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obyvateľov. Od 01.04.2013 do 30.06.2013 sa v 
obci narodili 4  deti,  na trvalý pobyt sa 
prihlásili 2 občania, z trvalého pobytu sa 
odhlásil  1 občan, zomreli 4  občania. V 
súčasnosti v obci žije 1054 občanov. 

V tomto období sme sa rozlúčili : 
Monika Ondrejková, Helena Zemková, Mária 

Machajová, Anna Rapavá  
         

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

65 rokov : Ladislav Šimurka, 
Stanislav Nedorost, 
Alois Hejsek, 
Rakovan Miroslav,   
Pánik Marián 

70 rokov : Sidónia Folajtárová, 
Ing. Anton Halama

75 rokov : Jolana Vavrincová, 
Mária Podhorná

80 rokov : Irena Kováčiková
90 rokov : Emília Matejíková

júl 2013

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Pokračovanie zo str. 1

Oslavy sa konali dňa 5.7.2013. Program osláv:
Hlavný program
15:00 – 16:00 Svätá omša v kostole
16:30 – 17:00 Príhovor starostu, odovzdanie ďakovných plakiet
17:00 – 19:30 Ľudová hudba Šarfianka z Blatného a ľudová rozprávačka pani Piscová
19:30 - 21:30 Ľudová hudba Borovienka z Lančára
21:30 – 22:30 hudobná skupina Pole Position 
22:30 hudobná skupina Analical Destroy
Sprievodný program
• Výstava starých fotografií obce

Atrakcie pre najmenších (nafukovací hrad)
Večera pre pozvaných hostí

Po slávnostnej svätej omši, ktorú celebroval dekan Farnosti sv. Štefana Mgr. František Bačík, 
sprievod prešiel obcou na futbalové ihrisko. Tu oslavy pokračovali spoločensko-kultúrnym 
programom. 

Na úvod starosta obce Ľudovít Boleček privítal účastníkov obce a poďakoval výrazným 
osobnostiam a firmám za ich prínos pre obec. Dvadsaťštyri osobností bolo ocenených ďakovnou 
plaketou obce Veľké Orvište.

Po príhovore starostu obce sa o kultúrny program postarali hudobné skupiny, pohostenie a 
občerstvenie zabezpečili TJ Slovan Veľké Orvište a Združenie rybárov Záhumnie. Oslavy sa skončili 
v sobotu 6.7. nadránom.

Pri príležitosti výročia obec vydala monografiu  „Veľké Orvište v minulosti a dnes“.

Príhovor starostu obce
Vážení občania, rodáci, milí hostia,
vítam Vás na oslavách 900. výročia 1. písomnej zmienky o obci Veľké Orvište. Prvá písomná 

zmienka o nás sa nachádza v Zoborskej listine z r. 1113. Zoborské listiny, pochádzajúce z rokov 
1111 a 1113, sú národnou kultúrnou pamiatkou a patria medzi najcennejšie písomnosti o našej 

•
•

národnej minulosti. Sú právom považované za písomnosti európskeho 
významu.

Starý názov našej obce – villa Rivvis pochádza od latinského slova 
rívus, vo význame potok, priekopa. Slovo rívus, slovensky revište, rvišče 
súviselo s cestnou zátarasou, prekážkou a strážnou funkciou 
vykonávanou na tomto mieste.

Naša obec má stáročnú históriu. Veď dejiny nás zaznamenali len o 250 
rokov neskôr, než solúnski bratia Cyril a Metod prišli na Veľkú Moravu 
šíriť kresťanstvo, ale až o 34 rokov po nás je prvý záznam o Moskve, o 100 
rokov neskôr je spomínaná Trnava a takmer o 400 rokov neskôr 
Kolumbus objavil Ameriku.

Plynuli stáročia, naši predkovia zažili pustošenie Tatárov v 13. storočí, 
panovanie Matúša Čáka Trenčianskeho v 14. storočí, vpád husitov v 15. 
storočí, vypálenie obce Turkami v 17. storočí, zrušenie nevoľníctva v 18. 
storočí a poddanstva v 19. storočí. Po bitke troch cisárov pri Slavkove v r. 
1805, v ktorej stáli proti sebe francúzsky cisár Napoleon Bonaparte a 
ruský cár Alexander I. spolu s rímskonemeckým cisárom Františkom I., 
sme museli svojim podielom nasýtiť ruské vojsko Kutuzova, keď sa 
vracal naspäť do Ruska. Na rôznych bojiskách 1. svetovej vojny padlo 11 
našich obyvateľov, jeden náš obyvateľ padol v Slovenskom národnom 
povstaní.

V roku 1877 sa hralo prvé slovenské divadelné predstavenie v obci. Z 
technického pokroku je zaznamenané, že telefón bol do obce zavedený 
v r. 1908, elektrina až v r. 1944. Veľký rozvoj obec zaznamenala po druhej 
svetovej vojne.

Väčšina z nás sa vo Veľkom Orvišti narodila, iní si tu našli životného 
partnera a založili si v obci rodinu, ďalší sa do obce prisťahovali. Verím, že 
pekné spomienky na našu obec majú naši hostia, ktorí tu pracovali a 
pôsobili ako učitelia, kapláni a farári, predsedovia poľnohospodárskeho 
družstva a pod.

Pre každého z nás je to náš domov alebo miesto, kde sme prežili roky v 
kruhu rodiny a priateľov, roky práce, miesto, na ktoré nás viažu pekné 
spomienky na naše detstvo, mladosť, priateľov, spolupracovníkov a 
známych.

Vážení občania,
samospráva obce sa rozhodla pri príležitosti osláv 900. výročia 1. 

písomnej zmienky o obci oceniť osobnosti a firmy, ktoré výrazným 
spôsobom prispeli k rozvoju našej obce v rôznych oblastiach 
spoločenského života. Za ich prínos v oblasti školstva, duchovnej 
starostlivosti, zamestnanosti, športu, kultúry, výstavby obce, správe vecí 
verejných a v ďalších oblastiach spoločenského života im patrí naša 
vďaka a úcta.

Za prínos v oblasti výchovy a vzdelávania našich detí a mládeže sú 
Ďakovnou plaketou obce Veľké Orvište ocenení riaditelia základnej 
školy a materskej školy:

1. Ivan Medek in memoriam,
2. Genovéva Kováčová,
3. Jozefína Paulovičová
4. Mária Kurtulíková,
5. Mgr. Helena Kopecká,
6. Mgr. Peter Turza,
7. Marianna Vavrincová,
8. Emília Lacková,
9. Mária Šišková.

Za duchovnú starostlivosť o našich občanov sú Ďakovnou plaketou 
obce Veľké Orvište ocenení dekani Farnosti svätého Štefana:

10. vdp. Mgr. Jozef Vlasák,
11. Mons. PaedDr. Jozef Bohunický,
12. JCLic. Ján Bederka,
13. Mgr. František Bačík.

Za prínos k rozvoju obce a zamestnanosti jej obyvateľov sú Ďakovnou 
plaketou obce Veľké Orvište ocenení predsedovia Poľnohospodárskeho 
družstva POKROK Ostrov:

14. Ing. Emil Sedlák in memoriam,
15. Ing. Juraj Schuchmann.
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KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Stavanie mája
„Staviame my máje, čo nám dajú za ne,
pálenky červenej do krbky hlinenej.
Máj, máj, máj zelený, pod oblôčkom sadený“.
Pekná tradícia stavania mája sa v našej obci udržiava už niekoľko 

rokov. Tak tomu bolo aj tento rok, kedy kultúrna komisia zorganizovala 
postavenie mája v obci.

Za sprievodu hudobnej skupiny - sa pestrofarebne vyzdobený máj 

Za prínos k výstavbe a rozvoju obce sú Ďakovnou plaketou obce Veľké 
Orvište ocenení:

16. JUDr. Katarína Cibulková,
17. MVDr. Otto Galis,
18. Vladimír Adamčík,
19. Bc. Vladimír Dekan,
20. Ing. Alexander Volšík.

Za prínos k rozvoju obce a správe vecí verejných sú Ďakovnou plaketou 
obce Veľké Orvište ocenení predsedovia MNV a starostovia obce:

21. Emil Pánik in memoriam,
22. Jozef Kabát,
23. Emil Šiška,
24. RNDr. Ľudovít Boleček.

Obec ďakuje ďalším výrazným osobnostiam, ktorí už nie sú medzi 
nami, ale za svoj život výrazne prispeli k výstavbe obce, k správe vecí 
verejných, k spoločenskému, kultúrnemu a športovému životu obce. 
Patria k nim:

25. Ján Folajtár, tajomník MNV,
26. Adam Janiska, tajomník MNV,
27. Martin Plesník, predseda MNV,
28. Eduard Kľubica, riaditeľ ZŠ,
29. Ľudovít Kováč, riaditeľ ZŠ,
30. Štefan Gramblička, riaditeľ ZŠ,
31. vdp. Milan Medek, dekan Farnosti sv. Štefana,
32. Tibor Folajtár, organista,
33. Irena Machajová, kostolníčka,
34. Silvester Vavrinec, 1. predseda JRD Veľké Orvište, predseda 

dobrovoľného požiarneho zboru,
35. Michal Maco, predseda JRD Veľké Orvište,
36. Gustáv Táborský, predseda JRD Veľké Orvište,
37. Štefan Jurík, predseda JRD Veľké Orvište,

38. Marta Šiková, predsedníčke ZO Československého červeného 
kríža,

39. Jozef Folajtár, predseda TJ Slovan Veľké Orvište,
40. Zdenko Vavrinec, predseda TJ Slovan Veľké Orvište.

Za zamestnávanie občanov a dlhoročné sponzorovanie obec ďakuje 
firmám:

41. Veľkosklad potravín PT Univerzal,
42. Kellys  Bicycles s.r.o.,
43. Modrý Strom s.r.o.,
44. Zooprodukt Slovakia s.r.o.,
45. Bomat s.r.o.

Za dlhoročnú prácu v školstve, spoločenských organizáciách a rôznych 
oblastiach spoločenského života obec ďakuje:

46. Márii Podhornej, učiteľke ZŠ, kronikárke obce a predsedníčke ZO 
Československého červeného kríža,

47. Mikulášovi Vavrincovi, predsedovi ZO Zväzu požiarnej ochrany,
48. Liborovi Šiškovi, predsedovi ZO Zväzu požiarnej ochrany,
49. Jarmile Pánikovej,  predsedníčke Slovenského zväzu žien,
50. Margite Knapcovej, predsedníčke Klubu seniorov Jazmín.

Za dlhoročnú prácu na miestnom národnom výbore a obecnom úrade 
obec ďakuje:

51. Anne Glasnákovej,  
52. Ing. Alene Borovskej,
53. Marte Bartkovej.

Obec ďakuje najstarším a najpočetnejším rodinám v obci - 
Folajtárovcom, Nedorostovcom, Šiškovcom, Táborským a 
Vavrincovcom, ktoré tvorili jej históriu a všetkým svojim obyvateľom, 
ktorí každodennou prácou, starostlivosťou o svoje rodiny a prínosom 
pre spoločenský život tvoria jej súčasnosť.

umiestnil na hlavnom námestí. Nechýbalo ani občerstvenie v podobe 
živánskej, vínka a nealko nápojov. Účasť obyvateľov našej obce bola 
tento rok už lepšia a všetci tí, ktorí sa rozhodli stráviť príjemný podvečer v 
spoločnosti dobrej muziky a priateľov určite neoľutovali.

Deň matiek
Druhá májová nedeľa patrí nádhernému sviatku - oslavám „Dňa matiek“. 

Členky kultúrnej komisie krásne vyzdobili sálu kultúrneho domu, kde s 
kultúrnym programom vystúpili deti materskej a základnej školy. Uvili 
pre milované mamičky a 
b a b i č k y  s  p o m o c o u  
pedagógov kyticu zloženú 
z piesní, básničiek, scénok 
a tančekov a nechýbali ani 
vlastnoručne zhotovené 
srdiečka,  ktor ými ich 
obdarovali. Program sa 
mamičkám veľmi páčil, za 
čo boli deti odmenené 
búrlivým a neutíchajúcim 
potleskom. Ani jedna 
m a m i č k a  č i  b a b i č k a  
neodišla po skončení 
programu s prázdnymi 
rukami, všetci dostali 
kvietok a čokoládu.
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národnej minulosti. Sú právom považované za písomnosti európskeho 
významu.

Starý názov našej obce – villa Rivvis pochádza od latinského slova 
rívus, vo význame potok, priekopa. Slovo rívus, slovensky revište, rvišče 
súviselo s cestnou zátarasou, prekážkou a strážnou funkciou 
vykonávanou na tomto mieste.

Naša obec má stáročnú históriu. Veď dejiny nás zaznamenali len o 250 
rokov neskôr, než solúnski bratia Cyril a Metod prišli na Veľkú Moravu 
šíriť kresťanstvo, ale až o 34 rokov po nás je prvý záznam o Moskve, o 100 
rokov neskôr je spomínaná Trnava a takmer o 400 rokov neskôr 
Kolumbus objavil Ameriku.

Plynuli stáročia, naši predkovia zažili pustošenie Tatárov v 13. storočí, 
panovanie Matúša Čáka Trenčianskeho v 14. storočí, vpád husitov v 15. 
storočí, vypálenie obce Turkami v 17. storočí, zrušenie nevoľníctva v 18. 
storočí a poddanstva v 19. storočí. Po bitke troch cisárov pri Slavkove v r. 
1805, v ktorej stáli proti sebe francúzsky cisár Napoleon Bonaparte a 
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Väčšina z nás sa vo Veľkom Orvišti narodila, iní si tu našli životného 
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10. vdp. Mgr. Jozef Vlasák,
11. Mons. PaedDr. Jozef Bohunický,
12. JCLic. Ján Bederka,
13. Mgr. František Bačík.

Za prínos k rozvoju obce a zamestnanosti jej obyvateľov sú Ďakovnou 
plaketou obce Veľké Orvište ocenení predsedovia Poľnohospodárskeho 
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Stavanie mája
„Staviame my máje, čo nám dajú za ne,
pálenky červenej do krbky hlinenej.
Máj, máj, máj zelený, pod oblôčkom sadený“.
Pekná tradícia stavania mája sa v našej obci udržiava už niekoľko 

rokov. Tak tomu bolo aj tento rok, kedy kultúrna komisia zorganizovala 
postavenie mája v obci.

Za sprievodu hudobnej skupiny - sa pestrofarebne vyzdobený máj 

Za prínos k výstavbe a rozvoju obce sú Ďakovnou plaketou obce Veľké 
Orvište ocenení:
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18. Vladimír Adamčík,
19. Bc. Vladimír Dekan,
20. Ing. Alexander Volšík.

Za prínos k rozvoju obce a správe vecí verejných sú Ďakovnou plaketou 
obce Veľké Orvište ocenení predsedovia MNV a starostovia obce:
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22. Jozef Kabát,
23. Emil Šiška,
24. RNDr. Ľudovít Boleček.
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Patria k nim:
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29. Ľudovít Kováč, riaditeľ ZŠ,
30. Štefan Gramblička, riaditeľ ZŠ,
31. vdp. Milan Medek, dekan Farnosti sv. Štefana,
32. Tibor Folajtár, organista,
33. Irena Machajová, kostolníčka,
34. Silvester Vavrinec, 1. predseda JRD Veľké Orvište, predseda 

dobrovoľného požiarneho zboru,
35. Michal Maco, predseda JRD Veľké Orvište,
36. Gustáv Táborský, predseda JRD Veľké Orvište,
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Za dlhoročnú prácu v školstve, spoločenských organizáciách a rôznych 
oblastiach spoločenského života obec ďakuje:

46. Márii Podhornej, učiteľke ZŠ, kronikárke obce a predsedníčke ZO 
Československého červeného kríža,
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umiestnil na hlavnom námestí. Nechýbalo ani občerstvenie v podobe 
živánskej, vínka a nealko nápojov. Účasť obyvateľov našej obce bola 
tento rok už lepšia a všetci tí, ktorí sa rozhodli stráviť príjemný podvečer v 
spoločnosti dobrej muziky a priateľov určite neoľutovali.

Deň matiek
Druhá májová nedeľa patrí nádhernému sviatku - oslavám „Dňa matiek“. 

Členky kultúrnej komisie krásne vyzdobili sálu kultúrneho domu, kde s 
kultúrnym programom vystúpili deti materskej a základnej školy. Uvili 
pre milované mamičky a 
b a b i č k y  s  p o m o c o u  
pedagógov kyticu zloženú 
z piesní, básničiek, scénok 
a tančekov a nechýbali ani 
vlastnoručne zhotovené 
srdiečka,  ktor ými ich 
obdarovali. Program sa 
mamičkám veľmi páčil, za 
čo boli deti odmenené 
búrlivým a neutíchajúcim 
potleskom. Ani jedna 
m a m i č k a  č i  b a b i č k a  
neodišla po skončení 
programu s prázdnymi 
rukami, všetci dostali 
kvietok a čokoládu.
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Deň detí
Kultúrna komisia zorganizovala aj tento rok 

pre deti na ich vzácny sviatok MDD veľkú 
oslavu. Ani tento rok nechýbali poníky, na 
ktorých sa deti tak rady vozia a veľmi trpezlivo 
čakali v dlhom rade, kým sa mohli na nich 
povoziť. Novinkou bol tento rok príchod šaša 
Jaša, ktorý deťom predvádzal rôzne triky a 
kúzla a deťom sa veľmi páčil. Samozrejme, že 
nechýbalo ani občerstvenie, sladkosti a na 
záver spoločná opekačka. Počasie sa nám 
celkom vydarilo, a tak môžeme skonštatovať, 
že deti prežili pekný a veselý deň plný nových 
zážitkov a dobrodružstiev, na ktorý budú ešte 
dlho spomínať.

Veľké oslavy sa začali o 15,00 hodine slávnostnou svätou omšou v 
kostole Nanebovzatia Panny Márie vo Veľkom Orvišti. Potom sa 
obyvatelia obce presunuli na ihrisko telovýchovnej jednoty, kde na nich 
čakal slávnostný príhovor starostu obce RNDr. Ľudovíta Bolečka . V rámci 
príhovoru boli ocenené osobnosti a firmy, ktoré výrazným spôsobom 
prispeli k rozvoju obce v oblasti školstva, duchovnej starostlivosti, 
zamestnanosti, športu, kultúry, výstavby, správe veci verejných a v 
ďalších oblastiach spoločenského života. Po slávnostnom príhovore 
nasledoval kultúrny program v podaní dychových hudieb „Šarfovienka“, 
„Borovienka“ a ľudovej rozprávačky z Krakovian. Po ich vystúpeniach si 
hlavne mládež nenechala ujsť vystúpenie hudobných skupín Pole 
Position a orvištskej kapely Analical Destroy. Pri ich piesňach sa mnohí 
neudržali a veru si aj zatancovali. Hralo sa a zabávalo skoro až do rána 
bieleho.

V klube seniorov „Jazmín“ bola umiestnená výstava starých i súčasných 
fotografií, ktoré si mohli záujemcovia prezrieť a zakúpiť si aj knihu: “Obec 
Veľké Orvište v minulosti a dnes 1113 -2013“.

Nechýbalo bohaté občerstvenie, o ktoré sa postarali futbalisti a 
rybári – guláš, pečené pstruhy, živánska, alko aj nealko nápoje a 
výborné zákusky a koláče, ktoré napiekli niektoré obetavé obyvateľky 
našej obce, za čo im patrí veľká vďaka.

Kultúrna komisia zabezpečila obsluhu, ktorá roznášala občerstvenie 
vzácnym hosťom, kapelám, ale aj ostatným prítomným, ktorí sedeli za 
stolmi pod veľkoplošným stanom.

Oslavy 900.výročia obce sa vydarili na výbornú, prialo nám aj 
počasie, a tak bola na oslavách aj hojná účasť obyvateľov nielen z 
našej obce, ale aj z okolitých obcí. Hoci prípravy osláv stáli veľa úsilia a 
aj času všetkých zainteresovaných, výsledok stál za to a môžeme 
skonštatovať, že to bola jedna z najvydarenejších akcií, ktoré obec 
usporiadala.

Kultúrna komisia

Z osláv 900. výročia 1. písomnej zmienky o obci
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V máji sa dožila krásnych 90. rokov pani Matejíková. 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

Pani Emília Matejíková oslávila 90. narodeniny

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Deň matiek v klube seniorov „Jazmín“
V máji sme si uctili naše dôchodkyne, ktoré sme navštívili v klube 

seniorov a predviedli sme im náš kultúrny program ku „Dňu matiek“, 
ktorý sme nacvičovali s deťmi v materskej škole a v ktorom nechýbali 
rôzne piesne, básničky, scénky a tančeky. Dôchodkyniam sa program 
veľmi páčil a deti odmenili veľkým potleskom. Pripravili pre nás 
občerstvenie – zákusky, keksíky a čajík. Každé dieťa dostalo za 
vystúpenie čokoládu. My sme ich obdarovali vlastnoručne zhotovenými 
srdiečkami. Ďakujeme im za to, že každoročne máme možnosť naše 
babičky potešiť a rozveseliť.

Deň detí
Oslavy Dňa detí sme v našej materskej škole uskutočnili v piatok 

31.mája. Pre nepriaznivé počasie sme oslavovali tento krásny sviatok 
detí v triede. Pripravili sme im  rozličné súťaže. V hre na slepú babu deti 
so zaviazanými očami hľadali svoje papučky, súťažili v behu s tenisovými 
loptičkami na lyžiciach a nechýbala ani výtvarná súťaž na tému: “Deň 
detí“. Každá súťaž bola vyhodnotená a víťazi dostali sladkú odmenu. 
Každé dieťa okrem toho dostalo diplom a balíček so sladkosťami. 
Pripravili sme im aj občerstvenie – rôzne keksíky, cukríky, cereálne 
štvorčeky a džúsiky. Môžeme skonštatovať, že aj napriek nepriaznivému 
počasiu sa nám v materskej škole  najkrajší sviatok detí vydaril.

Hurá do školy...
V tomto školskom roku sme mali až 9 predškolákov, ktorí pôjdu v 

septembri do 1.ročníka ZŠ. V našej materskej škole sa stalo peknou 
tradíciou zhotovenie „TABLA“ predškolákom. Tak tomu bolo aj tento rok. 
V druhom júnovom týždni sme dali deťom rozličné hudobno-rytmické 
nástroje a za výdatného spevu a zvuku rytmických nástrojov sme naše 
„TABLO“ zaniesli do výkladu obchodu s potravinami p. Markovej Terézie. 
Pani Marková bola veľmi rada, že aj tento rok jej výklad oživí 
pestrofarebné TABLO a deti obdarovala lízankami. Srdečne jej za to 
ďakujeme.
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Obec na výkresoch
V týchto dňoch si môžete vo vašej obecnej knižnici pozrieť na 

výkresoch detí ako ony vidia dedinu Veľké Orvište. Po dohode s pani 
Machajovou som s deťmi kreslila výkresy k 900.výročiu obce a myslím si, 
že sa im podarili. Zapojili sa skoro všetci. Kreslili kostol, námestie i 
domčeky v ktorých bývajú. Popasovali sa dokonca i s erbom. Srdečne 
Vás pozývame.

Pálková Jana

Výtvarná súťaž
Medzi obcou Ostrov a Orvište neprebieha len športová súťaž, ale i 

výtvarné súťaže. Tému ,,Obrazy jari a leta“ sme uzatvorili 24.júna. Bola 
zvláštna tým, že sme udelili až 9 cien. V prvej kategórii boli traja ocenení, 
a to Jakub Svetlík(Ostrov), Lea Chlapíková(Ostrov) a Lukáš Paulovič. 
V druhej kategórii sme udelili šesť cien a keby financie dovolili, hádam 
by sme dali ešte viac. Nedalo sa obísť krásny bojnický zámok, úžasného 
psa alebo slona. Víťazmi boli: Veronika Dzurová, Šimon Tešedík, Martin 
Tešedík, Martinka Pániková, Filip Šandrik, Svetlíková Alexandra(Ostrov).

Pálková Jana

Martin TešedíkMartin Tešedík

Šimon TešedíkŠimon Tešedík

Martinka PánikováMartinka Pániková

Martinka PánikováMartinka Pániková

Medzinárodný deň detí v škole
V tento deň je zvykom, že sa neučí a neskúša. Oslavovali sme ho tak ako 

na iných školách v piatok 31. mája. Ani nás neprekvapilo, keď nám tohto 
roku pršalo, ale pretože deťom to nevadí, vedia, že sa zabavia, mali sme 
všetci dobrú náladu. Zisťovali sme, kto je šikovnejší vo vešaní bielizne, 
fúkaním sme posúvali pohár. Veľmi napínavé bolo chytanie papierových 
rýb na udicu s magnetom, hádzali sme loptičky do veľkých šašových úst. 
Družstvá museli zobrať štipce zo spoluhráča a naštipcovať na ďalšieho 
spoluhráča, tu sme sa tiež veľmi nasmiali, najmä  keď sa štipce rozpadli. 
Celý deň sme sa venovali súťažiam, kresleniu, hrám a preto ani nevadilo, 
že slniečko neukázalo ani jeden lúč. Deti samozrejme dostali i sladké 
pozornosti.

Pálková Jana
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Malí ochrancovia prírody

V máji a v júni sme často chodili na vychádzky do prírody, deti sa 
oboznamovali s kvetmi, rastlinkami, stromami, kríkmi, drobnými 
živočíchmi, zvieratkami a zároveň boli upozorňovaní na to, že prírodu 
treba chrániť a aké rôzne nebezpečenstvá sa deťom môžu pri pobyte v 
prírode a pri vode stať – poštípanie hmyzom, hadom, utopenie sa a 
pod. Ďalej sa dozvedeli, že v prírode treba udržiavať poriadok, nemôže 
sa zapaľovať oheň, tiež sa nemôže odhadzovať odpad v prírode, ten 
patrí len na smetisko. Deti môžu ísť k vodným tokom len v sprievode 
dospelého. Deti si odniesli z vychádzok veľa nových poznatkov a 
ponaučení.

Školský výlet

Dňa 27.júna sa uskutočnil dlho očakávaný výlet do Bojnej. O výlet bol 
veľký záujem aj zo strany rodičov a okrem detí a pedagógov sa na ňom 
zúčastnilo množstvo rodičov. Deti mali možnosť vidieť množstvo 
exotických  aj rozmanitých domácich zvieratiek, ktoré boli pre deti veľmi 
atraktívne, vozili sa na koníkoch a vyšantili sa aj na dobre vybavenom 
detskom ihrisku. Potom na ne čakal chutný obed, ktorý im akosi lepšie v 
lone prírody chutil. Deti i rodičia si odniesli z výletu veľa krásnych 
zážitkov a my, pedagógovia zasa dobrý pocit, že sme aj tento rok mohli 
výlet zorganizovať a uskutočniť.

Rozlúčka s predškolákmi
V posledný júnový školský deň sme sa rozlúčili s predškolákmi, ktorí 

pôjdu po prázdninách do základnej školy. Pripravili sme im pestrý 
program s hrami a so spevom, diskotéku a každý predškolák dostal na 
pamiatku knihu, pamätnú listinu z MŠ, osvedčenie o absolvovaní 
predprimárneho vzdelávania a balíček s rozličnými darčekovými 
predmetmi a sladkosťami. Popriali sme im veľa úspechov v škole, aby si 
cez prázdniny dobre oddýchli a v septembri nastúpili plní elánu a dobrej 
nálady do základnej školy. Nechýbali ani slzičky, či už zo strany detí alebo 
pedagógov. Ubezpečili sme ich, že keď budú mať chuť, môžu sa 
kedykoľvek v materskej škole zastaviť za svojimi kamarátmi a pochváliť 
sa so svojimi školskými úspechmi. Darčekové predmety a sladkosti 
dostali aj ostatné deti a po prázdninách sa už tešíme na to, že sa znova, 
dúfame že zdraví, všetci stretneme. Predškolákom prajeme, aby 
vykročili tou „správnou nohou“ a mali veľa šťastia a úspechov v škole.

Rekonštrukcia sociálneho zariadenia 
v materskej škole

Cez letné prázdniny sa uskutoční v materskej škole veľká rekonštrukcia 
sociálnych zariadení pre deti i WC pre zamestnancov. Na rodičov čaká 
veľká výzva, pretože sa dohodli, že niektoré práce urobia svojpomocne. 
Dúfame, že všetko dobre dopadne a veľa rodičov sa do týchto 
pomocných prác zapojí. Zároveň všetkých rodičov veľmi prosíme, aby si 
cez prázdniny našli čas a podľa potreby pomohli pri týchto prácach, aby 
to všetko nezostalo len na pár rodičoch, veď sa to robí pre ich deti. Ako to 
všetko dopadlo sa dozvieme v ďalšom čísle Orvištských novín.

Mária Šišková, riaditeľka MŠ
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Obec na výkresoch
V týchto dňoch si môžete vo vašej obecnej knižnici pozrieť na 

výkresoch detí ako ony vidia dedinu Veľké Orvište. Po dohode s pani 
Machajovou som s deťmi kreslila výkresy k 900.výročiu obce a myslím si, 
že sa im podarili. Zapojili sa skoro všetci. Kreslili kostol, námestie i 
domčeky v ktorých bývajú. Popasovali sa dokonca i s erbom. Srdečne 
Vás pozývame.

Pálková Jana

Výtvarná súťaž
Medzi obcou Ostrov a Orvište neprebieha len športová súťaž, ale i 

výtvarné súťaže. Tému ,,Obrazy jari a leta“ sme uzatvorili 24.júna. Bola 
zvláštna tým, že sme udelili až 9 cien. V prvej kategórii boli traja ocenení, 
a to Jakub Svetlík(Ostrov), Lea Chlapíková(Ostrov) a Lukáš Paulovič. 
V druhej kategórii sme udelili šesť cien a keby financie dovolili, hádam 
by sme dali ešte viac. Nedalo sa obísť krásny bojnický zámok, úžasného 
psa alebo slona. Víťazmi boli: Veronika Dzurová, Šimon Tešedík, Martin 
Tešedík, Martinka Pániková, Filip Šandrik, Svetlíková Alexandra(Ostrov).

Pálková Jana

Martin TešedíkMartin Tešedík

Šimon TešedíkŠimon Tešedík

Martinka PánikováMartinka Pániková

Martinka PánikováMartinka Pániková

Medzinárodný deň detí v škole
V tento deň je zvykom, že sa neučí a neskúša. Oslavovali sme ho tak ako 

na iných školách v piatok 31. mája. Ani nás neprekvapilo, keď nám tohto 
roku pršalo, ale pretože deťom to nevadí, vedia, že sa zabavia, mali sme 
všetci dobrú náladu. Zisťovali sme, kto je šikovnejší vo vešaní bielizne, 
fúkaním sme posúvali pohár. Veľmi napínavé bolo chytanie papierových 
rýb na udicu s magnetom, hádzali sme loptičky do veľkých šašových úst. 
Družstvá museli zobrať štipce zo spoluhráča a naštipcovať na ďalšieho 
spoluhráča, tu sme sa tiež veľmi nasmiali, najmä  keď sa štipce rozpadli. 
Celý deň sme sa venovali súťažiam, kresleniu, hrám a preto ani nevadilo, 
že slniečko neukázalo ani jeden lúč. Deti samozrejme dostali i sladké 
pozornosti.

Pálková Jana
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Malí ochrancovia prírody

V máji a v júni sme často chodili na vychádzky do prírody, deti sa 
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nálady do základnej školy. Nechýbali ani slzičky, či už zo strany detí alebo 
pedagógov. Ubezpečili sme ich, že keď budú mať chuť, môžu sa 
kedykoľvek v materskej škole zastaviť za svojimi kamarátmi a pochváliť 
sa so svojimi školskými úspechmi. Darčekové predmety a sladkosti 
dostali aj ostatné deti a po prázdninách sa už tešíme na to, že sa znova, 
dúfame že zdraví, všetci stretneme. Predškolákom prajeme, aby 
vykročili tou „správnou nohou“ a mali veľa šťastia a úspechov v škole.

Rekonštrukcia sociálneho zariadenia 
v materskej škole

Cez letné prázdniny sa uskutoční v materskej škole veľká rekonštrukcia 
sociálnych zariadení pre deti i WC pre zamestnancov. Na rodičov čaká 
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Dúfame, že všetko dobre dopadne a veľa rodičov sa do týchto 
pomocných prác zapojí. Zároveň všetkých rodičov veľmi prosíme, aby si 
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Mária Šišková, riaditeľka MŠ
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Úspechy bývalej žiačky
Nedá mi, aby som nespomenula pokračujúce športové úspechy 

piatačky Nikolky Níznerovej. Tak ako keď bola žiačkou školy vo Veľkom 
Orvišti, tak i teraz sa celý rok úspešne zúčastňovala tanečných a 
gymnastických súťaží a vždy priniesla do školy ukázať pohár alebo 
medailu. V poslednom školskom týždni pred prázdninami priniesla z 
Piešťanských hier zlatú medailu za hod kriketovou loptičkou. Nikolka 
blahoželáme a nech ti aj v ďalšom roku medaile pribúdajú!

Pálková Jana

Športové stretnutie v Ostrove
Po daždivých dňoch sa opäť na nás usmialo slnko a my sme sa v 

predposledný deň pred koncom školského roku vybrali zašportovať si 
s kamarátmi v Ostrove. Naše futbalové stretnutie sa skončilo 
nerozhodne 0:0 a vo vybíjanej sme vybojovali víťazstvo. Vo futbale nás 
zastupovali aj dievčatá Pániková, Dzurová, Horňáčková a hrali 
výborne. S dobrým pocitom sme sa vrátili do Veľkého Orvišťa a po 
obede sme sa išli rozlúčiť s knižnicou. Vybrali sme si knihy, ktoré 
budeme čítať cez prázdniny. Po návrate sme zvládli ešte jeden 
futbalový zápas na školskom ihrisku. Bol to skutočne vyčerpávajúci 
deň plný zážitkov.

Pálková Jana
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Osmijanko
Z listu „Osmijanko deťom“ som si dovolila uverejniť úryvok:
Oceňujeme nielen originálne prístupy k práci s literárnym textom, ale 

najmä to, že ste si súťaženie s Osmijankom vybrali z mnohých 
čitateľských súťaží a projektov ako kreatívnu hru rozvíjajúcu čitateľské 
návyky Vašich  žiakov. Mnohé listy nás presvedčili o tom, že Vám súťaž 
priniesla okrem povinnej práce aj mnoho radosti a zážitkov v rámci 
kolektívu. V tretej otázke, v ktorej východiskom bola báseň Štefana 
Moravčíka Maskovaný pes sme chceli, aby sa deti zamysleli aj nad 
nevypovedanou rovinou básne, preto sme sa pýtali na vzťah členov 
rodiny k psíkovi. Úvahy žiakov vypovedajú o čítaní s porozumením a o 
tvorivom prístupe pedagóga pri práci s literárnym textom. Originálne sa 
na vzťahy pozreli aj žiaci zo ZŠ M. R. Štefánika Piešťany, 4. a zo ZŠ s MŠ 
Smolenice, 1. – 4. r. zo ZŠ Školská ulica, Veľké Orvište. Ocenili sme 
výtvarné nápady, ktoré dotvorili príbeh napr. leporelo z kresieb 
medvedieho kráľovstva. Veľká väčšina detí číta rada a veľa, pretože u 
mnohých bol zoznam prečítanej literatúry veľmi bohatý a kvalitný. 
Výtvarné spracovanie bolo mnohokrát originálne – napríklad 
knihometer spracovaný ako harmonika, slniečko, žirafa, stonožka a 
podobne. V otázočke o Analfabete Negramotnej všetky kolektívy 
vypátrali odpovede na naše otázky a milo nás prekvapili žiaci, ktorí 
svojich obľúbených literárnych hrdinov nielen vymenovali, ale aj veľmi 
výstižne výtvarne stvárnili.

Ďakujeme Osmijankovi za dlhý a vyčerpávajúci list. Na fotke je ukážka z 
prác.

Pálková Jana

ŠPORT, RYBÁRI A HASIČI

Ďalší futbalový ročník v oblastných  
majstrovstvách za nami

Vážení športoví priatelia, vážení občania,
opäť nadišiel čas určený na hodnotenie ďalšieho futbalového ročníka. 

Prostredníctvom orvištských novín by som sa rád s vami o to podelil.
Máme za sebou už 2. ročník v oblastných majstrovstvách, do ktorých 

sme postúpili v roku 2011. Asi nie je pravidlom, čo sa zvykne hovoriť, že 
pre nováčika je najťažší 2. ročník od postupu. V prvom roku v OM sme 
skončili zo 16. mužstiev 13.- ty s 9-timi  výhrami, 4- mi  remízami a 17-
timi prehrami so skóre 52:65 a uhrali sme 31 bodov. Dnes môžem 
povedať, že tento druhý ročník bol pre nás úspešnejší, kde so 47 bodmi 
sme skončili na 7. mieste so 14 výhrami, 5 remízami a 11 prehrami, len 3 
body od 3-tieho Jalšového s pozitívnym skóre 81:74. Tabuľka pravdy 
ukazuje 2 plusové body, čo je tiež pozitívum.

Skončil ročník 2012/2013 a pre nás opäť začína funkcionárska práca, 

kde znova treba zložiť mužstvo pre nový ročník, keďže letná prestávka je 
veľmi krátka. Nový ročník už začína 4. augusta. Či bude mužstvo 
kvalitnejšie alebo horšie sa ukáže v najbližších týždňoch. V tomto 
momente ešte neviem, koľkých hráčov si udržíme a koľkých nových by 
sme dokázali doplniť, ale stále chceme stavať mužstvo na domácich 
hráčoch a na tých  najviac spoliehame. Všetko sa však bude odvíjať od 
financií.

A to je pre tento rok najväčší problém. Ako som vás už informoval 
začiatkom roka, obecné zastupiteľstvo nám schválilo dotáciu 10 000 € 
na rok 2013. Z toho každoročne ide na energie 3 500 €, takže na činnosť 
nám zostáva 6 500 €. Keď od toho odrátam paušály na rozhodcov, ktoré 
stoja cca 2 000 €, tak už nám zostáva len 4 500 €. Keď si predstavíte, čo 
všetko sa musí ešte platiť (hosťovania hráčov, štartovné mužstiev, rožne 
údržbové práce, doprava mužstiev,…), tak určite mi dáte za pravdu, že je 
to veľmi málo peňazí na činnosť TJ. Po piatich rokoch v tejto funkcii 
dokážem povedať, že jedna sezóna stojí klub cca 17 000 €. Vždy sme si 
peniaze vedeli nejakým spôsobom zarobiť, ale pre tento rok to nebude 
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ľahké, keďže ZSE project sa pre tento rok neotvára (2011 = 5000€, 2012 = 
2500€). Takisto project so SLSP nebol úspešný. Takže musím povedať, že 
keď nám obec v tomto roku nepomôže, tak futbal v obci bude musieť 
skončiť.

Čo sa týka mládežnického futbalu, tak p. Kováčik rozbehol nejaké 
varianty fungovania mládeže, uvidíme aký bude výsledok.

Na záver by som rád aj touto formou prosil hlavne podnikateľov, 
ktorým aspoň trochu záleží na tom, aby bol v dedine futbal, aby pomohli 
klubu finančne alebo aj iným spôsobom. Pomáhajú tým nielen A-
mužstvu, ale aj družstvu žiakov a dorastencov. Záleží nám na tom, aby 
sme formovali mladých ľudí pre športové vyžitie. Za niekoľko rokov sa 
nám podarilo vybudovať pre mládež krásne športové ihrisko, 
nedopusťme, aby snaha Obce Veľké Orvište a mnohých ľudí, ktorí 
pomáhali budovať tento športový areál vyšla navnivoč. Je to jediný 
športový areál, kde sa dá uniknúť od všedných starostí a športovo sa 
vyžiť a ktorý využívajú všetky vekové kategórie našich občanov od 
žiakov až po starých pánov.

ŠPORT, RYBÁRI A HASIČI

Jozef Bartko

Z HISTÓRIE NÁŠHO FUTBALU
Pri príležitosti okrúhleho výročia futbalu vo Veľkom Orvišti považujem 

za potrebné obzrieť sa trochu na prvopočiatky tohto športu u nás. Prvé 
ihrisko aj s regulárnymi bránkami z drevenej guľatiny sa nachádzalo na 
„záhumní“ (dnešný rybník). Ihrisko bolo bez akejkoľvek výbavy - šatňu 
mal každý doma, alebo bola možnosť prezliecť sa za kríkom. Obdobne sa 
vykonávala hygiena - v blízkom prítoku vody z Dubového. Ako futbalová 
lopta slúžilo spočiatku všeličo (aj imitácia z handier). Naozajstná 
futbalová lopta bola zakúpená len vďaka obetavosti futbalových 
nadšencov, sponzori a príspevky obce boli nepredstaviteľné pojmy. 
Takáto lopta bola ručne zošívaná z kožených elementov, mala otvor pre 
vloženie nafukovacej duše a tento otvor sa po nafúkaní zašnuroval 
„fízlom“. Lopta nemala žiadnu povrchovú úpravu a v mokrom prostredí 
sa zdravo napila, takže vážila zo dve - tri kilá. Pravidelná súťaž nebola 
organizovaná, vyzývacie zápasy medzi obcami sa „zjednávali“. Doprava 
na zápasy bola individuálna (pešo, bicyklom), neskôr i čiastočne 
organizovaná (rebrinák ťahaný koňmi, neskôr i nákladné auto).

Zlom v tejto situácii nastal až začiatkom päťdesiatych rokov minulého 
storočia, keď sa začali organizovať nižšie súťaže. Vyžadovalo sa ihrisko s 
regulárnymi rozmermi. Pre tento účel boli dané k dispozícii „farské role“, 

kde súčasné ihrisko stojí. Ako šatňa (ale len pre domácich) začala slúžiť 
maličká miestnosť na „kukulovci“, neskôr jedna miestnosť terajšieho 
Obecného úradu (vtedy MNV). Terajšie priestory TJ sa postupne 
rozrastali až po vysťahovaní rodín Sýkora  a Sendy.

Pri jednom predchádzajúcom okrúhlom výročí orvištského futbalu 
bola história čiastočne prezentovaná ako zásluha jedného funkcionára. 
Nasledovne boli mylne publikované i jeho hráčske posty (stopér s 
dresom č.3). Históriu tvorili a tvoria predovšetkým hráči a ich prístup k 
tejto magickej hre. Keďže mnohých bývalých futbalistov si súčasná 
generácia nepripomenie, alebo nepamätá, dovolím si s veľkou úctou k 
nim, pripomenúť ich mená. Zdôrazňujem, že sa jedná len o futbalistov 
predvojnovej generácie, rok narodenia 1940 a starších. Treba dúfať, že 
tých mladších nám raz pripomenie niekto povolanejší. Ešte jedna 
prosba k ešte žijúcim, prípadne pozostalým po už nežijúcich: prepáčte, 
že uvádzam i futbalové prezývky (u ktorých sú známe). Naozaj sa 
nejedná o nadávky, ale len o prezývky. Tu sú teda naši matadori:

ANTAL Miroslav (Kijo)

BENKO Jozef (Bohinák)

BEVILAQUA Ferdinand (Bevilák)

FOLAJTÁR Jozef (Gigino)

FOLAJTÁR Rudolf 

HLÍSTA Vojtech (Babička)

HOŠTÁK Karol

HOŠTÁK Filip (Haťa)

JANOTA Michal (Mišelo)

JANOTA Jozef

KOVÁČIK Jozef (Amic)

KOVÁČIK Milan

KROPAJ Jozef (Pepo)

KUBÁN Milan

LAMOŠ Miloš

MARKECH Anton (Gumo)

MARKECH Eduard

MICHEL Ladislav

MICHEL Tibor (Tvrdý)

MIKULÁŠ Jozef (Šalát)

MIKULÁŠ Rudolf (Šalát)

MOKOŠ Vilam

NEDOROST Vojtech (Korejčan)

ONDREJKA Anton

OPATOVSKÝ Jozef (Satan)

PÁNIK Milan

POLÁK Pavol (Špaček)

RAŠLA Milan

SUMER Silvester

SUMER Jozef (CHjošo)

SÝKORA Ján (Komisár)

ŠIŠKA Anton

ŠIŠKA Pavol

ŠIŠKA Vladimír (Vladino)

ŠIŠKA Vojtech (Kubinák)

ŠMELCER František

ŠMELCER Karol

TÁBORSKÝ Jozef (Hihák)

TÁBORSKÝ Rudolf (Memles)

TÁBORSKÝ František (Žerák)

TORÁČ Ján

VAJER Pavol

VATRT Vojtech (Cigán)

VAVRINEC Anton (Tónino)

VAVRINEC Anton (Mičfild)

VAVRINEC Gustáv (Mačán)

VAVRINEC Mikuláš

VAVRINEC Pavol (Palček)

Aby sa nezabudlo na funkcionárov, tak organizačnú prácu 
zabezpečovali hlavne: Folajtár Jozef, Vavrinec Mikuláš, Sýkora Ján, Bačák 
Milan.

Podľa prevládajúcej mienky najlepším futbalistom tejto éry bol dnes 
ešte žijúci starý pán Miloš Lamoš. Bol naozaj všestranný: ostrostrelec, 
výborný stopér a v prípade potreby i spoľahlivý brankár.

Nemyslím si, že by hore uvedený zoznam bol konečný a nemenný. 
Všetky ďalšie príspevky sú vítané. Týmto súčasne ďakujem p. Mikulášovi 
Vavrincovi za jeho cenné pripomienky.

Stanislav Šiška



MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Úspechy bývalej žiačky
Nedá mi, aby som nespomenula pokračujúce športové úspechy 

piatačky Nikolky Níznerovej. Tak ako keď bola žiačkou školy vo Veľkom 
Orvišti, tak i teraz sa celý rok úspešne zúčastňovala tanečných a 
gymnastických súťaží a vždy priniesla do školy ukázať pohár alebo 
medailu. V poslednom školskom týždni pred prázdninami priniesla z 
Piešťanských hier zlatú medailu za hod kriketovou loptičkou. Nikolka 
blahoželáme a nech ti aj v ďalšom roku medaile pribúdajú!

Pálková Jana

Športové stretnutie v Ostrove
Po daždivých dňoch sa opäť na nás usmialo slnko a my sme sa v 

predposledný deň pred koncom školského roku vybrali zašportovať si 
s kamarátmi v Ostrove. Naše futbalové stretnutie sa skončilo 
nerozhodne 0:0 a vo vybíjanej sme vybojovali víťazstvo. Vo futbale nás 
zastupovali aj dievčatá Pániková, Dzurová, Horňáčková a hrali 
výborne. S dobrým pocitom sme sa vrátili do Veľkého Orvišťa a po 
obede sme sa išli rozlúčiť s knižnicou. Vybrali sme si knihy, ktoré 
budeme čítať cez prázdniny. Po návrate sme zvládli ešte jeden 
futbalový zápas na školskom ihrisku. Bol to skutočne vyčerpávajúci 
deň plný zážitkov.

Pálková Jana
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Osmijanko
Z listu „Osmijanko deťom“ som si dovolila uverejniť úryvok:
Oceňujeme nielen originálne prístupy k práci s literárnym textom, ale 

najmä to, že ste si súťaženie s Osmijankom vybrali z mnohých 
čitateľských súťaží a projektov ako kreatívnu hru rozvíjajúcu čitateľské 
návyky Vašich  žiakov. Mnohé listy nás presvedčili o tom, že Vám súťaž 
priniesla okrem povinnej práce aj mnoho radosti a zážitkov v rámci 
kolektívu. V tretej otázke, v ktorej východiskom bola báseň Štefana 
Moravčíka Maskovaný pes sme chceli, aby sa deti zamysleli aj nad 
nevypovedanou rovinou básne, preto sme sa pýtali na vzťah členov 
rodiny k psíkovi. Úvahy žiakov vypovedajú o čítaní s porozumením a o 
tvorivom prístupe pedagóga pri práci s literárnym textom. Originálne sa 
na vzťahy pozreli aj žiaci zo ZŠ M. R. Štefánika Piešťany, 4. a zo ZŠ s MŠ 
Smolenice, 1. – 4. r. zo ZŠ Školská ulica, Veľké Orvište. Ocenili sme 
výtvarné nápady, ktoré dotvorili príbeh napr. leporelo z kresieb 
medvedieho kráľovstva. Veľká väčšina detí číta rada a veľa, pretože u 
mnohých bol zoznam prečítanej literatúry veľmi bohatý a kvalitný. 
Výtvarné spracovanie bolo mnohokrát originálne – napríklad 
knihometer spracovaný ako harmonika, slniečko, žirafa, stonožka a 
podobne. V otázočke o Analfabete Negramotnej všetky kolektívy 
vypátrali odpovede na naše otázky a milo nás prekvapili žiaci, ktorí 
svojich obľúbených literárnych hrdinov nielen vymenovali, ale aj veľmi 
výstižne výtvarne stvárnili.

Ďakujeme Osmijankovi za dlhý a vyčerpávajúci list. Na fotke je ukážka z 
prác.

Pálková Jana

ŠPORT, RYBÁRI A HASIČI

Ďalší futbalový ročník v oblastných  
majstrovstvách za nami

Vážení športoví priatelia, vážení občania,
opäť nadišiel čas určený na hodnotenie ďalšieho futbalového ročníka. 

Prostredníctvom orvištských novín by som sa rád s vami o to podelil.
Máme za sebou už 2. ročník v oblastných majstrovstvách, do ktorých 

sme postúpili v roku 2011. Asi nie je pravidlom, čo sa zvykne hovoriť, že 
pre nováčika je najťažší 2. ročník od postupu. V prvom roku v OM sme 
skončili zo 16. mužstiev 13.- ty s 9-timi  výhrami, 4- mi  remízami a 17-
timi prehrami so skóre 52:65 a uhrali sme 31 bodov. Dnes môžem 
povedať, že tento druhý ročník bol pre nás úspešnejší, kde so 47 bodmi 
sme skončili na 7. mieste so 14 výhrami, 5 remízami a 11 prehrami, len 3 
body od 3-tieho Jalšového s pozitívnym skóre 81:74. Tabuľka pravdy 
ukazuje 2 plusové body, čo je tiež pozitívum.

Skončil ročník 2012/2013 a pre nás opäť začína funkcionárska práca, 

kde znova treba zložiť mužstvo pre nový ročník, keďže letná prestávka je 
veľmi krátka. Nový ročník už začína 4. augusta. Či bude mužstvo 
kvalitnejšie alebo horšie sa ukáže v najbližších týždňoch. V tomto 
momente ešte neviem, koľkých hráčov si udržíme a koľkých nových by 
sme dokázali doplniť, ale stále chceme stavať mužstvo na domácich 
hráčoch a na tých  najviac spoliehame. Všetko sa však bude odvíjať od 
financií.

A to je pre tento rok najväčší problém. Ako som vás už informoval 
začiatkom roka, obecné zastupiteľstvo nám schválilo dotáciu 10 000 € 
na rok 2013. Z toho každoročne ide na energie 3 500 €, takže na činnosť 
nám zostáva 6 500 €. Keď od toho odrátam paušály na rozhodcov, ktoré 
stoja cca 2 000 €, tak už nám zostáva len 4 500 €. Keď si predstavíte, čo 
všetko sa musí ešte platiť (hosťovania hráčov, štartovné mužstiev, rožne 
údržbové práce, doprava mužstiev,…), tak určite mi dáte za pravdu, že je 
to veľmi málo peňazí na činnosť TJ. Po piatich rokoch v tejto funkcii 
dokážem povedať, že jedna sezóna stojí klub cca 17 000 €. Vždy sme si 
peniaze vedeli nejakým spôsobom zarobiť, ale pre tento rok to nebude 
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ľahké, keďže ZSE project sa pre tento rok neotvára (2011 = 5000€, 2012 = 
2500€). Takisto project so SLSP nebol úspešný. Takže musím povedať, že 
keď nám obec v tomto roku nepomôže, tak futbal v obci bude musieť 
skončiť.

Čo sa týka mládežnického futbalu, tak p. Kováčik rozbehol nejaké 
varianty fungovania mládeže, uvidíme aký bude výsledok.

Na záver by som rád aj touto formou prosil hlavne podnikateľov, 
ktorým aspoň trochu záleží na tom, aby bol v dedine futbal, aby pomohli 
klubu finančne alebo aj iným spôsobom. Pomáhajú tým nielen A-
mužstvu, ale aj družstvu žiakov a dorastencov. Záleží nám na tom, aby 
sme formovali mladých ľudí pre športové vyžitie. Za niekoľko rokov sa 
nám podarilo vybudovať pre mládež krásne športové ihrisko, 
nedopusťme, aby snaha Obce Veľké Orvište a mnohých ľudí, ktorí 
pomáhali budovať tento športový areál vyšla navnivoč. Je to jediný 
športový areál, kde sa dá uniknúť od všedných starostí a športovo sa 
vyžiť a ktorý využívajú všetky vekové kategórie našich občanov od 
žiakov až po starých pánov.

ŠPORT, RYBÁRI A HASIČI

Jozef Bartko

Z HISTÓRIE NÁŠHO FUTBALU
Pri príležitosti okrúhleho výročia futbalu vo Veľkom Orvišti považujem 

za potrebné obzrieť sa trochu na prvopočiatky tohto športu u nás. Prvé 
ihrisko aj s regulárnymi bránkami z drevenej guľatiny sa nachádzalo na 
„záhumní“ (dnešný rybník). Ihrisko bolo bez akejkoľvek výbavy - šatňu 
mal každý doma, alebo bola možnosť prezliecť sa za kríkom. Obdobne sa 
vykonávala hygiena - v blízkom prítoku vody z Dubového. Ako futbalová 
lopta slúžilo spočiatku všeličo (aj imitácia z handier). Naozajstná 
futbalová lopta bola zakúpená len vďaka obetavosti futbalových 
nadšencov, sponzori a príspevky obce boli nepredstaviteľné pojmy. 
Takáto lopta bola ručne zošívaná z kožených elementov, mala otvor pre 
vloženie nafukovacej duše a tento otvor sa po nafúkaní zašnuroval 
„fízlom“. Lopta nemala žiadnu povrchovú úpravu a v mokrom prostredí 
sa zdravo napila, takže vážila zo dve - tri kilá. Pravidelná súťaž nebola 
organizovaná, vyzývacie zápasy medzi obcami sa „zjednávali“. Doprava 
na zápasy bola individuálna (pešo, bicyklom), neskôr i čiastočne 
organizovaná (rebrinák ťahaný koňmi, neskôr i nákladné auto).

Zlom v tejto situácii nastal až začiatkom päťdesiatych rokov minulého 
storočia, keď sa začali organizovať nižšie súťaže. Vyžadovalo sa ihrisko s 
regulárnymi rozmermi. Pre tento účel boli dané k dispozícii „farské role“, 

kde súčasné ihrisko stojí. Ako šatňa (ale len pre domácich) začala slúžiť 
maličká miestnosť na „kukulovci“, neskôr jedna miestnosť terajšieho 
Obecného úradu (vtedy MNV). Terajšie priestory TJ sa postupne 
rozrastali až po vysťahovaní rodín Sýkora  a Sendy.

Pri jednom predchádzajúcom okrúhlom výročí orvištského futbalu 
bola história čiastočne prezentovaná ako zásluha jedného funkcionára. 
Nasledovne boli mylne publikované i jeho hráčske posty (stopér s 
dresom č.3). Históriu tvorili a tvoria predovšetkým hráči a ich prístup k 
tejto magickej hre. Keďže mnohých bývalých futbalistov si súčasná 
generácia nepripomenie, alebo nepamätá, dovolím si s veľkou úctou k 
nim, pripomenúť ich mená. Zdôrazňujem, že sa jedná len o futbalistov 
predvojnovej generácie, rok narodenia 1940 a starších. Treba dúfať, že 
tých mladších nám raz pripomenie niekto povolanejší. Ešte jedna 
prosba k ešte žijúcim, prípadne pozostalým po už nežijúcich: prepáčte, 
že uvádzam i futbalové prezývky (u ktorých sú známe). Naozaj sa 
nejedná o nadávky, ale len o prezývky. Tu sú teda naši matadori:

ANTAL Miroslav (Kijo)

BENKO Jozef (Bohinák)

BEVILAQUA Ferdinand (Bevilák)

FOLAJTÁR Jozef (Gigino)

FOLAJTÁR Rudolf 

HLÍSTA Vojtech (Babička)

HOŠTÁK Karol

HOŠTÁK Filip (Haťa)

JANOTA Michal (Mišelo)

JANOTA Jozef

KOVÁČIK Jozef (Amic)

KOVÁČIK Milan

KROPAJ Jozef (Pepo)

KUBÁN Milan

LAMOŠ Miloš

MARKECH Anton (Gumo)

MARKECH Eduard

MICHEL Ladislav

MICHEL Tibor (Tvrdý)

MIKULÁŠ Jozef (Šalát)

MIKULÁŠ Rudolf (Šalát)

MOKOŠ Vilam

NEDOROST Vojtech (Korejčan)

ONDREJKA Anton

OPATOVSKÝ Jozef (Satan)

PÁNIK Milan

POLÁK Pavol (Špaček)

RAŠLA Milan

SUMER Silvester

SUMER Jozef (CHjošo)

SÝKORA Ján (Komisár)

ŠIŠKA Anton

ŠIŠKA Pavol

ŠIŠKA Vladimír (Vladino)

ŠIŠKA Vojtech (Kubinák)

ŠMELCER František

ŠMELCER Karol

TÁBORSKÝ Jozef (Hihák)

TÁBORSKÝ Rudolf (Memles)

TÁBORSKÝ František (Žerák)

TORÁČ Ján

VAJER Pavol

VATRT Vojtech (Cigán)

VAVRINEC Anton (Tónino)

VAVRINEC Anton (Mičfild)

VAVRINEC Gustáv (Mačán)

VAVRINEC Mikuláš

VAVRINEC Pavol (Palček)

Aby sa nezabudlo na funkcionárov, tak organizačnú prácu 
zabezpečovali hlavne: Folajtár Jozef, Vavrinec Mikuláš, Sýkora Ján, Bačák 
Milan.

Podľa prevládajúcej mienky najlepším futbalistom tejto éry bol dnes 
ešte žijúci starý pán Miloš Lamoš. Bol naozaj všestranný: ostrostrelec, 
výborný stopér a v prípade potreby i spoľahlivý brankár.

Nemyslím si, že by hore uvedený zoznam bol konečný a nemenný. 
Všetky ďalšie príspevky sú vítané. Týmto súčasne ďakujem p. Mikulášovi 
Vavrincovi za jeho cenné pripomienky.

Stanislav Šiška
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Detské preteky sa tešili dobrej účasti
Ako už býva tradične zvykom, pri príležitosti dňa detí sme na 

miestnom rybníku zorganizovali preteky v love kapra pre deti z našej 
obce a okolia. Na naše príjemné prekvapenie sa zápolenia zúčastnil 
rekordný počet 31 detí. Pretekalo sa v love kapra avšak bodovanie bolo 
určené spôsobom, že sa rátala každá ulovená ryba, resp. zrátavali sa 
centimetre ulovených rýb a víťazom sa stal loviaci z najväčším počtom 
centimetrov (1cm = 1bod). Najlepší lovci obdržali hodnotné ceny v 
podobe rybárskej výstroje. Ani menej úspešní lovci neprišli skrátka, 
vecná cena sa ušla každému účastníkovi. Samozrejmosťou sa stáva aj 
občerstvenie pre deti v podobe dobrého jedla (guláš a párky) a nápoja.

Samotné preteky sa začali o 7,30 a trvali do 13,00 hod. Víťazom sa stal 
Jakub Lipka z Piešťan s počtom bodov 510 (na fotografii v strede), druhé 
miesto získal Daniel Djenka z Orvišťa s počtom bodov 354, tretie miesto 
obsadil Patrik Valovič z Ostrova s počtom bodov 157 a štvrtý bol Richard 
Bohovic z Bašoviec s počtom bodov 98. Víťazom blahoželáme a 
ostatným prejeme viacej šťastia budúci rok.

Rád by som sa na tomto mieste poďakoval sponzorom, ktorí nám 
pomohli pri organizácii a to najmä rybárstvu DAIV – pani Lipková, firme 
Kellys Bicycles - pán Miroslav Boris a reštaurácii Scherry – Vladko Dekan 
ml.

Veľmi pozitívne hodnotíme aj účasť mladých rodičov, ktorí prišli 
podporiť svoje ratolesti a dotvorili tak príjemnú atmosféru 
sobotňajšieho popoludnia pri dobrom guláši a grilovanom pstruhovi. 
Trošku nás mrzí slabšia komunikácia s predsedníčkou komisie pani 
Michelovou, s ktorou sme sa nedohodli na spoločnej organizácii dňa 
detí. Budúci rok to hádam vyjde aj s dobrou opekačkou.

Jozef Kováčik ml., predseda RZ

Správa o aktivitách DHZ Veľké Orvište
Naši hasiči sa podieľajú na reprezentácii našej obce na rôznych 

akciách. Popri pomoci pri organizovaní a zabezpečení Veľkonočnej 
procesie, za čo im poďakoval od oltára kňaz. Poďakovanie však patrí 
všetkým zúčastnením a organizátorom.

Začiatkom mája sa už tradične uskutočnila svätá omša za všetkých 
živých i zosnulých členov DHZ pri príležitosti osláv patróna všetkých 
hasičov sv. Floriána. Svätej omše sa v slávnostných uniformách 
zúčastnilo 8 hasičov spolu so zástavou. Počas omše kňaz požehnal 
našim hasičom a vysvätil sochu sv. Floriána.

Dňa 7.5. 2013 prijal prezident SR p. Gašparovič v Bratislave delegáciu 
14 členov. ÚzV DPO Piešťany a Hlohovec reprezentoval za DHZ Veľké 
Orvište p. Libor Šiška a za DHZ Dvorníky p. Janko Mazúr.
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Dňa 11.5.2013 sa skupina 7 členov DHZ Veľké Orvište zúčastnila 
krajských osláv sv. Floriána na 1.púti hasičov do Šaštína. Autorka 
fotografie Ľudmila Machová túto púť opísala nasledobne. Krajský výbor 
dobrovoľnej požiarnej ochrany v Trnave zorganizoval pri príležitosti 90. 
výročia založenia okresných hasičských jednôt v okresoch Trnavského 
kraja 1. púť hasičov. Miestom konania celej akcie sa  stala Bazilika 
Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

Púťe sa zúčastnili aj zástupcovia  DHZ Veľké Orvište, ktorí si v sprievode 
vlajkových čiat a členov DHZ z celého kraja prišli pripomenúť obdobie 
zakladania hasičských jednôt a podporili krajské oslavy dňa sv. Floriána, 
patróna hasičov.

Stretnutie hasičov sa v pokojnom duchu začalo 11. mája 2013 na 
námestí v Šaštíne-Strážach. Okolo 13. hodiny sa tu začali schádzať 
príslušníci hasičských zborov z celého kraja, ale aj z Moravy a Rakúska a 
vytvorili vyše sto metrov dlhý  sprievod, ktorý zakončovali  služobné 
vozidlá používané pri zásahoch. Cestou do Baziliky ich sprevádzala 
hudobná skupina Popuďané. Sprievod bol ukážkou krásnych 
slávnostných uniforiem hasičov, ale napr. aj krojov obyvateľov z 
Radošoviec.

V Bazilike bola za všetkých prítomných odslúžená slávnostná svätá 
omša, ktorú celebroval kňaz a poručík HaZZ v jednej osobe Ľuboslav 
Farkaš. Vo svojej homílii vyzdvihol zásluhy a ťažkú prácu hasičských 
záchranárov, nezabudol ich povzbudiť  v tejto neľahkej dobe, keď málo 
myslíme jeden na druhého, ale pripomenul aj príbeh sv. Floriána, 
patróna hasičov. V duchu hasičov boli pripravené aj obetné dary, ktoré 
so sebou  priniesli účastníci púte z celého kraja. Kňaz požehnal zástavy 
prítomných hasičských zborov, ktoré lemovali celý priestor okolo 
hlavného oltára. Na záver omše predniesla ďakovnú reč za všetkých 
prítomných  predsedníčka Krajského výboru Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany Trnava a predsedníčka  Okresného výboru DPO v Senici pani 
Marta Hurbanisová spolu s Michalom Lukáčom, predsedom OV DPO  v 
Skalici.

Po ukončení slávnostnej svätej omše nasledovalo krátke stretnutie pre 
Bazilikou, príhovor kňaza a poručíka Farkaša a niektorých predstaviteľov 
dobrovoľného hasičského zboru. Na záver bola požehnaná hasičská 
technika i služobné autá.
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Dňa 18.5.2013 sme sa ako členovia ÚzV DPO Piešťany a Hlohovec 
zúčastnili na okresnom kole súťaže mladých hasičov Plameň 2013 v 
Drahovciach. Ing. Ondrej Maco ako hlavný rozhodca súťažnej disciplíny 
Prebor jednotlivca, Libor Šiška a Rudolf Machaj ako rozhodcovia,  Ing. 
Marián Šiška ako predseda sčítacej komisie a Ing. Marta Bartošová 
členka štábu súťaže.

Po úspešnom ukončení súťaže mladých hasičov naša rozhodcovská 
misia pokračovala na 12. ročníku o putovný pohár starostu obce 
Drahovce. Nakoľko sa súťaže zúčastnilo družstvo spoza rieky Moravy, z 
družobnej obce Partutovice, išlo z hľadiska hraníc o medzinárodnú 
súťaž. No musím napísať, hranice sú v tomto prípade len čiary na 
mapách. Ide vždy o stretnutie rivalov na ihriskách, ale veľkých 
kamarátov a hasičských nadšencov.

Každoročná previerka pripravenosti družstiev DHZ okresov Piešťany a 
Hlohovec sa uskutočnila v Ratkovciach 25.5.2013. Z DHZ Veľké Orvište sa 
previerky zúčastnil Ing. Ondrej Maco ako hlavný rozhodca súťažnej 

disciplíny Prebor jednotlivca, Lenka Macová ako zapisovateľka, Libor 
Šiška ako rozhodca, Ing. Marta Bartošová ako predseda ÚzV DPO 
Piešťany a Hlohovec a Ing. Marián Šiška ako veliteľ súťaže a hlavný 
rozhodca. Súťaže sa zúčastnilo 9 družstiev v kategórii muži/1. miesto 
DHZ Bašovce, 2.miesto DHZ Prašník, 3. miesto DHZ Vrbové/, 2 družstvá v 
kategórii ženy/1. miesto DHZ Dvorníky, 2.miesto DHZ Prašník/, 1 
družstvo v kategórii dorastenci DHZ Moravany nad Váhom a 1 družstvo 
v kategórii dorastenky DHZ Leopoldov.

Pri slávnostnom vyhodnotení bola prostredníctvom starostu obce 
Ratkovce a predsedu ÚzV DPO Piešťany a Hlohovec Ing. Marty 
Bartošovej odovzdaná medaila M. Schmidta za zásluhy o výcvik, ktorú 
udelilo Prezídium DPO SR Ing. Mariánovi Šiškovi.

Naši rozhodcovia sú na úrovni okresov, kraja i národnej, hodnotení ako 
vysoko profesionálni, ale citlivo pristupujúci k svojím úlohám a so 
zmyslom pre fair play.

Hasiči Veľkého OrvišťaHasiči Veľkého Orvišťa

Kostol v roku 1957Kostol v roku 1957

Veľké Orvište v minulosti a dnes

Monografiu:
„Veľké Orvište v minulosti a dnes“ 

si môžete zakúpiť 
na obecnom úrade.
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ŠPORT, RYBÁRI A HASIČI

Detské preteky sa tešili dobrej účasti
Ako už býva tradične zvykom, pri príležitosti dňa detí sme na 

miestnom rybníku zorganizovali preteky v love kapra pre deti z našej 
obce a okolia. Na naše príjemné prekvapenie sa zápolenia zúčastnil 
rekordný počet 31 detí. Pretekalo sa v love kapra avšak bodovanie bolo 
určené spôsobom, že sa rátala každá ulovená ryba, resp. zrátavali sa 
centimetre ulovených rýb a víťazom sa stal loviaci z najväčším počtom 
centimetrov (1cm = 1bod). Najlepší lovci obdržali hodnotné ceny v 
podobe rybárskej výstroje. Ani menej úspešní lovci neprišli skrátka, 
vecná cena sa ušla každému účastníkovi. Samozrejmosťou sa stáva aj 
občerstvenie pre deti v podobe dobrého jedla (guláš a párky) a nápoja.

Samotné preteky sa začali o 7,30 a trvali do 13,00 hod. Víťazom sa stal 
Jakub Lipka z Piešťan s počtom bodov 510 (na fotografii v strede), druhé 
miesto získal Daniel Djenka z Orvišťa s počtom bodov 354, tretie miesto 
obsadil Patrik Valovič z Ostrova s počtom bodov 157 a štvrtý bol Richard 
Bohovic z Bašoviec s počtom bodov 98. Víťazom blahoželáme a 
ostatným prejeme viacej šťastia budúci rok.

Rád by som sa na tomto mieste poďakoval sponzorom, ktorí nám 
pomohli pri organizácii a to najmä rybárstvu DAIV – pani Lipková, firme 
Kellys Bicycles - pán Miroslav Boris a reštaurácii Scherry – Vladko Dekan 
ml.

Veľmi pozitívne hodnotíme aj účasť mladých rodičov, ktorí prišli 
podporiť svoje ratolesti a dotvorili tak príjemnú atmosféru 
sobotňajšieho popoludnia pri dobrom guláši a grilovanom pstruhovi. 
Trošku nás mrzí slabšia komunikácia s predsedníčkou komisie pani 
Michelovou, s ktorou sme sa nedohodli na spoločnej organizácii dňa 
detí. Budúci rok to hádam vyjde aj s dobrou opekačkou.

Jozef Kováčik ml., predseda RZ

Správa o aktivitách DHZ Veľké Orvište
Naši hasiči sa podieľajú na reprezentácii našej obce na rôznych 

akciách. Popri pomoci pri organizovaní a zabezpečení Veľkonočnej 
procesie, za čo im poďakoval od oltára kňaz. Poďakovanie však patrí 
všetkým zúčastnením a organizátorom.

Začiatkom mája sa už tradične uskutočnila svätá omša za všetkých 
živých i zosnulých členov DHZ pri príležitosti osláv patróna všetkých 
hasičov sv. Floriána. Svätej omše sa v slávnostných uniformách 
zúčastnilo 8 hasičov spolu so zástavou. Počas omše kňaz požehnal 
našim hasičom a vysvätil sochu sv. Floriána.

Dňa 7.5. 2013 prijal prezident SR p. Gašparovič v Bratislave delegáciu 
14 členov. ÚzV DPO Piešťany a Hlohovec reprezentoval za DHZ Veľké 
Orvište p. Libor Šiška a za DHZ Dvorníky p. Janko Mazúr.
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Dňa 11.5.2013 sa skupina 7 členov DHZ Veľké Orvište zúčastnila 
krajských osláv sv. Floriána na 1.púti hasičov do Šaštína. Autorka 
fotografie Ľudmila Machová túto púť opísala nasledobne. Krajský výbor 
dobrovoľnej požiarnej ochrany v Trnave zorganizoval pri príležitosti 90. 
výročia založenia okresných hasičských jednôt v okresoch Trnavského 
kraja 1. púť hasičov. Miestom konania celej akcie sa  stala Bazilika 
Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

Púťe sa zúčastnili aj zástupcovia  DHZ Veľké Orvište, ktorí si v sprievode 
vlajkových čiat a členov DHZ z celého kraja prišli pripomenúť obdobie 
zakladania hasičských jednôt a podporili krajské oslavy dňa sv. Floriána, 
patróna hasičov.

Stretnutie hasičov sa v pokojnom duchu začalo 11. mája 2013 na 
námestí v Šaštíne-Strážach. Okolo 13. hodiny sa tu začali schádzať 
príslušníci hasičských zborov z celého kraja, ale aj z Moravy a Rakúska a 
vytvorili vyše sto metrov dlhý  sprievod, ktorý zakončovali  služobné 
vozidlá používané pri zásahoch. Cestou do Baziliky ich sprevádzala 
hudobná skupina Popuďané. Sprievod bol ukážkou krásnych 
slávnostných uniforiem hasičov, ale napr. aj krojov obyvateľov z 
Radošoviec.

V Bazilike bola za všetkých prítomných odslúžená slávnostná svätá 
omša, ktorú celebroval kňaz a poručík HaZZ v jednej osobe Ľuboslav 
Farkaš. Vo svojej homílii vyzdvihol zásluhy a ťažkú prácu hasičských 
záchranárov, nezabudol ich povzbudiť  v tejto neľahkej dobe, keď málo 
myslíme jeden na druhého, ale pripomenul aj príbeh sv. Floriána, 
patróna hasičov. V duchu hasičov boli pripravené aj obetné dary, ktoré 
so sebou  priniesli účastníci púte z celého kraja. Kňaz požehnal zástavy 
prítomných hasičských zborov, ktoré lemovali celý priestor okolo 
hlavného oltára. Na záver omše predniesla ďakovnú reč za všetkých 
prítomných  predsedníčka Krajského výboru Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany Trnava a predsedníčka  Okresného výboru DPO v Senici pani 
Marta Hurbanisová spolu s Michalom Lukáčom, predsedom OV DPO  v 
Skalici.

Po ukončení slávnostnej svätej omše nasledovalo krátke stretnutie pre 
Bazilikou, príhovor kňaza a poručíka Farkaša a niektorých predstaviteľov 
dobrovoľného hasičského zboru. Na záver bola požehnaná hasičská 
technika i služobné autá.
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