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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Z obecnej matriky
Obec Veľké Orvište mala k 01.01.2013 1052 

obyvateľov. Od 01.01.2013 do 31.03.2013 sa 
v obci narodili 2 deti, na trvalý pobyt sa 
prihlásilo 5 občanov, z trvalého pobytu 
sa odhlásili 3 občania, zomreli 3 občania. 
V súčasnosti v obci žije 1053 občanov.

V období od 01.01.2013 sa v obci  narodili:

Juliana Kubriczka
Mária Šišková

V tomto období sme sa rozlúčili:

14.01.2013     Matilda Šimonová
22.02.2013     Milan Šimurka
04.03.2013     Jozefína Mokošová

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

65 rokov: Anna Folajtárová, 
Emília Vavrincová, Anton Sumer, 
František Tejčka, František Maco

70 rokov: Mária Drličková, Ján Hanic, 
Pavel Mikuš, Pavla Mokošová

75 rokov:    Paulína Baleková, 
Anna Benková, Ján Ďurica

80 rokov: Antonín Nedorost, 
Vojtech Nedorost

Dňa 18.03.2013 sa dožila 100 rokov pani 
Mária Machajová.

apríl 2013 Orvištské noviny -3-apríl 2013

Vážení občania,

v roku 2013, ktorý je tretím rokom volebného obdobia 2010-2014, samospráva obce rieši viaceré 
dôležité úlohy.

Predovšetkým sa pripravujeme na oslavu 900-stého výročia prvej písomnej zmienky o obci, 
ktorá je zaznamenaná v Zoborskej listine z roku 1113. Výročie oslávime v dňoch 5. a 6.7. 2013. K 
výročiu pripravujeme kultúrny program, na našej web stránke priebežne uverejňujeme fotografie 
z histórie našej obce. Ďakujem všetkým, ktorí už fotografie poskytli. Prosím ďalších občanov, ktorí 
majú staré fotografie z histórie obce, aby ich požičali obecnému úradu, aby sme z nich mohli 
urobiť archív v elektronickej forme. Všetky fotografie čestne vrátime. Niektoré fotografie budú 
použité aj v publikácii „Obec Veľké Orvište v minulosti a dnes – pamätná publikácia k 900. výročiu 
prvej písomnej zmienky o obci“. 

Okrem osláv pracujeme na niekoľkých projektoch. Prestavba „Vatrtovca“ na bytový dom pre 
sociálne bývanie je dokončená. V dome vznikli tri 2-izbové byty a dva jednoizbové byty. Výška 
nájomného je uverejnená na web stránke obce. Pokiaľ byty nie sú obsadené, záujemcovia si môžu 
podať žiadosť na obecnom úrade.

Firma Zempres s.r.o. začala s výstavbou inžinierskych sietí a komunikácií v novej obytnej časti 
Topoľové II. Predpokladáme, že stavebné práce budú ukončené do konca júna. Následne budú 
môcť vlastníci stavebných pozemkov začať stavať svoje rodinné domy. O stavebné pozemky 
požiadalo 7 našich obyvateľov, zvyšných 5 bude ponúknutých iným záujemcom.

Ďalším veľkým projektom je rekonštrukcia verejného osvetlenia v celej obci s výnimkou časti 
Topoľové I. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavby. Cieľom 
rekonštrukcie je výrazným spôsobom zvýšiť kvalitu osvetlenia v obci a znížiť prevádzkové 
náklady, pretože prevádzka súčasného, technicky veľmi zastaraného verejného osvetlenia, veľmi 
zaťažuje rozpočet obce.

Naša obec bude pekná, ak si dokážeme chrániť to, čo už máme vybudované, do čoho sme už 
investovali obecné prostriedky. Preto opäť apelujem na občanov, aby sa podieľali na ochrane 
obecného majetku a pomáhali obecnému úradu odhaľovať pôvodcov vandalizmu, ktorí ničia 
obecný majetok.

Ľudovít Boleček, starosta obce

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

V magický deň 12. 12. 2012 oslávil krásne životné jubileum 65 rokov 
dlhoročný predseda DHZ Veľké Orvište v okrese Piešťany pán LIBOR 
ŠÍŠKA. Medzi dobrovoľných hasičov vstúpil v roku 1961. Počas svojho 
pôsobenia v radoch DPO SR vykonával funkciu okrskového veliteľa, 
člena OV DPO Trnava. Po reorganizácii okresov v roku 1996 bol jedným z 
tých funkcionárov, ktorí znovu oživili činnosť OV DPO Piešťany. Od toho 
času, vykonáva funkciu člena Predsedníctva UzV DPO Piešťany - 
Hlohovec až doteraz. Je nositeľom najvyššieho vyznamenania DPO SR - 
titulu Zaslúžilý člen DPO SR, ale aj iných ocenení za svoju doterajšiu 

Ocenenie Libora Šišku
prácu. K životnému jubileu Liborovi Šiškovi touto cestou ďakujú za 
vykonanú prácu a do ďalších rokov prajú veľa šťastia a životnej pohody v 
rodín, a medzi dobrovoľnými hasičmi členovia Územného výboru DPO 
Piešťany - Hlohovec.

Sestra sestier M. Kráľovičová
Marta Kráľovičová získala prestížnu cenu Sestra sestier.

Sestrička Marta Kráľovičová z ADOS 
L i n d a  Pi e š ť a ny  p o s t ú p i l a  d o  
celoslovenského finále súťaže Sestra 
roka 2012. Záštitu nad súťažou 
prevzal premiér Róbert Fico a 
ministerka zdravotníctva Zuzana 
Z v o l e n s k á .  N a  s l á v n o s t n o m  
galavečere sa na pôde SND v 
Bratislave 25. marca zišli sestry z 
celého Slovenska, aby spomedzi 
šiestich f inalistiek vybrali  t ie 
najlepšie. A práve v kategórii „Sestra 
sest ier “  z v í ťaz i la  pani  M ar ta  
Kráľovičová.

Pani Martu Kráľovičovú do súťaže 
navrhlo predsedníctvo Asociácie 

agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti v Slovenskej republike 
(Asociácia ADOS v SR) a vďačná pacientka pani Horánska.

Pani M. Kráľovičová už v roku 1996 medzi prvými sestrami na 
Slovensku zriadila so svojimi spoločníkmi v regióne Piešťan neštátnu 
agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Ako odborný garant ju 
manažovala 15 rokov. V ťažkých začiatkoch tejto novej formy 
starostlivosti sa ju v rámci tzv. spanilej jazdy snažila zviditeľňovať, 
propagovať. Obhajovala prácu sestier v agentúrach najmä medzi 
lekármi prvého kontaktu, revíznymi lekármi poisťovní a tiež lekármi 
lôžkových zariadení. Spolu s kolegami z ADOS spracovala a vydala 
informačný materiál o poskytovaných službách pre pacientov a laickú 
verejnosť. Česko-slovensko-švajčiarska spoločnosť ocenila jej pomoc 
pri etablovaní ADOS na Slovensku odbornou stážou vo Švajčiarsku. Od 
jej počiatkov sa aktívne zapojila aj do činnosti Asociácie ADOS v SR. Už 
17 rokov ju jej členovia vysokým počtom hlasov opakovane volia do 
funkcií v predsedníctve. Ich dôveru si získala nielen pri príprave valných 
zhromaždení a odborných konferencií, ale aj ako spoľahlivá krajská 
koordinátorka. Pracovala tiež v sekcii ADOS pri Slovenskej komore 
sestier a pôrodných asistentiek. Napriek dôchodkovému veku naďalej 
pôsobí v ADOS Linda ako koordinátorka. Jej práca v teréne je nielen 

psychicky, ale aj fyzicky náročná. Na kopaniciach a lazoch musí auto 
neraz nechať na hlavnej ceste a prejsť k pacientovi pešo, v zime sa brodiť 
snehom, aby poskytla odbornú starostlivosť a povzbudenie. Aj napriek 
sťaženým podmienkam svoju prácu miluje a nachádza v nej zmysel 
života. Pacienti, o ktorých sa v ich domácnostiach stará už 16 rokov, 
hovoria, že keď sa sestrička Marta objaví, pocítia istotu a čerstvý prúd 
energie. Vždy je milá, usmiata, vlieva im nádej a lásku. Hoci začínala ako 
detská sestra, dnes, na opačnom póle, pri práci s geriatrickým 
pacientom nachádza pokoru a úctu k životu a v pomoci druhým aj 
vlastné uspokojenie.

Aktívna je však aj rámci svojho bydliska ako členka sociálnej komisie 
pri obecnom úrade. Pracuje vo vedení Klubu dôchodcov, kde robí 
prednášky so zdravotnou tematikou a radí pri zdravej životospráve. V 
zriedkavých chvíľach voľna sa venuje dvom krásnym vnučkám, 
prechádzkam v prírode so svojím psom, dobrej knihe. Veľmi rada rieši 
sudoku. 

Životným krédom pani Marty Kráľovičovej je myšlienka vyslovená 
Platónom: „Starajúc sa o blaho iných, nachádzame svoje vlastné“.

Obec Veľké Orvište 
ponúka do prenájmu

byty na sociálne bývanie 
v 5-bytovom dome:

ź 2-izbový byt v 1. podzemnom 
2podlaží: 45,95 m , 

150 €/mesiac + energie
ź 1-izbový v 1. nadzemnom 

2podlaží: 39,48 m , 
130 €/mesiac + energie

ź 2-izbový v 1. nadzemnom 
podlaží: 77,50 ml, 
227 €/mesiac + energie

ź 1-izbový v 2. nadzemnom 
2podlaží: 39,48 m , 

130 €/mesiac + energie
ź 2-izbový v 2. nadzemnom 

2podlaží:  77,50 m , 
227 €/mesiac + energie

Záujemcovia si môžu podať žiadosť 
na Obecnom úrade vo Veľkom Orvišti. 
Informácie tiežna 

www.velkeorviste.sk 
tel. 033/77461 26
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Vážení občania,

v roku 2013, ktorý je tretím rokom volebného obdobia 2010-2014, samospráva obce rieši viaceré 
dôležité úlohy.

Predovšetkým sa pripravujeme na oslavu 900-stého výročia prvej písomnej zmienky o obci, 
ktorá je zaznamenaná v Zoborskej listine z roku 1113. Výročie oslávime v dňoch 5. a 6.7. 2013. K 
výročiu pripravujeme kultúrny program, na našej web stránke priebežne uverejňujeme fotografie 
z histórie našej obce. Ďakujem všetkým, ktorí už fotografie poskytli. Prosím ďalších občanov, ktorí 
majú staré fotografie z histórie obce, aby ich požičali obecnému úradu, aby sme z nich mohli 
urobiť archív v elektronickej forme. Všetky fotografie čestne vrátime. Niektoré fotografie budú 
použité aj v publikácii „Obec Veľké Orvište v minulosti a dnes – pamätná publikácia k 900. výročiu 
prvej písomnej zmienky o obci“. 

Okrem osláv pracujeme na niekoľkých projektoch. Prestavba „Vatrtovca“ na bytový dom pre 
sociálne bývanie je dokončená. V dome vznikli tri 2-izbové byty a dva jednoizbové byty. Výška 
nájomného je uverejnená na web stránke obce. Pokiaľ byty nie sú obsadené, záujemcovia si môžu 
podať žiadosť na obecnom úrade.

Firma Zempres s.r.o. začala s výstavbou inžinierskych sietí a komunikácií v novej obytnej časti 
Topoľové II. Predpokladáme, že stavebné práce budú ukončené do konca júna. Následne budú 
môcť vlastníci stavebných pozemkov začať stavať svoje rodinné domy. O stavebné pozemky 
požiadalo 7 našich obyvateľov, zvyšných 5 bude ponúknutých iným záujemcom.

Ďalším veľkým projektom je rekonštrukcia verejného osvetlenia v celej obci s výnimkou časti 
Topoľové I. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavby. Cieľom 
rekonštrukcie je výrazným spôsobom zvýšiť kvalitu osvetlenia v obci a znížiť prevádzkové 
náklady, pretože prevádzka súčasného, technicky veľmi zastaraného verejného osvetlenia, veľmi 
zaťažuje rozpočet obce.

Naša obec bude pekná, ak si dokážeme chrániť to, čo už máme vybudované, do čoho sme už 
investovali obecné prostriedky. Preto opäť apelujem na občanov, aby sa podieľali na ochrane 
obecného majetku a pomáhali obecnému úradu odhaľovať pôvodcov vandalizmu, ktorí ničia 
obecný majetok.

Ľudovít Boleček, starosta obce

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

V magický deň 12. 12. 2012 oslávil krásne životné jubileum 65 rokov 
dlhoročný predseda DHZ Veľké Orvište v okrese Piešťany pán LIBOR 
ŠÍŠKA. Medzi dobrovoľných hasičov vstúpil v roku 1961. Počas svojho 
pôsobenia v radoch DPO SR vykonával funkciu okrskového veliteľa, 
člena OV DPO Trnava. Po reorganizácii okresov v roku 1996 bol jedným z 
tých funkcionárov, ktorí znovu oživili činnosť OV DPO Piešťany. Od toho 
času, vykonáva funkciu člena Predsedníctva UzV DPO Piešťany - 
Hlohovec až doteraz. Je nositeľom najvyššieho vyznamenania DPO SR - 
titulu Zaslúžilý člen DPO SR, ale aj iných ocenení za svoju doterajšiu 
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rodín, a medzi dobrovoľnými hasičmi členovia Územného výboru DPO 
Piešťany - Hlohovec.
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Marta Kráľovičová získala prestížnu cenu Sestra sestier.
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(Asociácia ADOS v SR) a vďačná pacientka pani Horánska.
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Slovensku zriadila so svojimi spoločníkmi v regióne Piešťan neštátnu 
agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Ako odborný garant ju 
manažovala 15 rokov. V ťažkých začiatkoch tejto novej formy 
starostlivosti sa ju v rámci tzv. spanilej jazdy snažila zviditeľňovať, 
propagovať. Obhajovala prácu sestier v agentúrach najmä medzi 
lekármi prvého kontaktu, revíznymi lekármi poisťovní a tiež lekármi 
lôžkových zariadení. Spolu s kolegami z ADOS spracovala a vydala 
informačný materiál o poskytovaných službách pre pacientov a laickú 
verejnosť. Česko-slovensko-švajčiarska spoločnosť ocenila jej pomoc 
pri etablovaní ADOS na Slovensku odbornou stážou vo Švajčiarsku. Od 
jej počiatkov sa aktívne zapojila aj do činnosti Asociácie ADOS v SR. Už 
17 rokov ju jej členovia vysokým počtom hlasov opakovane volia do 
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sestier a pôrodných asistentiek. Napriek dôchodkovému veku naďalej 
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psychicky, ale aj fyzicky náročná. Na kopaniciach a lazoch musí auto 
neraz nechať na hlavnej ceste a prejsť k pacientovi pešo, v zime sa brodiť 
snehom, aby poskytla odbornú starostlivosť a povzbudenie. Aj napriek 
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energie. Vždy je milá, usmiata, vlieva im nádej a lásku. Hoci začínala ako 
detská sestra, dnes, na opačnom póle, pri práci s geriatrickým 
pacientom nachádza pokoru a úctu k životu a v pomoci druhým aj 
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prechádzkam v prírode so svojím psom, dobrej knihe. Veľmi rada rieši 
sudoku. 

Životným krédom pani Marty Kráľovičovej je myšlienka vyslovená 
Platónom: „Starajúc sa o blaho iných, nachádzame svoje vlastné“.
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KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Dňa 8. marca 2013 sme v klube seniorov oslávili, i keď v predstihu o 10 
dní skôr, 100. narodeniny našej občanky, pani Márie Machajovej za 
účasti pána starostu, jeho zástupcu i hostí p. Borovskej a p. Bartkovej. 
Prítomná bola i redaktorka Piešťanského týždenníka p. Dusíková a tiež 
dcéra pani Machajovej, vnučky, pravnuci a pravnučky.

Bola to krásna a nezabudnuteľná chvíľa radosti pri gratulácii našich 
predstaviteľov obce a odovzdaní darčekov. Navyše i osobného darčeka - 
voňavky od starostu, ktorú si oslávenkyňa minulý rok želala a tiež krásnej 
torty, ktorú jej členka komisie p. Knapcová prisľúbila.

Túto slávnostnú udalosť sme spríjemnili  kultúrnou vložkou a to  
vystúpením p. Michelovej, ktorá predniesla báseň a piesňou, ktorú 
zaspievali p. Knapcová a p. Baleková. Potom, v družnej debate, sme 
ochutnali i narodeninovú tortu.

Na záver nám oslávenkyňa poďakovala starodávnymi vinšmi i 
modlitbou. My jej prajeme ešte veľa síl a spokojnosti. Jej dcére a vnučke 
trpezlivosť za ich vzornú lásku a opateru, ktorou ju zahŕňajú.

Za sociálnu komisiu členka p. Knapcová

Pani Machajová oslávila 100 rokov

V decembri  2012 sa pani Juliana Laceková dožila krásnych 90. rokov. 
Spoločne s pani Margitou Knapcovou a pánom starostom sme 
jubilantke v mene celej obce zaželali veľa zdravia a aby v kruhu svojich 
najbližších prežila ešte veľa rokov.

Eva Folajtárová

Pani Laceková oslávila 90 rokov 

Dňa 27.2.2013 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, v ktorých triedni učitelia 
vybrali najlepších recitátorov za  jednotlivé ročníky.

Súťaž otvoril pán riaditeľ Peter Turza privítaním prítomných a 
oboznámením, kto bol Ján Hollý. Predstavil porotu, ktorú tvorili všetci 
pedagógovia školy. Všetci žiaci školy, ktorí nesúťažili, tvorili obecenstvo.

Následne sa súťažilo v jednej kategórii, v ktorej si  navzájom merali 
svoje schopnosti a talent vybrané žiačky 2. - 4. ročníka. Súťažiacich bolo 
6. Škoda, že tento rok zostala próze verná iba tretiačka Vikinka 
Moravčíková. Recitátorky sme pozorne sledovali a náležite ocenili ich 
výkony potleskom. Porota hodnotila výber textu, osvojenie textu, 
tempo, čistotu a intonáciu reči, vlastnú interpretáciu a celkovú 
pôsobivosť. Opäť žiarila štvrtáčka Romanka Horňáčková, ktorá svojím 
prednesom básne „Basta fidli“ ohromila nielen spolužiakov, ale aj 
pedagógov. V roku 2011 získala v okresnom kole v Piešťanoch 2.miesto, 
v roku 2012 3.miesto. Milým prekvapením bola tento rok Martinka 
Chromá.

Porota určila nasledovné poradie:

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

1.miesto: Romanka Horňáčková (4.r.)
2.miesto: Martinka Chromá (3.r.)
3.miesto: Viktorka Moravčíková (3.r.)

Víťazky boli odmenené diplomom a peknou knižkou od spisovateľky 
Gabriely Futtovej.

Srdečne im blahoželáme!
Žiačky R. Horňáčková v prednese poézie a V. Moravčíková v prednese 

prózy postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 26. a 
27.marca v CVČ „Ahoj“ v Piešťanoch.

Držíme im palce!
Daša Ábelová

Hollého pamätník 2013

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Zimné radovánky v škole

Zimné radovánky v škole.
Zima je krásne ročné obdobie. Z neba sa na nás jemnučko znášajú 

pestré vločky snehu. Ráno nás mráz štípe na tvári. Spočiatku nám zima 
nechcela nadeliť snehovú nádielku, aj keď pred Vianocami to vyzeralo 
sľubne. Po vianočných prázdninách nás všetkých potešil nový sneh, 
ktorý sme využili na školskú sánkovačku. Chodili sme často, ako inak, na 
náš osvedčený kopec pri rybníku. Deti sa nielen posánkovali, ale aj 
vyváľali v snehu, postavili sánkarskú dráhu. Riskli sme to tiež na strmšom 
kopci, kde deťom nechýbala odvaha, ukázali svoju nebojácnosť a zmysel 
pre humor. Vrátili sme sa vymrznutí, ale šťastní z príjemne strávených 
chvíľ. Tento rok som si konečne aspoň raz zobrala fotoaparát, a tak sme 
celú krásu mohli nafotiť. Na kopci i pod ním to vyzeralo úžasne, zapadali 
sme po kolená do snehu, na ceste odhŕňače ešte nestihli urobiť svoju 
robotu, autá nejazdili a my sme si pripadali ako niekde v Tatrách. Na 
školskom dvore sme postavili snehuliakov, ale aj psíka, medveďa, 
slimáka, húsenicu.. Naneštastie trvá táto krása tak krátko, že si musíme 
čo najrýchlejšie užiť sánkovačky, guľovačky a korčuľovania ešte skôr, než 
našim snehovým kamarátom zmäkne hlava a odpadne mrkvový nos. 
Minulý rok sme sa často chodili aj korčuľovať, ale tohto roku až také 
mrazy neboli, a tak sme korčuľovanie museli oželieť. Tak, ako všetko, 
musí skončiť aj zima. Ľadové kráľovstvo sa mení na uplakanú krajinu, v 
ktorej sa roztápa sneh a zrkadlá ľadu sa strácajú. Zima sa musí vystriedať 
s jarou.

Naozaj zimné kráľovstvo na kopci a pod ním.Naozaj zimné kráľovstvo na kopci a pod ním.
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Jana Pálková

Osmijanko
Práve v tomto období dokončujeme s deťmi za spolupráce pani M. 

Machajovej, našej dobrej tety knihovníčky, druhú súťažnú osmičku 
celoslovenskej čitateľskej súťaže Osmijanko. Pracujeme

na deviatom ročníku, kde sa deti zoznámili s knihami Beta Analfabeta, 
hrdinami Pinocchiom, Jankom Hraškom, Noha k nohe, Malý Mikuláš, 
Brumlíčkove rozprávky a ďalšími. Pri čítaní sa veľmi nasmejeme. Naozaj 
máme veľa práce s písaním, kreslením a samozrejme čítaním. 
Presviedčame sa každý deň, že čítanie nebolí. Veľmi chcem poďakovať 
pani knihovníčke M. Machajovej, ktorá nám okrem inej pomoci 
zaobstarala knihy, potrebné pre deviaty ročník súťaže. Knižnica je totiž 
fantastické miesto na stopovanie. Držte nám všetci palce! Jednou z 
pravidelných akcií v marci, mesiaci knihy, je aj týždeň slovenských 
knižníc. Preto plánujeme návštevu knižnice, kam zanesieme aj svoje 
výtvarné dielka. Na výtvarnej výchove sme kreslili zo svojich 
obľúbených kníh, navrhovali sme obálku ku knihe, máme výstavu 
obľúbených knižiek, otestujeme svoje znalosti v čitateľskom kvíze. Veď 
predsa: „Kto rád číta, nikdy nie je sám!“ To je heslo Osmijanka.

Jana Pálková

Internet a deti

5. február 2013 bol svetovým Dňom bezpečného internetu. Snažila 
som sa deťom vysvetliť, o čo ide a spolu sme si prebrali, aké chyby sa 
nemajú robiť, ak už sa prihlásim napríklad na stránku Facebook. Aj deti 
samé už prišli na to, že Facebook nie je to pravé orechové.

V roku 2012 Spoločnosť Orange zrealizovala medzi deťmi i dospelými 
ďalšiu vlnu prieskumu o spôsoboch používania komunikačných 
technológií. Vyplýva z neho napríklad, že: 

ź deti prichádzajú do styku s modernými telekomunikačnými 
nástrojmi v čoraz nižšom veku

ź prvý mobilný telefón dostávajú už aj v 4 rokoch

ź pre deti je čoraz dôležitejšie, aby mal telefón internet. Ten 
využívajú vo veľkej miere na chatovanie, sťahovanie obrázkov, 
fotenie a následné umiestňovanie fotografií na internet. Veľká časť 
detí si ešte neuvedomuje, že pri používaní internetu sú 
vystavované rizikám, ktoré môžu viesť k ich priamemu ohrozeniu v 
reálnom živote

ź deti sú čoraz častejšie svedkami nevhodných praktík v súvislosti s 
používaním mobilu či internetu , výrazne stúpa výskyt tzv. 
kyberšikany

ź u štvrtiny detí sa dajú pozorovať znaky závislosti od mobilu či 
počítača

Na internetovej stránke www.zodpovedne.sk sme opäť s deťmi 
navštívili ,,Nekonečný les“, príbeh, ktorý pomáha v orientácii na 
internete a jeho pokračovanie ,,Anin nový priateľ“. Deti na stránke víta 
ich známa ovečka zo stránky www.ovce.sk. Psychologička radí, že dieťa 
na prvom stupni, by nemalo sedieť pri počítači viac ako hodinu denne. 
Nezabúdajme na to, že aj pohyb je veľmi dôležitým pomocníkom. Hry na 
čerstvom vzduchu, turistika upevňujú zdravie telesné, ale aj duševné. 
Samozrejme i dobrá kniha je super priateľom.

Jana Pálková

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

„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, vždy na koniec fašiangov 

zrealizujeme spoločne s deťmi a zamestnancami materskej školy 
fašiangový sprievod a postupne navštívime organizácie a 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 a 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.

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

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

Poďakovanie.
Riaditeľka materskej školy srdečne ďakuje p. Tamajkovej Vladimíre a 

firme Bodet Horst vo Vrbovom za sponzorský dar našej materskej škole – 
vankúše a návleky na matrace pre deti. Tiež ďakuje p. Bartkovej Zuzane a 
p. Borisovej Andrei za spolufinancovanie detských plachiet. Veľmi si to 
vážime  a ešte raz srdečne ďakujeme.

Mária Šišková, riaditeľka MŠ

Folklórne pásmo: „Pod šable“

ŠPORT

Vážení športoví priaznivci, vážení občania.
Je veľmi dobré, že existujú Orvištské noviny, kde sa môžete dozvedieť 

veľa vecí z diania v obci. Ja mám tú povinnosť Vás informovať o hlavnom 
športe v našej obci, ktorý má svojich priaznivcov a aj nepriaznivcov a to 
je futbal.

Sme na začiatku druhej polovice futbalového ročníka 2012/2013. Za 
seba môžem povedať, že v čase, čo som vo funkcii ako prezident klubu, 
táto zima bola najťažším obdobím. Všetko to začalo schválením 
rozpočtu TJ poslancami obecného zastupiteľstva o 1000 eur menej ako v 
minulom roku, čo je značný zásah do bežnej činnosti TJ. Ďalej počas celej 
zimy nás tento negatívny trend neopúšťal, keďže A - mužstvo takmer v 
zime netrénovalo. Absencia na tréningoch bola zapríčinená veľkou 
maródkou hráčov a hráčov, ktorí sa rozhodovali, či budú pokračovať v 
našej TJ aj po zime. My sme túto situáciu museli riešiť, lebo zdravotné 
problémy u niektorých hráčov sú dlhodobejšieho charakteru. Treba 
pripomenúť, že zdravotné problémy sa týkajú našich kmeňových 
hráčov, čo odzrkadľuje situáciu, že sme museli priniesť hráčov z vonku. 
Bohužiaľ, kvôli finančnému trendu hráčov, ktorý je nastavený, takýto 
hráči stoja nemalé finančné prostriedky a aj preto sme stáli pred 
otázkou, či vôbec nastúpime do odvetnej časti súťaže, alebo pôjdeme 
do finančného rizika. Rozhodli sme sa podstúpiť riziko finančné. 
Bohužiaľ, TJ Slovan Veľké Orvište je v situácii držiacej sa tenkého konára. 

TJ Slovan Veľké Orvište visí na tenkom konári
Kedykoľvek sa môže stať, že zo dňa na deň futbal v obci skončí, čo by 
bola veľká škoda, pretože obec vybudovala veľmi pekný futbalový 
stánok, ktorým sa nemôžu popýšiť ani niektoré mužstvá z vyšších líg. 
Preto je potrebné a vyzývam ľudí, ktorým na futbale v našej obci záleží, 
aby pomohli TJ, lebo pri tomto zložení to nemôže fungovať na 100%.

Zmeny v kádri mužstva, ktoré povedie už ako tréner Adrián Hnilka 
(Miroslav Boris bude zastávať funkciu vedúceho mužstva) sú značné. Pre 
dlhodobejšie zdravotné problémy nemôže nastúpiť Jozef Bartko, 
Róbert Vavrinec, Jaroslav Vavrinec a Filip Mišík. Adrián Hnilka sa 
doliečuje po operácii kolena. Do Krakovian odišiel Pavol Michálek, 
Marek Hajdin odišiel do Ostrova. Smerom do vnútra mužstva pribudli 
Ivan Jánošík, ktorý naposledy pôsobil na Lúke, Kristián Kubran z 
Krakovian a Igor Belica ml., ktorý pôsobil v Kočovciach. Čo sa týka 
organizačných vecí, vstupné na majstrovské zápasy bude 50c pre 
dôchodcov a 1euro pre ostatných fanúšikov. Máme v pláne pripravovať 
občerstvenie na každom majstrovskom domácom zápase.

Na záver by som chcel poďakovať obci, ktorá skultúrnila prostredie na 
ihrisku postavením plotu a uložením dlažby pred vchod do kabín, ale aj 
tým, ktorí ešte majú trošku záujem o futbal v našej obci, lebo 
momentálne nám futbal nerobí radosť, ale skôr nám prináša len starosti 
a trápenie a tak by to určite nemalo byť.

Ing. Jozef Bartko - predseda TJ
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Jana Pálková

Osmijanko
Práve v tomto období dokončujeme s deťmi za spolupráce pani M. 

Machajovej, našej dobrej tety knihovníčky, druhú súťažnú osmičku 
celoslovenskej čitateľskej súťaže Osmijanko. Pracujeme

na deviatom ročníku, kde sa deti zoznámili s knihami Beta Analfabeta, 
hrdinami Pinocchiom, Jankom Hraškom, Noha k nohe, Malý Mikuláš, 
Brumlíčkove rozprávky a ďalšími. Pri čítaní sa veľmi nasmejeme. Naozaj 
máme veľa práce s písaním, kreslením a samozrejme čítaním. 
Presviedčame sa každý deň, že čítanie nebolí. Veľmi chcem poďakovať 
pani knihovníčke M. Machajovej, ktorá nám okrem inej pomoci 
zaobstarala knihy, potrebné pre deviaty ročník súťaže. Knižnica je totiž 
fantastické miesto na stopovanie. Držte nám všetci palce! Jednou z 
pravidelných akcií v marci, mesiaci knihy, je aj týždeň slovenských 
knižníc. Preto plánujeme návštevu knižnice, kam zanesieme aj svoje 
výtvarné dielka. Na výtvarnej výchove sme kreslili zo svojich 
obľúbených kníh, navrhovali sme obálku ku knihe, máme výstavu 
obľúbených knižiek, otestujeme svoje znalosti v čitateľskom kvíze. Veď 
predsa: „Kto rád číta, nikdy nie je sám!“ To je heslo Osmijanka.

Jana Pálková

Internet a deti

5. február 2013 bol svetovým Dňom bezpečného internetu. Snažila 
som sa deťom vysvetliť, o čo ide a spolu sme si prebrali, aké chyby sa 
nemajú robiť, ak už sa prihlásim napríklad na stránku Facebook. Aj deti 
samé už prišli na to, že Facebook nie je to pravé orechové.

V roku 2012 Spoločnosť Orange zrealizovala medzi deťmi i dospelými 
ďalšiu vlnu prieskumu o spôsoboch používania komunikačných 
technológií. Vyplýva z neho napríklad, že: 

ź deti prichádzajú do styku s modernými telekomunikačnými 
nástrojmi v čoraz nižšom veku

ź prvý mobilný telefón dostávajú už aj v 4 rokoch

ź pre deti je čoraz dôležitejšie, aby mal telefón internet. Ten 
využívajú vo veľkej miere na chatovanie, sťahovanie obrázkov, 
fotenie a následné umiestňovanie fotografií na internet. Veľká časť 
detí si ešte neuvedomuje, že pri používaní internetu sú 
vystavované rizikám, ktoré môžu viesť k ich priamemu ohrozeniu v 
reálnom živote

ź deti sú čoraz častejšie svedkami nevhodných praktík v súvislosti s 
používaním mobilu či internetu , výrazne stúpa výskyt tzv. 
kyberšikany

ź u štvrtiny detí sa dajú pozorovať znaky závislosti od mobilu či 
počítača

Na internetovej stránke www.zodpovedne.sk sme opäť s deťmi 
navštívili ,,Nekonečný les“, príbeh, ktorý pomáha v orientácii na 
internete a jeho pokračovanie ,,Anin nový priateľ“. Deti na stránke víta 
ich známa ovečka zo stránky www.ovce.sk. Psychologička radí, že dieťa 
na prvom stupni, by nemalo sedieť pri počítači viac ako hodinu denne. 
Nezabúdajme na to, že aj pohyb je veľmi dôležitým pomocníkom. Hry na 
čerstvom vzduchu, turistika upevňujú zdravie telesné, ale aj duševné. 
Samozrejme i dobrá kniha je super priateľom.

Jana Pálková

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

„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, vždy na koniec fašiangov 

zrealizujeme spoločne s deťmi a zamestnancami materskej školy 
fašiangový sprievod a postupne navštívime organizácie a 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 a 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.

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

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

Poďakovanie.
Riaditeľka materskej školy srdečne ďakuje p. Tamajkovej Vladimíre a 

firme Bodet Horst vo Vrbovom za sponzorský dar našej materskej škole – 
vankúše a návleky na matrace pre deti. Tiež ďakuje p. Bartkovej Zuzane a 
p. Borisovej Andrei za spolufinancovanie detských plachiet. Veľmi si to 
vážime  a ešte raz srdečne ďakujeme.

Mária Šišková, riaditeľka MŠ

Folklórne pásmo: „Pod šable“

ŠPORT

Vážení športoví priaznivci, vážení občania.
Je veľmi dobré, že existujú Orvištské noviny, kde sa môžete dozvedieť 

veľa vecí z diania v obci. Ja mám tú povinnosť Vás informovať o hlavnom 
športe v našej obci, ktorý má svojich priaznivcov a aj nepriaznivcov a to 
je futbal.

Sme na začiatku druhej polovice futbalového ročníka 2012/2013. Za 
seba môžem povedať, že v čase, čo som vo funkcii ako prezident klubu, 
táto zima bola najťažším obdobím. Všetko to začalo schválením 
rozpočtu TJ poslancami obecného zastupiteľstva o 1000 eur menej ako v 
minulom roku, čo je značný zásah do bežnej činnosti TJ. Ďalej počas celej 
zimy nás tento negatívny trend neopúšťal, keďže A - mužstvo takmer v 
zime netrénovalo. Absencia na tréningoch bola zapríčinená veľkou 
maródkou hráčov a hráčov, ktorí sa rozhodovali, či budú pokračovať v 
našej TJ aj po zime. My sme túto situáciu museli riešiť, lebo zdravotné 
problémy u niektorých hráčov sú dlhodobejšieho charakteru. Treba 
pripomenúť, že zdravotné problémy sa týkajú našich kmeňových 
hráčov, čo odzrkadľuje situáciu, že sme museli priniesť hráčov z vonku. 
Bohužiaľ, kvôli finančnému trendu hráčov, ktorý je nastavený, takýto 
hráči stoja nemalé finančné prostriedky a aj preto sme stáli pred 
otázkou, či vôbec nastúpime do odvetnej časti súťaže, alebo pôjdeme 
do finančného rizika. Rozhodli sme sa podstúpiť riziko finančné. 
Bohužiaľ, TJ Slovan Veľké Orvište je v situácii držiacej sa tenkého konára. 

TJ Slovan Veľké Orvište visí na tenkom konári
Kedykoľvek sa môže stať, že zo dňa na deň futbal v obci skončí, čo by 
bola veľká škoda, pretože obec vybudovala veľmi pekný futbalový 
stánok, ktorým sa nemôžu popýšiť ani niektoré mužstvá z vyšších líg. 
Preto je potrebné a vyzývam ľudí, ktorým na futbale v našej obci záleží, 
aby pomohli TJ, lebo pri tomto zložení to nemôže fungovať na 100%.

Zmeny v kádri mužstva, ktoré povedie už ako tréner Adrián Hnilka 
(Miroslav Boris bude zastávať funkciu vedúceho mužstva) sú značné. Pre 
dlhodobejšie zdravotné problémy nemôže nastúpiť Jozef Bartko, 
Róbert Vavrinec, Jaroslav Vavrinec a Filip Mišík. Adrián Hnilka sa 
doliečuje po operácii kolena. Do Krakovian odišiel Pavol Michálek, 
Marek Hajdin odišiel do Ostrova. Smerom do vnútra mužstva pribudli 
Ivan Jánošík, ktorý naposledy pôsobil na Lúke, Kristián Kubran z 
Krakovian a Igor Belica ml., ktorý pôsobil v Kočovciach. Čo sa týka 
organizačných vecí, vstupné na majstrovské zápasy bude 50c pre 
dôchodcov a 1euro pre ostatných fanúšikov. Máme v pláne pripravovať 
občerstvenie na každom majstrovskom domácom zápase.

Na záver by som chcel poďakovať obci, ktorá skultúrnila prostredie na 
ihrisku postavením plotu a uložením dlažby pred vchod do kabín, ale aj 
tým, ktorí ešte majú trošku záujem o futbal v našej obci, lebo 
momentálne nám futbal nerobí radosť, ale skôr nám prináša len starosti 
a trápenie a tak by to určite nemalo byť.

Ing. Jozef Bartko - predseda TJ
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Oblastné majstrovstvá dospelí
2012/2013 JAR

domáci hostia

16. kolo (01.05.2013)

Veľké 
Orvište

Cífer 16:30

17. kolo (17.03.2013)

Kľačany Veľké Orvište 15:00

18. kolo (24.03.2013)

Veľké 
Orvište

Drahovce 15:00

19. kolo (30.03.2013)

Veľké 
Orvište

Siladice 15:00

20. kolo (07.04.2013)

Boleráz Veľké Orvište 15:30

21. kolo (14.04.2013)

Veľké 
Orvište

Šulekovo 15:30

22. kolo (21.04.2013)

Zavar Veľké Orvište 16:00

23. kolo (28.04.2013)

Veľké 
Orvište

Hrnčiarovce 16:00

24. kolo (04.05.2013)

Brestovany Veľké Orvište 16:30

25. kolo (12.05.2013)

Veľké 
Orvište

Zvončín 16:30

26. kolo (19.05.2013)

Smolenice

 

Veľké Orvište 17:30

27. kolo (26.06.2013)

Veľké 
Orvište

 

Dolná Krupá 17:30

28. kolo (02.06.2013)

Horná Krupá Veľké Orvište 17:30

29. kolo (08.06.2013)

Veľké 
Orvište

 

Jalšové 17:30

30. kolo (16.06.2013)

Leopoldov

 

Veľké Orvište 17:30

 

RYBÁRI A ŠPORT

Rybári začínajú už piatu sezónu
Tak ako každý rok, začal aj tento pre nás rybárov členskou schôdzou. Po zbilancovaní minulého 

roka a odsúhlasení plánu hospodárenia na tento rok, môžeme skonštatovať, že ideme smelo do 
nového roka, plného plánov a odhodlania. Naše združenie má momentálne 39 členov. Tento rok, 
do dnešných dní, sme mali s rybníkom viac starostí ako radosti. Nakoľko tuhá zima a zlé 
poveternostné podmienky preverili stav starých stromov natoľko, že tri staré stromy vyvrátilo z 
koreňa a ďalšie poškodila víchrica tak, že sme boli nútení stromy odstrániť. Presvedčili sme sa, že 
stromy sú zvnútra zhnité a nebezpečné pre okolie. Jedná sa hlavne o topole a vŕby. Vďaka 
obetavému prístupu pánov Králika a bratov Markechovcov sme situáciu zvládli. Po dohode s 
obcou budeme v tomto roku pokračovať s obnovou životného prostredia výsadbou nových 
stromov.

Ako každý rok aj v tomto roku máme na pláne viacero akcií. Začíname tradične Kaprovými 
pretekmi, ktoré sa uskutočnia v sobotu 27. apríla, následne budú detské rybárske preteky (jún) a 
prívlačové pstruhové preteky (október). Naše združenie bude ďalej spolupracovať na organizácii 
dňa, pri príležitosti 900. výročia obce.

Členovia nášho združenia sa snažia o pritiahnutie aj mladšej generácie „k vode“, čo sa nám aj 
čiastočne darí. Mládež síce nejaví veľký záujem o rybačku, ale nájdu sa medzi mladými aj svetlé 
výnimky, ktorých rybolov baví. Za všetkých spomeniem aspoň Mateja Vavrinca, ktorý úspešne 
reprezentuje našu obec a na posledných detských pretekoch vo Vrbovom vybojoval 3.miesto 
spomedzi takmer 100 pretekárov zo Slovenska.

Minulý rok sa nám podarilo dokončiť rybársky dom. V tomto roku máme na pláne budovanie 
chodníkov a lavičiek v okolí rybníka, aby sme naďalej zveľaďovali rybník ako oddychovú zónu pre 
občanov obce. Postupne chceme začať s obnovou brehov rybníka, ktoré voda neustále 
poškodzuje.

Naše združenie má právo na poukázanie sumy 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb. 
Touto cestou, by som Vás chcel požiadať, ak máte možnosť, o poukázanie tejto čiastky pre potreby 
fungovania nášho združenia. Tento rok sme sa dohodli s radou materskej školy, že vieme peniaze 
poukázané rodičmi detí, ktorí zašlú túto čiastku na účet združenia, poskytnúť na rekonštrukciu 
sociálneho zariadenia v materskej škole.

Jozef Kováčik – predseda RZ Záhumnie

Pripravujeme:

• 
• rybárske preteky – Orvištský šupináč 27.04.2013

• stavanie mája 30.04.2013

majáles 27.04.2013
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