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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Z OBECNEJ MATRIKY

Obec Veľké Orvište mala k 1.4.2011 1082 
obyvateľov. Od 01.04.2011 do 30.06.2011 sa v 
obci narodili 3 deti, na trvalý pobyt sa 
prihlásilo 5 občanov, z trvalého pobytu sa 
odhlásilo  8 občanov, zomreli 2 občania. V 
súčasnosti v obci žije 1080 občanov. 

V období od 01.04.2011 sa v obci  narodili :    

17.05.2011 Juraj Matejík

14.06.2011 Emma Anderová

14.06.2011 Ella Anderová        

V tomto období sme sa rozlúčili : 

31.05.2011 Anna Folajtárová

29.06.2011 Milan Kubán

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

65 rokov: Marta Chalányová,
Anna Rytířová                    

70 rokov :  Helena Lenická                                     

75 rokov : Anna Mosná      

91 rokov : Jolana Táborská

Orvištské noviny -3-

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

júl 2011

Milí čitatelia Orvištských novín (ON)!
Je mi cťou sa Vám prihovoriť ako nová šéfredaktorka našich novín. Orvištské noviny k našej 

dedinke už neodmysliteľne patria a podieľajú sa tak na utváraní kultúry obce. Ako štvrťročné 
periodikum zároveň slúžia na archivovanie dôležitých udalostí v obci, na informovanie občanov o 
plánovaných novinkách, bilancujú, upozorňujú a predovšetkým sa snažia priblížiť obec Vám, 
občanom Veľkého Orvišťa. Nesmieme pritom zabúdať, že sám proces vzniku novín je pomerne 
náročný a bez prispievateľov by ich vznik nebol možný. V súčasnosti sa na ich tvorbe podieľajú 
najmä predsedovia komisií obce, zástupcovia Matice slovenskej, hospodárka klubu seniorov a 
učitelia základnej a materskej školy. Bola by som veľmi rada, keby sa noviny otvorili občanom 
oveľa viac, čím mám na mysli širšiu prispievateľskú základňu. Pri tejto príležitosti by som rada 
oslovila všetkých Vás, ktorí by mali záujem prispievať do ON svojimi článkami, nápadmi, 
užitočnými postrehmi, či vlastnou zaujímavou rubrikou, aby sa nebáli a urobili tak na mojej e-
mailovej adrese nis1@centrum.cz alebo osobne na adrese Športová 323. 

Zrejme Vás všetkých zaujíma, či noviny pod novým vedením prejdú nejakými zmenami, alebo 
zostane všetko po starom. Odpoveď je ani jedno, ani druhé. Budem sa totiž snažiť zachovať ich 
doterajší ráz, avšak s novými prvkami. Spomeniem aspoň tie najprimárnejšie. V prvom rade by 
som rada ,,upratala” umiestnenie všetkých príspevkov tak, aby sa zvýšila ich maximálna 
prehľadnosť. Keďže noviny vychádzajú štvrťročne, nie je ich primárnou funkciou podať aktuálne 
informácie. Napriek tomu sa na predných stranách budú objavovať príspevky najaktuálnejšie 
alebo najdôležitejšie. Posledná strana bude patriť oznamom o pripravovaných akciách, 
pozvánkam, atď. Z rubrík v novinách napríklad pribudne Jazykové okienko, v ktorom sa čitateľ 
dozvie o zaujímavostiach alebo perličkách našej spisovnej slovenčiny, teda bude mať náučnejší 
charakter; ďalej by som rada zaviedla rubriku Predstavujeme Vám, kde sa každý štvrťrok budeme 
snažiť pomocou interview priblížiť niektorých z občanov Veľkého Orvišťa, aby sme sa o sebe 
dozvedeli čosi viac. V tomto čísle som pre Vás pripravila rozhovor s vdp. kaplánom Kolenčíkom, 
ktorý síce nie je naším občanom, ale jeho príchod je natoľko aktuálnou záležitosťou, že som sa 
rozhodla otvoriť túto rubriku práve rozhovorom s ním. V neposlednom rade by som v prípade 
záujmu rada zaviedla aj rubriku Vy sa pýtate, starosta odpovedá. Jej obsahom by boli vybrané napr. 
3 otázky, ktoré by ste sa radi spýtali či už za seba, za celú ulicu či dokonca za obec priamo pána 
starostu, ktorý by Vám v najbližšom čísle odpovedal. Toľko aspoň v krátkosti k niektorým 
pripravovaným zmenám.

Dúfam, že sa Vám naše „staronové“ noviny budú páčiť a že sa nám spoločnými silami podarí 
utvoriť z nich nielen vecné, ale hlavne plnohodnotné čitateľské periodikum.

Mgr. Denisa Pilková, šéfredaktorka
P.S. V prípade záujmu o podieľaní sa na tvorbe novín napríklad svojimi tipmi na zaujímavých ľudí 

do rubriky Predstavujeme Vám, námetmi do Jazykového okienka, či do iných rubrík, môžete tak 
urobiť na mojich vyššie uvedených kontaktných údajoch.

Chceme bývať v čistej a upravenej obci, chceme, aby sa obec 
budovala, rozvíjala. Sú to prirodzené želania hádam každého obyvateľa, 
ale len želania nestačia. Pozrime sa, aká je realita, ako sa staráme o svoju 
obec, ako sa k nej správame.  

Pred niekoľkými rokmi obec vybudovala dlažbové chodníky na 
Slnečnej, Tálovej a Južnej ulici. Povinnosťou každého občana je 
udržiavať pred svojím domom chodník čistý, nezarastený. Na 
chodníkoch sa môže parkovať tak, aby nebol znemožnený prechod 
chodcom, prípadne prechádzajúcim s kočíkom. Realita je, žiaľ, iná. 

Minulý rok sme zrekonštruovali námestie, časť Hlavnej ulice a Školskú 
ulicu. Pred domami a pri chodníku vznikli vkusné trávnaté 
„predzáhradky“. Udržovať aj tento malý „fliačik“ zelene  pred svojím 
domom nie je pre každého vec samozrejmá. Ako vyzerá priestor meter 
dva od ich plotu ich nezaujíma. 

Na križovatke pri cintoríne zásluhou pár nadšencov vznikol pekný 
okrasný záhon.  Niektoré okrasné kríky boli neskôr vytrhnuté, niektoré 
aj ukradnuté. Pred obecným úradom sú umiestnené kvetináče s 
okrasnými kríkmi, ktoré taktiež niektorým jedincom prekážajú a už 
viackrát boli vytrhnuté. Vytrhnuté boli už aj malé ihličnany na námestí.  

Chodiť von so psom je povolené na vyhradených verejných plochách 
pod podmienkou, že osoba vedie psa uviazaného na vôdzke a 
exkrementy po svojom psovi ihneď zoberie so sebou. Viacerí „psíčkari“ 
psa nemajú uviazaného a najmä nezbierajú exkrementy po svojom 
psovi! Verejné priestory sú znečistené psími exkrementami a majitelia 
pozemkov sa sťažujú, že psi behajú po ich pozemkoch. Teda samotní 
psíčkari si neplnia svoje povinnosti. Na druhej strane ale požadujú od 
obce priestor, kde by sa mohli so psami voľne prechádzať. Obec nemá 
vhodný priestor pre psíčkarov a treba pripomenúť, že takúto povinnosť 
jej zákon ani neukladá. Ale vec je riešiteľná. Je len na majiteľoch psov, 
aby sa pokúsili prenajať si vhodný súkromný pozemok.   

Do závlahového kanála i do kanála vedľa štátnej cesty pri Topoľovom 
sa vynáša odpad z pokosenej trávy. Pritom takýto odpad, prípadne 
zelina zo záhrad, sa dá bez problémov skompostovať doma na vlastnom 
pozemku v malom, lacnom kompostovisku. Podľa všeobecne 
záväzného nariadenia o odpadoch je to povinnosť každého obyvateľa. 
Mnohí to ale nerobia a odpad vynášajú všelikde. 

V obci sa vyskytujú i prípady vandalizmu, poškodzovania obecného 
majetku pod vplyvom alkoholu, drog a pod. Vyzývam občanov, aby 
páchateľov vandalizmu nahlásili priamo starostovi, anonymitu 
oznamovateľa zaručujem. 

Pri utváraní životného prostredia  máme aj dobré výsledky. 
Predovšetkým zásadne k lepšiemu sa zmenil vzhľad námestia, priľahlej 
Hlavnej ulice a Školskej ulice. Vznikla skutočne pekná centrálna zóna 
obce.  Zónu budeme ďalej dotvárať.  

Viacerí obyvatelia napr. Športovej ulice, Južnej ulice, Hlavnej ulice od 
križovatky pri cintoríne po koniec obce v smere na Ostrov a ďalší si 
vzorne udržiavajú okolie svojich domov. V obci je však naďalej dosť 
domov, pred ktorými je tráva nepokosená, chodníky sú zarastené 
burinou a pod.

Rybník zásluhou Združenia rybárov Záhumnie v posledných rokoch 
veľmi opeknel, vidno, že má svojho hospodára. Aj futbalové ihrisko, 
tribúna a viacúčelové nové malé ihrisko sú pýchou našej obce.

V lokalite Hliník bola ešte pred pár rokmi divoká skládka. Obec skládku 
zlikvidovala a miestni záhradkári tam vysadili malý záhon okrasných 
drevín. Pán Kolev z vlastnej iniciatívy udržuje pri svojom pozemku breh 
Dubového. Obec v spolupráci s ÚPSVaR Piešťany a Povodím Váhu 
zamestnala troch našich obyvateľov, ktorí počas šiestich mesiacov čistia 
brehy Dubového v rámci protipovodňových prác. Cieľom je, aby 
Dubové pri našej obci bolo opäť čisté a udržiavané. Na novom i starom 
stave plánujeme urobiť lávku a chodník od nového k starému splavu, 
čím vznikne malá trasa na vychádzky našich občanov. 

Máme záujem aj na vyčistení závlahového kanála, ktorý jeho správca 
Hydromeliorácie š.p. zanedbal a dnes je v katastrofálnom stave. Aj tu sa 
však nájdu pozitívne príklady, napr. p. Halama a niektorí ďalší obyvatelia 
z Topoľového si závlahový kanál pri svojom pozemku vzorne vyčistili a 
vytvorili si pekné životné prostredie. Učitelia základnej a materskej školy 
spolu s deťmi vytvorili na školskom dvore malé záhony, o ktoré sa 
starajú. 

Miestny odbor Matice slovenskej každý rok vyčistí od odpadu lesík 
Blaciny. Obec vyčistila lokalitu Ohrádka, chceme tam osadiť lavičku a 
obyvatelia budú mať ďalšie miesto v prírode na odpočinok.  Babka 
Matejíková sa stará aj v pokročilom veku o záhony na cintoríne, 
pomáhajú aj členky klubu seniorov.         

Naša obec je jednou z mála obcí, ktoré majú vybudovanú verejnú 
kanalizáciu. Obec tým vytvorila podmienky, aby sa odstavili z prevádzky 
netesné žumpy, odstránilo sa nelegálne vypúšťanie žúmp do záhrad, do 
Bariny, do závlahového kanála a pod. V zmysle zákona o verejných 
vodovodoch a kanalizáciách obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 
23/2011,  podľa ktorého každý obyvateľ obce musí byť napojený na 
verejnú kanalizáciu do 31.12.2011 s výnimkou tých, ktorí majú vlastnú 
čističku odpadových vôd. Po tomto termíne bude musieť každý 
obyvateľ preukázať, akým spôsobom likviduje odpadové vody zo svojej 
nehnuteľnosti a porušenie zákona bude sankcionované.   

Obec musí svoje výdavky prispôsobiť príjmom rovnako ako rodina. 
Situácia je, žiaľ, dlhodobo taká, že bežný rozpočet nestačí obciam na 

opravu ciest, budov a iného majetku a už vôbec sa nedá pomýšľať o 
novej výstavbe, či už chodníkov, ciest, budov, a pod. Pre budovanie 
obce sú v súčasnosti jediným reálnym zdrojom eurofondy alebo predaj 
obecného majetku. Veľkým problémom je, že sa nedokážeme 
dostatočne starať o to, čo už bolo vybudované, do čoho boli 
investované značné finančné prostriedky obce. Dôkazom je žalostný 
stav niektorých úsekov dlažbových chodníkov na Slnečnej, Tálovej i 
Južnej ulici.  

Zákonnou povinnosťou každého obyvateľa je podieľať sa na ochrane 
a na zveľaďovaní životného prostredia v obci, napomáhať udržiavať 
poriadok v obci. Ako obec vyzerá nie je teda len úlohou obecnej 
samosprávy. Obec nežiada od obyvateľov, aby sa zapájali do brigád 
známych z minulosti. Stačí, ak si každý obyvateľ splní svoju povinnosť 
starať sa o verejné priestranstvo v susedstve svojho domu, či už ide o 
udržiavanie zelených plôch, čistotu chodníka alebo odhadzovanie 
snehu z neho v zime. Pritom ide o malé plochy, ktorých údržba občana 
nadmerne nezaťaží. Občan si splní svoju povinnosť voči obci a súčasne 
si skrášli okolie svojho domu. O údržbu ostatných verejných plôch sa 
starajú aktivační zamestnanci obce. 

Mnohí z nás sa ešte pamätajú na vyzametané, čisté a popolievané 
priedomia domov, ktoré boli skutočnosťou v našich dedinách ešte nie 
tak dávno. Obyvatelia to chápali ako prirodzenú súčasť starostlivosti o 
svoj dom a jeho okolie, a tým aj o svoju dedinu. Nie richtár alebo 
predseda MNV udržiavali poriadok pred domom obyvateľa. Čo sa 
zmenilo, že mnohí to dnes nechápu?  Prečo je napr. rakúska obec 
viditeľne čistejšia, upravenejšia než slovenská? Pretože obyvatelia tam 
chápu ako samozrejmosť svoju občiansku povinnosť podieľať sa na 
udržovaní poriadku v obci. 

Každý môže pomôcť svojej obci

Ohrádka - pôvodný stavOhrádka - pôvodný stav

Žiaľ, u nás sú aj takí občania, ktorí kladný vzťah k obecnému majetku 
stratili alebo ho nikdy nemali. Od obce len požadujú, mylne si myslia, že 
o všetko sa má postarať obec, občan vraj nemá robiť obci  „nevoľníka“. 
Nechcú udržiavať ani kúsok verejného priestranstva pri svojom dome, 
teda nespravia ani minimum práce prospešnej pre obec.  Pamätajú si len 
svoje práva, ale na povinnosti zabúdajú. Ďalší sa pre niečo chcú obci 
pomstiť, iní zasa vedia najlepšie len kritizovať, čo všetko obec robí zle, čo 
všetko by mala robiť, ale ich vlastná aktivita nie je ich silná stránka a do 
reálnej pomoci obci sa nezapájajú. Stará múdrosť hovorí: každý by si mal 
v prvom rade pozametať pred svojím prahom.

Pomôžme teda svojej obci, ak ju chceme mať čistejšiu, upravenejšiu, 
krajšiu. Ako vyzerá verejné priestranstvo pred domom občana, taký je 
jeho vzťah k obci. Len vtedy, keď obecná samospráva i občania sa budú 
dôsledne starať o svoje časti verejných priestranstiev, bude naša obec 
krajšia. Na záver si dovolím parafrázovať výrok istého známeho štátnika: 
„Nepýtaj sa, čo môže obec urobiť pre Teba, ale spýtaj sa, čo môžeš Ty 
urobiť pre svoju obec.“        

 Ľudovít Boleček, starosta

Ohrádka – súčasný stavOhrádka – súčasný stav
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som rada ,,upratala” umiestnenie všetkých príspevkov tak, aby sa zvýšila ich maximálna 
prehľadnosť. Keďže noviny vychádzajú štvrťročne, nie je ich primárnou funkciou podať aktuálne 
informácie. Napriek tomu sa na predných stranách budú objavovať príspevky najaktuálnejšie 
alebo najdôležitejšie. Posledná strana bude patriť oznamom o pripravovaných akciách, 
pozvánkam, atď. Z rubrík v novinách napríklad pribudne Jazykové okienko, v ktorom sa čitateľ 
dozvie o zaujímavostiach alebo perličkách našej spisovnej slovenčiny, teda bude mať náučnejší 
charakter; ďalej by som rada zaviedla rubriku Predstavujeme Vám, kde sa každý štvrťrok budeme 
snažiť pomocou interview priblížiť niektorých z občanov Veľkého Orvišťa, aby sme sa o sebe 
dozvedeli čosi viac. V tomto čísle som pre Vás pripravila rozhovor s vdp. kaplánom Kolenčíkom, 
ktorý síce nie je naším občanom, ale jeho príchod je natoľko aktuálnou záležitosťou, že som sa 
rozhodla otvoriť túto rubriku práve rozhovorom s ním. V neposlednom rade by som v prípade 
záujmu rada zaviedla aj rubriku Vy sa pýtate, starosta odpovedá. Jej obsahom by boli vybrané napr. 
3 otázky, ktoré by ste sa radi spýtali či už za seba, za celú ulicu či dokonca za obec priamo pána 
starostu, ktorý by Vám v najbližšom čísle odpovedal. Toľko aspoň v krátkosti k niektorým 
pripravovaným zmenám.

Dúfam, že sa Vám naše „staronové“ noviny budú páčiť a že sa nám spoločnými silami podarí 
utvoriť z nich nielen vecné, ale hlavne plnohodnotné čitateľské periodikum.

Mgr. Denisa Pilková, šéfredaktorka
P.S. V prípade záujmu o podieľaní sa na tvorbe novín napríklad svojimi tipmi na zaujímavých ľudí 

do rubriky Predstavujeme Vám, námetmi do Jazykového okienka, či do iných rubrík, môžete tak 
urobiť na mojich vyššie uvedených kontaktných údajoch.

Chceme bývať v čistej a upravenej obci, chceme, aby sa obec 
budovala, rozvíjala. Sú to prirodzené želania hádam každého obyvateľa, 
ale len želania nestačia. Pozrime sa, aká je realita, ako sa staráme o svoju 
obec, ako sa k nej správame.  

Pred niekoľkými rokmi obec vybudovala dlažbové chodníky na 
Slnečnej, Tálovej a Južnej ulici. Povinnosťou každého občana je 
udržiavať pred svojím domom chodník čistý, nezarastený. Na 
chodníkoch sa môže parkovať tak, aby nebol znemožnený prechod 
chodcom, prípadne prechádzajúcim s kočíkom. Realita je, žiaľ, iná. 

Minulý rok sme zrekonštruovali námestie, časť Hlavnej ulice a Školskú 
ulicu. Pred domami a pri chodníku vznikli vkusné trávnaté 
„predzáhradky“. Udržovať aj tento malý „fliačik“ zelene  pred svojím 
domom nie je pre každého vec samozrejmá. Ako vyzerá priestor meter 
dva od ich plotu ich nezaujíma. 

Na križovatke pri cintoríne zásluhou pár nadšencov vznikol pekný 
okrasný záhon.  Niektoré okrasné kríky boli neskôr vytrhnuté, niektoré 
aj ukradnuté. Pred obecným úradom sú umiestnené kvetináče s 
okrasnými kríkmi, ktoré taktiež niektorým jedincom prekážajú a už 
viackrát boli vytrhnuté. Vytrhnuté boli už aj malé ihličnany na námestí.  

Chodiť von so psom je povolené na vyhradených verejných plochách 
pod podmienkou, že osoba vedie psa uviazaného na vôdzke a 
exkrementy po svojom psovi ihneď zoberie so sebou. Viacerí „psíčkari“ 
psa nemajú uviazaného a najmä nezbierajú exkrementy po svojom 
psovi! Verejné priestory sú znečistené psími exkrementami a majitelia 
pozemkov sa sťažujú, že psi behajú po ich pozemkoch. Teda samotní 
psíčkari si neplnia svoje povinnosti. Na druhej strane ale požadujú od 
obce priestor, kde by sa mohli so psami voľne prechádzať. Obec nemá 
vhodný priestor pre psíčkarov a treba pripomenúť, že takúto povinnosť 
jej zákon ani neukladá. Ale vec je riešiteľná. Je len na majiteľoch psov, 
aby sa pokúsili prenajať si vhodný súkromný pozemok.   

Do závlahového kanála i do kanála vedľa štátnej cesty pri Topoľovom 
sa vynáša odpad z pokosenej trávy. Pritom takýto odpad, prípadne 
zelina zo záhrad, sa dá bez problémov skompostovať doma na vlastnom 
pozemku v malom, lacnom kompostovisku. Podľa všeobecne 
záväzného nariadenia o odpadoch je to povinnosť každého obyvateľa. 
Mnohí to ale nerobia a odpad vynášajú všelikde. 

V obci sa vyskytujú i prípady vandalizmu, poškodzovania obecného 
majetku pod vplyvom alkoholu, drog a pod. Vyzývam občanov, aby 
páchateľov vandalizmu nahlásili priamo starostovi, anonymitu 
oznamovateľa zaručujem. 

Pri utváraní životného prostredia  máme aj dobré výsledky. 
Predovšetkým zásadne k lepšiemu sa zmenil vzhľad námestia, priľahlej 
Hlavnej ulice a Školskej ulice. Vznikla skutočne pekná centrálna zóna 
obce.  Zónu budeme ďalej dotvárať.  

Viacerí obyvatelia napr. Športovej ulice, Južnej ulice, Hlavnej ulice od 
križovatky pri cintoríne po koniec obce v smere na Ostrov a ďalší si 
vzorne udržiavajú okolie svojich domov. V obci je však naďalej dosť 
domov, pred ktorými je tráva nepokosená, chodníky sú zarastené 
burinou a pod.

Rybník zásluhou Združenia rybárov Záhumnie v posledných rokoch 
veľmi opeknel, vidno, že má svojho hospodára. Aj futbalové ihrisko, 
tribúna a viacúčelové nové malé ihrisko sú pýchou našej obce.

V lokalite Hliník bola ešte pred pár rokmi divoká skládka. Obec skládku 
zlikvidovala a miestni záhradkári tam vysadili malý záhon okrasných 
drevín. Pán Kolev z vlastnej iniciatívy udržuje pri svojom pozemku breh 
Dubového. Obec v spolupráci s ÚPSVaR Piešťany a Povodím Váhu 
zamestnala troch našich obyvateľov, ktorí počas šiestich mesiacov čistia 
brehy Dubového v rámci protipovodňových prác. Cieľom je, aby 
Dubové pri našej obci bolo opäť čisté a udržiavané. Na novom i starom 
stave plánujeme urobiť lávku a chodník od nového k starému splavu, 
čím vznikne malá trasa na vychádzky našich občanov. 

Máme záujem aj na vyčistení závlahového kanála, ktorý jeho správca 
Hydromeliorácie š.p. zanedbal a dnes je v katastrofálnom stave. Aj tu sa 
však nájdu pozitívne príklady, napr. p. Halama a niektorí ďalší obyvatelia 
z Topoľového si závlahový kanál pri svojom pozemku vzorne vyčistili a 
vytvorili si pekné životné prostredie. Učitelia základnej a materskej školy 
spolu s deťmi vytvorili na školskom dvore malé záhony, o ktoré sa 
starajú. 

Miestny odbor Matice slovenskej každý rok vyčistí od odpadu lesík 
Blaciny. Obec vyčistila lokalitu Ohrádka, chceme tam osadiť lavičku a 
obyvatelia budú mať ďalšie miesto v prírode na odpočinok.  Babka 
Matejíková sa stará aj v pokročilom veku o záhony na cintoríne, 
pomáhajú aj členky klubu seniorov.         

Naša obec je jednou z mála obcí, ktoré majú vybudovanú verejnú 
kanalizáciu. Obec tým vytvorila podmienky, aby sa odstavili z prevádzky 
netesné žumpy, odstránilo sa nelegálne vypúšťanie žúmp do záhrad, do 
Bariny, do závlahového kanála a pod. V zmysle zákona o verejných 
vodovodoch a kanalizáciách obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 
23/2011,  podľa ktorého každý obyvateľ obce musí byť napojený na 
verejnú kanalizáciu do 31.12.2011 s výnimkou tých, ktorí majú vlastnú 
čističku odpadových vôd. Po tomto termíne bude musieť každý 
obyvateľ preukázať, akým spôsobom likviduje odpadové vody zo svojej 
nehnuteľnosti a porušenie zákona bude sankcionované.   

Obec musí svoje výdavky prispôsobiť príjmom rovnako ako rodina. 
Situácia je, žiaľ, dlhodobo taká, že bežný rozpočet nestačí obciam na 

opravu ciest, budov a iného majetku a už vôbec sa nedá pomýšľať o 
novej výstavbe, či už chodníkov, ciest, budov, a pod. Pre budovanie 
obce sú v súčasnosti jediným reálnym zdrojom eurofondy alebo predaj 
obecného majetku. Veľkým problémom je, že sa nedokážeme 
dostatočne starať o to, čo už bolo vybudované, do čoho boli 
investované značné finančné prostriedky obce. Dôkazom je žalostný 
stav niektorých úsekov dlažbových chodníkov na Slnečnej, Tálovej i 
Južnej ulici.  

Zákonnou povinnosťou každého obyvateľa je podieľať sa na ochrane 
a na zveľaďovaní životného prostredia v obci, napomáhať udržiavať 
poriadok v obci. Ako obec vyzerá nie je teda len úlohou obecnej 
samosprávy. Obec nežiada od obyvateľov, aby sa zapájali do brigád 
známych z minulosti. Stačí, ak si každý obyvateľ splní svoju povinnosť 
starať sa o verejné priestranstvo v susedstve svojho domu, či už ide o 
udržiavanie zelených plôch, čistotu chodníka alebo odhadzovanie 
snehu z neho v zime. Pritom ide o malé plochy, ktorých údržba občana 
nadmerne nezaťaží. Občan si splní svoju povinnosť voči obci a súčasne 
si skrášli okolie svojho domu. O údržbu ostatných verejných plôch sa 
starajú aktivační zamestnanci obce. 

Mnohí z nás sa ešte pamätajú na vyzametané, čisté a popolievané 
priedomia domov, ktoré boli skutočnosťou v našich dedinách ešte nie 
tak dávno. Obyvatelia to chápali ako prirodzenú súčasť starostlivosti o 
svoj dom a jeho okolie, a tým aj o svoju dedinu. Nie richtár alebo 
predseda MNV udržiavali poriadok pred domom obyvateľa. Čo sa 
zmenilo, že mnohí to dnes nechápu?  Prečo je napr. rakúska obec 
viditeľne čistejšia, upravenejšia než slovenská? Pretože obyvatelia tam 
chápu ako samozrejmosť svoju občiansku povinnosť podieľať sa na 
udržovaní poriadku v obci. 

Každý môže pomôcť svojej obci

Ohrádka - pôvodný stavOhrádka - pôvodný stav

Žiaľ, u nás sú aj takí občania, ktorí kladný vzťah k obecnému majetku 
stratili alebo ho nikdy nemali. Od obce len požadujú, mylne si myslia, že 
o všetko sa má postarať obec, občan vraj nemá robiť obci  „nevoľníka“. 
Nechcú udržiavať ani kúsok verejného priestranstva pri svojom dome, 
teda nespravia ani minimum práce prospešnej pre obec.  Pamätajú si len 
svoje práva, ale na povinnosti zabúdajú. Ďalší sa pre niečo chcú obci 
pomstiť, iní zasa vedia najlepšie len kritizovať, čo všetko obec robí zle, čo 
všetko by mala robiť, ale ich vlastná aktivita nie je ich silná stránka a do 
reálnej pomoci obci sa nezapájajú. Stará múdrosť hovorí: každý by si mal 
v prvom rade pozametať pred svojím prahom.

Pomôžme teda svojej obci, ak ju chceme mať čistejšiu, upravenejšiu, 
krajšiu. Ako vyzerá verejné priestranstvo pred domom občana, taký je 
jeho vzťah k obci. Len vtedy, keď obecná samospráva i občania sa budú 
dôsledne starať o svoje časti verejných priestranstiev, bude naša obec 
krajšia. Na záver si dovolím parafrázovať výrok istého známeho štátnika: 
„Nepýtaj sa, čo môže obec urobiť pre Teba, ale spýtaj sa, čo môžeš Ty 
urobiť pre svoju obec.“        

 Ľudovít Boleček, starosta

Ohrádka – súčasný stavOhrádka – súčasný stav
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KULTÚRA KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Blahoželanie p. Táborskej
Začiatkom mája sa dožila krásnych 91 rokov pani Jolana Táborská. 

Zaželať ku krásnemu sviatku sme jej prišli spolu s pánom starostom a 
pani Knapcovou. Pani Knapcová spolu s pani Balekovou oživili túto 
peknú chvíľu piesňami. 

Eva Folajtárová

Ako v minulom roku, tak i tento rok mohli občania osláviť sviatok 1. 
mája účasťou na kultúrnej akcii stavania mája, ktorú zorganizovala 
kultúrna komisia na čele s jej predsedníčkou p. Bohovicovou. Napriek 
nepriaznivému počasiu, kvôli ktorému sa do poslednej chvíle 
rozhodovalo o konaní akcie, všetko dobre dopadlo a hostia si mohli 
pochutnať na gulášiku a vynikajúcich klobáskach pod šírym nebom pri 
budove OÚ. Zabezpečené bolo i občerstvenie – víno, káva a 
nealkoholické nápoje. Hostia i občania si mohli pochutnať aj na 
zákuskoch, ktoré upiekli členky komisie pre nás všetkých. Program 
otvoril svojím príhovorom starosta obce p. Boleček, ktorého vystriedal 
svojimi vtipnými príhodami známy športový komentátor p. Polák. 
Dobrú náladu tanečnými country pesničkami podporovala aj skupina 
„Ako kedy“. Účasť občanov bola naozaj bohatá, o čom svedčili aj prázdne 
varnice od guláša a vypredané klobásky. Ľudia sedeli a zabávali sa do 
neskorých večerných hodín. 

Kultúrna komisia by sa rada touto formou poďakovala všetkým, ktorí 
sponzorsky prispeli na uskutočnenie tejto slávnosti:

p. Pavel Táborský st., p. Pavel Táborský ml., p. Terézia Marková, p. Darina 
Pilková, p. Roman Táborský. 

Ďakujeme aj majstrovi kuchárovi p. Chalánymu za vynikajúci guláš a 
všetkým, ktorí sa svojou pomocou podieľali na organizácii osláv.

Kultúrna komisia verí, že organizáciou tejto akcie umožnila občanom 
spestriť si svoj voľný čas a pochutnať si na pripravenom jedle. Ďakujeme 
za účasť!

Oslavy 1. mája (30.4.2011)

Oslavy Dňa matiek 8.5.2011 
(Deň Červeného kríža)

Oslavy Dňa matiek sa uskutočnili v kultúrnom dome OÚ, kde sme 
matkám pripravili bohatý program. Vystúpili deti zo základnej aj 
materskej školy s programom, ktorý s deťmi nacvičili ich učitelia spolu s 
pánom riaditeľom ZŠ a s pani riaditeľkou MŠ. Do programu prispeli aj 
seniori z klubu dôchodcov Jasmín. Naše mamy a staré mamy boli 
obdarované čokoládou a karafiátom. 

Pri príležitosti Dňa Červeného kríža sociálna komisia spolu s kultúrnou 
komisiou zablahoželali aj poďakovali p. Irene Duricovej za diamantovú 
plaketu, ktorú získala za darovanie krvi v počte 60-krát. V našej obci 
nesmieme zabudnúť na darcu krvi, ktorý daroval krv až 76-krát, na p. 
Romana Mokriša. Blahoželáme!

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili osláv Dňa matiek, aj tým, ktorí sa 
podieľali na ich príprave: p. Hoštákovi, p. Machajovej a členom kultúrnej 
komisie.

členky kultúrnej komisie
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V utorok 5. 7. 2011 sme na sviatok sv. Cyrila a Metoda v našom kostolíku 
privítali nového kňaza vo Farnosti sv. Štefana v Piešťanoch, novokňaza 
Mariána Kolenčíka. Otcom arcibiskupom bol do našej farnosti 
ustanovený od 1. júla 2011 a vystriedal tak p. kaplána Ľuboša Tvrdého, 
ktorý u nás pôsobil takmer dva roky.  Prajeme mu, aby sa u nás dobre cítil 
a aby ho Pán Boh v  kňazskej službe požehnával, posväcoval, dal mu 
pevné zdravie, silu, odvahu a trpezlivosť neustále kráčať vo svetle 
Kristovom. Vyprosujeme mu hojnosť božích milostí, darov Ducha 
Svätého a lásku čerpanú zo Srdca Ježišovho. Nepoškvrnená Panna Mária 
nech mu pomáha a nech ho učí denne žiť s Kristom a pre Krista podľa 
slov evanjelia.

šéfredaktorka

Vítanie novokňaza

Marián Kolenčík: „Moje povolanie je pre mňa 
ten najväčší dar.“

sa narodil 10.5.1985 v Trenčíne. Do 
svojich 3 rokov žil v Hornej Strede, potom 
sa s rodinou presťahovali do Považian, 
kde navštevoval ZŠ. ZSPŠ absolvoval v 
Novom Meste nad Váhom. V roku 2005 
n a s t ú p i l  d o  s e m i n á r a  v  B A  n a  
Rímskokatolíckej cyri lometodskej 
bohosloveckej  fak ulte  UK .  Jeho 
diakonská vysviacka sa konala 12. júna 
2010 v Katedrále Jána Krstiteľa v Trnave, 
kde bol o rok neskôr 11. júna 2011 
vysvätený za diecézneho kňaza. V 
súčasnosti pôsobí ako kaplán vo Farnosti 
sv. Štefana v Piešťanoch s filiálkou Veľké 
Orvište, teda je i naším duchovným 

pastierom. S naším novokňazom sa špeciálne pre ON rozprávala Denisa 
Pilková.

Ako ste sa dostali ku kňazskému povolaniu? Čo Vás k nemu 
viedlo?

- V prvom rade som chcel priviesť ľudí k spáse, aby vo svojom živote 
objavili Krista. Mal som a stále mám starosť o ľudí tohto sveta. Taktiež k 
tomu prispel i dobrý príklad kňazov vo farnosti, predovšetkým pána 
farára Kučeríka, ktorého si iste veriaci z Veľkého Orvišťa pamätajú, bol tu 
totiž kedysi kaplánom tak ako ja dnes.

Čo  pre Vás znamená Vaše povolanie?
- Moje povolanie pre mňa znamená ten najväčší, najvznešenejší a 

najvzácnejší nezaslúžený dar, ktorý mi Pán vložil do srdca a zároveň je 
tento dar pre mňa veľké tajomstvo. Tak ako to povedal i bl. Ján Pavol II.: 
povolanie ku kňazstvu a kňazskej službe je dar a tajomstvo. Pánovo 
pozvanie, aby som bol bližšie k nemu a nasledoval ho a slúžil mu v 
bratoch a sestrách, je pre mňa zároveň i určitou výzvou. Výzvou, aby som 
svoj kňazský život žil tak, aby bol Boh vždy v mojom živote na prvom 

mieste, výzvou stále sa pripodobňovať Kristovmu najsvätejšiemu srdcu, 
snažiť sa byť dobrým a svätým kňazom, aby Boh mohol skrze mňa 
pôsobiť vo svete a všade tam, kde budem poslaný.

Čo na to Vaša rodina, keď ste im oznámili, že sa chcete stať 
kňazom?

- Spočiatku nadšení veľmi neboli, pretože pôvodne som sa chcel stať 
rehoľníkom – františkánom, ale keď som si podal prihlášku na 
bohosloveckú fakultu za diecézneho kňaza, boli šťastnejší. Postupom 
času boli veľmi radi, že som sa tak rozhodol.

Máte súrodencov?
- Áno, dvoch, obaja sú odo mňa mladší – sestra aj brat.
Aké sú Vaše prvé dojmy z piešťanskej farnosti?
- Pozitívne. Veľmi sa mi tu páči, cítim, že sú tu dobrí ľudia, pre ktorých sa 

tu oplatí byť a spolupracovať s nimi. Navyše mám tu dobrého dekana. 
Koľkí novokňazi boli spolu s Vami tento rok vysvätení?
- Bolo nás spolu pre Trnavskú arcidiecézu vysvätených 5, z toho dvaja 

novokňazi a traja diakoni.
To je dosť malé číslo, prečo je to podľa Vás tak?
- Podľa mňa je to aj preto, že ľudia sa málo modlia za nové kňazské a 

rehoľné povolania. Hovorí sa, že kňazské povolanie je plod modlitieb 
veriacich. Možno by sa naozaj oplatilo, keby sa všetci naozaj z 
úprimného srdca modlili napr. každý štvrtok alebo každý prvý štvrtok za 
nové kňazské a rehoľné povolania. Možno by sme sa až čudovali, koľko 
by bolo nových kňazských a rehoľných povolaní. Toto všetko je však len 
na nás a Boh čaká, či ho poprosíme. Rozhodnutie je len na nás, tak 
neváhajme a prosme!

Kto je Vašou inšpiráciou alebo vzorom?
-Mojím osobným vzorom bol, ale stále i je pán farár Ján Kučerík, 

ktorého si Pán, po ťažkej a namáhavej chorobe, povolal tento rok k sebe. 
On bol práve tým, ktorý ma priviedol naspäť k viere, ku kostolu a 
nakoniec ku kňazstvu. Jeho obetavý a príkladný život kňaza bol pre mňa 
veľkým vzorom. A práve jeho príkladný život a nesmierna láska a 
starostlivosť o ľudí a o farnosť ma podnietili k tomu, aby som neváhal a 
odpovedal na Pánovo volanie svojím áno. Mojím vzorom je aj 
vzdialenejší strýko Dušan Kolenčík, práve jeho primície boli veľkým 
zlomom v mojom živote. Zo svätých je to Ján Maria Vianney, Don Bosco a 
Dominic Savio.

Čomu sa venujete vo voľnom čase?
- Rád športujem. Mám rád hokej, futbal, bicyklovanie a turistiku. 

V klube sa už roky každý pondelok pravidelne stretávame, a keď sú 
nejaké tie akcie, tak aj inokedy. Máme pedikérku i kaderníčku, ktoré 
nám, ale aj nedôchodcom, podľa potreby obyčajne každé dva týždne 
poskytujú svoje služby za polovičné ceny. Veľmi si to ceníme, pretože 
takto za nimi tie staršie z nás nemusia dochádzať do Piešťan, čím šetríme 
čas i peniaze. 

V našom klube sme tak ako každý rok oslávili za prítomnosti pána 
starostu Deň matiek. Občerstvenie a pohostenie nám poskytlo miestne 
zastupiteľstvo, za čo srdečne ďakujeme. Menovite ďakujeme pánovi 
starostovi za jeho sponzorské. My sme prispeli svojím programom, 
básňami alebo piesňami. Tiež k nám pravidelne prichádzajú naši 
najmenší škôlkari i školáci. Donesú nám vlastnoručne vyhotovené 
darčeky a rozveselia nám naše srdiečka svojím spevom a recitovaním 
básní. No a my im zasa na oplátku napečieme a srdečne ich pohostíme. 

Z činnosti klubu seniorov Jazmín

Na Deň detí zasa naša členka napiekla pre rybárov, aby mali čím 
pohostiť naše deti.

Náš klub však „nesedí“ iba doma. I tento jún sme boli v spolupráci so 
sociálnou komisiou v Podhájskej na kúpalisku. Výlet sa nám vydaril a už 
teraz sa tešíme na september, v ktorom máme naplánovanú púť do 
Marianky. 

Na záver treba vyzdvihnúť i pracovitosť niektorých našich stálych 
členiek, ktoré pomáhajú pri upratovaní cintorína. Aj teraz sme vysadili 
nové kvety pri vstupe do kostola, aj pri krížoch na cintoríne. Bodaj by sa i 
z radov mladších našli ochotné ruky prispieť k čistote a poriadku na 
cintoríne a v dedine, veď je to vizitka celej obce.

hospodárka klubu seniorov p. Knapcová

PREDSTAVUJEME VÁM

Adela Bohovicová, predsedníčka kultúrnej komisie
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KULTÚRA KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Blahoželanie p. Táborskej
Začiatkom mája sa dožila krásnych 91 rokov pani Jolana Táborská. 

Zaželať ku krásnemu sviatku sme jej prišli spolu s pánom starostom a 
pani Knapcovou. Pani Knapcová spolu s pani Balekovou oživili túto 
peknú chvíľu piesňami. 

Eva Folajtárová

Ako v minulom roku, tak i tento rok mohli občania osláviť sviatok 1. 
mája účasťou na kultúrnej akcii stavania mája, ktorú zorganizovala 
kultúrna komisia na čele s jej predsedníčkou p. Bohovicovou. Napriek 
nepriaznivému počasiu, kvôli ktorému sa do poslednej chvíle 
rozhodovalo o konaní akcie, všetko dobre dopadlo a hostia si mohli 
pochutnať na gulášiku a vynikajúcich klobáskach pod šírym nebom pri 
budove OÚ. Zabezpečené bolo i občerstvenie – víno, káva a 
nealkoholické nápoje. Hostia i občania si mohli pochutnať aj na 
zákuskoch, ktoré upiekli členky komisie pre nás všetkých. Program 
otvoril svojím príhovorom starosta obce p. Boleček, ktorého vystriedal 
svojimi vtipnými príhodami známy športový komentátor p. Polák. 
Dobrú náladu tanečnými country pesničkami podporovala aj skupina 
„Ako kedy“. Účasť občanov bola naozaj bohatá, o čom svedčili aj prázdne 
varnice od guláša a vypredané klobásky. Ľudia sedeli a zabávali sa do 
neskorých večerných hodín. 

Kultúrna komisia by sa rada touto formou poďakovala všetkým, ktorí 
sponzorsky prispeli na uskutočnenie tejto slávnosti:

p. Pavel Táborský st., p. Pavel Táborský ml., p. Terézia Marková, p. Darina 
Pilková, p. Roman Táborský. 

Ďakujeme aj majstrovi kuchárovi p. Chalánymu za vynikajúci guláš a 
všetkým, ktorí sa svojou pomocou podieľali na organizácii osláv.

Kultúrna komisia verí, že organizáciou tejto akcie umožnila občanom 
spestriť si svoj voľný čas a pochutnať si na pripravenom jedle. Ďakujeme 
za účasť!

Oslavy 1. mája (30.4.2011)

Oslavy Dňa matiek 8.5.2011 
(Deň Červeného kríža)

Oslavy Dňa matiek sa uskutočnili v kultúrnom dome OÚ, kde sme 
matkám pripravili bohatý program. Vystúpili deti zo základnej aj 
materskej školy s programom, ktorý s deťmi nacvičili ich učitelia spolu s 
pánom riaditeľom ZŠ a s pani riaditeľkou MŠ. Do programu prispeli aj 
seniori z klubu dôchodcov Jasmín. Naše mamy a staré mamy boli 
obdarované čokoládou a karafiátom. 

Pri príležitosti Dňa Červeného kríža sociálna komisia spolu s kultúrnou 
komisiou zablahoželali aj poďakovali p. Irene Duricovej za diamantovú 
plaketu, ktorú získala za darovanie krvi v počte 60-krát. V našej obci 
nesmieme zabudnúť na darcu krvi, ktorý daroval krv až 76-krát, na p. 
Romana Mokriša. Blahoželáme!

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili osláv Dňa matiek, aj tým, ktorí sa 
podieľali na ich príprave: p. Hoštákovi, p. Machajovej a členom kultúrnej 
komisie.

členky kultúrnej komisie
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V utorok 5. 7. 2011 sme na sviatok sv. Cyrila a Metoda v našom kostolíku 
privítali nového kňaza vo Farnosti sv. Štefana v Piešťanoch, novokňaza 
Mariána Kolenčíka. Otcom arcibiskupom bol do našej farnosti 
ustanovený od 1. júla 2011 a vystriedal tak p. kaplána Ľuboša Tvrdého, 
ktorý u nás pôsobil takmer dva roky.  Prajeme mu, aby sa u nás dobre cítil 
a aby ho Pán Boh v  kňazskej službe požehnával, posväcoval, dal mu 
pevné zdravie, silu, odvahu a trpezlivosť neustále kráčať vo svetle 
Kristovom. Vyprosujeme mu hojnosť božích milostí, darov Ducha 
Svätého a lásku čerpanú zo Srdca Ježišovho. Nepoškvrnená Panna Mária 
nech mu pomáha a nech ho učí denne žiť s Kristom a pre Krista podľa 
slov evanjelia.

šéfredaktorka

Vítanie novokňaza

Marián Kolenčík: „Moje povolanie je pre mňa 
ten najväčší dar.“

sa narodil 10.5.1985 v Trenčíne. Do 
svojich 3 rokov žil v Hornej Strede, potom 
sa s rodinou presťahovali do Považian, 
kde navštevoval ZŠ. ZSPŠ absolvoval v 
Novom Meste nad Váhom. V roku 2005 
n a s t ú p i l  d o  s e m i n á r a  v  B A  n a  
Rímskokatolíckej cyri lometodskej 
bohosloveckej  fak ulte  UK .  Jeho 
diakonská vysviacka sa konala 12. júna 
2010 v Katedrále Jána Krstiteľa v Trnave, 
kde bol o rok neskôr 11. júna 2011 
vysvätený za diecézneho kňaza. V 
súčasnosti pôsobí ako kaplán vo Farnosti 
sv. Štefana v Piešťanoch s filiálkou Veľké 
Orvište, teda je i naším duchovným 

pastierom. S naším novokňazom sa špeciálne pre ON rozprávala Denisa 
Pilková.

Ako ste sa dostali ku kňazskému povolaniu? Čo Vás k nemu 
viedlo?

- V prvom rade som chcel priviesť ľudí k spáse, aby vo svojom živote 
objavili Krista. Mal som a stále mám starosť o ľudí tohto sveta. Taktiež k 
tomu prispel i dobrý príklad kňazov vo farnosti, predovšetkým pána 
farára Kučeríka, ktorého si iste veriaci z Veľkého Orvišťa pamätajú, bol tu 
totiž kedysi kaplánom tak ako ja dnes.

Čo  pre Vás znamená Vaše povolanie?
- Moje povolanie pre mňa znamená ten najväčší, najvznešenejší a 

najvzácnejší nezaslúžený dar, ktorý mi Pán vložil do srdca a zároveň je 
tento dar pre mňa veľké tajomstvo. Tak ako to povedal i bl. Ján Pavol II.: 
povolanie ku kňazstvu a kňazskej službe je dar a tajomstvo. Pánovo 
pozvanie, aby som bol bližšie k nemu a nasledoval ho a slúžil mu v 
bratoch a sestrách, je pre mňa zároveň i určitou výzvou. Výzvou, aby som 
svoj kňazský život žil tak, aby bol Boh vždy v mojom živote na prvom 

mieste, výzvou stále sa pripodobňovať Kristovmu najsvätejšiemu srdcu, 
snažiť sa byť dobrým a svätým kňazom, aby Boh mohol skrze mňa 
pôsobiť vo svete a všade tam, kde budem poslaný.

Čo na to Vaša rodina, keď ste im oznámili, že sa chcete stať 
kňazom?

- Spočiatku nadšení veľmi neboli, pretože pôvodne som sa chcel stať 
rehoľníkom – františkánom, ale keď som si podal prihlášku na 
bohosloveckú fakultu za diecézneho kňaza, boli šťastnejší. Postupom 
času boli veľmi radi, že som sa tak rozhodol.

Máte súrodencov?
- Áno, dvoch, obaja sú odo mňa mladší – sestra aj brat.
Aké sú Vaše prvé dojmy z piešťanskej farnosti?
- Pozitívne. Veľmi sa mi tu páči, cítim, že sú tu dobrí ľudia, pre ktorých sa 

tu oplatí byť a spolupracovať s nimi. Navyše mám tu dobrého dekana. 
Koľkí novokňazi boli spolu s Vami tento rok vysvätení?
- Bolo nás spolu pre Trnavskú arcidiecézu vysvätených 5, z toho dvaja 

novokňazi a traja diakoni.
To je dosť malé číslo, prečo je to podľa Vás tak?
- Podľa mňa je to aj preto, že ľudia sa málo modlia za nové kňazské a 

rehoľné povolania. Hovorí sa, že kňazské povolanie je plod modlitieb 
veriacich. Možno by sa naozaj oplatilo, keby sa všetci naozaj z 
úprimného srdca modlili napr. každý štvrtok alebo každý prvý štvrtok za 
nové kňazské a rehoľné povolania. Možno by sme sa až čudovali, koľko 
by bolo nových kňazských a rehoľných povolaní. Toto všetko je však len 
na nás a Boh čaká, či ho poprosíme. Rozhodnutie je len na nás, tak 
neváhajme a prosme!

Kto je Vašou inšpiráciou alebo vzorom?
-Mojím osobným vzorom bol, ale stále i je pán farár Ján Kučerík, 

ktorého si Pán, po ťažkej a namáhavej chorobe, povolal tento rok k sebe. 
On bol práve tým, ktorý ma priviedol naspäť k viere, ku kostolu a 
nakoniec ku kňazstvu. Jeho obetavý a príkladný život kňaza bol pre mňa 
veľkým vzorom. A práve jeho príkladný život a nesmierna láska a 
starostlivosť o ľudí a o farnosť ma podnietili k tomu, aby som neváhal a 
odpovedal na Pánovo volanie svojím áno. Mojím vzorom je aj 
vzdialenejší strýko Dušan Kolenčík, práve jeho primície boli veľkým 
zlomom v mojom živote. Zo svätých je to Ján Maria Vianney, Don Bosco a 
Dominic Savio.

Čomu sa venujete vo voľnom čase?
- Rád športujem. Mám rád hokej, futbal, bicyklovanie a turistiku. 

V klube sa už roky každý pondelok pravidelne stretávame, a keď sú 
nejaké tie akcie, tak aj inokedy. Máme pedikérku i kaderníčku, ktoré 
nám, ale aj nedôchodcom, podľa potreby obyčajne každé dva týždne 
poskytujú svoje služby za polovičné ceny. Veľmi si to ceníme, pretože 
takto za nimi tie staršie z nás nemusia dochádzať do Piešťan, čím šetríme 
čas i peniaze. 

V našom klube sme tak ako každý rok oslávili za prítomnosti pána 
starostu Deň matiek. Občerstvenie a pohostenie nám poskytlo miestne 
zastupiteľstvo, za čo srdečne ďakujeme. Menovite ďakujeme pánovi 
starostovi za jeho sponzorské. My sme prispeli svojím programom, 
básňami alebo piesňami. Tiež k nám pravidelne prichádzajú naši 
najmenší škôlkari i školáci. Donesú nám vlastnoručne vyhotovené 
darčeky a rozveselia nám naše srdiečka svojím spevom a recitovaním 
básní. No a my im zasa na oplátku napečieme a srdečne ich pohostíme. 

Z činnosti klubu seniorov Jazmín

Na Deň detí zasa naša členka napiekla pre rybárov, aby mali čím 
pohostiť naše deti.

Náš klub však „nesedí“ iba doma. I tento jún sme boli v spolupráci so 
sociálnou komisiou v Podhájskej na kúpalisku. Výlet sa nám vydaril a už 
teraz sa tešíme na september, v ktorom máme naplánovanú púť do 
Marianky. 

Na záver treba vyzdvihnúť i pracovitosť niektorých našich stálych 
členiek, ktoré pomáhajú pri upratovaní cintorína. Aj teraz sme vysadili 
nové kvety pri vstupe do kostola, aj pri krížoch na cintoríne. Bodaj by sa i 
z radov mladších našli ochotné ruky prispieť k čistote a poriadku na 
cintoríne a v dedine, veď je to vizitka celej obce.

hospodárka klubu seniorov p. Knapcová

PREDSTAVUJEME VÁM

Adela Bohovicová, predsedníčka kultúrnej komisie
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Najlepší žiaci školy v školskom roku 2010/2011

Mgr. Peter Turza

Terezka Králiková
bola vyhodnotená ako najlepšia žiačka
2. ročníka. Neustále dosahovala výborné 

výsledky a jej prvenstvo schválili i ostatní 
žiaci v ročníku. Vyniká najmä v slovenskom 
jazyku, pozoruhodné sú jej čitateľské 
zručnosti.

Má výborné komunikačné schopnosti, je 
o p o ro u  p r i  re a l i z á c i i  k u l t ú r nyc h  
programov školy. Je veľmi talentovaná 
hudobníčka i tanečníčka a tieto danosti si 
ďalej rozvíjav ZUŠ Piešťany.

Patrik Podhorný
obhájil vlaňajšie prvenstvo a bol 

vyhodnotený ako najlepší žiak tretieho 
ročníka.

Počas celého roka dosahoval výborné 
výsledky vo všetkých predmetoch.

 Vyniká najmä v matematike a 
vlastivede, pozoruhodné sú jeho 
vedomosti v oblasti prírodovedy.  
Úspešne reprezentoval  školu na 
športovej olympiáde a získal bronzovú 
medailu v hode kriketovou loptičkou.

Oliver Folajtár
Je najlepším žiakom 4.ročníka. 
Dosahoval výborné študijné výsledky 

počas celej školskej dochádzky na našej 
škole. Podával rovnomerné výkony vo 
všetkých predmetoch a prejavoval veľký 
záujem o učenie. Voľný čas rád trávi pri 
počítači, a to nielen hraním sa, ale aj 
získavaním  informácií z internetu. Veľkú 
pochvalu si  určite zaslúžia jeho 
prezentácie, ktoré vytváral  v programe 
PowerPoint.

Dňa 24. mája 2011 sa v Dubovanoch uskutočnil XIII. ročník športovej 
olympiády žiakov neplnoorganizovaných škôl okresu Piešťany.

Darilo sa aj žiakom našej školy, ktorí získali dve zlaté, dve strieborné a 
jednu bronzovú medailu.  Zlato vybojovali Veronika Dzurová /v behu na 
60 m/ a Nikoleta Niznerová /v hode kriketovou loptičkou/.

Striebro získali v disciplíne hod kriketovou loptičkou Veronika Dzurová 
/kategória 1. – 2. roč./ a Nikola Machajová / kategória 3. – 4. roč./. Patrik 
Podhorný potvrdil dominanciu našej školy v tejto disciplíne, v ktorej 
vybojoval bronz.

V doplnkovej disciplíne „preťahovanie lanom“ získalo druhé miesto 
družstvo mladších žiakov v zložení  Veronika Dzurová, Tereza Králiková, 
Viktória Gočalová, Matej Vavrinec, Michal Šimonič a Filip Šandrik.

Športové úspechy žiakov našej školy

Naši úspešní medailisti –zľava Nikoleta Niznerová, Nikola Machajová,
Veronika Dzurová  a Patrik Podhorný

Naši úspešní medailisti –zľava Nikoleta Niznerová, Nikola Machajová,
Veronika Dzurová  a Patrik Podhorný

Najúspešnejšou 
reprezentantkou našej školy bola 

Veronika Dzurová.
Získala zlatú medailu v behu na 

60 metrov a striebornú medailu 
v hode kriketovou loptičkou.

Nikoleta Niznerová je našou 
spoľahlivou zlatou medailistkou. 

V hode kriketovou loptičkou zvíťazila 
ako prváčka na olympiáde 

v Krakovanoch, ako druháčka 
zopakovala svoj úspech na vlaňajšej 

olympiáde v Trebaticiach a zlato 
si do tretice priviezla i z Dubovian.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Posledný júnový deň sa niesol v znamení bilancovania celoročnej 
práce žiakov i pedagógov našej základnej školy. Za účasti najvyšších 
predstaviteľov obce

RNDr. Ľudovíta Bolečka a Ing. Jaroslava Maca boli žiakom odovzdané 
okrem vysvedčení aj ocenenia za najlepšie študijné výsledky a vzornú 
reprezentáciu školy. Starosta obce odovzdal čestné uznania za 
najlepšie študijné výsledky a finančné prémie žiakom Terezke 
Králikovej, Patrikovi Podhornému a Oliverovi Folajtárovi.

Za vzornú reprezentáciu školy prevzali ďakovné listy Veronika 
Dzurová, Romana Horňáčková, Nikoleta Niznerová, Nikola Machajová a 
Patrik Podhorný.

Mgr. Peter Turza

Základná škola slávnostne ukončila školský rok

Ocenenie pre najlepšieho žiaka si prevzalpo tretíkrát Oliver Folajtár.Ocenenie pre najlepšieho žiaka si prevzalpo tretíkrát Oliver Folajtár.

Ďakovný list za vzornú reprezentáciu školy prevzala Nikola Machajová.Ďakovný list za vzornú reprezentáciu školy prevzala Nikola Machajová.

Ďakovný list za vzornú reprezentáciu školy potešil i Veroniku Dzurovú.Ďakovný list za vzornú reprezentáciu školy potešil i Veroniku Dzurovú.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

V doplnkovej súťaži preťahovanie lanom získalo v kategórií žiakov 
1. a 2. ročníka II. miesto naše družstvo v zložení /zľava/ Matej Vavrinec, 

Michal Šimonič, Tereza Králiková, Veronika Dzurová, Viktória Gočalová a 
Filip Šandrik

Mgr. Peter Turza

Dňa 17. mája deti ZŠ Veľké Orvište zavítali do Ostrova za deťmi 
základnej školy, aby si spolu zmerali športové sily. Popoludnie bolo 
veľmi príjemné, kamarátske, veď na olympiádach sa podporujú naše 
deti navzájom. Výsledky stretnutia boli nasledovné:

Beh mladší žiaci – 1.Dzurová, 2.Pániková, 3.Chromá  – 1.Šadibol, 
2.Vavrinec, 3. Orviský

Beh starší žiaci – 1.Zubáková, 2.Kolarovičová, 3.Kovačiková –1. Svetlík, 
2.Orviský, 3.Frič

Hod ml.ž.  – 1.Dzurová,2.Pániková,3.Balážová  -  1.Šandrik, 2.Klampár, 
3.Tešedík Š.

Hod st.ž.  – 1. Blažková,  2.Níznerová, 3.Kolarovičová -  1.Svetlík, 
2.Orviský

Lano mladší žiaci:  víťaz Veľké Orvište
Lano starší žiaci :    víťaz Ostrov
Vybíjaná:   víťaz Ostrov

Jana Pálková

Športové stretnutie detí v Ostrove

Žiačka 4. ročníka, Lívia 
M i k l o š k o v á ,  č l e n k a  
kanoistického oddielu TJ  
S Ĺ Ň A VA  P I E Š Ť A N Y,  s i  
vybojovala v súťažiach  K1 
m e d z i  d e s a ť r o č n ý m i  
dievčatami nasledujúce 
medaily:

3 .  m i e s t o  v  s ú ť a ž i  
„Šamorínsky pohár“ dňa 
4.6.2011

3. miesto v súťaži  „Veľká 
c e n a  K o m á r n a “  d ň a  
11.6.2011 a 12.6.2011

2 .  m i e s t o  v  s ú ť a ž i  
„Trenčianska regata“ dňa 
25.6.2011

Športové úspechy Lívie Mikloškovej

Srdečne blahoželáme a 
p r a j e m e  v e ľ a  ď a l š í c h  
úspechov!

Daša Ábelová
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Najlepší žiaci školy v školskom roku 2010/2011

Mgr. Peter Turza

Terezka Králiková
bola vyhodnotená ako najlepšia žiačka
2. ročníka. Neustále dosahovala výborné 

výsledky a jej prvenstvo schválili i ostatní 
žiaci v ročníku. Vyniká najmä v slovenskom 
jazyku, pozoruhodné sú jej čitateľské 
zručnosti.

Má výborné komunikačné schopnosti, je 
o p o ro u  p r i  re a l i z á c i i  k u l t ú r nyc h  
programov školy. Je veľmi talentovaná 
hudobníčka i tanečníčka a tieto danosti si 
ďalej rozvíjav ZUŠ Piešťany.

Patrik Podhorný
obhájil vlaňajšie prvenstvo a bol 

vyhodnotený ako najlepší žiak tretieho 
ročníka.

Počas celého roka dosahoval výborné 
výsledky vo všetkých predmetoch.

 Vyniká najmä v matematike a 
vlastivede, pozoruhodné sú jeho 
vedomosti v oblasti prírodovedy.  
Úspešne reprezentoval  školu na 
športovej olympiáde a získal bronzovú 
medailu v hode kriketovou loptičkou.

Oliver Folajtár
Je najlepším žiakom 4.ročníka. 
Dosahoval výborné študijné výsledky 

počas celej školskej dochádzky na našej 
škole. Podával rovnomerné výkony vo 
všetkých predmetoch a prejavoval veľký 
záujem o učenie. Voľný čas rád trávi pri 
počítači, a to nielen hraním sa, ale aj 
získavaním  informácií z internetu. Veľkú 
pochvalu si  určite zaslúžia jeho 
prezentácie, ktoré vytváral  v programe 
PowerPoint.

Dňa 24. mája 2011 sa v Dubovanoch uskutočnil XIII. ročník športovej 
olympiády žiakov neplnoorganizovaných škôl okresu Piešťany.

Darilo sa aj žiakom našej školy, ktorí získali dve zlaté, dve strieborné a 
jednu bronzovú medailu.  Zlato vybojovali Veronika Dzurová /v behu na 
60 m/ a Nikoleta Niznerová /v hode kriketovou loptičkou/.

Striebro získali v disciplíne hod kriketovou loptičkou Veronika Dzurová 
/kategória 1. – 2. roč./ a Nikola Machajová / kategória 3. – 4. roč./. Patrik 
Podhorný potvrdil dominanciu našej školy v tejto disciplíne, v ktorej 
vybojoval bronz.

V doplnkovej disciplíne „preťahovanie lanom“ získalo druhé miesto 
družstvo mladších žiakov v zložení  Veronika Dzurová, Tereza Králiková, 
Viktória Gočalová, Matej Vavrinec, Michal Šimonič a Filip Šandrik.

Športové úspechy žiakov našej školy

Naši úspešní medailisti –zľava Nikoleta Niznerová, Nikola Machajová,
Veronika Dzurová  a Patrik Podhorný

Naši úspešní medailisti –zľava Nikoleta Niznerová, Nikola Machajová,
Veronika Dzurová  a Patrik Podhorný

Najúspešnejšou 
reprezentantkou našej školy bola 

Veronika Dzurová.
Získala zlatú medailu v behu na 

60 metrov a striebornú medailu 
v hode kriketovou loptičkou.

Nikoleta Niznerová je našou 
spoľahlivou zlatou medailistkou. 

V hode kriketovou loptičkou zvíťazila 
ako prváčka na olympiáde 

v Krakovanoch, ako druháčka 
zopakovala svoj úspech na vlaňajšej 

olympiáde v Trebaticiach a zlato 
si do tretice priviezla i z Dubovian.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Posledný júnový deň sa niesol v znamení bilancovania celoročnej 
práce žiakov i pedagógov našej základnej školy. Za účasti najvyšších 
predstaviteľov obce

RNDr. Ľudovíta Bolečka a Ing. Jaroslava Maca boli žiakom odovzdané 
okrem vysvedčení aj ocenenia za najlepšie študijné výsledky a vzornú 
reprezentáciu školy. Starosta obce odovzdal čestné uznania za 
najlepšie študijné výsledky a finančné prémie žiakom Terezke 
Králikovej, Patrikovi Podhornému a Oliverovi Folajtárovi.

Za vzornú reprezentáciu školy prevzali ďakovné listy Veronika 
Dzurová, Romana Horňáčková, Nikoleta Niznerová, Nikola Machajová a 
Patrik Podhorný.

Mgr. Peter Turza

Základná škola slávnostne ukončila školský rok

Ocenenie pre najlepšieho žiaka si prevzalpo tretíkrát Oliver Folajtár.Ocenenie pre najlepšieho žiaka si prevzalpo tretíkrát Oliver Folajtár.

Ďakovný list za vzornú reprezentáciu školy prevzala Nikola Machajová.Ďakovný list za vzornú reprezentáciu školy prevzala Nikola Machajová.

Ďakovný list za vzornú reprezentáciu školy potešil i Veroniku Dzurovú.Ďakovný list za vzornú reprezentáciu školy potešil i Veroniku Dzurovú.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

V doplnkovej súťaži preťahovanie lanom získalo v kategórií žiakov 
1. a 2. ročníka II. miesto naše družstvo v zložení /zľava/ Matej Vavrinec, 

Michal Šimonič, Tereza Králiková, Veronika Dzurová, Viktória Gočalová a 
Filip Šandrik

Mgr. Peter Turza

Dňa 17. mája deti ZŠ Veľké Orvište zavítali do Ostrova za deťmi 
základnej školy, aby si spolu zmerali športové sily. Popoludnie bolo 
veľmi príjemné, kamarátske, veď na olympiádach sa podporujú naše 
deti navzájom. Výsledky stretnutia boli nasledovné:

Beh mladší žiaci – 1.Dzurová, 2.Pániková, 3.Chromá  – 1.Šadibol, 
2.Vavrinec, 3. Orviský

Beh starší žiaci – 1.Zubáková, 2.Kolarovičová, 3.Kovačiková –1. Svetlík, 
2.Orviský, 3.Frič

Hod ml.ž.  – 1.Dzurová,2.Pániková,3.Balážová  -  1.Šandrik, 2.Klampár, 
3.Tešedík Š.

Hod st.ž.  – 1. Blažková,  2.Níznerová, 3.Kolarovičová -  1.Svetlík, 
2.Orviský

Lano mladší žiaci:  víťaz Veľké Orvište
Lano starší žiaci :    víťaz Ostrov
Vybíjaná:   víťaz Ostrov

Jana Pálková

Športové stretnutie detí v Ostrove

Žiačka 4. ročníka, Lívia 
M i k l o š k o v á ,  č l e n k a  
kanoistického oddielu TJ  
S Ĺ Ň A VA  P I E Š Ť A N Y,  s i  
vybojovala v súťažiach  K1 
m e d z i  d e s a ť r o č n ý m i  
dievčatami nasledujúce 
medaily:

3 .  m i e s t o  v  s ú ť a ž i  
„Šamorínsky pohár“ dňa 
4.6.2011

3. miesto v súťaži  „Veľká 
c e n a  K o m á r n a “  d ň a  
11.6.2011 a 12.6.2011

2 .  m i e s t o  v  s ú ť a ž i  
„Trenčianska regata“ dňa 
25.6.2011

Športové úspechy Lívie Mikloškovej

Srdečne blahoželáme a 
p r a j e m e  v e ľ a  ď a l š í c h  
úspechov!

Daša Ábelová
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Po dobrých skúsenostiach z vlaňajška absolvovali žiaci základnej školy 
v bazéne hotela Magnólia pokračujúci plavecký výcvik. Intenzívna 
praktická výučba pod vedením skúsených učiteliek plávania p. Sulíkovej 
a p. Žitňanskej priniesla zaslúžený úspech. V záverečnom teste 
preplávali všetci žiaci 20 metrovú dĺžku bazéna.

Plávanie v Magnólii

Mgr. Peter Turza

Žiaci sa najviac tešia na koniec školského roka. Aj preto, lebo je to čas 
výletov. Ako každý rok, chceli sme im pripraviť nezabudnuteľné zážitky. 
Rozhodli sme sa pozrieť Súľovské skaly, Manínsku tiesňavu a Slovenský 
betlehem v Rajeckej Lesnej.

Jedným z najznámejších skalných miest na Slovensku sú Súľovské 
skaly. Ich bizarné tvary sa rozpínajú nad obcou Súľov – Hradná na 
Považí, asi 10 km od mesta Bytča. Už pri pohľade zospodu sú siluety 
týchto skalnatých útvarov veľmi pôsobivé. Nestačili sme sa diviť, čo 
všetko príroda zo skál vytvorila.

Školský výlet

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

V severozápadnej časti Strážovskej hornatiny, 6 km od Považskej 
Bystrice medzi Veľkým Manínom ( 891 m.n.m.) a Malým Manínom ( 812 
m.n.m.) sa nachádza prekrásny vápencový kaňon Manínska tiesňava, 
ktorý je najužším skalným kaňonom v strednej Európe. Svojou divokou, 
romantickou krásou priťahuje obdivovateľov z blízkeho i vzdialeného 
okolia. Prezreli sme si úzku dolinu Manínskeho potoka, ktorú zvierajú 
skalné steny. Šírka najužších miest sotva stačí na priechod autobusu. 
Manínska tiesňava bola v roku 1967 vyhlásená za štátnu prírodnú 
rezerváciu.

Nakoniec sme zavítali do obce Rajecká Lesná, ktorá leží v Rajeckej 
kotline pod svahmi Malej Fatry. Dostala sa do povedomia zásluhou 
unikátneho rezbárskeho diela - najväčšieho slovenského pohyblivého 
Betlehemu. Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej vytvoril majster Jozef 
Pekara, ktorý pracoval na tomto diele v rokoch  1980-1995. Nádherná 
expozícia nezobrazuje iba Kristovo narodenie v meste Betlehem a jeho 
život, ale aj dejiny slovenského národa. Scéna Božieho narodenia sa 
nachádza uprostred diela a je začlenená do obce Rajecká Lesná. Okolo 
nej sú zastúpené všetky slovenské regióny svojimi najznámejšími 

miestami a pamiatkami - hrady Devín, Bratislava, Trenčín, Orava, 
katedrály v Nitre, Trnave, Spišskej Kapitule, Košiciach a ďalšie. V pozadí sa 
týči Kriváň, jeden z tatranských štítov, ktorý je symbolom slovenskej 
krajiny. Celé dielo je 8,5 m dlhé, 2,5 m široké a 3 m vysoké. Spolu je tu 
rozmiestnených cca 300 postáv, z ktorých sa polovica pohybuje. Deti ani 
nedýchali, keď zazreli to množstvo ľudských i zvieracích figúr v pohybe - 
zručné ruky dievčat a žien, úmornú a namáhavú prácu mužov, hry detí, 

SLOVENSKÝ BETLEHEMSLOVENSKÝ BETLEHEM

Návšteva detí ZŠ v knižnici
Posledný júnový týždeň deti s pani vychovávateľkou Pálkovou opäť 

zavítali do obecnej knižnice. Porozprávali sme sa o zaujímavých 
knižkách, prečítali sme si úryvky z nich či už nahlas alebo potichu a pani 
Machajovej sa do knižnice prihlásili noví členovia. Záujem mali aj  prváci, 
ktorí už vedia čítať, a to veľmi pekne. Pani knihovníčka deti pozvala do 
knižnice aj počas prázdnin v pondelok a štvrtok od 14.00 hod na tvorivé 
dielne, kde si môžu vyskúšať svoju zručnosť, i na stretnutie s ďalšími 
zaujímavými knižkami. Namiesto vysedávania pred televízorom sa tu 
deti naučia i niečo nové. Milé deti, zapnite hlávky, vypnite televíziu, teta 
knihovníčka vás milo privíta a naučí šikovnosti.

  Jana Pálková

Deti ZŠ v klube seniorov
Ak existuje skutočne medzinárodný sviatok, je to Deň matiek. V ňom sa 

odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. Deň matiek slávia 
nielen mamičky, ale aj babičky, a práve preto im do klubu Jasmín vo 
Veľkom Orvišti prišli deti zarecitovať a zaspievať. Išli s radosťou a dobrou 
náladou. Milé babičky ale deti najskôr pohostili na privítanie 
vynikajúcimi zákuskami, ktoré majú deti tak rady. S babičkami sme sa i 
fotili, a tú najlepšiu fotku vyvesíme na nástenku. Bolo to veľmi krásne 
popoludnie pre deti i naše drahé babičky

 Jana Pálková    

zábavu mládeže, sviatočný i všedný deň prostého človeka. Radosť bola 
nekonečná, keď si mohli kúpiť suveníry a darčeky pre najbližších. Potom 
si už zasadli do autobusu, príjemne unavení odpočívali a tešili sa domov. 
Veď ,,všade dobre, doma najlepšie.“ 

Výlet sa nám vydaril a sme spokojní, že deti opäť spoznali kúsok nášho 
krásneho Slovenska naživo, nielen z učebníc alebo počítačov.

Zdobenie mája
Na konci apríla deti materskej a základnej školy zdobili stužkami máj, 

ktorý bol potom umiestnený v centre našej obce. Hoci nám veľmi 
neprialo počasie a trochu sme aj zmokli, z pekne vyzdobeného mája 
sme mali všetci radosť a hrejivý pocit z dobre vykonanej práce.

Deti boli za usilovnosť odmenené cukríkmi, ktoré im zakúpil starosta 
obce pán Boleček.

Deň matiek
Druhá májová nedeľa patrí už tradične oslave krásneho sviatku  Dňa 

matiek. Aj v tomto roku zorganizovala kultúrna komisia pri OÚ pre 
všetky mamičky a babičky v obci posedenie v kultúrnom dome, kde  s 
kultúrnym programom vystúpili deti z materskej a základnej školy. Pre 
mamičky a babičky si deti pod vedením p. učiteliek pripravili krásny a 
pestrý program, v ktorom nechýbali básničky, piesne, scénky a rozličné 
ľudové i moderné tance. Do programu prispeli aj dôchodkyne, ktoré 
prítomným zarecitovali a zaspievali niekoľko krásnych piesní. Všetky 
prítomné mamičky i babičky dostali malú pozornosť – kvet a čokoládu, 
deti zasa obdarovali svoje mamičky vlastnoručne zhotoveným 
darčekom – kvetinkou.

„Slniečkové deti“

Naša materská škola sa zapojila do projektu „Slniečkové deti“, ktorý bol 
realizovaný sieťou drogérií DM drogerie markt Slovensko. Každá 
materská škola, ktorá bola zaradená do tohto projektu, dostala pre 
všetky deti v materskej škole bezplatný balíček, ktorý obsahoval rôzne 
propagačné materiály, plagáty, zľavnené kupóny na vybraný tovar a 50 
ml opaľovacieho krému s ochranným faktorom 30. Ďalej dostala 
materská škola na každé dieťa 100 ml opaľovacieho krému s ochranným 
faktorom 30 na bežné používanie pri pobyte vonku v materskej škole.

„Schauma Škôlkam“
Naša materská škola sa zapojila aj do projektu pod názvom  ,,Schauma 

škôlkam“, ktorý realizovala spoločnosť Henkel Slovensko, s.r.o. Značka 
Schauma si dala za cieľ touto cestou podporiť výtvarnú kreativitu 
malých škôlkárov. Deti kreslili na tému Šmolkovia v škôlke a museli do 
výkresu formátu A5 zakomponovať 3 etikety z produktov Schauma kids. 
Hoci sme nevyhrali žiadnu hlavnú cenu, ale práca našich detí Natálky 
Šandrikovej a Tadeáška Hnilku je umiestnená na internete a verejnosť si 
ju môže pozrieť na webovej stránke: www.schaumaskolkam.sk pod 
hlavičkou galéria. 

MDD
1.jún – sviatok všetkých detí sme v našej materskej škole aj tento rok 

patrične oslávili. Školský dvor sme vyzdobili farebnými balónikmi  a 
deťom sme pripravili rozličné športové súťaže, medzi ktorými nechýbal 
beh, chôdza po štyroch, chôdza po štyroch vzad, skákanie vo vreciach, 
preťahovanie lanom a súťaže v družstvách s loptami. Deti boli veľmi 
šikovné, všetci sa veľmi snažili, a preto boli odmenené diplomami a 
balíčkami s rozličnými výtvarnými pomôckami, darčekovými 
predmetmi a sladkosťami. Nechýbalo ani občerstvenie v podobe 
rôznych koláčikov, keksíkov a džúsov. Prialo nám aj počasie, a tak sa 
popoludní mohli ešte vyšantiť na diskotéke.

Plavecký výcvik
V týždni od 20. do 24.júna deti našej materskej školy absolvovali 

plavecký výcvik na kúpalisku Eva vo vonkajšom detskom bazéne. Na 
kúpalisko nás vozil mikrobusom pán Jozef Kováčik, čo bolo výhodné, 
pretože nás doviezol až takmer ku kúpalisku a nemuseli sme ísť dlhú 
cestu cez Kúpeľný ostrov pešo. Počasie nám prialo, a tak sa deťom  
plávanie veľmi páčilo – mohli sa v bazéne dosýta vyšantiť a niektoré  z 
detí sa naučili aj plávať. Každé dieťa obdržalo „Mokré vysvedčenie“ za 
absolvovanie kurzu plávania.

MATERSKÁ ŠKOLA
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Po dobrých skúsenostiach z vlaňajška absolvovali žiaci základnej školy 
v bazéne hotela Magnólia pokračujúci plavecký výcvik. Intenzívna 
praktická výučba pod vedením skúsených učiteliek plávania p. Sulíkovej 
a p. Žitňanskej priniesla zaslúžený úspech. V záverečnom teste 
preplávali všetci žiaci 20 metrovú dĺžku bazéna.

Plávanie v Magnólii

Mgr. Peter Turza

Žiaci sa najviac tešia na koniec školského roka. Aj preto, lebo je to čas 
výletov. Ako každý rok, chceli sme im pripraviť nezabudnuteľné zážitky. 
Rozhodli sme sa pozrieť Súľovské skaly, Manínsku tiesňavu a Slovenský 
betlehem v Rajeckej Lesnej.

Jedným z najznámejších skalných miest na Slovensku sú Súľovské 
skaly. Ich bizarné tvary sa rozpínajú nad obcou Súľov – Hradná na 
Považí, asi 10 km od mesta Bytča. Už pri pohľade zospodu sú siluety 
týchto skalnatých útvarov veľmi pôsobivé. Nestačili sme sa diviť, čo 
všetko príroda zo skál vytvorila.

Školský výlet

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

V severozápadnej časti Strážovskej hornatiny, 6 km od Považskej 
Bystrice medzi Veľkým Manínom ( 891 m.n.m.) a Malým Manínom ( 812 
m.n.m.) sa nachádza prekrásny vápencový kaňon Manínska tiesňava, 
ktorý je najužším skalným kaňonom v strednej Európe. Svojou divokou, 
romantickou krásou priťahuje obdivovateľov z blízkeho i vzdialeného 
okolia. Prezreli sme si úzku dolinu Manínskeho potoka, ktorú zvierajú 
skalné steny. Šírka najužších miest sotva stačí na priechod autobusu. 
Manínska tiesňava bola v roku 1967 vyhlásená za štátnu prírodnú 
rezerváciu.

Nakoniec sme zavítali do obce Rajecká Lesná, ktorá leží v Rajeckej 
kotline pod svahmi Malej Fatry. Dostala sa do povedomia zásluhou 
unikátneho rezbárskeho diela - najväčšieho slovenského pohyblivého 
Betlehemu. Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej vytvoril majster Jozef 
Pekara, ktorý pracoval na tomto diele v rokoch  1980-1995. Nádherná 
expozícia nezobrazuje iba Kristovo narodenie v meste Betlehem a jeho 
život, ale aj dejiny slovenského národa. Scéna Božieho narodenia sa 
nachádza uprostred diela a je začlenená do obce Rajecká Lesná. Okolo 
nej sú zastúpené všetky slovenské regióny svojimi najznámejšími 

miestami a pamiatkami - hrady Devín, Bratislava, Trenčín, Orava, 
katedrály v Nitre, Trnave, Spišskej Kapitule, Košiciach a ďalšie. V pozadí sa 
týči Kriváň, jeden z tatranských štítov, ktorý je symbolom slovenskej 
krajiny. Celé dielo je 8,5 m dlhé, 2,5 m široké a 3 m vysoké. Spolu je tu 
rozmiestnených cca 300 postáv, z ktorých sa polovica pohybuje. Deti ani 
nedýchali, keď zazreli to množstvo ľudských i zvieracích figúr v pohybe - 
zručné ruky dievčat a žien, úmornú a namáhavú prácu mužov, hry detí, 

SLOVENSKÝ BETLEHEMSLOVENSKÝ BETLEHEM

Návšteva detí ZŠ v knižnici
Posledný júnový týždeň deti s pani vychovávateľkou Pálkovou opäť 

zavítali do obecnej knižnice. Porozprávali sme sa o zaujímavých 
knižkách, prečítali sme si úryvky z nich či už nahlas alebo potichu a pani 
Machajovej sa do knižnice prihlásili noví členovia. Záujem mali aj  prváci, 
ktorí už vedia čítať, a to veľmi pekne. Pani knihovníčka deti pozvala do 
knižnice aj počas prázdnin v pondelok a štvrtok od 14.00 hod na tvorivé 
dielne, kde si môžu vyskúšať svoju zručnosť, i na stretnutie s ďalšími 
zaujímavými knižkami. Namiesto vysedávania pred televízorom sa tu 
deti naučia i niečo nové. Milé deti, zapnite hlávky, vypnite televíziu, teta 
knihovníčka vás milo privíta a naučí šikovnosti.

  Jana Pálková

Deti ZŠ v klube seniorov
Ak existuje skutočne medzinárodný sviatok, je to Deň matiek. V ňom sa 

odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. Deň matiek slávia 
nielen mamičky, ale aj babičky, a práve preto im do klubu Jasmín vo 
Veľkom Orvišti prišli deti zarecitovať a zaspievať. Išli s radosťou a dobrou 
náladou. Milé babičky ale deti najskôr pohostili na privítanie 
vynikajúcimi zákuskami, ktoré majú deti tak rady. S babičkami sme sa i 
fotili, a tú najlepšiu fotku vyvesíme na nástenku. Bolo to veľmi krásne 
popoludnie pre deti i naše drahé babičky

 Jana Pálková    

zábavu mládeže, sviatočný i všedný deň prostého človeka. Radosť bola 
nekonečná, keď si mohli kúpiť suveníry a darčeky pre najbližších. Potom 
si už zasadli do autobusu, príjemne unavení odpočívali a tešili sa domov. 
Veď ,,všade dobre, doma najlepšie.“ 

Výlet sa nám vydaril a sme spokojní, že deti opäť spoznali kúsok nášho 
krásneho Slovenska naživo, nielen z učebníc alebo počítačov.

Zdobenie mája
Na konci apríla deti materskej a základnej školy zdobili stužkami máj, 

ktorý bol potom umiestnený v centre našej obce. Hoci nám veľmi 
neprialo počasie a trochu sme aj zmokli, z pekne vyzdobeného mája 
sme mali všetci radosť a hrejivý pocit z dobre vykonanej práce.

Deti boli za usilovnosť odmenené cukríkmi, ktoré im zakúpil starosta 
obce pán Boleček.

Deň matiek
Druhá májová nedeľa patrí už tradične oslave krásneho sviatku  Dňa 

matiek. Aj v tomto roku zorganizovala kultúrna komisia pri OÚ pre 
všetky mamičky a babičky v obci posedenie v kultúrnom dome, kde  s 
kultúrnym programom vystúpili deti z materskej a základnej školy. Pre 
mamičky a babičky si deti pod vedením p. učiteliek pripravili krásny a 
pestrý program, v ktorom nechýbali básničky, piesne, scénky a rozličné 
ľudové i moderné tance. Do programu prispeli aj dôchodkyne, ktoré 
prítomným zarecitovali a zaspievali niekoľko krásnych piesní. Všetky 
prítomné mamičky i babičky dostali malú pozornosť – kvet a čokoládu, 
deti zasa obdarovali svoje mamičky vlastnoručne zhotoveným 
darčekom – kvetinkou.

„Slniečkové deti“

Naša materská škola sa zapojila do projektu „Slniečkové deti“, ktorý bol 
realizovaný sieťou drogérií DM drogerie markt Slovensko. Každá 
materská škola, ktorá bola zaradená do tohto projektu, dostala pre 
všetky deti v materskej škole bezplatný balíček, ktorý obsahoval rôzne 
propagačné materiály, plagáty, zľavnené kupóny na vybraný tovar a 50 
ml opaľovacieho krému s ochranným faktorom 30. Ďalej dostala 
materská škola na každé dieťa 100 ml opaľovacieho krému s ochranným 
faktorom 30 na bežné používanie pri pobyte vonku v materskej škole.

„Schauma Škôlkam“
Naša materská škola sa zapojila aj do projektu pod názvom  ,,Schauma 

škôlkam“, ktorý realizovala spoločnosť Henkel Slovensko, s.r.o. Značka 
Schauma si dala za cieľ touto cestou podporiť výtvarnú kreativitu 
malých škôlkárov. Deti kreslili na tému Šmolkovia v škôlke a museli do 
výkresu formátu A5 zakomponovať 3 etikety z produktov Schauma kids. 
Hoci sme nevyhrali žiadnu hlavnú cenu, ale práca našich detí Natálky 
Šandrikovej a Tadeáška Hnilku je umiestnená na internete a verejnosť si 
ju môže pozrieť na webovej stránke: www.schaumaskolkam.sk pod 
hlavičkou galéria. 

MDD
1.jún – sviatok všetkých detí sme v našej materskej škole aj tento rok 

patrične oslávili. Školský dvor sme vyzdobili farebnými balónikmi  a 
deťom sme pripravili rozličné športové súťaže, medzi ktorými nechýbal 
beh, chôdza po štyroch, chôdza po štyroch vzad, skákanie vo vreciach, 
preťahovanie lanom a súťaže v družstvách s loptami. Deti boli veľmi 
šikovné, všetci sa veľmi snažili, a preto boli odmenené diplomami a 
balíčkami s rozličnými výtvarnými pomôckami, darčekovými 
predmetmi a sladkosťami. Nechýbalo ani občerstvenie v podobe 
rôznych koláčikov, keksíkov a džúsov. Prialo nám aj počasie, a tak sa 
popoludní mohli ešte vyšantiť na diskotéke.

Plavecký výcvik
V týždni od 20. do 24.júna deti našej materskej školy absolvovali 

plavecký výcvik na kúpalisku Eva vo vonkajšom detskom bazéne. Na 
kúpalisko nás vozil mikrobusom pán Jozef Kováčik, čo bolo výhodné, 
pretože nás doviezol až takmer ku kúpalisku a nemuseli sme ísť dlhú 
cestu cez Kúpeľný ostrov pešo. Počasie nám prialo, a tak sa deťom  
plávanie veľmi páčilo – mohli sa v bazéne dosýta vyšantiť a niektoré  z 
detí sa naučili aj plávať. Každé dieťa obdržalo „Mokré vysvedčenie“ za 
absolvovanie kurzu plávania.

MATERSKÁ ŠKOLA
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - RYBÁRI

Tohtoročnú rybársku sezónu sme na rybníku začali netradične skoro, 
a to už veľkonočnými kaprovými pretekmi. Následne sme pokračovali 
už osvedčenou akciou v podobe Detských rybárskych pretekov.

Orvištský Blyskáč
Na Bielu sobotu sme sa rozhodli zorganizovať kaprové preteky. Vďaka 

dostatočnej prezentácii a faktu, že v tomto období sa dá len na málo 
miestach ísť na rybačku, sme už pár dní pred pretekmi mali predaných 
takmer 100% lístkov, z čoho sme boli milo prekvapení. Po piatkových 
prípravách sme mohli v sobotu ráno štartovať.

V skorých ranných hodinách sa začali na rybníku schádzať nadšenci, 
ktorých počet sa o 7,00 hod nakoniec ustálil na počte 54. Napriek 
chladnejšiemu počasiu a rannej hmle sa napokon očakávaná rybačka 
začala a s pribúdajúcimi slnečnými lúčmi sa rybky postupne začali vrhať 
na návnadu. Až do obedných hodín, resp. do ukončenia pretekov sa 
postupne podarilo uloviť veľa rýb, prevažne kapra. Samozrejme, ako to 
už býva, niektorí pretekári mali viac šťastia, iní menej. O jednej hodine 
sa preteky ukončili a po spočítaní výsledkov sa zrodilo nasledovné 
poradie.

Prvú cenu – poukaz na nákup v rybárstve Radical fisching získal Ján 
Švec z Piešťan. Druhé miesto obsadil Boris Kováčik z Podolia a tretí 
skončil Jozef Orel z Piešťan.         

Po vyhlásení výsledkov a náruživých debatách o novej sezóne v 
rybolove sa všetci spokojne a plný dojmov rozchádzali domov. Niektorí 
si posedeli a pochutili na pripravených špecialitách – výbornom guláši a 
pečených pstruhoch.

Rybárska jar v znamení pretekov

MATERSKÁ ŠKOLA

Tablo
Aj tento rok sme zhotovili tablo predškolákov. Pretože do 1. ročníka 

základnej školy odchádzajú iba 3 deti, urobili sme tablo vo forme 
ďatelinového trojlístka. V polovici mesiaca jún sme s deťmi za veselého 
spevu zaniesli naše tablo do obchodu s potravinami pani Terézii 
Markovej,  kde si ho vo výklade môže pozrieť široká verejnosť. 

Školské výlety
7.júna sme si s deťmi spravili poldenný výlet do Piešťan, kde si mohli  

prezrieť nielen rozličné významné budovy ako napríklad balneologické 
múzeum, kino Fontána, Mestský úrad, nemocnicu, rôzne hotely, rieku 
Váh, sklený most, výletnú loď, ale navštívili sme aj Kúpeľný ostrov, kde 
sme si prezreli jazierka s leknami a rybičkami, miesto, kde vyviera liečivá 
voda, pávy a rozličné zaujímavé zákutia v parku. Samozrejme, že sme 
nemohli vynechať zmrzlinu, na ktorej si deti  pochutnali v cukrárni na 
pešej zóne. Po zaujímavej exkurzii po Piešťanoch sme sa ponáhľali na 

autobus, ktorý nás zaviezol do materskej školy, v ktorej nás čakal dobrý 
obed. Hoci sme boli aj trochu unavení, mali sme veľkú radosť z 
vydareného výletu, na ktorom sme získali  mnoho nových a 
zaujímavých poznatkov.

Ďalší školský výlet, tentoraz celodenný, sme absolvovali 16. júna. Za 
krásneho slnečného počasia sme spoločne s rodičmi  ráno o 8,00 hod. 
vycestovali autobusom do Bojnej, kde sme mali možnosť vidieť 
množstvo  zaujímavých a exotických zvieratiek,  deti sa vyšantili na 
detskom ihrisku, vozili sa na koníkoch a získali mnoho nových a 
zaujímavých zážitkov. Deti mali zabezpečený obed v reštaurácii, ktorý 
im veľmi chutil a aj rodičia si mohli objednať obed podľa vlastnej chuti. 
Po obede mali deti možnosť znova sa pohrať na detskom ihrisku s 
rozličnými atraktívnymi preliezačkami a absolvovali sme aj turistickú 
vychádzku do blízkeho okolia. Počas celého výletu vládla dobrá nálada a 
všetci zúčastnení sa zhodli na tom, že výlet sa nám aj tento rok vydaril.

Mária Šišková, riaditeľka MŠ

Detské rybárske preteky

Druhými pretekmi túto jar boli Detské rybárske preteky pri príležitosti 
Dňa detí. Deti sa v sobotu 28. mája zišli na miestnom rybníku. Napriek 
nepriaznivému počasiu (chladno a dážď) bolo vidieť na tvárach detí 
nadšenie a vôľu po ulovení najväčšej ryby a snahu získať prvú cenu - 
sedačku v tvare basketbalovej  lopty. Po daždivom predpoludní mohlo 
21 súťažiacich konštatovať, že rybkám sa na breh veľmi nechcelo a 
nakoniec sa ulovil len jeden kapor s mierou 54 centimetrov, ktorý bol 
zároveň aj tým víťazným. Najšikovnejším rybárom a teda aj víťazom sa 
stal Martin Michalec. Keďže viac rýb sa nechytilo, ale výhry boli 
pripravené pre každého, deti si ostatné ceny podelili na základe 
tombolového žrebovania. 

V dnešných dňoch je už rybárska sezóna v plnom prúde, čomu 
nasvedčuje aj každodenný obraz rybníka, keď nie je dňa, aby ste na 
rybníku nestretli rybára. Združenie momentálne vydalo cca 50 ročných 
povolení na rybolov. To, že je rybačka na našom rybníku zážitkom, 
nasvedčuje aj fakt, že v poslednom období sa ulovili kapitálne úlovky 
ako napr. 84-centimetrový kapor, ktorého zdolal Janko Bolješik, 110-
centimetrový sumec v podaní Peťa Pecháča či 70-centimetrový zubáč so 
šťastným lovcom Mirom Králikom. 

Som rád, že sa našim lovcom darí a majú peknú odmenu v podobe 
ulovenej ryby za dobrú prácu v združení pri zveľaďovaní nášho rybníka.

Jozef Kováčik ml., predseda RZ

Víťaz detských pretekov Maťo Michalec Víťaz detských pretekov Maťo Michalec 
Preberanie ceny víťaza kaprových pretekov. 

Zľava Z.Markech - Podpredseda RZ, J. Chrástek - pokladník, víťaz pretekov 
Ján Švec, J.Kováčik - predseda RZ 

Preberanie ceny víťaza kaprových pretekov. 
Zľava Z.Markech - Podpredseda RZ, J. Chrástek - pokladník, víťaz pretekov 

Ján Švec, J.Kováčik - predseda RZ 

To, čo sme si predsavzali na začiatku súťažného ročníka 2010/2011, sa 
nám podarilo aj naplniť. Ale poďme postupne. Nebudem už opisovať 
jesennú časť, ku ktorej som sa vyjadril v minulom čísle ON. Do jarnej časti 
A-mužstvo vstupovalo s 9-bodovým náskokom. Všetci priaznivci futbalu 
boli v očakávaní, ako zvládneme náročné prvé štyri zápasy, a to v 
Maduniciach, doma s Červeníkom, v Ostrove a doma s Chtelnicou. Tieto 
zápasy nám už mohli niečo napovedať v boji o prvé miesto v súťaži. S 
výnimkou Ostrova, kde sme podľahli domácim 2:1, sme ich úspešne 
zvládli. Ďalej nasledovali štyri víťazstvá  za sebou. V tomto čase nastalo 
možno malé uspokojenie a prekvapujúco sme zaváhali v Nižnej, kde 
sme prehrali 2:1. V ďalších troch nasledujúcich zápasoch sme dosiahli 
len jednu výhru doma s Dubovanmi a dve remízy v Dolnom Trhovišti a v 
Bojničkách. Všetci sme verili v kvalitu nášho mužstva, čo sa prejavilo v 
posledných troch kolách, kde sme porazili Trakovice 5:0, v Šípkovom 
sme vyhrali 2:3 a v poslednom oslavnom zápase, lúčiacim sa s oblastnou 
súťažou, sme porazili Horné Trhovište 7:3. Finálna bilancia  mužstva je 23 
výhier, 4 remízy a 3 prehry so skóre 97:27 a 73 bodov. Len pre 
zaujímavosť uvediem vizitku Prašníka, ktorý postupoval v minulom 
ročníku. Prašník vyhral 19krát, remizoval 8krát a prehral 3krát so skóre 
84:35 so ziskom 65 bodov. Historický postup A-mužstva do oblastných 
majstrovstiev bol zároveň rozlúčkou p. Dušana Lámoša, ktorý aj viedol 
ako HR náš posledný zápas s H. Trhovišťom s rozhodcovskou píšťalkou. 

ŠPORT 

Aj touto cestou mu prajeme všetko dobré do života a pri pôsobení v 
ObFz.

Po oslavách prichádza letná prestávka, čo všetci využijeme na oddych 
a relax. Nový súťažný ročník začína 7.8. 2011. Letná príprava A-mužstva 
začala 5.7., takmer jeden mesiac pred začiatkom súťaže. Káder zostáva 
takmer bez zmeny. Počas leta uvidíme, ako sa všetko vykryštalizuje. 
Pokiaľ ide o novinky, v okresných majstrovstvách sme povinný mať 2 
mládežnícke mužstvá. Znovu zakladáme mužstvo dorastu, kde máme 
takmer 16 hráčov. Mužstvo žiakov je na tom horšie, kde je nutné 
doplnenie o asi piatich hráčov. Oba tímy nastúpia v okresných 
majstrovstvách, kde u dorastu je to posledná súťaž a u žiakov 
predposledná. Oba mládežnícke tímy bude viesť ako tréner Karol 
Kantek, keďže je možnosť „ostaršiť“ niektorých žiakov, ktorí by mohli v 
prípade núdze nastúpiť za dorast. Vedúci mužstiev je Jozef Kováčik. 

Dovoľte mi ešte poinformovať Vás o aktivitách, ktoré výbor TJ realizuje. 
Počas tohto roka sme vypracovali dva projekty, kde žiadame o finančné 
príspevky z grantov ZSE a z Nadácie Slovenskej sporiteľne. V prvom 
projekte s názvom „Rodinný futbal” od Západoslovenskej energetiky 
EON sme boli úspešní a dostali sme finančnú dotáciu. Z nej, ako bolo aj 
vypracované v projekte, realizujeme aerifikáciu trávnika, zakúpili sme a 
osadili svetelnú tabuľu a plánujeme ozvučiť futbalové ihrisko, ktoré 
bude slúžiť nielen na futbalové zápasy, ale aj na rôzne akcie 
organizované škôlkou a školou. V druhom projekte s názvom „Futbal to 
je hra“ od Nadácie Slovenskej sporiteľne by sme v prípade úspechu 
(výsledok sa dozvieme po uzávierke novín) vybudovali automatické 
zavlažovanie futbalového ihriska a zároveň zrenovovali vstup do kabín.

Vo futbalovom prostredí je oveľa viac práce, ako sa na prvý pohľad 
môže zdať. Výbor TJ sa nezaoberá len základnými činnosťami klubu, ako 
sú zápasy, ale ustavične sa snaží získať finančné prostriedky, ktoré stále 
chýbajú, obnoviť areál futbalového štadióna, a tým odľahčiť obec od 
ďalších finančných výdavkov. Bohužiaľ, ak by sme neboli aktívni, nemali 
by sme tu to, čo máme dnes.

Ďakujem všetkým, ktorí pomohli TJ, či už finančne, alebo akoukoľvek 
inou aktivitou, ktorou prispeli k tohoročnému historickému postupu 
orvištského futbalu.

Zároveň dávam do pozornosti aj novú web stránku telovýchovnej 
jednoty, ktorej autorom  a zriaďovateľom je Lukáš Ťapušík. 

http://www.tjslovanvelkeorviste.eu
predseda klubu TJ, Ing. Jozef Bartko

Historický úspech našich futbalistov TJ Slovana Veľké Orvište 2010/2011

Zavárame do pohárov či do fliaš?

Leto je obdobie prázdnin, dovoleniek, kúpania a iných príjemných 
činností. Pre mnohé gazdinky je to však aj obdobie spracúvania 
záhradných a lesných plodov na zimu. Najčastejším spôsobom 
konzervácie ovocia a zeleniny je zaváranie a nakladanie. Niekedy 
zaváhame, ako správne pomenovať sklené nádoby, do ktorých 
kladieme celé alebo pokrájané kusy ovocia a zeleniny (čerešní, višní, 
marhúľ, ríbezlí, sliviek, uhoriek a i.). V praxi sa používajú dve 
pomenovania – zavárací pohár a zaváracia fľaša – a obidve sú správne. 
Potvrdí nám to aj Krátky slovník slovenského jazyka, v ktorom sa pri 
slove pohár uvádza aj význam „fľaša na zaváranie” a pri spojení fľaša na 
zaváranie (pri hesle fľaša) uvádza sa synonymum  pohár. Gazdinky sa 
teda pri zaváraní kompótov alebo nakladaní uhoriek môžu pochváliť, 
koľko už majú hotových pohárov alebo fliaš, a pokojne môžu použiť 
ktorékoľvek z uvedených pomenovaní.

Špajza či komora?
Keď už máme ovocie či zeleninu v pohároch, musíme ich niekam 

uskladniť. Po desaťročiach, keď sa pri projektovaní nových bytov 
priestor na odkladanie potravín zabezpečoval iba vetranou skriňou, v 
mestskej bytovej architektúre slávi dnes návrat samostatná miestnosť 
na odkladanie potravín – špajza. Niektorí používatelia slovenčiny sa 
tomuto slovu nemeckého pôvodu (z nem. Speisekammer, skrátene 
Speise) vyhýbajú a uprednostňujú výraz komora. Slovo špajza však 
netreba obchádzať. O tom, že toto slovo je spisovné a štylisticky 
neutrálne, sa možno presvedčiť aj v Krátkom slovníku slovenského 
jazyka. Slovom komora sa označuje miestnosť na potraviny 
predovšetkým na vidieku, kým v mestskom prostredí sa tento výraz 
používa najmä v súvislosti s miestnosťou na odkladanie sezónneho 
šatstva a vecí. Pozornosť však treba venovať skloňovaniu slova špajza, 
kde sa často stretávame s nesprávnymi tvarmi. Slovo špajza sa skloňuje 
podľa vzoru žena a správne spojenia sú: G idem do špajzy (nie do špajze), 
L v špajze máš klobásu (nie v špajzi). V nominatíve množného čísla má 
slovo špajza tvar špajzy a v genitíve špájz.

z Roľníckych novín 2006 upravila šéfredaktorka

JAZYKOVÉ OKIENKO
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - RYBÁRI

Tohtoročnú rybársku sezónu sme na rybníku začali netradične skoro, 
a to už veľkonočnými kaprovými pretekmi. Následne sme pokračovali 
už osvedčenou akciou v podobe Detských rybárskych pretekov.

Orvištský Blyskáč
Na Bielu sobotu sme sa rozhodli zorganizovať kaprové preteky. Vďaka 

dostatočnej prezentácii a faktu, že v tomto období sa dá len na málo 
miestach ísť na rybačku, sme už pár dní pred pretekmi mali predaných 
takmer 100% lístkov, z čoho sme boli milo prekvapení. Po piatkových 
prípravách sme mohli v sobotu ráno štartovať.

V skorých ranných hodinách sa začali na rybníku schádzať nadšenci, 
ktorých počet sa o 7,00 hod nakoniec ustálil na počte 54. Napriek 
chladnejšiemu počasiu a rannej hmle sa napokon očakávaná rybačka 
začala a s pribúdajúcimi slnečnými lúčmi sa rybky postupne začali vrhať 
na návnadu. Až do obedných hodín, resp. do ukončenia pretekov sa 
postupne podarilo uloviť veľa rýb, prevažne kapra. Samozrejme, ako to 
už býva, niektorí pretekári mali viac šťastia, iní menej. O jednej hodine 
sa preteky ukončili a po spočítaní výsledkov sa zrodilo nasledovné 
poradie.

Prvú cenu – poukaz na nákup v rybárstve Radical fisching získal Ján 
Švec z Piešťan. Druhé miesto obsadil Boris Kováčik z Podolia a tretí 
skončil Jozef Orel z Piešťan.         

Po vyhlásení výsledkov a náruživých debatách o novej sezóne v 
rybolove sa všetci spokojne a plný dojmov rozchádzali domov. Niektorí 
si posedeli a pochutili na pripravených špecialitách – výbornom guláši a 
pečených pstruhoch.

Rybárska jar v znamení pretekov

MATERSKÁ ŠKOLA

Tablo
Aj tento rok sme zhotovili tablo predškolákov. Pretože do 1. ročníka 

základnej školy odchádzajú iba 3 deti, urobili sme tablo vo forme 
ďatelinového trojlístka. V polovici mesiaca jún sme s deťmi za veselého 
spevu zaniesli naše tablo do obchodu s potravinami pani Terézii 
Markovej,  kde si ho vo výklade môže pozrieť široká verejnosť. 

Školské výlety
7.júna sme si s deťmi spravili poldenný výlet do Piešťan, kde si mohli  

prezrieť nielen rozličné významné budovy ako napríklad balneologické 
múzeum, kino Fontána, Mestský úrad, nemocnicu, rôzne hotely, rieku 
Váh, sklený most, výletnú loď, ale navštívili sme aj Kúpeľný ostrov, kde 
sme si prezreli jazierka s leknami a rybičkami, miesto, kde vyviera liečivá 
voda, pávy a rozličné zaujímavé zákutia v parku. Samozrejme, že sme 
nemohli vynechať zmrzlinu, na ktorej si deti  pochutnali v cukrárni na 
pešej zóne. Po zaujímavej exkurzii po Piešťanoch sme sa ponáhľali na 

autobus, ktorý nás zaviezol do materskej školy, v ktorej nás čakal dobrý 
obed. Hoci sme boli aj trochu unavení, mali sme veľkú radosť z 
vydareného výletu, na ktorom sme získali  mnoho nových a 
zaujímavých poznatkov.

Ďalší školský výlet, tentoraz celodenný, sme absolvovali 16. júna. Za 
krásneho slnečného počasia sme spoločne s rodičmi  ráno o 8,00 hod. 
vycestovali autobusom do Bojnej, kde sme mali možnosť vidieť 
množstvo  zaujímavých a exotických zvieratiek,  deti sa vyšantili na 
detskom ihrisku, vozili sa na koníkoch a získali mnoho nových a 
zaujímavých zážitkov. Deti mali zabezpečený obed v reštaurácii, ktorý 
im veľmi chutil a aj rodičia si mohli objednať obed podľa vlastnej chuti. 
Po obede mali deti možnosť znova sa pohrať na detskom ihrisku s 
rozličnými atraktívnymi preliezačkami a absolvovali sme aj turistickú 
vychádzku do blízkeho okolia. Počas celého výletu vládla dobrá nálada a 
všetci zúčastnení sa zhodli na tom, že výlet sa nám aj tento rok vydaril.

Mária Šišková, riaditeľka MŠ

Detské rybárske preteky

Druhými pretekmi túto jar boli Detské rybárske preteky pri príležitosti 
Dňa detí. Deti sa v sobotu 28. mája zišli na miestnom rybníku. Napriek 
nepriaznivému počasiu (chladno a dážď) bolo vidieť na tvárach detí 
nadšenie a vôľu po ulovení najväčšej ryby a snahu získať prvú cenu - 
sedačku v tvare basketbalovej  lopty. Po daždivom predpoludní mohlo 
21 súťažiacich konštatovať, že rybkám sa na breh veľmi nechcelo a 
nakoniec sa ulovil len jeden kapor s mierou 54 centimetrov, ktorý bol 
zároveň aj tým víťazným. Najšikovnejším rybárom a teda aj víťazom sa 
stal Martin Michalec. Keďže viac rýb sa nechytilo, ale výhry boli 
pripravené pre každého, deti si ostatné ceny podelili na základe 
tombolového žrebovania. 

V dnešných dňoch je už rybárska sezóna v plnom prúde, čomu 
nasvedčuje aj každodenný obraz rybníka, keď nie je dňa, aby ste na 
rybníku nestretli rybára. Združenie momentálne vydalo cca 50 ročných 
povolení na rybolov. To, že je rybačka na našom rybníku zážitkom, 
nasvedčuje aj fakt, že v poslednom období sa ulovili kapitálne úlovky 
ako napr. 84-centimetrový kapor, ktorého zdolal Janko Bolješik, 110-
centimetrový sumec v podaní Peťa Pecháča či 70-centimetrový zubáč so 
šťastným lovcom Mirom Králikom. 

Som rád, že sa našim lovcom darí a majú peknú odmenu v podobe 
ulovenej ryby za dobrú prácu v združení pri zveľaďovaní nášho rybníka.

Jozef Kováčik ml., predseda RZ

Víťaz detských pretekov Maťo Michalec Víťaz detských pretekov Maťo Michalec 
Preberanie ceny víťaza kaprových pretekov. 

Zľava Z.Markech - Podpredseda RZ, J. Chrástek - pokladník, víťaz pretekov 
Ján Švec, J.Kováčik - predseda RZ 

Preberanie ceny víťaza kaprových pretekov. 
Zľava Z.Markech - Podpredseda RZ, J. Chrástek - pokladník, víťaz pretekov 

Ján Švec, J.Kováčik - predseda RZ 

To, čo sme si predsavzali na začiatku súťažného ročníka 2010/2011, sa 
nám podarilo aj naplniť. Ale poďme postupne. Nebudem už opisovať 
jesennú časť, ku ktorej som sa vyjadril v minulom čísle ON. Do jarnej časti 
A-mužstvo vstupovalo s 9-bodovým náskokom. Všetci priaznivci futbalu 
boli v očakávaní, ako zvládneme náročné prvé štyri zápasy, a to v 
Maduniciach, doma s Červeníkom, v Ostrove a doma s Chtelnicou. Tieto 
zápasy nám už mohli niečo napovedať v boji o prvé miesto v súťaži. S 
výnimkou Ostrova, kde sme podľahli domácim 2:1, sme ich úspešne 
zvládli. Ďalej nasledovali štyri víťazstvá  za sebou. V tomto čase nastalo 
možno malé uspokojenie a prekvapujúco sme zaváhali v Nižnej, kde 
sme prehrali 2:1. V ďalších troch nasledujúcich zápasoch sme dosiahli 
len jednu výhru doma s Dubovanmi a dve remízy v Dolnom Trhovišti a v 
Bojničkách. Všetci sme verili v kvalitu nášho mužstva, čo sa prejavilo v 
posledných troch kolách, kde sme porazili Trakovice 5:0, v Šípkovom 
sme vyhrali 2:3 a v poslednom oslavnom zápase, lúčiacim sa s oblastnou 
súťažou, sme porazili Horné Trhovište 7:3. Finálna bilancia  mužstva je 23 
výhier, 4 remízy a 3 prehry so skóre 97:27 a 73 bodov. Len pre 
zaujímavosť uvediem vizitku Prašníka, ktorý postupoval v minulom 
ročníku. Prašník vyhral 19krát, remizoval 8krát a prehral 3krát so skóre 
84:35 so ziskom 65 bodov. Historický postup A-mužstva do oblastných 
majstrovstiev bol zároveň rozlúčkou p. Dušana Lámoša, ktorý aj viedol 
ako HR náš posledný zápas s H. Trhovišťom s rozhodcovskou píšťalkou. 

ŠPORT 

Aj touto cestou mu prajeme všetko dobré do života a pri pôsobení v 
ObFz.

Po oslavách prichádza letná prestávka, čo všetci využijeme na oddych 
a relax. Nový súťažný ročník začína 7.8. 2011. Letná príprava A-mužstva 
začala 5.7., takmer jeden mesiac pred začiatkom súťaže. Káder zostáva 
takmer bez zmeny. Počas leta uvidíme, ako sa všetko vykryštalizuje. 
Pokiaľ ide o novinky, v okresných majstrovstvách sme povinný mať 2 
mládežnícke mužstvá. Znovu zakladáme mužstvo dorastu, kde máme 
takmer 16 hráčov. Mužstvo žiakov je na tom horšie, kde je nutné 
doplnenie o asi piatich hráčov. Oba tímy nastúpia v okresných 
majstrovstvách, kde u dorastu je to posledná súťaž a u žiakov 
predposledná. Oba mládežnícke tímy bude viesť ako tréner Karol 
Kantek, keďže je možnosť „ostaršiť“ niektorých žiakov, ktorí by mohli v 
prípade núdze nastúpiť za dorast. Vedúci mužstiev je Jozef Kováčik. 

Dovoľte mi ešte poinformovať Vás o aktivitách, ktoré výbor TJ realizuje. 
Počas tohto roka sme vypracovali dva projekty, kde žiadame o finančné 
príspevky z grantov ZSE a z Nadácie Slovenskej sporiteľne. V prvom 
projekte s názvom „Rodinný futbal” od Západoslovenskej energetiky 
EON sme boli úspešní a dostali sme finančnú dotáciu. Z nej, ako bolo aj 
vypracované v projekte, realizujeme aerifikáciu trávnika, zakúpili sme a 
osadili svetelnú tabuľu a plánujeme ozvučiť futbalové ihrisko, ktoré 
bude slúžiť nielen na futbalové zápasy, ale aj na rôzne akcie 
organizované škôlkou a školou. V druhom projekte s názvom „Futbal to 
je hra“ od Nadácie Slovenskej sporiteľne by sme v prípade úspechu 
(výsledok sa dozvieme po uzávierke novín) vybudovali automatické 
zavlažovanie futbalového ihriska a zároveň zrenovovali vstup do kabín.

Vo futbalovom prostredí je oveľa viac práce, ako sa na prvý pohľad 
môže zdať. Výbor TJ sa nezaoberá len základnými činnosťami klubu, ako 
sú zápasy, ale ustavične sa snaží získať finančné prostriedky, ktoré stále 
chýbajú, obnoviť areál futbalového štadióna, a tým odľahčiť obec od 
ďalších finančných výdavkov. Bohužiaľ, ak by sme neboli aktívni, nemali 
by sme tu to, čo máme dnes.

Ďakujem všetkým, ktorí pomohli TJ, či už finančne, alebo akoukoľvek 
inou aktivitou, ktorou prispeli k tohoročnému historickému postupu 
orvištského futbalu.

Zároveň dávam do pozornosti aj novú web stránku telovýchovnej 
jednoty, ktorej autorom  a zriaďovateľom je Lukáš Ťapušík. 

http://www.tjslovanvelkeorviste.eu
predseda klubu TJ, Ing. Jozef Bartko

Historický úspech našich futbalistov TJ Slovana Veľké Orvište 2010/2011

Zavárame do pohárov či do fliaš?

Leto je obdobie prázdnin, dovoleniek, kúpania a iných príjemných 
činností. Pre mnohé gazdinky je to však aj obdobie spracúvania 
záhradných a lesných plodov na zimu. Najčastejším spôsobom 
konzervácie ovocia a zeleniny je zaváranie a nakladanie. Niekedy 
zaváhame, ako správne pomenovať sklené nádoby, do ktorých 
kladieme celé alebo pokrájané kusy ovocia a zeleniny (čerešní, višní, 
marhúľ, ríbezlí, sliviek, uhoriek a i.). V praxi sa používajú dve 
pomenovania – zavárací pohár a zaváracia fľaša – a obidve sú správne. 
Potvrdí nám to aj Krátky slovník slovenského jazyka, v ktorom sa pri 
slove pohár uvádza aj význam „fľaša na zaváranie” a pri spojení fľaša na 
zaváranie (pri hesle fľaša) uvádza sa synonymum  pohár. Gazdinky sa 
teda pri zaváraní kompótov alebo nakladaní uhoriek môžu pochváliť, 
koľko už majú hotových pohárov alebo fliaš, a pokojne môžu použiť 
ktorékoľvek z uvedených pomenovaní.

Špajza či komora?
Keď už máme ovocie či zeleninu v pohároch, musíme ich niekam 

uskladniť. Po desaťročiach, keď sa pri projektovaní nových bytov 
priestor na odkladanie potravín zabezpečoval iba vetranou skriňou, v 
mestskej bytovej architektúre slávi dnes návrat samostatná miestnosť 
na odkladanie potravín – špajza. Niektorí používatelia slovenčiny sa 
tomuto slovu nemeckého pôvodu (z nem. Speisekammer, skrátene 
Speise) vyhýbajú a uprednostňujú výraz komora. Slovo špajza však 
netreba obchádzať. O tom, že toto slovo je spisovné a štylisticky 
neutrálne, sa možno presvedčiť aj v Krátkom slovníku slovenského 
jazyka. Slovom komora sa označuje miestnosť na potraviny 
predovšetkým na vidieku, kým v mestskom prostredí sa tento výraz 
používa najmä v súvislosti s miestnosťou na odkladanie sezónneho 
šatstva a vecí. Pozornosť však treba venovať skloňovaniu slova špajza, 
kde sa často stretávame s nesprávnymi tvarmi. Slovo špajza sa skloňuje 
podľa vzoru žena a správne spojenia sú: G idem do špajzy (nie do špajze), 
L v špajze máš klobásu (nie v špajzi). V nominatíve množného čísla má 
slovo špajza tvar špajzy a v genitíve špájz.
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OZNAMY A POZVÁNKY

Všetky cesty povedú do šenku...
Kedy? 12. augusta 2011, hodový piatok od 19.00 h

Kde? Terasa a priľahlé plochy hostinca vo Veľkom Orvišti

Hudba? Country skupina Váh River Band so speváčkou

Hodové a iné špeciality: pečená kačica, lokše plnené kačacou pečienkou,

pečená klobása, guláš, hamburger

Bohatá tombola

Srdečne pozýva firma DENEDMARK

HODOVÁ ZÁBAVA

Dávame do pozornosti novú stránku našej obce na adrese www.velkeorviste.sk

NOVINKA: Obec Veľké Orvište už aj na  sociálnej sieti


