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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Z OBECNEJ MATRIKY

Obec Veľké Orvište mala k 1.1.2011  1082 
obyvateľov, čo je o 10 obyvateľov viac ako 
pred rokom. Od 01.01.2011 do 31.03.2011 sa 
v obci narodili 3 deti, na trvalý pobyt sa 
prihlásilo 9 občanov, z trvalého pobytu sa 
odhlásili  6 občania, zomrelo   7 občanov. 
V súčasnosti v obci žije 1081 občanov. 

V období od 01.01.2011 sa v obci  narodili :            

03.01.2011 Klaudia Ganobčíková

05.01.2011 Ester Hnilková

09.01.2011  Federika Folajtárová

V tomto období sme sa rozlúčili : 

06.01.2011 Ľudovít Kováčik

12.01.2011 Jolana Vavrincová

18.01.2011 Helena Folajtárová

13.02.2011 Ján Drlička

18.02.2011 Ladislav Valný

21.02.2011 Mária Urbánková

05.03.2011  Margita Vavrová

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

65 rokov: Mária Zemanová, 
Renáta Vogel, 
Mária Daubnerová      

70 rokov: Viera Baranovičová, Emília 
Horvátová, Elena Sopková

75 rokov : Štefan Kravárik 

80 rokov : Jozef Folajtár, Mária Sásiková             

85 rokov :  Jozefína Mokošová

98 rokov : Mária Machajová
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Vážení občania, 
pred nami je nové štvorročné volebné 

obdobie. V komunálnych voľbách v novembri 
minulého roku sme si zvolili novú samosprávu 
obce. V obecnom zastupiteľstve prišlo k 
výraznej zmene poslancov, z pôvodných 
poslancov kandidovali len štyria a všetci štyria 
boli aj zvolení. Piati poslanci sú noví.  

Aké sú plány obecnej samosprávy vo 
vo l e b n o m  o b d o b í  2 0 1 1 - 2 0 1 4  ?   N a  
financovanie hlavných rozvojových projektov 
obce sa predovšetkým pokúsime ďalej využiť 
možnosť čerpania eurofondov do r. 2013, keď 
sa táto možnosť skončí. 

V súčasnosti prebiehajú práce na vyúčtovaní 
p r o j e k t u  „ R e k o n š t r u k c i a  m i e s t n y c h  
komunikácií a verejnej zelene“, ktorý sme 
realizovali v r. 2010. Z eurofondov v rámci 
Programu rozvoja vidieka a zo štátneho 
rozpočtu nám bude refundovaných 95 % 
oprávnených nákladov, 5 % je povinná 
spoluúčasť obce. Na novom námestí vysadíme 
ďalšiu novú zeleň a osadíme lavičky.

Ešte v minulom roku sme podali na 
Ministerstvo hospodárstva SR projekt 
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia“,  
ministerstvo projekt posudzuje. 

Máme pripravený projekt rekonštrukcie 
Pažitnej ulice a výstavbu chodníka na Topoľové. 
V prípade vyhlásenia očakávanej výzvy v 
Programe rozvoja vidieka podáme žiadosť o 
nenávratné finančné prostriedky z eurofondov 
na realizáciu uvedených projektov.    

Okrem uvedených projektov je však potrebné 
investovať aj do ďalších častí obce. Už veľa 
rokov sú v kritickom stave napr. mnohé naše 
miestne komunikácie. Len z eurofondov nie je 
možné realizovať všetky rozvojové plány obce. 
Keďže financovať väčšie projekty z bežného 
obecného rozpočtu je nereálne, nová obecná 
samospráva sa snaží získať financie na rozvoj 
obce predajom nevyužívaného majetku obce. 
Jedná sa predovšetkým o predaj stavebných 

ROZPOČET OBCE NA ROK 2011
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

pozemkov a predaj obecného domu tzv. 
„Vatrtovca“.   

Vhodné obecné pozemky pre výstavbu sú 
predovšetkým v susedstve Topoľového I. Tu 
plánujeme otvoriť novú obytnú zónu Topoľové 
II, kde vznikne cca 14 nových stavebných 
pozemkov. V súčasnosti sa robia geodetické 
práce a hľadáme ekonomicky najvhodnejší 
variant realizácie novej obytnej zóny.   

Zámerom novej samosprávy obce je ďalej 
pokračovať v zlepšení životného prostredia v 
obci. Veľmi veľa rokov sú minimálne alebo nie 
sú vôbec udržiavané potok Dubové a 
závlahový kanál. Mnohí z nás si pamätajú, ako 
vypadali tieto vodné toky v minulosti, ich 
dnešný stav je žalostný. V spolupráci s Úradom 
práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany a so 
Slovenským vodohospodárskym podnikom, 
z á v o d  P o v o d i e  V á h u  s m e  v  r á m c i  
preventívnych protipovodňových prác začali s 
čistením brehov potoka Dubové. Traja naši 
zamestnanci budú vykonávať tieto práce v 
období od 1.4. do 30.9.2011. Náklady na ich 
prácu hradí z 95 % ÚPSVaR Piešťany a 5 % 
Povodie Váhu. Na budúci rok chceme 
pokračovať vyčistením závlahového kanálu v 
obývanej časti obce. Dúfame, že u správcu 
kanálu, ktorým sú Hydromeliorácie š. p., 
nájdeme podobný záujem o spoluprácu, ako 
sme našli v závode Povodie Váhu. 

V uplynulom volebnom období obec 
dosiahla niektoré úspechy. Podarilo sa 
vybudovať nové diela, ožil spoločenský život v 
obci. Ďakujem bývalým poslancom a každému, 
kto ak ýmkoľvek spôsobom prispel  k  
spoločnému úspechu. Pred nami je ešte veľa 
práce. Novým poslancom, komisiám obecného 
zastupiteľstva, základnej a materskej škole, 
spoločenským organizáciám, zamestnancom 
obce a všetkým občanom želám, aby sa o svoju 
obec starali ako dobrí hospodári  a pomohli jej 
posunúť sa zasa o krok ďalej.

straosta obce

  

P. č. PRÍJMY EUR

1 Dotácia na základnú školu 43 100

2 Dotácia na chránenú dielňu 4 200

3 Dotácia materskej škole 600

3 Dotácia register obyvateľstva 350

4 Výnos dane z príjmov 182 475

5 Daň z pozemkov 23 000

6 Daň zo stavieb 12 000

7 Daň z bytov a nebytových priestorov 150

8 Daň za psa 700

9 Daň za ubytovanie 100

10 Daň za užívanie verejného priestranstva 65

11 Daň za komunál. odpady a drobné stavebné odpady 13 500

12 Daň za jadrové zariadenia 2 300

13 Príjmy z prenajatých pozemkov 1 500

14 Príjmy z prenajatých budov, priestorov 5 000

15 Nájom za viacúčelové ihrisko 50

16 Správne poplatky 1 200

17 Poplatky a platby za predaj tovarov a služieb 1 500

18 Poplatky - školné 1 000

19 Úroky z vkladov 20

20 Poplatky za opatrovateľskú službu 100

21 Bežné príjmy spolu (súčet 1 až 20) 292 910

22 Dotácia na samosprávne funkcie obce 0

23 Úver 209 000

24 Dotácia z rezervného fondu 0

25 Refundácia FA 175 600

26 DPH na dotáciu z eurofondov 44 600
Kapitálové príjmy spolu (súčet 22 až 27) 549 200

SPOLU 842 110

Rekapitulácia

Položka EUR

Príjmy bežného rozpočtu 292 910

Výdavky bežného rozpočtu. 283 405

Príjmy - výdavky 9 505

Príjmy kapitálového rozpočtu 549 200

Výdavky kapitálového rozpočtu 535 700

Príjmy - výdavky 13 500

PRÍJMY - VÝDAVKY ( bežný + kapitál. rozp.) 23 005

P. č. VÝDAVKY EUR

1 Obecný úrad  (súčet 2 až 24) 107 670

2 mzdy a odvody 72 000

3 cestovné 320

4 energie 2 500

5 vodné 100

6 poštovné a telekomunikácie 3 000

7 interiérové vybavenie 1 200

8 všeobecný materiál 2 000

9 knihy a príručky 500

10 softvér a licencie 1 000

11 reprezentačné 500

12 prevádzka auta 2 500

13 školenia, kurzy 1 000

14 všeobecné služby 1 650

15 výpočtová technika - počítač 1 000

16 audit 1 000

17 poplatky úver 5 000

18 poplatky 1 000

19 stravovanie 2 500

20 poistky 1 000

21 odvod do SF 300

22 odmeny zástupcovi starostu, poslancom, komisiám 3 600

23 dohody 1 000

24 spoločný úrad samosprácvy (SÚS) 3 000

25 Hasičský záchranný zbor 1 000

26 Miestne komunikácie 1 000

27 Komunálny odpad 18 000

28 Verejná zeleň 12 000

29 Verejné osvetlenie 8 000

30 Obecný dom (Vatrtovec) 1 500

31 Zdravotníctvo 0

32 Športové ihriská (súčet 33 až 35) 16 000

33 správca ihriska 5 000

34 energie 3 500

35 TJ (príloha 2) 7 500

36 Polyfunkčná budova (súčet 37 až 39) 2 750

37 energie 2 000

38 dohody 600

39 služby, materiál 150

40 Knižnica 3 000

41 Kultúrne služby, kultúrny dom (súčet 42 a 43) 4 320

42 energie, upratovanie, materiál 2 300

43 kultúrna komisia (príloha 3) 2 020

44 Spoločenské a náboženské služby (súčet 45 až 47) 1 900

45 Združenie rybárov Záhumnie (príloha 2) 350

46 Miestny odbor Matice slovenskej (príloha 2) 350

47 ZMOS a cintorín 1 200

48 Materská škola 36 325

49 Základná škola 44 450

50 Školský klub 7 710

51 Školská jedáleň 12 410

52 Opatrovateľská služba 1 620

53 Sociálne výdavky (súčet 54 až 56) 3 750

54 sociálna komisia (príloha 3) 2 000

55 stravovanie dôchodcov 1 150

56 príspevky 600

58 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU 283 405

59 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 535 700

SPOLU 819 105

Obecný úrad oznamuje, že poplatok 
za vývoz smetí je vo výške 
12,81 eur  za osobu na rok.

Poplatok za psa sa platí 
vo výške 5 € na rok.

Daň z pozemkov, 
zo stavieb a z bytov 

je splatná 31.05.2011. 

PRÍHOVOR STAROSTU

Vo volebnom období 2010-2014 budú pri obecnom zastupiteľstve pracovať komisie v zložení:
a) Komisia výstavby a životného prostredia,  predseda Jozef Kováčik 

Členovia: Pavol Táborský, Viera Hrebíčková,  Radovan Králik, Miloš Režný
b) Komisia športu, predseda Ing. Jozef Bartko
 Členovia: Jozef Kováčik, Miroslav Boris, Roman Táborský
c) Komisia kultúry a školstva, predsedníčka Adela Bohovicová
 Členovia: Blanka Kováčiková, Silvia Bábiková, Mária Šišková, Lucia Kyselová, Tatiana 

Táborská, Zuzana Bartková
d) Komisia sociálnych vecí, predsedníčka Eva Folajtárová

Členovia: Anna Bolečková, Marta Královičová, Margita Knapcová, Anna Miháliková, Soňa 
Macová

e) Komisia verejného poriadku, predseda Peter Vavrinec
Členovia: Branislav Vavrinec, Miroslav Boris

f ) Komisia na ochranu verejného záujmu, predseda Jozef Valo 
Členovia: Táborský Pavol, Táborský Roman

KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITELSTVAPoďakovanie
Ďakujem Obecnému úradu 

vo Veľkom Orvišti a všetkým 
nemenovaným sponzorom 
za finančné príspevky pre 
môjho syna Danka, ktoré  

som použila na uhradenie 
liečebno-rehabilitačného 
pobytu v zariadení ADELI  

Medical Center 
v Piešťanoch. 

Beáta Baleková
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4 Výnos dane z príjmov 182 475

5 Daň z pozemkov 23 000

6 Daň zo stavieb 12 000

7 Daň z bytov a nebytových priestorov 150

8 Daň za psa 700

9 Daň za ubytovanie 100

10 Daň za užívanie verejného priestranstva 65

11 Daň za komunál. odpady a drobné stavebné odpady 13 500

12 Daň za jadrové zariadenia 2 300

13 Príjmy z prenajatých pozemkov 1 500

14 Príjmy z prenajatých budov, priestorov 5 000

15 Nájom za viacúčelové ihrisko 50

16 Správne poplatky 1 200

17 Poplatky a platby za predaj tovarov a služieb 1 500

18 Poplatky - školné 1 000

19 Úroky z vkladov 20

20 Poplatky za opatrovateľskú službu 100

21 Bežné príjmy spolu (súčet 1 až 20) 292 910

22 Dotácia na samosprávne funkcie obce 0

23 Úver 209 000

24 Dotácia z rezervného fondu 0

25 Refundácia FA 175 600

26 DPH na dotáciu z eurofondov 44 600
Kapitálové príjmy spolu (súčet 22 až 27) 549 200

SPOLU 842 110

Rekapitulácia

Položka EUR

Príjmy bežného rozpočtu 292 910

Výdavky bežného rozpočtu. 283 405

Príjmy - výdavky 9 505

Príjmy kapitálového rozpočtu 549 200

Výdavky kapitálového rozpočtu 535 700

Príjmy - výdavky 13 500

PRÍJMY - VÝDAVKY ( bežný + kapitál. rozp.) 23 005

P. č. VÝDAVKY EUR

1 Obecný úrad  (súčet 2 až 24) 107 670

2 mzdy a odvody 72 000

3 cestovné 320

4 energie 2 500

5 vodné 100

6 poštovné a telekomunikácie 3 000

7 interiérové vybavenie 1 200

8 všeobecný materiál 2 000

9 knihy a príručky 500

10 softvér a licencie 1 000

11 reprezentačné 500

12 prevádzka auta 2 500

13 školenia, kurzy 1 000

14 všeobecné služby 1 650

15 výpočtová technika - počítač 1 000

16 audit 1 000

17 poplatky úver 5 000

18 poplatky 1 000

19 stravovanie 2 500

20 poistky 1 000

21 odvod do SF 300

22 odmeny zástupcovi starostu, poslancom, komisiám 3 600

23 dohody 1 000

24 spoločný úrad samosprácvy (SÚS) 3 000

25 Hasičský záchranný zbor 1 000

26 Miestne komunikácie 1 000

27 Komunálny odpad 18 000

28 Verejná zeleň 12 000

29 Verejné osvetlenie 8 000

30 Obecný dom (Vatrtovec) 1 500

31 Zdravotníctvo 0

32 Športové ihriská (súčet 33 až 35) 16 000

33 správca ihriska 5 000

34 energie 3 500

35 TJ (príloha 2) 7 500

36 Polyfunkčná budova (súčet 37 až 39) 2 750

37 energie 2 000

38 dohody 600

39 služby, materiál 150

40 Knižnica 3 000

41 Kultúrne služby, kultúrny dom (súčet 42 a 43) 4 320

42 energie, upratovanie, materiál 2 300

43 kultúrna komisia (príloha 3) 2 020

44 Spoločenské a náboženské služby (súčet 45 až 47) 1 900

45 Združenie rybárov Záhumnie (príloha 2) 350

46 Miestny odbor Matice slovenskej (príloha 2) 350

47 ZMOS a cintorín 1 200

48 Materská škola 36 325

49 Základná škola 44 450

50 Školský klub 7 710

51 Školská jedáleň 12 410

52 Opatrovateľská služba 1 620

53 Sociálne výdavky (súčet 54 až 56) 3 750

54 sociálna komisia (príloha 3) 2 000

55 stravovanie dôchodcov 1 150

56 príspevky 600

58 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU 283 405

59 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 535 700

SPOLU 819 105

Obecný úrad oznamuje, že poplatok 
za vývoz smetí je vo výške 
12,81 eur  za osobu na rok.

Poplatok za psa sa platí 
vo výške 5 € na rok.

Daň z pozemkov, 
zo stavieb a z bytov 

je splatná 31.05.2011. 

PRÍHOVOR STAROSTU

Vo volebnom období 2010-2014 budú pri obecnom zastupiteľstve pracovať komisie v zložení:
a) Komisia výstavby a životného prostredia,  predseda Jozef Kováčik 

Členovia: Pavol Táborský, Viera Hrebíčková,  Radovan Králik, Miloš Režný
b) Komisia športu, predseda Ing. Jozef Bartko
 Členovia: Jozef Kováčik, Miroslav Boris, Roman Táborský
c) Komisia kultúry a školstva, predsedníčka Adela Bohovicová
 Členovia: Blanka Kováčiková, Silvia Bábiková, Mária Šišková, Lucia Kyselová, Tatiana 

Táborská, Zuzana Bartková
d) Komisia sociálnych vecí, predsedníčka Eva Folajtárová

Členovia: Anna Bolečková, Marta Královičová, Margita Knapcová, Anna Miháliková, Soňa 
Macová

e) Komisia verejného poriadku, predseda Peter Vavrinec
Členovia: Branislav Vavrinec, Miroslav Boris

f ) Komisia na ochranu verejného záujmu, predseda Jozef Valo 
Členovia: Táborský Pavol, Táborský Roman

KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITELSTVAPoďakovanie
Ďakujem Obecnému úradu 

vo Veľkom Orvišti a všetkým 
nemenovaným sponzorom 
za finančné príspevky pre 
môjho syna Danka, ktoré  

som použila na uhradenie 
liečebno-rehabilitačného 
pobytu v zariadení ADELI  

Medical Center 
v Piešťanoch. 

Beáta Baleková
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE ŠKOLA, ŠKÔLKA, KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

V roku 1946 prijal vtedajší MNV päťročný plán rozvoja obce. V 
spolupráci s ONV v Piešťanoch vznikla snaha zriadiť v obci materskú 
školu. Obec v tom čase nemala peniaze na stavbu novej budovy, dala 
však prísľub, že poskytne pozemok a štrk na jej výstavbu. Materská škola 
bola zriadená až v roku 1950 v  adaptovanom učiteľskom byte. 
Riaditeľkou sa stala Oľga Šimončičová. O tom, ako dlho v obci fungovala 
materská škola, nie je v kronike žiadna zmienka.

 Po dokončení stavby kultúrneho domu v rokoch 1962-1963 bola 
budova starej školy za pomoci miestneho JRD opravená, prestavaná  a 
pripravená na zriadenie materskej školy. Otvorenie prevádzky 
materskej školy sa konalo 1. 7. 1963. Riaditeľkou sa stala Marianna 
Nottná, čerstvá absolventka pedagogickej školy. V materskej škole 
nebolo zriadené stravovanie a obedy jej zabezpečovali rodičia detí. 
Stravovanie bolo zriadené až od 4. 3. 1964. Počet detí umiestnených v 
školskom roku 1963/1964 bol 30. V školskom roku 1965/1966 bola 
zriadená druhá trieda pri budove ZŠ a navštevovalo ju 56 detí.

V roku 1976 bola opravená fasáda budovy materskej školy a v roku 
1977 bola pre potreby materskej školy dobudovaná spálňa, kuchyňa a 
jedáleň. Zároveň bol do budovy zavedený vodovod a ústredné 
vykurovanie.

V mesiaci január 1992 bola materská škola presťahovaná do budovy 
pri ZŠ a je tam umiestnená až dodnes (do kaštieľa). Na budove bola 
obnovená fasáda počas roka 1997. V roku 1992 bola vykonaná 
plynofikácia budovy. Napojenie na kanalizáciu sa uskutočnilo v roku 
2010.

rok  počet detí  rok  počet detí  rok  počet detí  rok  počet  detí  

1963  30  1983  45  1992  42  2001  32  

1964  33  1984  44  1993  44  2002  30  

1965  56  1985  45  1994  45  2003  31  

1969  46  1986  49  1995  34  2004  19  

1970  43  1987  52  1996  38  2005  22  

1971  23  1988  54  1997  35  2006  24  

1980  47  1989  50  1998  37  2007  24  

1981  48  1990  46  1999  34  2008  19  

1982  44  1991  43  2000  31  2009  18  

 2010         20  

Pani Marianna Nottná-Vavrincová vykonávala funkciu riaditeľky od 1. 
7. 1963 do 31. 10. 1979.Od 1. 11. 1979 do 31. 1. 1992 bola riaditeľkou pani 
Lacková , ktorú od 1.2.1992 na tomto poste vystriedala pani Mária 
Šišková, ktorá v našej materskej škole pracuje od roku 1987. Pani Milada 
Kadlecová  je učiteľkou v našej materskej škole od roku 1978. Vedúca 
školskej jedálne, pani Dobrovodská, sa stará o stravovanie detí a žiakov 
od 1. 11. 1994.

Spracované podľa obecnej kroniky a kroniky materskej školy

vplyv žiarenia z kozmu, ale i konkrétna meteorologická situácia. 
Radiačné pozadie meriame ako úroveň/hodnotu dávkového príkonu 
gama žiarenia a v lokalite obvodu Piešťany (pri použití údajov z meraní 
odboru COaKR niekoľko rokov dozadu) táto úroveň predstavuje 
hodnotu dávkového príkonu od 135 – 150 nGy (nano Grayov). To 
znamená, že ide o prirodzenú vlastnosť prostredia, v ktorom 
obyvateľstvo žije desiatky rokov a takejto úrovni radiácie sme vystavení 
či chceme, alebo nechceme. Pre zaujímavosť, niektoré iné lokality 
územia SR majú vyššie prirodzené úrovne radiačného pozadia  (170-200 
nGy).

V súvislosti s časom, počas ktorého je organizmus vystavený určitej 
hodnote dávkového príkonu, používame pojem dávka. Pri vplyve 
žiarenia na živý organizmus, teda pri biologickom účinku,  používame 
jednotku Sv (Sievert), pričom číselný prevod/koeficient je 1 k 1. 

Výsledky mimoriadneho monitorovania radiačnej situácie v meracích  
bodoch obvodu Piešťany, ktoré sú uvedené vyššie,  sa dnes a v 
predchádzajúcich dňoch pohybujú v rozpätí  139 – 144 nGy. To 
znamená, že sú na úrovni dlhodobého priemeru a k žiadnemu 
navýšeniu vplyvom radiačnej udalosti na jadrových zariadeniach v 
Japonsku nedošlo. 

Pre doplnenie informácií: pre orgány civilnej ochrany a krízového 
riadenia predstavuje hodnota dávkového príkonu 500 nGy malý 
zdvihnutý prst a pokyn Pozor!, niečo sa udialo. Táto hodnota v systéme 
civilnej ochrany a krízového riadenia predstavuje tzv. pohotovostnú 
úroveň, stále však zďaleka nepredstavuje ohrozenie obyvateľstva.

Z uvedeného vyplýva, že úroveň radiačného pozadia na území 
obvodu Piešťany zostáva na úrovni dlhodobého priemeru a k žiadnemu 
zvýšeniu nedošlo.

Ing. Igor Košík

V nasledujúcej tabuľke je uvedený počet detí zapísaných do materskej 
školy od roku 1963. 

HISTÓRIA MATERSKEJ ŠKOLY V NAŠEJ OBCI

ODBOR CIVILNEJ OCHRANY A KRÍZOVÉHO RIADENIA INFORMUJE

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia ObÚ Piešťany dlhodobo 
vykonáva v priebehu roka periodické meranie úrovne radiácie na území 
obvodu. To znamená, že monitoring  prebieha neustále, nezávisle na 
tom, či niekde v okolí došlo, alebo nedošlo k havárii na jadrovom 
zariadení alebo inej radiačnej udalosti.  V tzv. „pokojovom“ stave slúžia 
namerané hodnoty viac-menej na účely štatistického zisťovania o vývoji 
úrovne radiačného pozadia na území SR.

Pri nedávnych rozsiahlych udalostiach/haváriách na reaktoroch 
Westinghouse v jadrových zariadeniach na severovýchodnom pobreží 
Japonska vznikla možnosť určitej kontaminácie rádionuklidmi  aj na 
území Európy a Slovenska. Ministerstvo vnútra SR, Sekcia IZS a KM  
21.marca 2011 upravili pre ObÚ povinnosť - úlohu monitorovania 
radiačnej situácie tak, že sme povinní vykonávať monitoring dvakrát 
denne v sídle obvodného úradu t.j.  v meste Piešťany a dvakrát týždenne 
v stálych meracích bodoch, ktoré sú stanovené v Pláne monitorovania 
radiačnej situácie na území obvodu Piešťany: lokalita Prašník, Vrbové, 
Moravany nad Váhom a Ratnovce. Takto časovo zahustený radiačný 
monitoring sa bude odborom COaKR ObÚ Piešťany vykonávať do 
odvolania.  Pri uvedení stálych meracích bodov monitorovania vám asi 
napadlo, čo s monitorovaním radiačnej situácie v iných lokalitách 
obvodu Piešťany, pretože uvedené body predstavujú len 
severovýchodnú časť tohto obvodu.  Radiačný monitoring vykonávajú 
aj iné zložky, napr. na území obvodu Piešťany  vykonáva monitoring vo 
svojich bodoch AE J. Bohunice, Kontrolné chemické laboratórium CO z 
Nitry, SHMÚ, ÚVZ..., takže miesta sú stanovené tak, aby v jednej lokalite 
nevykonávali monitoring 2 zložky, ale aby bolo zároveň sledované celé 
územie obvodu.

K výsledkom monitorovania v posledných dňoch a nameraným 
hodnotám:

Každé prostredie či lokalita je charakteristická určitou úrovňou 
radiačného pozadia, ktorú ovplyvňuje napr. charakter zemskej kôry, 

VALENTÍNSKY PLES

Dňa 12.2. 2011 Telovýchovná jednota Slovan 
Veľké Orvište zorganizovala Valentínsky ples. 
Účasť občanov bola slabšia ako na predošlých 
plesoch konaných v obci.

S l a b š i a  ú č a s ť  n a  p l e s e  b o l a  z a p r í č i n e n á  z h o d o u  
viacerých udalostí, ktoré sa udiali na prelome rokov a spôsobili, že sa na 
plese zúčastnilo okolo 70 osôb. Takáto účasť bola pre organizátorov 
sklamaním.  Dúfam, že na ďalších akciách, ktoré budeme usporadúvať 

Ing. Jozef Bartko

OZNAM 

Komisia kultúry a školstva vo Veľkom Orvišti 
oznamuje všetkým priaznivcom spevu, že 
cirkevný spevokol vo Veľkom Orvišti pod 
vedením pani Zemanovej príjme nových 
členov. Sú prizvané nielen ženy, ale aj muži. 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pani 
Zemanovej (kostolníčka).
Srdečne uvítame všetky vekové kategórie! 

Kultúrna komisia

VESELÝ VEĽKONOČNÝ VENIEC

Na to, aby ste si aj vy mohli vyrobiť takýto vtipný a veselý veniec,  
potrebujete 10-15 škrupiniek z vajec. To, ako na husto ich rozmiestnite, 
záleží len na vás.

Ďalej potrebujete: slamený veniec, univerzálne lepidlo alebo lepiacu 
pištoľ, dekoračný materiál podľa vlastného 
výberu – stužky, povrázok, seno alebo 
vetvičky stále zelených rastlín. Postup výroby 
venčeka je veľmi jednoduchý. Na venček 
prilepte polovice škrupín. Keď lepidlo 
zaschne, dodekorujte ho tak, ako sa vám páči. 
Vašej kreativite sa medze nekladú. Nakoniec v 
hornej časti venca upevnite povrázok alebo 
ozdobnú stužku tak, aby ste ho mohli uchytiť 
na dvere alebo na okno, či na háčik na stenu. 

  
  
  

   

nielen my, ale aj iné spoločenské organizácie v obci, sa zúčastní viac ľudí. 
Veď všetky tieto akcie sa robia pre potešenie, zábavu a kultúrne vyžitie 
všetkých občanov. Na záver by som rád poďakoval sponzorom, ktorí 
svojimi príspevkami pomohli k bohatej tombole. 
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE ŠKOLA, ŠKÔLKA, KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

V roku 1946 prijal vtedajší MNV päťročný plán rozvoja obce. V 
spolupráci s ONV v Piešťanoch vznikla snaha zriadiť v obci materskú 
školu. Obec v tom čase nemala peniaze na stavbu novej budovy, dala 
však prísľub, že poskytne pozemok a štrk na jej výstavbu. Materská škola 
bola zriadená až v roku 1950 v  adaptovanom učiteľskom byte. 
Riaditeľkou sa stala Oľga Šimončičová. O tom, ako dlho v obci fungovala 
materská škola, nie je v kronike žiadna zmienka.

 Po dokončení stavby kultúrneho domu v rokoch 1962-1963 bola 
budova starej školy za pomoci miestneho JRD opravená, prestavaná  a 
pripravená na zriadenie materskej školy. Otvorenie prevádzky 
materskej školy sa konalo 1. 7. 1963. Riaditeľkou sa stala Marianna 
Nottná, čerstvá absolventka pedagogickej školy. V materskej škole 
nebolo zriadené stravovanie a obedy jej zabezpečovali rodičia detí. 
Stravovanie bolo zriadené až od 4. 3. 1964. Počet detí umiestnených v 
školskom roku 1963/1964 bol 30. V školskom roku 1965/1966 bola 
zriadená druhá trieda pri budove ZŠ a navštevovalo ju 56 detí.

V roku 1976 bola opravená fasáda budovy materskej školy a v roku 
1977 bola pre potreby materskej školy dobudovaná spálňa, kuchyňa a 
jedáleň. Zároveň bol do budovy zavedený vodovod a ústredné 
vykurovanie.

V mesiaci január 1992 bola materská škola presťahovaná do budovy 
pri ZŠ a je tam umiestnená až dodnes (do kaštieľa). Na budove bola 
obnovená fasáda počas roka 1997. V roku 1992 bola vykonaná 
plynofikácia budovy. Napojenie na kanalizáciu sa uskutočnilo v roku 
2010.

rok  počet detí  rok  počet detí  rok  počet detí  rok  počet  detí  

1963  30  1983  45  1992  42  2001  32  

1964  33  1984  44  1993  44  2002  30  

1965  56  1985  45  1994  45  2003  31  

1969  46  1986  49  1995  34  2004  19  

1970  43  1987  52  1996  38  2005  22  

1971  23  1988  54  1997  35  2006  24  

1980  47  1989  50  1998  37  2007  24  

1981  48  1990  46  1999  34  2008  19  

1982  44  1991  43  2000  31  2009  18  

 2010         20  

Pani Marianna Nottná-Vavrincová vykonávala funkciu riaditeľky od 1. 
7. 1963 do 31. 10. 1979.Od 1. 11. 1979 do 31. 1. 1992 bola riaditeľkou pani 
Lacková , ktorú od 1.2.1992 na tomto poste vystriedala pani Mária 
Šišková, ktorá v našej materskej škole pracuje od roku 1987. Pani Milada 
Kadlecová  je učiteľkou v našej materskej škole od roku 1978. Vedúca 
školskej jedálne, pani Dobrovodská, sa stará o stravovanie detí a žiakov 
od 1. 11. 1994.

Spracované podľa obecnej kroniky a kroniky materskej školy

vplyv žiarenia z kozmu, ale i konkrétna meteorologická situácia. 
Radiačné pozadie meriame ako úroveň/hodnotu dávkového príkonu 
gama žiarenia a v lokalite obvodu Piešťany (pri použití údajov z meraní 
odboru COaKR niekoľko rokov dozadu) táto úroveň predstavuje 
hodnotu dávkového príkonu od 135 – 150 nGy (nano Grayov). To 
znamená, že ide o prirodzenú vlastnosť prostredia, v ktorom 
obyvateľstvo žije desiatky rokov a takejto úrovni radiácie sme vystavení 
či chceme, alebo nechceme. Pre zaujímavosť, niektoré iné lokality 
územia SR majú vyššie prirodzené úrovne radiačného pozadia  (170-200 
nGy).

V súvislosti s časom, počas ktorého je organizmus vystavený určitej 
hodnote dávkového príkonu, používame pojem dávka. Pri vplyve 
žiarenia na živý organizmus, teda pri biologickom účinku,  používame 
jednotku Sv (Sievert), pričom číselný prevod/koeficient je 1 k 1. 

Výsledky mimoriadneho monitorovania radiačnej situácie v meracích  
bodoch obvodu Piešťany, ktoré sú uvedené vyššie,  sa dnes a v 
predchádzajúcich dňoch pohybujú v rozpätí  139 – 144 nGy. To 
znamená, že sú na úrovni dlhodobého priemeru a k žiadnemu 
navýšeniu vplyvom radiačnej udalosti na jadrových zariadeniach v 
Japonsku nedošlo. 

Pre doplnenie informácií: pre orgány civilnej ochrany a krízového 
riadenia predstavuje hodnota dávkového príkonu 500 nGy malý 
zdvihnutý prst a pokyn Pozor!, niečo sa udialo. Táto hodnota v systéme 
civilnej ochrany a krízového riadenia predstavuje tzv. pohotovostnú 
úroveň, stále však zďaleka nepredstavuje ohrozenie obyvateľstva.

Z uvedeného vyplýva, že úroveň radiačného pozadia na území 
obvodu Piešťany zostáva na úrovni dlhodobého priemeru a k žiadnemu 
zvýšeniu nedošlo.

Ing. Igor Košík

V nasledujúcej tabuľke je uvedený počet detí zapísaných do materskej 
školy od roku 1963. 

HISTÓRIA MATERSKEJ ŠKOLY V NAŠEJ OBCI

ODBOR CIVILNEJ OCHRANY A KRÍZOVÉHO RIADENIA INFORMUJE

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia ObÚ Piešťany dlhodobo 
vykonáva v priebehu roka periodické meranie úrovne radiácie na území 
obvodu. To znamená, že monitoring  prebieha neustále, nezávisle na 
tom, či niekde v okolí došlo, alebo nedošlo k havárii na jadrovom 
zariadení alebo inej radiačnej udalosti.  V tzv. „pokojovom“ stave slúžia 
namerané hodnoty viac-menej na účely štatistického zisťovania o vývoji 
úrovne radiačného pozadia na území SR.

Pri nedávnych rozsiahlych udalostiach/haváriách na reaktoroch 
Westinghouse v jadrových zariadeniach na severovýchodnom pobreží 
Japonska vznikla možnosť určitej kontaminácie rádionuklidmi  aj na 
území Európy a Slovenska. Ministerstvo vnútra SR, Sekcia IZS a KM  
21.marca 2011 upravili pre ObÚ povinnosť - úlohu monitorovania 
radiačnej situácie tak, že sme povinní vykonávať monitoring dvakrát 
denne v sídle obvodného úradu t.j.  v meste Piešťany a dvakrát týždenne 
v stálych meracích bodoch, ktoré sú stanovené v Pláne monitorovania 
radiačnej situácie na území obvodu Piešťany: lokalita Prašník, Vrbové, 
Moravany nad Váhom a Ratnovce. Takto časovo zahustený radiačný 
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Každé prostredie či lokalita je charakteristická určitou úrovňou 
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VALENTÍNSKY PLES

Dňa 12.2. 2011 Telovýchovná jednota Slovan 
Veľké Orvište zorganizovala Valentínsky ples. 
Účasť občanov bola slabšia ako na predošlých 
plesoch konaných v obci.

S l a b š i a  ú č a s ť  n a  p l e s e  b o l a  z a p r í č i n e n á  z h o d o u  
viacerých udalostí, ktoré sa udiali na prelome rokov a spôsobili, že sa na 
plese zúčastnilo okolo 70 osôb. Takáto účasť bola pre organizátorov 
sklamaním.  Dúfam, že na ďalších akciách, ktoré budeme usporadúvať 

Ing. Jozef Bartko

OZNAM 

Komisia kultúry a školstva vo Veľkom Orvišti 
oznamuje všetkým priaznivcom spevu, že 
cirkevný spevokol vo Veľkom Orvišti pod 
vedením pani Zemanovej príjme nových 
členov. Sú prizvané nielen ženy, ale aj muži. 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pani 
Zemanovej (kostolníčka).
Srdečne uvítame všetky vekové kategórie! 

Kultúrna komisia

VESELÝ VEĽKONOČNÝ VENIEC

Na to, aby ste si aj vy mohli vyrobiť takýto vtipný a veselý veniec,  
potrebujete 10-15 škrupiniek z vajec. To, ako na husto ich rozmiestnite, 
záleží len na vás.

Ďalej potrebujete: slamený veniec, univerzálne lepidlo alebo lepiacu 
pištoľ, dekoračný materiál podľa vlastného 
výberu – stužky, povrázok, seno alebo 
vetvičky stále zelených rastlín. Postup výroby 
venčeka je veľmi jednoduchý. Na venček 
prilepte polovice škrupín. Keď lepidlo 
zaschne, dodekorujte ho tak, ako sa vám páči. 
Vašej kreativite sa medze nekladú. Nakoniec v 
hornej časti venca upevnite povrázok alebo 
ozdobnú stužku tak, aby ste ho mohli uchytiť 
na dvere alebo na okno, či na háčik na stenu. 

  
  
  

   

nielen my, ale aj iné spoločenské organizácie v obci, sa zúčastní viac ľudí. 
Veď všetky tieto akcie sa robia pre potešenie, zábavu a kultúrne vyžitie 
všetkých občanov. Na záver by som rád poďakoval sponzorom, ktorí 
svojimi príspevkami pomohli k bohatej tombole. 
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Zápis detí do materskej školy
Koncom februára sa uskutočnil v našej materskej škole zápis detí  do 

nového školského roku. Obdržali sme celkom 9 žiadostí zákonných 
zástupcov detí,  z ktorých 4 žiadosti 
nespĺňali kritériá, ktoré boli pred 
zápisom určené a zverejnené. 
Nakoľko tento rok odchádza do 
prvého ročníka základnej školy 
málo detí, na to, aby sme mohli 
uspokojiť rodičov, ktorí splnili 
podmienky na prijatie svojich detí, 
budeme musieť požiadať štátnu 
školskú inšpekciu o určenie 
výnimky na zvýšenie počtu detí pre 
našu materskú školu.

Malí ochranári a 

bádatelia

Na nich sa premenili naše deti v 
j a n u á r i ,  k e ď  n a p a d l a  d l h o  

očakávaná snehová nádielka. V rámci environmentálnych hier so 
snehom sme počas pobytu vonku skúmali rôzne ihličnany a kríky,  

pozorovali sme stopy v snehu a 
snažili sa uhádnuť, aké vtáča alebo 
zvieratko stopu zanechalo. Tieto 
stopy sme porovnávali s ľudskou 
stopou a naučili sa, že táto stopa je 
najhlbšia ,  čo je  spôsobené 
hmotnosťou ľudského te la .   
Skúmali sme vlastnosti snehu a 
ľadu, vtláčali do snehu rôzne 
predmety. Pozorovali sme snehové 
vločky na rukavici, na dlani a na 
snehu. Všímali si ich tvar, farbu a 
rýchlosť, s akou sa rozpustia na 
kvapku vody, cítili sme, aké sú 
chladné a, pravdaže, neodolali sme 
ani tomu, aby sme ich neochutnali. 
Vysvetlili sme si, že sa treba o 
zvieratká a vtáčatká v zime, keď je 

všetko pod snehom, starať, nasypali sme vtáčikom na okno proso a 
slnečnicu a potom sme so zatajeným dychom pozorovali a hádali, 

ktoréže sa osmelili ponúknutú 
dobrotu ochutnať. Stavali sme 
snehuliakov, guľovali sa a aj 
takouto formou sme prispeli k 
tomu, aby sa deti otužovali. 
Môžeme skonštatovať, že počas 
t ý c h t o  h i e r  n a  s n e h u  d e t i  
nadobudli nielen nové vedomosti, 
ale urobili sme veľa aj pre ich 
zdravie. Škoda len, že je toho snehu 
z roka na rok menej, dlho sme si ho 
neužili, no teraz sa už  tešíme na jar 
a na nové  dobrodružstvá za 
n o v ý m i  p o z n a t k a m i  a  
vedomosťami s ňou spojenými.

Mária Šišková, riaditeľka MŠ

 

 

Malí koledníci
V našej materskej škole je už pekným zvykom, že vždy pred 

vianočnými prázdninami navštívime s deťmi firmy a organizácie v obci s 
vianočnou koledou a december 2010 
n e b o l  v ý n i m k o u .  N a v š t í v e n é  
organizácie a firmy sme obdarovali 
v l a s t n o r u č n e  z h o t o v e n ý m i  
„vianočnými ikebanami“, ktoré sme s 
deťmi vytvorili v rámci tvorivých dielní 
v našej materskej škole. Samozrejme, 
nechýbali ani vianočné koledy a 
vinšovačky, ktorými sme sa im chceli 
poďakovať za celoročnú podporu – či 
už finančnú alebo vecnú, ktorú nám 
venovali pri organizovaní našich 
rozličných aktivít. Záverečným vinšom 
Veľa šťastia, úsmev sladký, požehnané 
pekné sviatky deti všetkých naladili na 
blížiace sa Vianoce a prispeli k 
pokojnej atmosfére najkrajších 
sviatkov v roku. Srdečne ďakujeme 
všetkým za celoročnú podporu našich 
detí.

Pod šable

„Pod šable, pod šable aj pod obušky
všetko my berieme aj plané hrušky.
Hentam nám nedali, tuto nám dajú
zabili komára slaninu majú.“

Takto a ešte všelijako inak spievali 
deti a zamestnanci našej materskej 
školy v pondelok pred Popolcovou 
stredou pri príležitosti ukončenia 
fašiangového obdobia. Hneď ráno sa 
začali horúčkovité prípravy na túto 
slávnostnú chvíľu. 

Vyobliekaní do krojov, kožúškov, 
klobúkov, šatiek  a rôzneho iného 
vtipného  oblečenia, vymaľovaní a 
ozbrojení šabľami, ozembuchom a 
veselou náladou, ktorá k tomu neodmysliteľne patrí, sme sa vydali vo 
fašiangovom sprievode navštíviť domácnosti, firmy a organizácie v obci. 
Za pásmo fašiangových zvykov, v 
ktorom nechýbali piesne, vinšovačky a 
prekáračky, si deti vykoledovali 
rozličné sladkosti a nejaké peniažky k 
tomu. Pre veľký úspech a pozitívny 
ohlas v obci sme s deťmi pokračovali v 
programe po výdatnom obede aj v 
popoludňajších hodinách. Aj takouto 
formou sme sa snažili zachovať 
dodržiavanie ľudových tradícií našich 
predkov, čo sa nám aj podarilo. Z 
vydarenej akcie mali radosť deti, 
zamestnanci i široká verejnosť. Preto 
chceme a j  všetk ým č i tate ľom 
Orvištských novín zavinšovať: 

„Vinšujeme vám fašiangové časy, aby 
ste mali krátke noci, cez deň slnka 
teplého, požehnania dobrého.“

MATERSKÁ ŠKOLA

Detský karneval bol opäť úspešný !

Kultúrny dom vo Veľkom Orvišti dňa 5. februára 2011 tradične hostil 
detský karneval. Organizátormi podujatia boli obetaví rodičia a 
zamestnanci materskej a základnej školy. Najväčšou odmenou pre nich 
boli rozžiarené tváre plesajúcich detí, ktoré so svojím sprievodom 
zaplnili sálu  do posledného miesta. K radostnej atmosfére prispeli 
nemalou mierou hudobníci skupiny Old boys, ktorí roztancovali i 
prítomných rodičov. Nechýbala ani súťaž o najlepšie masky, veľkému 
záujmu sa tešila bohatá tombola. 

Naše poďakovanie patrí všetkým zúčastneným rodičom ako i 
tradičným sponzorom – firmám Mama, Zooprodukt, PT veľkoobchod s 
potravinami, Liehovar Modrý strom, Potraviny – p. Marková a Unisem.

Mgr. Peter Turza

Okresné kolo Hollého pamätníka v Piešťanoch

Čistá slovenčina znela na okresnom kole Hollého pamätníka, ktoré sa 
konalo v piešťanskom Centre voľného času vo štvrtok 10. 3. 2011 (próza) 

a v piatok 11. 3. 2011 
( p o é z i a ) .  S ú ť a ž i a c i  
spolu s učiteľmi tvorili 
obecenstvo.

Aj škola Veľké Orvište 
sa zúčastnila na tejto 
s ú ť a ž i .  M l a d š i u  
kategóriu zastupovala 
druháčk a Romank a 
Horňáčková s básňou 
od Milana Rúfusa. Deti 
recitovali veľmi pekne, a 
preto som rada, že 
medzi týmito šikovnými 
deťmi Romanka získala 
krásne druhé miesto. 
Blahoželáme!

Jana Pálková

Návšteva divadla

,,To bolo vtedy, keď psíček a mačička ešte spolu gazdovali. Mali pod 
lesom malý domček a tam spolu bývali a chceli všetko robiť tak, ako to 
robia veľkí ľudia. Ale veru to vždy tak nevedeli, lebo majú malé a 
nešikovné labky a na tých nemajú prsty, ako má človek, ale také malé 
vankúšiky a na nich pazúriky...“ Touto vetou začína knižočka, ktorú pre 
deti v roku 1929 napísal a nakreslil pán Josef Čapek – maliar, grafik, 
ilustrátor, spisovateľ, novinár a dramatik, brat Karla Čapka.
Táto geniálne jednoduchá a hravá knižka vychováva a zabáva celé 

generácie detí už 
celé roky. A práve 
p r í b e h y  a  
dobrodružstvá z tejto 
knižky si naše deti 
m o h l i  p o z r i e ť  v  
piešťanskom divadle. 
Zistili, ako psíček a 
m a č i č k a  u mý va l i  
dlážku, piekli tortu na 
m e n i n y ,  a l e  
dozvedeli sa niečo aj 
o  c h l a p c o c h  z  
Trenčína i pyšnej 
nočnej košieľke.

Jana Pálková  

Výsledky výtvarnej súťaže

Dňa 17. 3. 2011 nám prišli výsledky zo ZŠ Ostrov z výtvarnej súťaže 
,,Zima“. V mladšej kategórii získala 3. miesto Viktória Moravčíková, 
v staršej kategórii získala 1. miesto Nikolka Machajová, 2.miesto Jessika 
Kovačiková. Blahoželáme!

Jana Pálková

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
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potravinami, Liehovar Modrý strom, Potraviny – p. Marková a Unisem.

Mgr. Peter Turza

Okresné kolo Hollého pamätníka v Piešťanoch

Čistá slovenčina znela na okresnom kole Hollého pamätníka, ktoré sa 
konalo v piešťanskom Centre voľného času vo štvrtok 10. 3. 2011 (próza) 

a v piatok 11. 3. 2011 
( p o é z i a ) .  S ú ť a ž i a c i  
spolu s učiteľmi tvorili 
obecenstvo.

Aj škola Veľké Orvište 
sa zúčastnila na tejto 
s ú ť a ž i .  M l a d š i u  
kategóriu zastupovala 
druháčk a Romank a 
Horňáčková s básňou 
od Milana Rúfusa. Deti 
recitovali veľmi pekne, a 
preto som rada, že 
medzi týmito šikovnými 
deťmi Romanka získala 
krásne druhé miesto. 
Blahoželáme!

Jana Pálková

Návšteva divadla

,,To bolo vtedy, keď psíček a mačička ešte spolu gazdovali. Mali pod 
lesom malý domček a tam spolu bývali a chceli všetko robiť tak, ako to 
robia veľkí ľudia. Ale veru to vždy tak nevedeli, lebo majú malé a 
nešikovné labky a na tých nemajú prsty, ako má človek, ale také malé 
vankúšiky a na nich pazúriky...“ Touto vetou začína knižočka, ktorú pre 
deti v roku 1929 napísal a nakreslil pán Josef Čapek – maliar, grafik, 
ilustrátor, spisovateľ, novinár a dramatik, brat Karla Čapka.
Táto geniálne jednoduchá a hravá knižka vychováva a zabáva celé 

generácie detí už 
celé roky. A práve 
p r í b e h y  a  
dobrodružstvá z tejto 
knižky si naše deti 
m o h l i  p o z r i e ť  v  
piešťanskom divadle. 
Zistili, ako psíček a 
m a č i č k a  u mý va l i  
dlážku, piekli tortu na 
m e n i n y ,  a l e  
dozvedeli sa niečo aj 
o  c h l a p c o c h  z  
Trenčína i pyšnej 
nočnej košieľke.

Jana Pálková  

Výsledky výtvarnej súťaže

Dňa 17. 3. 2011 nám prišli výsledky zo ZŠ Ostrov z výtvarnej súťaže 
,,Zima“. V mladšej kategórii získala 3. miesto Viktória Moravčíková, 
v staršej kategórii získala 1. miesto Nikolka Machajová, 2.miesto Jessika 
Kovačiková. Blahoželáme!

Jana Pálková

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
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ŠKOLA, ŠKÔLKA, KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ŠPORT 

Klub seniorov je pre nás akoby druhý kultúrny a duchovný stánok.  
Schádzame sa tu už desať rokov. Kto k nám chodí, vie, ako je u nás veselo. 
Inak tomu nebolo ani na tohtoročné fašiangy. 

Inšpiráciou nám boli spomienky na našu mladosť a na to, ako si kto zo 
svojho domova pamätal prežívanie fašiangov. Spomienky boli veselé, a 
preto aj náš program bol veselý- zo života a o živote. Okrem toho, že sme 
si zažartovali na vlastný účet, zabavili sme sa spoločne s pánom 
starostom aj na jeho účet. Samozrejme, že sme  parodovali aj súčasný 

život v obci a najmä skutočnosť, že v tomto roku sa zabudlo v obci na 
fašiangový sprievod a na pochovávanie basy. 

Okrem dobrej zábavy nechýbali  ani tradičné šišky, fánky, dobrá 
štipľavá klobáska a slaninka.

Všetko, čo  sme si  pripravili , to sme si aj sami zjedli a pomohol nám aj 
pán starosta.

Margita Knapcová 

V marci sa dožila krásneho životného jubilea 98 rokov pani Mária 
Machajová. Spoločne s pani Margitou Knapcovou a s pánom starostom 
sme oslávenkyni  v mene celej obce zaželali veľa zdravia do ďalších 
rokov a odovzdali sme jej kyticu kvetov. Pani Knapcová s pani Balekovou 
prispeli aj kultúrnym programom. Pani Machajová  neskrývala slzy 
radosti a dojatia z našej návštevy.

Eva Folajtárová

Zumba je nový dynamický fitness program, ktorý kombinuje prvky 
aerobiku a latinsko-amerických tancov. Využíva základné kroky 
tanečných štýlov ako Salsa, Reggaeton, Merengue, Flamenco, Hip-hop, 
Chacha, Samba, Calypso, Cumbie a mnohých ďalších. Nielenže vďaka 
nemu spálite za hodinu viac ako 1000 kalórii, ale posilníte takmer všetky 
svaly tela. Zameriava sa na svalové partie ako zadok, nohy, ruky, brucho a 
ten najdôležitejší sval tela, vaše srdce! Zumba má v sebe určitý 
neopísateľný druh energie, ktorý vás nabije pozitívnou náladou a 
myslením. 

Nemusíte sa ale báť, že by ste mohli zaostávať! Nezáleží na vašom 
tanečnom nadaní, zumba je pre všetkých - mladých, starých, chudých, 
bacuľatých, ohybných, neohybných. Pri zumbe je najdôležitejší pohyb a 
radosť z neho. Základným pravidlom je, že cvičenie sa mení na jednu 
veľkú zábavu, počas ktorej sa ľudia usmievajú a zbavujú sa 
nadbytočných kilogramov a zároveň získavajú potrebné endorfíny 
šťastia a bojujú proti stresu. To všetko za znenia vášnivej a energickej 
latino hudby. Hodina zumby sa skladá z približne dvanástich 3-5 
minútových cvičení, počas ktorých sa striedajú pomalšie a rýchlejšie 
rytmy. Medzi jednotlivými pesničkami sú krátke prestávky na doplnenie 
tekutín a vydýchanie.  Mnohé z prvkov sa opakujú, čím sa samotné 
zostavy učia naozaj jednoducho.

A teraz niečo k zumbe vo Veľkom Orvišti:
Každá hodina zumby s deťmi, dievčatami, slečnami alebo dámami v 

obci je plná energie, zábavy, dobrej nálady, čo samozrejme dodáva 
energiu aj mne, a preto sa tam cítim dobre a na každú hodinu sa veľmi 
teším.

Mnohí ľudia sa ma pýtajú, či môžu prísť navštíviť hodinu zumby, hoci 
na nej nikdy neboli, alebo sa už cítia na zumbu starí a bez znalosti 
tanečných krokov... 

DÁMY, nejde o to, či máte nadanie alebo „zumbujete“ prvýkrát. Ide o to, 
aby ste sa zabavili,  mali zo zumby dobrý pôžitok a odchádzali domov s 
pocitom dobrej nálady, ale aj s tým, že robíte niečo dobré pre seba.

ĎAKUJEM  VÁM!
Vaša Lucia,  certifikovaná inštruktorka zumby 

Zumba sa vo Veľkom Orvišti cvičí už od 
decembra minulého roka každý utorok a štvrtok 

od 19.00 hod. v sále kultúrneho domu. Za 
hodinu zumby zaplatíte 2 eurá. Všetci sú vítaní.

pohybujú okolo 15 000 €. Dotácia od obce je približne 10 000 €. Každý si 
vie vyrátať, že výbor TJ musí zabezpečiť zvyšných 5000 € na základný 
chod klubu. Počas trojročnej práce vo výbore sa vždy snažíme poskytnúť

hráčom čo najlepšie podmienky. Snažíme sa organizovať rôzne plesy, 
zábavy a akcie na vykrytie chýbajúcich financií.  Často sa stretávam s 
názormi  nielen domácich fanúšikov, ale aj ľudí  mimo obce, ktorí sa 
snažia aspoň psychicky podporiť činnosť klubu a to nielen preto, lebo A-
mužstvo sa nachádza momentálne na 1. mieste. V TJ pôsobia ľudia, ktorí 
sa venujú futbalu vo svojom voľnom čase a mnohokrát na úkor svojej 
rodiny bez nároku na odmenu, no napriek tomu sa snažia podávať čo 
najlepšie výsledky.  Stretávame aj s kritikou našej práce, a ak je 
konštruktívna, snažíme sa z nej poučiť.

Teší ma priazeň fanúšikov, ktorí začali v hojnom počte chodiť na naše 
zápasy aj mimo našej obce. My sa im budeme snažiť odvďačiť dobrými 
výsledkami a dúfame, že spoločným úsilím dosiahneme, že v lete 
budeme môcť spoločne oslavovať postup A-mužstva do vyššej súťaže.       

Ing. Jozef Bartko
predseda TJ

Ako už býva zvykom, na začiatku roka sa v mnohých organizáciách 
bilancujú výsledky z predchádzajúceho roka. Nebolo to  inak  ani v našej 
telovýchovnej jednote. Vo všeobecnosti môžem považovať rok 2010 z 
pohľadu predsedu klubu za pozitívny. Samozrejme, mali sme aj my 
problémy, ktoré sme museli riešiť. Boli to problémy týkajúce sa 
mládežníckych mužstiev, kde bol nedostatok hráčov. Bohužiaľ, trend je 
stále horší a horší, čoraz menej detí má záujem o futbal a športové 
aktivity.

Ďalej by som Vás chcel informovať o tom, koľko finančných 
prostriedkov je potrebných na činnosť “dedinského” futbalu. Mnohí 
ľudia sa domnievajú, že Západoslovenský futbalový zväz Trnava v 
spolupráci s obcou poskytujú nášmu klubu finančné prostriedky, ktoré 
postačujú na plnú činnosť TJ. Ale práve naopak, Zväz klubu neprispieva 
žiadnymi finančnými prostriedkami, preto nám obec každý rok pomáha 
s dotáciou. Tá však nie je postačujúca na pokrytie všetkých základných 
výdavkov klubu.  Ďalším problémom je, že v dobe finančnej krízy je 
ťažké nájsť stabilného sponzora. Napriek tomu v mene celého nášho 
klubu ďakujeme všetkým, ktorí  v minulom roku prispeli na činnosť 
klubu aspoň nejakým darom. Ročné výdavky TJ sa každoročne 

FAŠIANGY V KLUBE SENIOROV

Pozývame všetkých seniorov, aby 
nesedeli doma smutní a osamelí, ale 

 aby sa prišli zabaviť k nám do klubu!
Teraz sa stretávame každý pondelok 

popoludní. V priestoroch klubu môžete 
využiť aj služby pedikérky. 

V najbližšom období vám poskytne 
služby aj kaderníčka.

JARNÉ UPRATOVANIE

Naše seniorky využili prvé teplé slnečné lúče na úpravu a čistenie 
cintorína. Aj túto jar sme upravili na cintoríne hroby, o ktoré sa nikto 
nestará. Upravili sme okolie pri krížoch aj pri vstupe do kostola. Okrem 
toho naša najstaršia členka pani Matejíková pravidelne po celý rok 
upravuje priestory cintorína. Patrí jej za to náš obdiv a poďakovanie. Kiež 
by bolo v našej obci takých ľudí čo najviac.

NAJSTARŠIA OBČIANKA...

Margita Knapcová 

POZVÁNKA NA ZUMBU!

HODNOTENIE PREDSEDU TJ

Do pozornosti všetkých 
občanov dávame novú 
webovú stránku obce. 

Vďaka za jej vyhotovenie 
a údržbu patrí 

Máriovi Macovi. 

www.velkeorviste.sk
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Ján Popluhár, futbalová osobnosť - legenda, ktorá oslovila  srdcia 
fanúšikov, nás navždy opustil dňa 6.marca 2011.  

Narodil sa 12. 9. 1935 v Bernolákove. Jeho futbalová história je 
mimoriadna. Začínal v rodnom Bernolákove, ďalej hral v Slovane 
Bratislava, v Rudej Hvězde Brno, v Olympique Lyon, v Zbrojovke Brno a v 
Slovane Viedeň. Reprezentoval 62- krát, jediný gól v reprezentácii dal 
Brazílii na slávnej Maracane. Štartoval na MS 1958 a 1962, v 
nezabudnuteľnom finále s Brazíliou získal striebro. Bronz má z ME 1960.  

Odohral 306 ligových zápasov, dal 25 gólov. V r. 1964 sa stal prvým 
československým futbalistom roka pred Masopustom. Trojnásobný 
víťaz Čs. pohára sa so 
Slovanom prebojoval do 
finále PVP 1969. V roku 
1963 hral za Svet proti 
A n g l i c k u ,  1 9 6 4  z a  
E u r ó p u  p r o t i  
Škandinávii a 1965 za 
Hviezdy sveta v rozlúčke 
Sira Matthewsa.

V roku 1967 dostal 
Svetovú cenu fair play. 
Na MS v Čile 1962 sa v 
zápase ČSR - Brazília 
( 0 : 0 )  z r a n i l  Pe l é  a  
nemohlo sa  striedať. 
Popluhár ho nechal hrať 
vždy, keď sa dotkol 
lopty. Návrh na cenu 
inicioval Pelé. V roku 
2000 bol vyhlásený za 
futbalistu storočia na 
Slovensku. V roku 2002 
mu prezident prepožičal 
štátne vyznamenanie 
Rad Ľ. Štúra I. triedy. V 
r o k u  2 0 1 1  m u  b o l  
udelený na podnet SFZ 
zo strany UEFA

Smaragdový rad za zásluhy 
– Im memoriam. Ján Popluhár zomrel 6.3.2011.

Ján Poluhár, v roku 2000 vyhlásený za futbalistu storočia na SlovenskuJán Poluhár, v roku 2000 vyhlásený za futbalistu storočia na Slovensku

ZA JÁNOM POPLUHÁROM

Pre nás je veľkou cťou, že meno Jána Popluhára sa spája aj s našou 
obcou. Vďaka iniciatíve niekoľkých nadšencov vznikol v júli minulého 
roku Oficiálny fanklub slovenskej futbalovej reprezentácie a v septembri 
sme ho zaregistrovali. Je to jediný oficiálny fanklub našej futbalovej 
reprezentácie a je pekné, že jeho sídlom je naša obec Veľké Orvište. Za 
čestného predsedu fanklubu sme hľadali morálnu osobnosť, človeka s 
charakterom a zároveň aj výborného hráča z minulých rokov. Tip padol 
jednoznačne na Jána Popluhára. 

Na oslavách 75. narodenín Jána Popluhára v septembri v Bernolákove 
nechýbali v dlhom zástupe gratulantov aj členovia fanklubu. Za našu 
obec sa osláv zúčastnil aj starosta Ľudovít Boleček. Oslávencovi sme 
venovali plaketu, reprezentačný dres a šál fanklubu. Popri tom sme 
Jankovi Popluhárovi ponúkli funkciu čestného predsedu fanklubu. 
Ponukou bol príjemne prekvapený, ale vzhľadom na svoj vek a 
zdravotný stav si nechal čas na rozmyslenie. Ján Popluhár sa intenzívne 
zaujímal o fungovanie fanklubu, otvorene  s nami debatoval. Rozprával 
príjemne, ľudsky a s vtipom. Svoje neskutočné futbalové príbehy hovoril 
s nadšením, akoby kariéru ukončil len pred pár dňami. Zaujal nás i 
rozosmial.

Dobrá vec sa podarila. Ján Popluhár sa stal prvým čestným predsedom 
Oficiálneho fanklubu slovenskej futbalovej reprezentácie 29. decembra 
2011. Menovanie sa uskutočnilo na Obecnom úrade v Bernolákove. Ján 
Popluhár sa usmial, povedal, že rád sa stane čestným predsedom nášho 
fanklubu. Prevzal si odznak fanklubu a oficiálne menovanie. Bolo vidieť, 
že Janko má úprimnú radosť. Porozprával  mnohé futbalové zážitky o 
Slovane, o ligových i reprezentačných zápasoch. Zaspomínal na 
majstrovstvá sveta v Čile, na školu, ako sa snažil byť vzorný žiak, ktorý 
pekne píše, na každodenné radosti i starosti. Vzácna udalosť 
pokračovala v blízkej reštaurácií slávnostným obedom. Netušili sme, že s 
týmto mimoriadnym človekom hovoríme naposledy. Za našu obec sa 
tejto vzácnej chvíle zúčastnili starosta Ľudovít Boleček, Roman Táborský 
a Pavol Táborský.

Členovia fanklubu sa prišli naposledy rozlúčiť so svojím čestným 
predsedom Jankom Popluhárom na bernolákovský cintorín 10.3.2011 o 
15:00 hod. Za našu obec boli prítomní starosta obce so synom Adamom.

Ján Popluhár sa stal čestným predsedom Oficiálneho 
fanklubu slovenskej futbalovej reprezentácie 29.11.2010 v Bernolákove.

Ján Popluhár sa stal čestným predsedom Oficiálneho 
fanklubu slovenskej futbalovej reprezentácie 29.11.2010 v Bernolákove. Roman Táborský,

predseda Oficiálneho fanklubu 
slovenskej futbalovej reprezentácie 

Žiaci našej telovýchovnej jednoty vstúpili do jarných bojov s novým 
trénerom. Keďže doterajší tréner sa s nami cez zimu rozlúčil z dôvodu 
pracovnej zaneprázdnenosti, boli sme nútení vyriešiť otázku jeho 
nahradenia. Takmer celú zimnú prípravu trénoval s mužstvom jeho 
vedúci, Jozef Kováčik, s prispením Radovana Králika. Z dlhodobého 
hľadiska však bolo treba nájsť trénera, ktorý by doplnil tím žiackeho 
mužstva. Túto situáciu sa nám podarilo vyriešiť tesne pred začiatkom 
súťaže, pretože sa nám podarilo získať do našich služieb Karola Kanteka, 
ktorý už v Orvišti pôsobil ako dorastenec. Ide o mladého 
perspektívneho trénera.

Pokiaľ ide o samotné mužstvo, to zostalo viac-menej po kope. Až na 
pár zmien sa pokúsime sezónu dohrať s týmto kádrom. Zimnú prípravu 
absolvovalo mužstvo v domácich podmienkach. Nedá mi nespomenúť 
prístup hráčov k tréningom, ktorý bol počas zimy na veľmi slabej úrovni. 

JARNÁ ČASŤ SEZÓNY JE UŽ V PLNOM PRÚDE

Až na pár výnimiek chodili hráči na tréningy skôr sporadicky a bez 
nejakej motivácie. Aj touto cestou by som chcel apelovať na rodičov, aby 
podporovali a viedli svoje deti k športu.

Sezónu sme začali prípravným zápasom s rovesníkmi z Častkoviec, 
ktorých sme zdolali na domácej pôde 6:3. Následne sme cestovali na 
majstrovský zápas do Moravian nad Váhom, kde sme po vyrovnanom a 
bojovnom výkone prehrali 1:0. Keďže článok vzniká v období, keď máme 
odohratý len jeden zápas, nedá sa ešte bilancovať, avšak v niektorom 
budúcom čísle sa s lepšími výsledkami určite pochválime. 

Touto cestou by som chcel všetkých pozvať na majstrovské zápasy 
žiakov, ktoré sa odohrávajú na našom štadióne spravidla v sobotu 
popoludní okolo 16.00 hod. Tešíme sa na Vaše povzbudzovanie!

Jozef Kováčik, vedúci mužstva

Rybárske združenie úspešne začalo 
svoju tretiu sezónu. Po úvodných 
oficialitách na začiatku roka, medzi ktoré 
patrila aj členská schôdza, sa všetka 
energia  členov presunula do aktivít v 
okolí rybníka.

Nedá mi nespomenúť pár faktov. 
Rybárske združenie má momentálne 37 
riadnych členov. Pár členov ku koncu roka 
ukončilo svoju činnosť v združení 
(prevažne pracovná zaneprázdnenosť), a 
tak sme sa rozhodli doplniť svoje rady o 
nových členov. O členstvo v združení 
malo záujem šesť záujemcov, ktorých 
členská schôdza prijala medzi seba. 
Týmto sa naše rady rozšírili aj o ľudí z 
okolia našej obce. Dvaja noví členovia sú z 
Ostrova a dvaja z Boroviec. Združenie už 
druhý rok (2010) hospodárilo s kladným 

výsledkom, čo nám dáva optimizmus do ďalších rokov. Rozpočet je 
plnený prevažne z členských vkladov rybárov a ziskom z akcií. Menšou 
sumou (cca 350€) nám do rozpočtu prispela aj obec, za čo sme jej 
vďační.

V tomto roku sme už stihli aj jarné zarybnenie kaprom, ktorý si 
spokojne pláva v rybníku a čaká na svojich lovcov. Samozrejme sa 

chystáme organizovať aj akcie počas celého roka. 
Tento rok sme sa rozhodli na úvod zorganizovať 
veľkonočné k aprové preteky pod náz vom 
„veľkonočný šupináč“. O mesiac pokračujeme už 
tradičnými detskými pretekmi pri príležitosti dňa detí. 
Následne počas roka chceme vypĺňať čas miestnym 
občanom rôznymi inými aktivitami. 

Čo sa týka rybolovu, tento rok sme začali o niečo skôr 
a už od 1. apríla chytáme pstruhov na prívlač. Od 1. 
mája začneme chytať aj kaprov. Samozrejme rybačku 
na našom rybníku si môžu vychutnať aj nečlenovia 
združenia, pre ktorých máme pripravené denné 
povolenky na lov. Bližšie informácie môžete na našej 
web stránke www.rybníkzahumnie.sk .

Na svojich brigádach sa zameriavame najmä na 
úpravu okolia rybníka, udržiavanie čistoty brehov a 
obnovy rastlinstva v okolí rybníka. Tento rok sme si 
dali za úlohu zrekonštruovať obcou poskytnutú 
„zmrzlináreň“ a vybudovať z nej základ pre budúci 
rybársky dom.  

Ako som spomínal vyššie, radi by sme pozvali našich občanov na 
rybárke preteky, ktoré sa budú konať v sobotu 23.4.2011, kde máme pre 
nich nachystané občerstvenie a zaujímavý zážitok v podobe rybolovu 
kapra.       

Jozef Kováčik, predseda RZ

RYBÁRI OTVORILI SEZÓNU
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Ján Popluhár, futbalová osobnosť - legenda, ktorá oslovila  srdcia 
fanúšikov, nás navždy opustil dňa 6.marca 2011.  

Narodil sa 12. 9. 1935 v Bernolákove. Jeho futbalová história je 
mimoriadna. Začínal v rodnom Bernolákove, ďalej hral v Slovane 
Bratislava, v Rudej Hvězde Brno, v Olympique Lyon, v Zbrojovke Brno a v 
Slovane Viedeň. Reprezentoval 62- krát, jediný gól v reprezentácii dal 
Brazílii na slávnej Maracane. Štartoval na MS 1958 a 1962, v 
nezabudnuteľnom finále s Brazíliou získal striebro. Bronz má z ME 1960.  

Odohral 306 ligových zápasov, dal 25 gólov. V r. 1964 sa stal prvým 
československým futbalistom roka pred Masopustom. Trojnásobný 
víťaz Čs. pohára sa so 
Slovanom prebojoval do 
finále PVP 1969. V roku 
1963 hral za Svet proti 
A n g l i c k u ,  1 9 6 4  z a  
E u r ó p u  p r o t i  
Škandinávii a 1965 za 
Hviezdy sveta v rozlúčke 
Sira Matthewsa.

V roku 1967 dostal 
Svetovú cenu fair play. 
Na MS v Čile 1962 sa v 
zápase ČSR - Brazília 
( 0 : 0 )  z r a n i l  Pe l é  a  
nemohlo sa  striedať. 
Popluhár ho nechal hrať 
vždy, keď sa dotkol 
lopty. Návrh na cenu 
inicioval Pelé. V roku 
2000 bol vyhlásený za 
futbalistu storočia na 
Slovensku. V roku 2002 
mu prezident prepožičal 
štátne vyznamenanie 
Rad Ľ. Štúra I. triedy. V 
r o k u  2 0 1 1  m u  b o l  
udelený na podnet SFZ 
zo strany UEFA

Smaragdový rad za zásluhy 
– Im memoriam. Ján Popluhár zomrel 6.3.2011.

Ján Poluhár, v roku 2000 vyhlásený za futbalistu storočia na SlovenskuJán Poluhár, v roku 2000 vyhlásený za futbalistu storočia na Slovensku

ZA JÁNOM POPLUHÁROM

Pre nás je veľkou cťou, že meno Jána Popluhára sa spája aj s našou 
obcou. Vďaka iniciatíve niekoľkých nadšencov vznikol v júli minulého 
roku Oficiálny fanklub slovenskej futbalovej reprezentácie a v septembri 
sme ho zaregistrovali. Je to jediný oficiálny fanklub našej futbalovej 
reprezentácie a je pekné, že jeho sídlom je naša obec Veľké Orvište. Za 
čestného predsedu fanklubu sme hľadali morálnu osobnosť, človeka s 
charakterom a zároveň aj výborného hráča z minulých rokov. Tip padol 
jednoznačne na Jána Popluhára. 

Na oslavách 75. narodenín Jána Popluhára v septembri v Bernolákove 
nechýbali v dlhom zástupe gratulantov aj členovia fanklubu. Za našu 
obec sa osláv zúčastnil aj starosta Ľudovít Boleček. Oslávencovi sme 
venovali plaketu, reprezentačný dres a šál fanklubu. Popri tom sme 
Jankovi Popluhárovi ponúkli funkciu čestného predsedu fanklubu. 
Ponukou bol príjemne prekvapený, ale vzhľadom na svoj vek a 
zdravotný stav si nechal čas na rozmyslenie. Ján Popluhár sa intenzívne 
zaujímal o fungovanie fanklubu, otvorene  s nami debatoval. Rozprával 
príjemne, ľudsky a s vtipom. Svoje neskutočné futbalové príbehy hovoril 
s nadšením, akoby kariéru ukončil len pred pár dňami. Zaujal nás i 
rozosmial.

Dobrá vec sa podarila. Ján Popluhár sa stal prvým čestným predsedom 
Oficiálneho fanklubu slovenskej futbalovej reprezentácie 29. decembra 
2011. Menovanie sa uskutočnilo na Obecnom úrade v Bernolákove. Ján 
Popluhár sa usmial, povedal, že rád sa stane čestným predsedom nášho 
fanklubu. Prevzal si odznak fanklubu a oficiálne menovanie. Bolo vidieť, 
že Janko má úprimnú radosť. Porozprával  mnohé futbalové zážitky o 
Slovane, o ligových i reprezentačných zápasoch. Zaspomínal na 
majstrovstvá sveta v Čile, na školu, ako sa snažil byť vzorný žiak, ktorý 
pekne píše, na každodenné radosti i starosti. Vzácna udalosť 
pokračovala v blízkej reštaurácií slávnostným obedom. Netušili sme, že s 
týmto mimoriadnym človekom hovoríme naposledy. Za našu obec sa 
tejto vzácnej chvíle zúčastnili starosta Ľudovít Boleček, Roman Táborský 
a Pavol Táborský.

Členovia fanklubu sa prišli naposledy rozlúčiť so svojím čestným 
predsedom Jankom Popluhárom na bernolákovský cintorín 10.3.2011 o 
15:00 hod. Za našu obec boli prítomní starosta obce so synom Adamom.

Ján Popluhár sa stal čestným predsedom Oficiálneho 
fanklubu slovenskej futbalovej reprezentácie 29.11.2010 v Bernolákove.

Ján Popluhár sa stal čestným predsedom Oficiálneho 
fanklubu slovenskej futbalovej reprezentácie 29.11.2010 v Bernolákove. Roman Táborský,

predseda Oficiálneho fanklubu 
slovenskej futbalovej reprezentácie 

Žiaci našej telovýchovnej jednoty vstúpili do jarných bojov s novým 
trénerom. Keďže doterajší tréner sa s nami cez zimu rozlúčil z dôvodu 
pracovnej zaneprázdnenosti, boli sme nútení vyriešiť otázku jeho 
nahradenia. Takmer celú zimnú prípravu trénoval s mužstvom jeho 
vedúci, Jozef Kováčik, s prispením Radovana Králika. Z dlhodobého 
hľadiska však bolo treba nájsť trénera, ktorý by doplnil tím žiackeho 
mužstva. Túto situáciu sa nám podarilo vyriešiť tesne pred začiatkom 
súťaže, pretože sa nám podarilo získať do našich služieb Karola Kanteka, 
ktorý už v Orvišti pôsobil ako dorastenec. Ide o mladého 
perspektívneho trénera.

Pokiaľ ide o samotné mužstvo, to zostalo viac-menej po kope. Až na 
pár zmien sa pokúsime sezónu dohrať s týmto kádrom. Zimnú prípravu 
absolvovalo mužstvo v domácich podmienkach. Nedá mi nespomenúť 
prístup hráčov k tréningom, ktorý bol počas zimy na veľmi slabej úrovni. 

JARNÁ ČASŤ SEZÓNY JE UŽ V PLNOM PRÚDE

Až na pár výnimiek chodili hráči na tréningy skôr sporadicky a bez 
nejakej motivácie. Aj touto cestou by som chcel apelovať na rodičov, aby 
podporovali a viedli svoje deti k športu.

Sezónu sme začali prípravným zápasom s rovesníkmi z Častkoviec, 
ktorých sme zdolali na domácej pôde 6:3. Následne sme cestovali na 
majstrovský zápas do Moravian nad Váhom, kde sme po vyrovnanom a 
bojovnom výkone prehrali 1:0. Keďže článok vzniká v období, keď máme 
odohratý len jeden zápas, nedá sa ešte bilancovať, avšak v niektorom 
budúcom čísle sa s lepšími výsledkami určite pochválime. 

Touto cestou by som chcel všetkých pozvať na majstrovské zápasy 
žiakov, ktoré sa odohrávajú na našom štadióne spravidla v sobotu 
popoludní okolo 16.00 hod. Tešíme sa na Vaše povzbudzovanie!

Jozef Kováčik, vedúci mužstva

Rybárske združenie úspešne začalo 
svoju tretiu sezónu. Po úvodných 
oficialitách na začiatku roka, medzi ktoré 
patrila aj členská schôdza, sa všetka 
energia  členov presunula do aktivít v 
okolí rybníka.

Nedá mi nespomenúť pár faktov. 
Rybárske združenie má momentálne 37 
riadnych členov. Pár členov ku koncu roka 
ukončilo svoju činnosť v združení 
(prevažne pracovná zaneprázdnenosť), a 
tak sme sa rozhodli doplniť svoje rady o 
nových členov. O členstvo v združení 
malo záujem šesť záujemcov, ktorých 
členská schôdza prijala medzi seba. 
Týmto sa naše rady rozšírili aj o ľudí z 
okolia našej obce. Dvaja noví členovia sú z 
Ostrova a dvaja z Boroviec. Združenie už 
druhý rok (2010) hospodárilo s kladným 

výsledkom, čo nám dáva optimizmus do ďalších rokov. Rozpočet je 
plnený prevažne z členských vkladov rybárov a ziskom z akcií. Menšou 
sumou (cca 350€) nám do rozpočtu prispela aj obec, za čo sme jej 
vďační.

V tomto roku sme už stihli aj jarné zarybnenie kaprom, ktorý si 
spokojne pláva v rybníku a čaká na svojich lovcov. Samozrejme sa 

chystáme organizovať aj akcie počas celého roka. 
Tento rok sme sa rozhodli na úvod zorganizovať 
veľkonočné k aprové preteky pod náz vom 
„veľkonočný šupináč“. O mesiac pokračujeme už 
tradičnými detskými pretekmi pri príležitosti dňa detí. 
Následne počas roka chceme vypĺňať čas miestnym 
občanom rôznymi inými aktivitami. 

Čo sa týka rybolovu, tento rok sme začali o niečo skôr 
a už od 1. apríla chytáme pstruhov na prívlač. Od 1. 
mája začneme chytať aj kaprov. Samozrejme rybačku 
na našom rybníku si môžu vychutnať aj nečlenovia 
združenia, pre ktorých máme pripravené denné 
povolenky na lov. Bližšie informácie môžete na našej 
web stránke www.rybníkzahumnie.sk .

Na svojich brigádach sa zameriavame najmä na 
úpravu okolia rybníka, udržiavanie čistoty brehov a 
obnovy rastlinstva v okolí rybníka. Tento rok sme si 
dali za úlohu zrekonštruovať obcou poskytnutú 
„zmrzlináreň“ a vybudovať z nej základ pre budúci 
rybársky dom.  

Ako som spomínal vyššie, radi by sme pozvali našich občanov na 
rybárke preteky, ktoré sa budú konať v sobotu 23.4.2011, kde máme pre 
nich nachystané občerstvenie a zaujímavý zážitok v podobe rybolovu 
kapra.       

Jozef Kováčik, predseda RZ

RYBÁRI OTVORILI SEZÓNU
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