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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Z obecnej matriky
Obec Veľké Orvište mala k 1.01.2012  1077 

obyvateľov. Od 01.01.2012 do 31.03.2012 sa v 
obci narodilo 1 dieťa,  na trvalý pobyt sa 
neprihlásil žiadny občan, z trvalého pobytu sa 
odhlásili   4 občania, zomrelo 7  občanov. V 
súčasnosti v obci žije 1067 občanov. 

V období od 01.01.2012 sa v obci  narodil :    

23.02.2012  Dominik Doktor

V tomto období sme sa rozlúčili : 

16.01.2012 Ondrej Bolješik

17.01.2012 Kliment Janiga

23.01.2012 Ján Pilka

11.02.2012 Margita Machajová

15.02.2012 Emília Peterská

10.03.2012 Ján Zemko

11.03.2012  Agneša Margalová

         

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

65 rokov: Alexander Chalány, Miroslav 
Králik, Vojtech Vavrinec

70 rokov : Irena Ďuricová

80 rokov : Bohumil Baranovič, 
Mária Folajtárová, Eufrozina 
Nedorostová

18.03.2012 sa dožíva 99 rokov najstaršia 
občianka pani Mária Machajová
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Voľby do NR SR v našej obci

 V sobotu 10.3.2012 sa uskutočnili predčasné voľby do Národnej rady Slovenskej repubilky.V 
tabuľke  sú  uvedené v ýs ledk y vol ieb a  a j  porovnanies  voľbami  v  r.  2010

počet hlasov % počet hlasov %
SMER-SD 252 50,81 224 44,18
KDH 51 10,28 42 8,28
Obyčajní ľudia a nezávislé osovbnosti 48 9,67
SNS 23 4,64 42 8,28
Sloboda a Solidarita 19 3,83 59 11,64
Národ a spravodlivosť-Naša strana 19 3,83
SDKU-DS 18 3,63 79 15,58
Strana slobodné slovo-Nory Mojsevovej 12 2,4
ĽS-HZDS 6 1,21 27 5,33
Zmena zdola DU 5 1,01
Most-Híd 4 0,81
SDĽ 4 0,81
99%-občiansky hlas 4 0,81
Strana zelených 3 0,6
Ľudová strana Naše Slovensko 11 2,82
Komunistická strana Slovenska 3 0,6
Právo a apravodlivosť 1 0,2
Robíme to pre deti SF 1 0,2
Zapísaní voliči 883 882
Účasť 496 56 514 58,27

2012 2010

Vážení občania, 
námestí ohňostrojom. Účasť občanov bola pomerne vysoká. To 
nasvedčuje tomu, že tento zvyk v našej obci sa udomácňuje a ľudia ho 
prijali. Aké úlohy čakajú obec v roku 2012?

Na prvých zasadnutiach obecného zastupiteľstva v novom roku sme 
riešili prevádzku materskej školy. Obecné zastupiteľstvo schválilo, že 
všetkých 34 zapísaných detí v školskom roku 2012-2013 do MŠ bude 
prijatých. Deti budú umiestnené do dvoch tried. Jedna trieda s plným 
počtom 24 detí bude mať celodennú prevádzku. V druhej triede s 12 

Nový rok 2012 sme privítali tradične na našom deťmi bude prevádzka do 12:00 hod. vrátane obeda. Tu budú 
umiestnené deti, o ktoré sa môžu rodičia poobede postarať (mamičky sú 
na materskej dovolenke, niektorý z rodičov nie je zamestnaný a pod.). 
Otvorenie druhej triedy si vyžiada dodatočné náklady na prijatie jednej 
učiteľky do MŠ a pomocnej pracovníčky do školskej jedálne, obe na 
skrátený úväzok.  Budú potrebné aj financie na prípravu priestorov pre 
druhú triedu. Pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky je potrebné 
vybudovať pri MŠ parkovacie miesto mimo cesty. Preto sme hľadali 
možnosti, ako zhospodárniť prevádzku materskej školy a z ušetrených 
peňazí financovať aspoň časť zvýšených nákladov na MŠ.

Doteraz boli prázdniny v MŠ len v auguste. Učiteľky si potom čerpali 
zvyšok dovolenky cez školský rok. Počas dovolenky sme museli 
zabezpečiť náhradné učiteľky, čo stálo obec peniaze navyše, ktoré sa 
dajú ušetriť.  Preto letné prázdniny v MŠ budú trvať dva mesiace. 
Ušetrené peniaze pôjdu naspäť do MŠ, obec bude mať dostatok času na 
prípravu priestorov, učiteľky si vyčerpajú dovolenku a deti sa potešia z 
dlhších prázdnin. 

Obec žila ďalej spoločenským životom. Základná a materská škola 
usporiadali tradičný karneval. Materská škola ako každý rok svojím 
fašiangovým sprievodom po obci a programom „Pod šable“ oslávila 
koniec fašiangov. Je pekné, že materská škola aj takýmto spôsobom 
vychováva naše deti k udržiavaniu fašiangových tradícií.   

Pani Margita Knapcová sa na vlastnú žiadosť vzdala funkcie 
predsedníčky Klubu seniorov Jazmín. Chcem jej aj touto cestou 
poďakovať za jej dlhoročnú obetavú prácu. Založenie klubu pred 
viacerými rokmi bola jej myšlienka, ona má najväčšiu zásluhu na tom, že 
klub seniorov poskytuje našim seniorom vhodné miesto, kde sa už roky 
schádzajú, aby spolu prežili príjemné chvíle. Novou predsedníčkou 

Príhovor starostu

klubu seniorov je p. Gabriela Michelová. Novej predsedníčke želám veľa 
chuti do práce, aby dôstojne pokračovala v práci svojej predchodkyne.

Aké investičné akcie plánujeme v tomto roku? Z veľkých projektov je to 
predovšetkým otvorenie novej obytnej zóny Topoľové II, kde vznikne 13 
stavebných pozemkov pre rodinné domy. Predaj stavebných pozemkov 
sa začne v najbližších mesiacoch, ešte v tomto roku predpokladáme 
výstavbu inžinierskych sietí. Očakávame odpoveď aj na druhý veľký 
projekt, či sme uspeli v žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z 
eurofondov na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci.  
Pripravujeme publikáciu k 900. výročiu prvej písomnej zmienky o obci, 
ktoré budeme sláviť v budúcom roku. V areáli TJ Slovan sme 
zrekonštruovali dlažbový chodník, obec pomohla aj miestnym rybárom 
pri vydláždení okolia ich chatky.       

Obecná samospráva víta každú aktivitu, ktorou občania pomôžu svojej 
obci. Ako príklad zodpovedného vzťahu občanov k obci chcem uviesť, 
že komisia kultúry a školstva, ktorej predsedníčkou bola p. Adela 
Bohovicová,  peniaze ušetrené v r. 2011 venovala na opravu kostola a 
zakúpenie nových obrusov pre obec.

Ľudovít Boleček, starosta

Posolstvo Veľkej Noci
Obdobie päťdesiatich dní od nedele Pánovho zmŕtvychvstania do 

nedele Zoslania Ducha Svätého  Cirkev slávi v radosti a plesaní ako jeden 
deň, ba ako jednu „veľkú nedeľu“. Aby pre nás, čo sa nedeľu čo nedeľu 
zhromažďujeme v Pánovom chráme nebolo toto obdobie len časom, 
kedy s radosťou spievame veľkonočné Aleluja, ale aby posolstvo 
Zmŕtvychvstalého bolo pre nás stále živé, vráťme sa v niekoľkých 
zamysleniach k odkazu Veľkej noci.

Čo pre mňa znamená Veľká noc?
Všetky ľudské túžby a želania smerujú jednoznačne k určitej plnosti 

života. Mať šťastnú rodinu, zdravie, úspech, milovať a byť milovaný – to 
všetko je pre človeka najväčším životným šťastím. A práve toto šťastie 
nezriedka zakalí existencia smrti. Človek často uvažuje, aký zmysel má 
všetko ľudské namáhanie, keď v okamihu smrti musí všetko opustiť?“

Druhý vatikánsky koncil v konštitúcii Gaudium et spes (Radosť a nádej) 
hovorí: Záhada údelu človeka vyvrchoľuje pred tvárou smrti. Človeka 
netrápia len bolesti a postupný telesný úpadok, ale ešte väčšmi strach 
pred definitívnym zánikom. Zárodok nesmrteľnosti, ktorý nosí v sebe a 
ktorý sa nedá zredukovať len na hmotu, sa vzpiera proti smrti. No Boh 
povolal a volá človeka, aby k nemu prilipol celou svojou bytosťou vo 
večnom spoločenstve neporušiteľného Božieho života. Toto víťazstvo 
dosiahol Kristus svojím zmŕtvychvstaním oslobodiac človeka od smrti 
svojou vlastnou smrťou.

Skutočný význam má iba to, čo prekonáva smrť a trvá navždy. V tom 
spočíva aj skutočné šťastie človeka. Cestu k tomuto skutočnému šťastiu 
naznačuje posolstvo veľkonočných sviatkov: Kristus premohol smrť 
svojím zmŕtvychvstaním! Toto posolstvo dáva človeku pevnú istotu, že 
má u Boha dobrú budúcnosť. Boh sa v Kristovi postavil na stranu ľudí a 
otvoril im perspektívu krásnej budúcnosti so vzkrieseným Božím 
Synom. Veriaci človek teda očakáva, že posledné slovo pri umieraní má 
Boh a nie smrť. A tak viera vo vzkriesenie patrí k podstate kresťanskej 
viery.

Istá novinárka sa podujala urobiť anketu na tému: „Čo pre vás znamená 
Veľká noc? Náhodne vybraní ľudia na ulici dávali rozličné odpovede: 
„Niekoľko voľných dní... nákupy... šibačka... stres... veľké upratovanie... 
dovolenka...“

Odpovede spomínanú novinárku neuspokojili. Už sa chcela vzdať, keď 
zbadala malé dievčatko vychádzajúce s kyticou z kvetinárstva. Spýtala 
sa teda aj jej: „Čo pre teba znamená Veľká noc?“ Dievčatko po chvíľke 
rozmýšľania povedalo: „Veľká noc pre mňa znamená toľko ako nový 
život. Ježiš Kristus zomrel za nás na kríži a na Veľkú noc vstal z mŕtvych. 
Tým nám povedal, že aj my raz vstaneme z mŕtvych a budeme mať nový 
život. Na Veľkú noc máme myslieť aj na to, že smrťou sa všetko nekončí.“ 
Novinárku zarazila odpoveď, ktorá zaznela z ešte detských úst. Spýtala 
sa teda: „Povedala ti to azda tvoja mamička?“

Dievčatko prikývlo: „Áno, to mi ona povedala krátko predtým, ako 
minulý rok, práve na Veľkú noc zomrela.“ Chvíľu zápasila so slzami a 
pokračovala: „Teraz jej idem odniesť na hrob kvietky. Ale ona je stále v 
mojej blízkosti, to viem! Lebo ona žije ďalej, aj keď zomrela.“ Novinárka 
ešte dlho premýšľala o slovách tohto dievčatka. Jasne cítila, že toto dieťa 
z opýtaných najlepšie pochopilo zmysel veľkonočných sviatkov.

A ako chápeme my posolstvo Veľkej noci? Ak nám doteraz azda 
unikalo, práve teraz je pravá chvíľa, aby sme túto radostnú zvesť prijali a 
pevne v sebe zakotvili. Len viera v zmŕtvychvstanie dá totiž zmysel našej 
každodennej námahe. Jedine v jej svetle pochopíme, čo je pomíňajúce a 
čo večné, čo bezvýznamné a čo dôležité. A tak sa veľkonočné posolstvo 
pre nás stane cestou k skutočnej plnosti života – k večnému životu s 
Bohom.

Môžeme mať veľa túžob, no všetky nech sú podriadené tej 
najdôležitejšej – túžbe po novom živote. Preto žime tak, aby sme boli 
hodni naplnenia túžby po novom, šťastnom a radostnom živote s 
Ježišom v Jeho kráľovstve.

Mgr. Marián Kolenčík, kaplán
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Vážení občania, 
námestí ohňostrojom. Účasť občanov bola pomerne vysoká. To 
nasvedčuje tomu, že tento zvyk v našej obci sa udomácňuje a ľudia ho 
prijali. Aké úlohy čakajú obec v roku 2012?

Na prvých zasadnutiach obecného zastupiteľstva v novom roku sme 
riešili prevádzku materskej školy. Obecné zastupiteľstvo schválilo, že 
všetkých 34 zapísaných detí v školskom roku 2012-2013 do MŠ bude 
prijatých. Deti budú umiestnené do dvoch tried. Jedna trieda s plným 
počtom 24 detí bude mať celodennú prevádzku. V druhej triede s 12 

Nový rok 2012 sme privítali tradične na našom deťmi bude prevádzka do 12:00 hod. vrátane obeda. Tu budú 
umiestnené deti, o ktoré sa môžu rodičia poobede postarať (mamičky sú 
na materskej dovolenke, niektorý z rodičov nie je zamestnaný a pod.). 
Otvorenie druhej triedy si vyžiada dodatočné náklady na prijatie jednej 
učiteľky do MŠ a pomocnej pracovníčky do školskej jedálne, obe na 
skrátený úväzok.  Budú potrebné aj financie na prípravu priestorov pre 
druhú triedu. Pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky je potrebné 
vybudovať pri MŠ parkovacie miesto mimo cesty. Preto sme hľadali 
možnosti, ako zhospodárniť prevádzku materskej školy a z ušetrených 
peňazí financovať aspoň časť zvýšených nákladov na MŠ.

Doteraz boli prázdniny v MŠ len v auguste. Učiteľky si potom čerpali 
zvyšok dovolenky cez školský rok. Počas dovolenky sme museli 
zabezpečiť náhradné učiteľky, čo stálo obec peniaze navyše, ktoré sa 
dajú ušetriť.  Preto letné prázdniny v MŠ budú trvať dva mesiace. 
Ušetrené peniaze pôjdu naspäť do MŠ, obec bude mať dostatok času na 
prípravu priestorov, učiteľky si vyčerpajú dovolenku a deti sa potešia z 
dlhších prázdnin. 

Obec žila ďalej spoločenským životom. Základná a materská škola 
usporiadali tradičný karneval. Materská škola ako každý rok svojím 
fašiangovým sprievodom po obci a programom „Pod šable“ oslávila 
koniec fašiangov. Je pekné, že materská škola aj takýmto spôsobom 
vychováva naše deti k udržiavaniu fašiangových tradícií.   

Pani Margita Knapcová sa na vlastnú žiadosť vzdala funkcie 
predsedníčky Klubu seniorov Jazmín. Chcem jej aj touto cestou 
poďakovať za jej dlhoročnú obetavú prácu. Založenie klubu pred 
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klubu seniorov je p. Gabriela Michelová. Novej predsedníčke želám veľa 
chuti do práce, aby dôstojne pokračovala v práci svojej predchodkyne.
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projekt, či sme uspeli v žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z 
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Pripravujeme publikáciu k 900. výročiu prvej písomnej zmienky o obci, 
ktoré budeme sláviť v budúcom roku. V areáli TJ Slovan sme 
zrekonštruovali dlažbový chodník, obec pomohla aj miestnym rybárom 
pri vydláždení okolia ich chatky.       

Obecná samospráva víta každú aktivitu, ktorou občania pomôžu svojej 
obci. Ako príklad zodpovedného vzťahu občanov k obci chcem uviesť, 
že komisia kultúry a školstva, ktorej predsedníčkou bola p. Adela 
Bohovicová,  peniaze ušetrené v r. 2011 venovala na opravu kostola a 
zakúpenie nových obrusov pre obec.

Ľudovít Boleček, starosta

Posolstvo Veľkej Noci
Obdobie päťdesiatich dní od nedele Pánovho zmŕtvychvstania do 

nedele Zoslania Ducha Svätého  Cirkev slávi v radosti a plesaní ako jeden 
deň, ba ako jednu „veľkú nedeľu“. Aby pre nás, čo sa nedeľu čo nedeľu 
zhromažďujeme v Pánovom chráme nebolo toto obdobie len časom, 
kedy s radosťou spievame veľkonočné Aleluja, ale aby posolstvo 
Zmŕtvychvstalého bolo pre nás stále živé, vráťme sa v niekoľkých 
zamysleniach k odkazu Veľkej noci.

Čo pre mňa znamená Veľká noc?
Všetky ľudské túžby a želania smerujú jednoznačne k určitej plnosti 

života. Mať šťastnú rodinu, zdravie, úspech, milovať a byť milovaný – to 
všetko je pre človeka najväčším životným šťastím. A práve toto šťastie 
nezriedka zakalí existencia smrti. Človek často uvažuje, aký zmysel má 
všetko ľudské namáhanie, keď v okamihu smrti musí všetko opustiť?“

Druhý vatikánsky koncil v konštitúcii Gaudium et spes (Radosť a nádej) 
hovorí: Záhada údelu človeka vyvrchoľuje pred tvárou smrti. Človeka 
netrápia len bolesti a postupný telesný úpadok, ale ešte väčšmi strach 
pred definitívnym zánikom. Zárodok nesmrteľnosti, ktorý nosí v sebe a 
ktorý sa nedá zredukovať len na hmotu, sa vzpiera proti smrti. No Boh 
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„Niekoľko voľných dní... nákupy... šibačka... stres... veľké upratovanie... 
dovolenka...“

Odpovede spomínanú novinárku neuspokojili. Už sa chcela vzdať, keď 
zbadala malé dievčatko vychádzajúce s kyticou z kvetinárstva. Spýtala 
sa teda aj jej: „Čo pre teba znamená Veľká noc?“ Dievčatko po chvíľke 
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Môžeme mať veľa túžob, no všetky nech sú podriadené tej 
najdôležitejšej – túžbe po novom živote. Preto žime tak, aby sme boli 
hodni naplnenia túžby po novom, šťastnom a radostnom živote s 
Ježišom v Jeho kráľovstve.

Mgr. Marián Kolenčík, kaplán
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Hollého  pamätník
Dňa 15.2.2012 sa uskutočnilo na Základnej škole školské kolo súťaže 

Hollého pamätník – súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a 
prózy. Naším cieľom je viesť deti k hlbšiemu poznávaniu literatúry a 
vytvárať priestor pre tvorivý rast všetkých záujemcov o umelecký 
prednes.

Školskému kolu predchádzali triedne kolá súťaže, v ktorých triedni 
učitelia vybrali najlepších recitátorov za  jednotlivé ročníky.

Súťaž otvoril pán riaditeľ Peter Turza privítaním prítomných a 
vysvetlením, kto bol Ján Hollý. Predstavil porotu, ktorú tvorili všetci 
pedagógovia školy.

Následne sa súťažilo v jednej kategórii, v ktorej si  navzájom merali 
svoje schopnosti  a talent žiaci 2.- 4. ročníka. Súťažiacich bolo 8. Ostatní 
žiaci školy tvorili obecenstvo.  Recitátorov pozorne sledovali a náležite 
ocenili ich výkony potleskom. Porota hodnotila výber textu, osvojenie 
textu, tempo, čistotu a intonáciu reči, vlastnú interpretáciu a celkovú 
pôsobivosť. Rozhodovanie bolo naozaj ťažké, pretože všetci žiaci sa 
dokázali svedomite pripraviť a odvážili sa postaviť pred publikum. 
Potešili nás naše druháčky, ktoré siahli po próze, pretože doteraz sa jej 
naši žiaci akosi stránili. 

No  vyhrať môžu len tí najlepší, a preto porota rozhodla nasledovne:

POÉZIA:
1.miesto: Romanka Horňáčková (3.r.) 
2.miesto: Terezka Králiková (3.r.)
3.miesto: Saška Fábryová (2.r.)

PRÓZA:
1.miesto: Viktorka Moravčíková (2.r.)
2.miesto: Martinka Pániková (2.r.)

Víťazky boli odmenené diplomom a peknou knižkou od spisovateľky 
Gabriely Futtovej. Žiačky z prvých priečok postúpili do okresného kola, 
ktoré sa uskutočnilo v dňoch 6. a 7.marca v CVČ v Piešťanoch.

ROMANKA HORŇÁČKOVÁ získala v okresnom kole 3.miesto. 
Víťazkám srdečne blahoželáme a ostatným deťom prajeme veľa 

pekných zážitkov pri čítaní kníh.
Daša Ábelová

Zimné športy v škole 
Tohtoročná zima dávala na seba dlho čakať. Keď konečne prišli riadne 

mrazy, vybrala som sa aj ja s deťmi korčuľovať na rybník. Neboli sme tam 
už niekoľko rokov, pretože chýbali tie správne mrazy. Korčuľovanie je 
jeden z mála športov, ktorý prispieva k utužovaniu imunitného systému, 
stimuluje dýchací aparát, podporuje správne držanie tela, koordináciu, 
rozvoj sily a pohyblivosť. Prečo teda nevyužiť krásne klzisko, ktoré nám 
rybník ponúka? Tie deti, ktoré nemali korčule, sa šmýkali, hrali sa na 
taxíky a bolo nám všetkým dva týždne na ľade stráášne dobre. Ani 
domov sa nám nechcelo.

Folklórne pásmo: „Pod šable“
„Pod šable, pod šable aj pod obušky, všetko my berieme aj plané 

hrušky.
Hentam nám nedali, tuto nám dajú, zabili komára slaninu majú.
Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto nemá kožucha zima mu bude.
Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem, dajte mi slaniny, nech sa 

napasiem“.
Naša materská škola udržiava peknú tradíciu, že vždy na koniec 

fašiangov zrealizujeme spoločne s deťmi a zamestnancami materskej 
školy fašiangový sprievod a postupne navštívime organizácie aj 
niektoré domácnosti v obci. Tak tomu bolo aj tento rok v piatok 17. 
februára.

Vyobliekaní,  pomaľovaní, v maskách, ozbrojení „šabľami“ a rôznymi 
rytmickými hudobnými nástrojmi – ako sa na správny fašiangový 
sprievod patrí, sme sa aj navzdory silnému sneženiu vybrali po obci s 
folklórnym pásmom: “Pod šable“. Navštívili sme takmer všetky 
organizácie v obci a aj niektoré domácnosti a vykoledovali sme si kopu 
sladkostí a aj nejaké tie peniažky k tomu. V spolupráci s predsedníčkou 
kultúrnej komisie p. Gabikou Michelovou, ktorá sa obliekla za cigánku, 
sme absolvovali vďaka silnému sneženiu náročný sprievod. Hoci sme 
boli mokrí a unavení, stálo to za to, pretože dodržiavanie ľudových 
tradícií je v našej materskej škole prioritné a aj vďaka takýmto aktivitám 
pestujeme už u malých detí pekný vzťah k ľudovým tradíciám a 
kladieme dôraz na to, aby sa na ne nezabudlo. 

Detský karneval
     V sobotu dňa 4. februára 2012 sa kultúrny dom zaplnil plesajúcimi 

deťmi. Pedagógovia základnej a materskej školy v úzkej spolupráci s 
rodičmi usporiadali tradičný detský karneval, ktorý sa i v tomto roku tešil 
veľkému záujmu. Okrem voľnej zábavy boli pre deti pripravené súťaže o 
najlepšiu masku a tanečníka, vďaka obetavým mamičkám nechýbalo 
ani občerstvenie. O bufet sa už tradične vzorne postaral pán Peter 
Vavrinec. Vyvrcholením bolo žrebovanie tomboly, ktorá bola vďaka 
sponzorom i v tomto roku bohatá. 

Za vydarené podujatie patrí naše poďakovanie predovšetkým 
rodičom detí navštevujúcich miestnu materskú a základnú školu. Akciu 
ďalej podporili Obecný úrad vo Veľkom Orvišti, firma Mama, Liehovar 
Modrý strom, Zooprodukt, Rybárske združenie Záhumnie, rodina 
Miklošková a Šandriková.

Mgr. Peter Turza

Keď povolil mráz, napadol nám sneh a bolo ho neúrekom. To sme sa 
zase vybrali k rybníku, nie však korčuľovať, ale sánkovať sa na náš kopec. 
Tu sme si to tiež vychutnávali. Na školskom dvore nám vyrástli snehové 
zvieratká a snehuliaci. Zdá sa nám, že predsa len sme mali krátku zimu na 
sánkovanie a korčuľovanie.

Mnohí dospeláci patria k „zmrzlinám“, ktoré radšej prežijú zimu s 
nohami na radiátore. Možno nemali to šťastie, že by s nimi rodičia chodili 
na sánkovačky či prechádzky zimnou prírodou. Zima je krásne ročné 
obdobie, plné zaujímavých objavov a športov. Ak športujeme s deťmi, 
môžeme mať istotu, že o pár rokov z nich nebudú ,,dospelé zmrzliny s 
nohami na radiátore.“                                                                                                             

Jana Pálková

Výtvarné súťaže

Ak by sme chceli vymenovať zopár prívlastkov, ktoré by 
charakterizovali detské videnie sveta, spomenuli by sme farebnosť, 
rozmanitosť, optimizmus a predovšetkým špecifickosť. Na výtvarnej 
výchove sa deti oboznamujú s rôznymi výtvarnými technikami, 
zdokonaľuje sa jemná motorika detí, podporuje tvorivosť a jedinečnosť 
detského prejavu. Každý rok sa zapájame do výtvarných súťaží a ani 
teraz to nie je inak. Republikový výbor Slovenského zväzu záhradkárov 
vyhlásil 6.ročník v súťaži ,,Ovocie a zelenina, ktorú mám rád.“ Zúčastnili 
sme sa tejto súťaže, deti nakreslili nádherné práce, ktoré budú vystavené 
vo foyeri kina Fontána v Piešťanoch od 21. do 28.marca. Vybrané práce 
budú použité na výstavách a veľtrhoch v roku 2012. Na republikovej 
úrovni budú udelené ceny najlepším prácam v každej kategórii. Veríme, 
že vyhráme niektorú z cien. Ďalšia zaujímavá súťaž, ktorej sme sa 
zúčastnili, je ,,Mandala For the World.“ Ide o celonárodnú súťaž i výstavu. 
Je to pokus o zápis do Guinessovej knihy rekordov. Ide o vyjadrenie 
pozitívneho vzťahu k svetu, láske k Zemi, na ktorej žijeme. Všetky 
mandaly budú uverejnené v obrazovej galérii na stránke Mandala For 
the World. Odborným garantom celej akcie je Mgr. Ľ. Slejzák, ktorý sa 
venuje harmonickému dizajnu. Vytvoril originálny systém tvorenia 
mandál podľa starej čínskej filozofie piatich prvkov. S manželkou 
vystavovali svoje práce nielen na Slovensku, ale na celom svete. Ďalšie 
výtvarné súťaže sú Pani Zima, Hasičská technika kedysi a dnes, Deň 
Zeme. Veríme v úspech!

Jana Pálková 
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detského prejavu. Každý rok sa zapájame do výtvarných súťaží a ani 
teraz to nie je inak. Republikový výbor Slovenského zväzu záhradkárov 
vyhlásil 6.ročník v súťaži ,,Ovocie a zelenina, ktorú mám rád.“ Zúčastnili 
sme sa tejto súťaže, deti nakreslili nádherné práce, ktoré budú vystavené 
vo foyeri kina Fontána v Piešťanoch od 21. do 28.marca. Vybrané práce 
budú použité na výstavách a veľtrhoch v roku 2012. Na republikovej 
úrovni budú udelené ceny najlepším prácam v každej kategórii. Veríme, 
že vyhráme niektorú z cien. Ďalšia zaujímavá súťaž, ktorej sme sa 
zúčastnili, je ,,Mandala For the World.“ Ide o celonárodnú súťaž i výstavu. 
Je to pokus o zápis do Guinessovej knihy rekordov. Ide o vyjadrenie 
pozitívneho vzťahu k svetu, láske k Zemi, na ktorej žijeme. Všetky 
mandaly budú uverejnené v obrazovej galérii na stránke Mandala For 
the World. Odborným garantom celej akcie je Mgr. Ľ. Slejzák, ktorý sa 
venuje harmonickému dizajnu. Vytvoril originálny systém tvorenia 
mandál podľa starej čínskej filozofie piatich prvkov. S manželkou 
vystavovali svoje práce nielen na Slovensku, ale na celom svete. Ďalšie 
výtvarné súťaže sú Pani Zima, Hasičská technika kedysi a dnes, Deň 
Zeme. Veríme v úspech!

Jana Pálková 
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ŠPORT, RYBÁRIMATERSKÁ ŠKOLA, ŠPORT

Sužujú nás zranenia

Základné poplatky

Vážení športoví priznivci, vážení občania! Dovoľte mi na úvod 
poďakovať Filipovi Hološkovi za sponzorský dar, ktorý nám pomohol pri 
realizácií niektorých aktivít. V minulom čísle ON som vás informoval o 
činnostiach TJ v uplynulom roku. V tomto čísle by som vás rád 
poinformoval o tom, čo nás čaká a neminie v roku 2012.

Na výročnej schôdzi, ktorá sa konala dňa 8.3.2012, som prezentoval 
členom výboru, ktorí dostali opäť dôveru, a aj ostatným zúčastneným, 
rozpočet schválený poslancami obecného zastupiteľstva ako aj 
hospodárenie v roku 2011. Na kalendárny rok 2012 nám bolo 
schválených 11 000 eur, čo predstavuje asi 60% celkových nákladov. V 
tabuľke 1.1 si možete pozrieť základné poplatky (bez energií), bez 
ktorých by futbal v obci nemohol vôbec existovať. 

Tab. 1.12   Plat rozhodcu [eur]

Dávam do pozornosti položku č. 1, ktorá odchádza paušálne ObFzu na 
mzdy rozhodcov a delegátov. Táto položka mňa osobne veľmi mrzí, 
keďže niekedy môžeme vidieť, že neplatíme za kvalitu, ale, bohužiaľ, my 
s tým nič neurobíme. Takisto môžete vidieť v tabuľke č. 1.2 mzdu 
rozhodcu za jeden zápas.

Súťaž  R  AR  DZ  
OM

 
27

 
20

 
20

 
OS

 
24

 
19

 
19

 III. trieda

 

22

 

17

 

17

 Dorast

 

13

 

10

 

10

 
Žiaci

 

14

 

10

 

10

 Teší ma aktivita vedúceho mládeže p. Jozefa Kováčika, pretože sa u nás 
formuje “3.“ mládežnícke mužstvo – prípravka. Všetko sa vykryštalizuje 
počas jari. Mužstvo žiakov a dorastu nastúpi do odvetnej časti bez 
výraznejšich problémov. Horšie to vyzerá u A-mužstva, ktoré začalo 
zimnú prípravu začiatkom januára. Bohužiaľ, trápia nás viaceré zranenia, 
pre ktoré mnohí hráči nemohli absolvovať naplno zimnú prípravu. V 
zime sa podrobil operácii kolena L. Boris, dvojnásobnej operácii kolena 
sa podrobil L. Bartko, F. Mišík absentoval pre dlhodobo pretrvávajúce 
problémy s členkom, J. Bartka trápi obnovujúci sa problém s artrózou 
bedrového kĺbu. Určite nemožno počítať do jarnej časti s L. Bartkom, 
ostatní by sa postupne mali zapájať do tréningového procesu. Snaživý 
tréner Miroslav Boris dáva možnosť okrem pravidelných aj individuálne 
tréningy, hlavne pre hráčov po zranení.  Pohyby v A-mužstve počas 
zimnej prestávky boli minimálne. Na polročné hosťovanie do Hlohovca 
odišiel R. Vavrinec, na druhej strane prišiel do mužstva taktiež na 
polročné hosťovanie z Piešťan R. Gajarský, ktorý naposledy hosťoval v 
Pobedíme. Zimná príprava obsahovala aj odohranie prípravných 
zápasov, ktoré sa odohrali na umelom trávniku v Piešťanoch s 
mužstvami rôznych súťaží. Na úvod sme si poradili s Borovcami 9:2, o 
týždeň neskôr sme remizovali s Bankou 3:3. Ďalej sme deklasovali 
Ostrov 7:2. S piatoligistom z Radošiny sme vyhrali 3:2 a generálku na 
začiatok jarnej časti sme odohrali už na prírodnom trávniku u 
piatoligistu v Podolí, kde sme domácim podľahli 7:4. Cieľom A-mužstva 
do jarnej časti je minimálne posun o 2 priečky vyššie.

Radi by sme stále zdokonalovali naše/vaše športové prostredie. Prvou 
aktivitou tohto roka bolo získanie povolenia na výrub všetkých ôsmich 
topoľov v areáli futbalového ihriska. Výrubom topoľov sme získali ďalší 
priestor, kde môže vzniknúť opäť priestor na realizáciu ďalšieho 
projektu. Firma p. Matejíka už finišuje s opravou chodníka, ktorý sa 
musel narušiť z dôvodu výkopu na kanalizačné potrubie. Ďakujem p. 
starostovi, ktorý túto rekonštrukciu zastrešuje.

Ešte pred približne rokom sme mohli vidieť počas zápasov fandenie 
našich fanúšikov, ktorých sme mohli vidieť stále na tých istých miestach, 
vo “VIP-ke na tribúne” a to pánov M. Bartka, J. Pilku, E. Hanzlíka a M. 
Vavrinca.  Bohužiaľ,  prví traja menovaní už nám budú fandiť len z Neba a 
rád by som vyjadril rodinám zosnulých úprimnú sústrasť.

Ľady sa pohli
A to doslovne. Už som si myslel, že to Záhumnie ani nerozmrzne. 

Našťastie, mrazivú arktickú zimu postupne vytlačila jar.
Toľko na úvod a teraz mi dovoľte, aby som Vás oboznámil s činnosťou a 

aktivitami nášho rybárskeho združenia, ktoré začalo v tomto roku svoju 
štvrtú sezónu.

Na začiatku roka výkonný výbor navrhol plán hospodárenia, 
zarybnenia a spoločensko-športových podujatí, ktoré chceme v tomto 
roku uskutočniť na našom rybníku. Toto všetko sme si odsúhlasili 4. 2. 
2012 na výročnej členskej schôdzi.

O tom, že členovia, ale aj hostia sa na rybníku nenudia, deklaruje aj 
počet ulovených rýb za rok 2011. Napríklad, ulovilo sa 230 kusov kapra, 
čo predstavovalo 646kg. Pokiaľ ide o množstvo ulovenej ryby, vedie 
pstruh dúhový s počtom 387 ks s celkovou hmotnosťou 133kg. Takto by 
som mohol pokračovať ďalej. Celkovo sa na rybníku  ulovilo za rok 2011 
718ks rýb o hmotnosti cca 940kg. 

Dňa 26. marca sme už tradične v Trnave zakúpili kapra K3 na jarné 
zarybnenie o hmotnosti cca 700kg. Na jeseň chceme rybník zarybniť 
pstruhom dúhovým. Opäť sme osadili hniezda na výter zubáča, o čom 
svedčí jeho hojný  výskyt.

Členovia združenia nielen lovia ryby, ale sa aj príkladne starajú a 
budujú rybník a jeho okolie. Už v zimných mesiacoch sa dokončoval 
interiér Rybárskeho domu a vypilovali sa v súlade so zákonom 
nebezpečné dreviny. Teraz, 
keď sa počasie zlepšilo, sa 
robia terénne úpravy a 
čistenie rybníka a jeho 
okolia.

Koncom mesiaca apríl sme 
nachystali rybárske preteky 
pod náz vom Or vištský  
Šupináč. Ide o druhý ročník. 
P r i  t o m  p r v o m  n á m  
mimoriadne prialo počasie, 
čo sa odrazilo na vysokej 
účasti pretekárov, ale aj na 
divákoch, ktorí si pochutili na pripravenom občerstvení a bavili sa do 
večerných hodín. Dúfam, že nás počasie nesklame ani teraz.

Týmto chcem pozvať Vás, milí čitatelia, ale aj širokú verejnosť na 
rybárske preteky, ktoré sa budú konať dňa 28.4.2012 na rybníku 
Záhumnie, či už ako pretekárov, alebo divákov. O bohaté občerstvenie 
bude opäť postarané (možno budú aj halušky ala mr.Herceg).

Zároveň ďakujem všetkým aktívnym členom za ich doterajšiu 
spoluprácu.

PETROV ZDAR!
Noro Michel

Takže vážení športoví priatelia a vážení občania, všetci sa už tešíme na 
začiatok odvetnej jarnej časti, na ktorú Vás srdečne pozývam. Tak isto Vás 
pozývam aj na Majáles, kde už teraz máme veľký dopyt po lístkoch, čo 
naznačuje opäť vydarenú akciu v našej obci. Lístky bude možné si 
zakúpiť na obecnom úrade alebo u p. Borisa, či u p. Bartka. 

Ing. Jozef Bartko - predseda TJ

Madagaskar 2012
V sychravých a  studených januárových dňoch 2012 sme opustili 

Európu. Aklimatizáciu tepla si zabezpečujeme na rovníkových 
ostrovoch – v Seychelskej republike. Tu nás zastihol pozdravný list 
slovenského veľvyslanca pre túto republiku so sídlom v Nairobi v Keni, p. 
Michala Mlynára s prianím úspešnej misie „Ostrov – Vrbové – 
Madagaskar 2012“ po stopách Mórica Beňovského.

S poďakovaním pánovi veľvyslancovi smerujeme ďalej na juh. Náš cieľ 
je už jasný -  Madagaskar - a to jeho severné oblasti. Ako prvý dotyk s ním 
je ostrov Nosy Be. Pekné pláže, kráterové jazerá, prírodné rezervácie, 
prvé stretnutia s lemurmi, volavkami a chameleónom, jedinečné stromy 
baobaby a aj prvé stretnutia s miestnymi obyvateľmi.

Zo severu   Madagaskaru sa 
presúvame ešte severnejšie do 
oblasti Antsiranana – Diego Suarez. 
Krásy a útulný trh, prístav, koloniálne 
stavby, prekrásne lagúny, Homola 
cukru, pláže Indického oceánu. 
Teplota v tieni je každý deň rovnaká 
29.0 C, ale začína pršať. A my sa 
presúvame smerom na juh k našim 
expedičným cieľom.  Zo severu na 
juh cez oceán okolo pobrežia 
M a d a g a s k a r u  p l á v a m e  c e z  
S a m b a v u ,  A n t a l a h u  m e d z i  
Ambohitralanana a Cap Est. Toto bol hlavný obchodný bojový a životný 
priestor Mórica Matúša Michala Františka Serafína Augusta Beňovského, 
narodeného 20.09.1746 vo Vrbovom a zomrelého 23.05.1786 v Agoncy, 
osada Mauritánia. Tu skončil životný príbeh slovenského dobrodruha, 
cestovateľa, objaviteľa, kolonizátora, spisovateľa, plukovníka 
francúzskej armády, veliteľa poľskej armády, rakúskeho vojska a prvého 
kráľa zjednoteného Madagaskaru. Móric Beňovský bol prvý Slovák, 
ktorý zasiahol do vývoja väčšieho počtu krajín /Uhorsko, Rakúsko, 
Poľsko, Francúzsko, USA, Anglicko, Madagaskar/, za kráľa Madagaskaru 
bol zvolený v roku 1776 miestnymi kmeňovými náčelníkmi. Tak, 
podarilo sa nám to. Základný cieľ máme splnený. Slovenská zástava, 
zástava mesta Vrbové a zástava Trnavskej župy vejú na Cap Est – 
najvýchodnejšom výbežku Madagaskaru, na miestach Beňovského 
Mauritánie. 

Tu si spomenieme aj na dve expedície Ľuboša Antolíka z Ostrova, ktorý 
zdokumentoval Beňovského cesty na Madagaskare. Naša expedícia je 
teda z Ostrova na Madagaskare v poradí už tretia. Teploty s a zvyšujú na  

310 C, počas plavby smerom na juh k 
hľadaným pamätným miestam však 
výdatne pršalo. Pevnina je rozmočená, 
naše cesty do vnútrozemia cez 
dažďové pralesy obmedzené. S 
okľukou okolo Cap Masaola sa 
dostávame k zálivu Baie d´ Antogil. 
Celý tento polostrov bol územím 
nášho rodáka, bol to jeho životný 
madagaskarský priestor. Je to zem 
k r á s n e j  z e l e n e ,  m i l ý c h  ľ u d í ,  
nádherných lesov a pláží. Ťažko 
opísateľné. Nás však čas už nepustí. 

Musíme ďalej smerom na juh a svoju cestu končíme v Taomasine, ktorá 
má krásne pobrežie, ospanlivú atmosféru, nádherný centrálny trh. Veď 
je to najväčší prístav Madagaskaru, veľký prístav jednej z 
najchudobnejších /ale nádherných/ krajín sveta. A odtiaľto je to už iba 
na skok smerom do vnútrozemia do hlavného mesta Madagaskaru 
Antananarivo. Ale to už je iná kapitola.

A my štyria účastníci  expedície „Ostrov – Vrbové – Madagaskar 2012“ 
sa lúčime so zhovorčivými obyvateľmi štvrtého najväčšieho ostrova 
našej planéty, s ľuďmi, ktorí vedia, čo bolo Československo, čo je 
Slovensko a kto bol pre nich náš veľký slovenský rodák Móric Beňovský. 
Hoci ja som sa narodil v obci Ostrov /4 km od Vrbového/, dovolím sa 
povýšiť na spolurodáka kráľa Madagaskaru, veď som celé štyri roky 
navštevoval Základnú deväťročnú školu vo Vrbovom – za kostolom a v 
kláštore. Aj dnes sa vo Vrbovom vždy cítim ako doma.

S  pozdravom na zasnežené Slovensko z ostrova Madagaskar a jeho 
horúcich vôd Indického oceánu pre všetkých obyvateľov Vrbového, 
okolitých miest a obcí – najmä Ostrova, Veľkého Orvišťa a Piešťan, ale aj 
spolužiakov – priateľov „dzedzinárov“ 
/ako nám radi hovorili Vrbovčania/ z 
Krakovian, z Trebatíc a Šterús, našej 
spoločnej  Trnavskej župy a celého  
Slovenska. Za účastníkov expedície na 
počesť veľkého muža slovenského 
národa, vrbovského rodáka Mórica 
Beňovského.

JUDr. Jozef Bolješik, PhD. - Ostrov

Všetkým obyvateľom našej obce patrí náš vinš:
„Vinšujeme Vám  fašiangové časy, 

aby ste mali krátke noci, 
cez deň slnka teplého, 
požehnania dobrého“.
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Sužujú nás zranenia

Základné poplatky

Vážení športoví priznivci, vážení občania! Dovoľte mi na úvod 
poďakovať Filipovi Hološkovi za sponzorský dar, ktorý nám pomohol pri 
realizácií niektorých aktivít. V minulom čísle ON som vás informoval o 
činnostiach TJ v uplynulom roku. V tomto čísle by som vás rád 
poinformoval o tom, čo nás čaká a neminie v roku 2012.

Na výročnej schôdzi, ktorá sa konala dňa 8.3.2012, som prezentoval 
členom výboru, ktorí dostali opäť dôveru, a aj ostatným zúčastneným, 
rozpočet schválený poslancami obecného zastupiteľstva ako aj 
hospodárenie v roku 2011. Na kalendárny rok 2012 nám bolo 
schválených 11 000 eur, čo predstavuje asi 60% celkových nákladov. V 
tabuľke 1.1 si možete pozrieť základné poplatky (bez energií), bez 
ktorých by futbal v obci nemohol vôbec existovať. 

Tab. 1.12   Plat rozhodcu [eur]

Dávam do pozornosti položku č. 1, ktorá odchádza paušálne ObFzu na 
mzdy rozhodcov a delegátov. Táto položka mňa osobne veľmi mrzí, 
keďže niekedy môžeme vidieť, že neplatíme za kvalitu, ale, bohužiaľ, my 
s tým nič neurobíme. Takisto môžete vidieť v tabuľke č. 1.2 mzdu 
rozhodcu za jeden zápas.
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 Teší ma aktivita vedúceho mládeže p. Jozefa Kováčika, pretože sa u nás 
formuje “3.“ mládežnícke mužstvo – prípravka. Všetko sa vykryštalizuje 
počas jari. Mužstvo žiakov a dorastu nastúpi do odvetnej časti bez 
výraznejšich problémov. Horšie to vyzerá u A-mužstva, ktoré začalo 
zimnú prípravu začiatkom januára. Bohužiaľ, trápia nás viaceré zranenia, 
pre ktoré mnohí hráči nemohli absolvovať naplno zimnú prípravu. V 
zime sa podrobil operácii kolena L. Boris, dvojnásobnej operácii kolena 
sa podrobil L. Bartko, F. Mišík absentoval pre dlhodobo pretrvávajúce 
problémy s členkom, J. Bartka trápi obnovujúci sa problém s artrózou 
bedrového kĺbu. Určite nemožno počítať do jarnej časti s L. Bartkom, 
ostatní by sa postupne mali zapájať do tréningového procesu. Snaživý 
tréner Miroslav Boris dáva možnosť okrem pravidelných aj individuálne 
tréningy, hlavne pre hráčov po zranení.  Pohyby v A-mužstve počas 
zimnej prestávky boli minimálne. Na polročné hosťovanie do Hlohovca 
odišiel R. Vavrinec, na druhej strane prišiel do mužstva taktiež na 
polročné hosťovanie z Piešťan R. Gajarský, ktorý naposledy hosťoval v 
Pobedíme. Zimná príprava obsahovala aj odohranie prípravných 
zápasov, ktoré sa odohrali na umelom trávniku v Piešťanoch s 
mužstvami rôznych súťaží. Na úvod sme si poradili s Borovcami 9:2, o 
týždeň neskôr sme remizovali s Bankou 3:3. Ďalej sme deklasovali 
Ostrov 7:2. S piatoligistom z Radošiny sme vyhrali 3:2 a generálku na 
začiatok jarnej časti sme odohrali už na prírodnom trávniku u 
piatoligistu v Podolí, kde sme domácim podľahli 7:4. Cieľom A-mužstva 
do jarnej časti je minimálne posun o 2 priečky vyššie.

Radi by sme stále zdokonalovali naše/vaše športové prostredie. Prvou 
aktivitou tohto roka bolo získanie povolenia na výrub všetkých ôsmich 
topoľov v areáli futbalového ihriska. Výrubom topoľov sme získali ďalší 
priestor, kde môže vzniknúť opäť priestor na realizáciu ďalšieho 
projektu. Firma p. Matejíka už finišuje s opravou chodníka, ktorý sa 
musel narušiť z dôvodu výkopu na kanalizačné potrubie. Ďakujem p. 
starostovi, ktorý túto rekonštrukciu zastrešuje.

Ešte pred približne rokom sme mohli vidieť počas zápasov fandenie 
našich fanúšikov, ktorých sme mohli vidieť stále na tých istých miestach, 
vo “VIP-ke na tribúne” a to pánov M. Bartka, J. Pilku, E. Hanzlíka a M. 
Vavrinca.  Bohužiaľ,  prví traja menovaní už nám budú fandiť len z Neba a 
rád by som vyjadril rodinám zosnulých úprimnú sústrasť.

Ľady sa pohli
A to doslovne. Už som si myslel, že to Záhumnie ani nerozmrzne. 

Našťastie, mrazivú arktickú zimu postupne vytlačila jar.
Toľko na úvod a teraz mi dovoľte, aby som Vás oboznámil s činnosťou a 

aktivitami nášho rybárskeho združenia, ktoré začalo v tomto roku svoju 
štvrtú sezónu.

Na začiatku roka výkonný výbor navrhol plán hospodárenia, 
zarybnenia a spoločensko-športových podujatí, ktoré chceme v tomto 
roku uskutočniť na našom rybníku. Toto všetko sme si odsúhlasili 4. 2. 
2012 na výročnej členskej schôdzi.

O tom, že členovia, ale aj hostia sa na rybníku nenudia, deklaruje aj 
počet ulovených rýb za rok 2011. Napríklad, ulovilo sa 230 kusov kapra, 
čo predstavovalo 646kg. Pokiaľ ide o množstvo ulovenej ryby, vedie 
pstruh dúhový s počtom 387 ks s celkovou hmotnosťou 133kg. Takto by 
som mohol pokračovať ďalej. Celkovo sa na rybníku  ulovilo za rok 2011 
718ks rýb o hmotnosti cca 940kg. 

Dňa 26. marca sme už tradične v Trnave zakúpili kapra K3 na jarné 
zarybnenie o hmotnosti cca 700kg. Na jeseň chceme rybník zarybniť 
pstruhom dúhovým. Opäť sme osadili hniezda na výter zubáča, o čom 
svedčí jeho hojný  výskyt.

Členovia združenia nielen lovia ryby, ale sa aj príkladne starajú a 
budujú rybník a jeho okolie. Už v zimných mesiacoch sa dokončoval 
interiér Rybárskeho domu a vypilovali sa v súlade so zákonom 
nebezpečné dreviny. Teraz, 
keď sa počasie zlepšilo, sa 
robia terénne úpravy a 
čistenie rybníka a jeho 
okolia.

Koncom mesiaca apríl sme 
nachystali rybárske preteky 
pod náz vom Or vištský  
Šupináč. Ide o druhý ročník. 
P r i  t o m  p r v o m  n á m  
mimoriadne prialo počasie, 
čo sa odrazilo na vysokej 
účasti pretekárov, ale aj na 
divákoch, ktorí si pochutili na pripravenom občerstvení a bavili sa do 
večerných hodín. Dúfam, že nás počasie nesklame ani teraz.

Týmto chcem pozvať Vás, milí čitatelia, ale aj širokú verejnosť na 
rybárske preteky, ktoré sa budú konať dňa 28.4.2012 na rybníku 
Záhumnie, či už ako pretekárov, alebo divákov. O bohaté občerstvenie 
bude opäť postarané (možno budú aj halušky ala mr.Herceg).

Zároveň ďakujem všetkým aktívnym členom za ich doterajšiu 
spoluprácu.

PETROV ZDAR!
Noro Michel

Takže vážení športoví priatelia a vážení občania, všetci sa už tešíme na 
začiatok odvetnej jarnej časti, na ktorú Vás srdečne pozývam. Tak isto Vás 
pozývam aj na Majáles, kde už teraz máme veľký dopyt po lístkoch, čo 
naznačuje opäť vydarenú akciu v našej obci. Lístky bude možné si 
zakúpiť na obecnom úrade alebo u p. Borisa, či u p. Bartka. 

Ing. Jozef Bartko - predseda TJ

Madagaskar 2012
V sychravých a  studených januárových dňoch 2012 sme opustili 

Európu. Aklimatizáciu tepla si zabezpečujeme na rovníkových 
ostrovoch – v Seychelskej republike. Tu nás zastihol pozdravný list 
slovenského veľvyslanca pre túto republiku so sídlom v Nairobi v Keni, p. 
Michala Mlynára s prianím úspešnej misie „Ostrov – Vrbové – 
Madagaskar 2012“ po stopách Mórica Beňovského.

S poďakovaním pánovi veľvyslancovi smerujeme ďalej na juh. Náš cieľ 
je už jasný -  Madagaskar - a to jeho severné oblasti. Ako prvý dotyk s ním 
je ostrov Nosy Be. Pekné pláže, kráterové jazerá, prírodné rezervácie, 
prvé stretnutia s lemurmi, volavkami a chameleónom, jedinečné stromy 
baobaby a aj prvé stretnutia s miestnymi obyvateľmi.

Zo severu   Madagaskaru sa 
presúvame ešte severnejšie do 
oblasti Antsiranana – Diego Suarez. 
Krásy a útulný trh, prístav, koloniálne 
stavby, prekrásne lagúny, Homola 
cukru, pláže Indického oceánu. 
Teplota v tieni je každý deň rovnaká 
29.0 C, ale začína pršať. A my sa 
presúvame smerom na juh k našim 
expedičným cieľom.  Zo severu na 
juh cez oceán okolo pobrežia 
M a d a g a s k a r u  p l á v a m e  c e z  
S a m b a v u ,  A n t a l a h u  m e d z i  
Ambohitralanana a Cap Est. Toto bol hlavný obchodný bojový a životný 
priestor Mórica Matúša Michala Františka Serafína Augusta Beňovského, 
narodeného 20.09.1746 vo Vrbovom a zomrelého 23.05.1786 v Agoncy, 
osada Mauritánia. Tu skončil životný príbeh slovenského dobrodruha, 
cestovateľa, objaviteľa, kolonizátora, spisovateľa, plukovníka 
francúzskej armády, veliteľa poľskej armády, rakúskeho vojska a prvého 
kráľa zjednoteného Madagaskaru. Móric Beňovský bol prvý Slovák, 
ktorý zasiahol do vývoja väčšieho počtu krajín /Uhorsko, Rakúsko, 
Poľsko, Francúzsko, USA, Anglicko, Madagaskar/, za kráľa Madagaskaru 
bol zvolený v roku 1776 miestnymi kmeňovými náčelníkmi. Tak, 
podarilo sa nám to. Základný cieľ máme splnený. Slovenská zástava, 
zástava mesta Vrbové a zástava Trnavskej župy vejú na Cap Est – 
najvýchodnejšom výbežku Madagaskaru, na miestach Beňovského 
Mauritánie. 

Tu si spomenieme aj na dve expedície Ľuboša Antolíka z Ostrova, ktorý 
zdokumentoval Beňovského cesty na Madagaskare. Naša expedícia je 
teda z Ostrova na Madagaskare v poradí už tretia. Teploty s a zvyšujú na  

310 C, počas plavby smerom na juh k 
hľadaným pamätným miestam však 
výdatne pršalo. Pevnina je rozmočená, 
naše cesty do vnútrozemia cez 
dažďové pralesy obmedzené. S 
okľukou okolo Cap Masaola sa 
dostávame k zálivu Baie d´ Antogil. 
Celý tento polostrov bol územím 
nášho rodáka, bol to jeho životný 
madagaskarský priestor. Je to zem 
k r á s n e j  z e l e n e ,  m i l ý c h  ľ u d í ,  
nádherných lesov a pláží. Ťažko 
opísateľné. Nás však čas už nepustí. 

Musíme ďalej smerom na juh a svoju cestu končíme v Taomasine, ktorá 
má krásne pobrežie, ospanlivú atmosféru, nádherný centrálny trh. Veď 
je to najväčší prístav Madagaskaru, veľký prístav jednej z 
najchudobnejších /ale nádherných/ krajín sveta. A odtiaľto je to už iba 
na skok smerom do vnútrozemia do hlavného mesta Madagaskaru 
Antananarivo. Ale to už je iná kapitola.

A my štyria účastníci  expedície „Ostrov – Vrbové – Madagaskar 2012“ 
sa lúčime so zhovorčivými obyvateľmi štvrtého najväčšieho ostrova 
našej planéty, s ľuďmi, ktorí vedia, čo bolo Československo, čo je 
Slovensko a kto bol pre nich náš veľký slovenský rodák Móric Beňovský. 
Hoci ja som sa narodil v obci Ostrov /4 km od Vrbového/, dovolím sa 
povýšiť na spolurodáka kráľa Madagaskaru, veď som celé štyri roky 
navštevoval Základnú deväťročnú školu vo Vrbovom – za kostolom a v 
kláštore. Aj dnes sa vo Vrbovom vždy cítim ako doma.

S  pozdravom na zasnežené Slovensko z ostrova Madagaskar a jeho 
horúcich vôd Indického oceánu pre všetkých obyvateľov Vrbového, 
okolitých miest a obcí – najmä Ostrova, Veľkého Orvišťa a Piešťan, ale aj 
spolužiakov – priateľov „dzedzinárov“ 
/ako nám radi hovorili Vrbovčania/ z 
Krakovian, z Trebatíc a Šterús, našej 
spoločnej  Trnavskej župy a celého  
Slovenska. Za účastníkov expedície na 
počesť veľkého muža slovenského 
národa, vrbovského rodáka Mórica 
Beňovského.

JUDr. Jozef Bolješik, PhD. - Ostrov

Všetkým obyvateľom našej obce patrí náš vinš:
„Vinšujeme Vám  fašiangové časy, 

aby ste mali krátke noci, 
cez deň slnka teplého, 
požehnania dobrého“.
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 RÔZNE

TJ SLOVAN VEĽKÉ ORVIŠTE 
v spolupráci s E-ON ZSE

 vám ponúka sa zapojiť do turnaja
Ako sa zapojiť do súťaže: 
1. Prihlás 3 členov rodiny (1 tím) na tel. 0915759203 (J. Bartko) alebo 0907096327 (J. Kováčik). 
2. Posledný termín registrácie tímu je 5.4.2012
Pravidlá turnaja:
1. Turnaj prebieha formou vyraďovacieho systému (play off ), kde sa poradie zápasov  (duelov) určí pred turnajom 

náhodným žrebom z prítomných tímov. 
2. Do ďalšieho kola postupuje vždy iba víťaz duelu .
3. Jednotlivý duel pozostáva z kopov na špeciálne upravenú bránku, kde jednotlivé otvory  znamenajú rôzne 

bodové hladiny. 
4. Každý z 3 členov tímu má 3 pokusy. 
5. Duel prebieha tak, že najskôr strieľa hráč č. 1 z A tímu, potom hráč č. 1 z B tímu atď. V prípade nerozhodného 

výsledku príde na rad rozstrel – ľubovoľný hráč z tímu A a B má po jednom pokuse. 
Termín turnaja:
Mesiac máj (niektorá sobota v mesiaci máj, registrovaní účastníci budú bližšie informovaní o presnom dátume)
Miesto turnaja:
Futbalové ihrisko vo Veľkom Orvišti

Víťaz turnaja získava hlavnú cenu – dodávku plynu od ZSE Energia na 90 dní zadarmo.

SÚŤAŽ = 90 dní plyn ZADARMO

ORVIŠTSKÝ ŠUPINÁČ


