podal návrh na registráciu OZ dňa 25.08.2010, tvorili Roman Táborský, 

Miloš Kopča a Peter Zeman.
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ŠPORT

Ideou fanklubu je okrem samozrejmej podpory ako fanúšikov na 

zápasoch našej reprezentácie na Slovensku ale aj v zahraničí spoločná 

súčinnosť a vytvorenie 

vzájomných pravidiel 

medzi  SFZ,  hráčmi ,   

trénermi a fanklubom. 

Fanklub má za cieľ byť 

morálne a hodnotovo 

zodpovedný za svoje 

vystupovanie a aktivity. 

Do stanov fanklubu sa 

vložili prvky, ktoré by v 

prípade znevažovania zo 

strany jeho členov na 

adresu hráčov, trénerov, 

funkcionárov SFZ, ale aj 

iných predstaviteľov, či 

už na základe politickej 

a l e b o  n á b o ž e n s k e j  

p r í s l u š n o s t i ,  b o l i  

automaticky vylúčení z 

občianskeho združenia. Naopak, radi by sme aplikovali ambíciu 

fanklubu spojiť priaznivcov futbalu, ktorí by sa vzájomne rešpektovali 

bez ohľadu na klubovú či národnostnú príslušnosť. To je i vysvetlením 

sloganu  „Fanklub vo farbách rešpektu a vášne“. 

Úvodnými aktivitami fanklubu zatiaľ boli zájazdy na zápasy našej 

reprezentácie do Moskvy a Jerevanu a návšteva Bernolákova za účelom 

zablahoželania k peknému životnému jubileu - 75 rokov futbalistovi 

storočia na Slovensku – Jánovi Popluhárovi. 

Ján Popluhár je skutočnou osobnosťou a to nielen ako futbalista, ale aj 
ako  človek a myslím, že je príkladom aj pre súčasnú generáciu hráčov. 
Pri tejto milej udalosti, ktorú moderoval za prítomnosti výzmaných 
osobností športu na Slovensku Karol Polák, sme familiárne pôsobiaceho 
Jána Popluhára  požiadali o poctu pre náš fanklub, byť jeho čestným 
predsedom. Myslím, že počiatočné aktivity boli prísľubom do 
budúcnosti a dobrou reklamou pre fanklub. Veď na víťazstvo v Moskve 

sa predsa nedá tak ľahko zabudnúť a dúfajme, že aj cez spravodlivú 
prehru našich v Jerevane sa predsa len dobrými výsledkami 

prebojujeme na ME 
2012 v Poľsku a na 
Ukrajine. 

V  n a j b l i ž š o m  
období nás čaká ešte 
stretnutie s novým 
prezidentom SFZ 
Jánom Kováčikom a 
p r e z e n t á c i a  v  
médiách na podporu 
fanklubu, ktoré sú k 
n á m  n a k l o n e n é ,  
r o v n a k o  a k o  
f u n k c i o n á r i  a j  
mužstvo. Počet 38 
zakladajúcich členov 
sa pevne verím bude 
rozrastať a hlavne 
f a n k l u b  b u d e  
prínosom pre futbal. 

Úspechom pre fanklub je aj fakt, že sa stal pridruženým členom SFZ a má 
2 hlasy na najbližšej konferencii SFZ. V prípade záujmu o dianie okolo 
fanklubu sa môžete obrátiť na našu internetovú stránku 
www.fanklubfutbalsvk.sk – registrácia za člena, zabezpečovanie dresov 
a suvenírov, či účasti na zápasoch...

Dúfam, že fanklub bude dobrou reklamou pre Veľké Orvište, aj keď pre 
nás je to zároveň i zodpovednosť za vystupovanie na športových 
podujatiach. Je možnosť posúvať dianie vo futbale aktívne na 
kvalitatívne vyššiu úroveň a zaplniť štadióny nielen pri atraktívnych a 
dôležitých stretnutiach.

Roman Táborský, predseda fanklubu


