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Z obecnej matriky
Obec Veľké Orvište k 01.07.2013 1054 

obyvateľov. Od 01.07.2013 do 30.09.2013 
sa v obci narodilo 6 detí, na trvalý pobyt sa 
prihlásilo 8 občanov, z trvalého pobytu 
sa odhlásili 2 občania, zomreli 2 občania. 
V súčasnosti v obci žije 1064 občanov.

V období od 01.07.2013 do 30.09.2013 sa v 
obci narodili:

Sebastián Daniš, Dominika Gallayová, 
Rebeka Horvátová, Tobiáš Šiška, 
Henrieta Janotová, Aneta Bartková.

V tomto období sme sa rozlúčili:

Anna Benková, Emília Matejíková

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

65 rokov: Marta Čurneková, Marta 
Hoštáková, Zdenek Jankech, Emília 
Lehotská, Hilda Matejíková, Štefan 
Moravčík

70 rokov: Edita Dzurová, 
Mária Košinárová, Martin Lehotský, 
Milan Nedorost, Alojz Sameliak

75 rokov: Pavel Folajtár, 
Anna Nedorostová

80 rokov: Helena Kubaláková, 
Mária Poláková

mala 

október 2013
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svoje dieťa do našej základnej školy, prehlbuje 
stratu obce pri jej financovaní. V tomto roku je 
15 žiakov v ZŠ, ak by ich bolo 23, príspevok od 
štátu by plne pokryl bežné náklady základnej 
školy (okrem napr. opráv).

Rodič má samozrejme právo sa rozhodnúť, do 
ktorej školy dá svoje dieťa. Ak mu však obec 
pomohla s materskou školou, potom obec 
právom očakáva, že dieťa bude chodiť do našej 
základnej školy. Úroveň vyučovania v 
základných školách v Piešťanoch rozhodne nie 
je lepšia ako v našej škole, takže rodičia 
nemusia mať obavy.

Príklad aktivity rodičov detí materskej školy 
pri stavbe nových toaliet je v našej obci 
výnimočný a nasledovania hodný. Rodičia 
pochopili, že ak nebudú len požadovať, ale 
pomôžu obci, pomôžu aj svojim deťom. Takýto 
postoj je obsahom slova samospráva. Žiaľ 
„tradíciou“ našich občanov je skôr požadovať 
od obce to či ono, kritizovať, čo sa má ako robiť 
namiesto toho, aby som si najprv „pozametal 
pred vlastným prahom“ a priložil ruku k dielu. 
Prečo viacerí občania majú pekne upravené 
záhradky a okolia domov, ale iní majú svoje 
priedomie zanedbané, neudržiavané? Čo im 
bráni v tom, aby mali pri dome pekný trávnik, 
kvetinový záhon alebo inak upravené 
priedomie? Obec dokázala získať veľké 
prostriedky do výstavby nových chodníkov, do 
rekonštrukcie miestnych komunikácií a 
verejných plôch, ale nikdy nebude upravená, 
pekná, ak budú mnohí občania čakať len na to, 
čo urobí „obecný úrad“. Ak by sa viacerí občania 
podobne „samosprávne“ starali o okolie svojich 
domov ako rodičia o materskú školu, tak by 
najlepšie pomohli svojej obci, aby bola rovnako 
pekná, ako obdivované rakúske či iné 
zahraničné obce.

Ľudovít Boleček, starosta

Navštívili sme partnerskú 

obec Šakvice

Naša partnerská juhomoravská obec Šakvice 
získala významné ocenenie. V krajskom kole 
súťaže Vesnice roka získala Zlatú stuhu a 
celkové víťazstvo. Pri príležitosti slávnostného 
odovzdávania tohto ocenenia nás pozvala na 
návštevu. Dňa 17. augusta sa návštevy 
zúčastnili poslanci Gabriela Michelová, Jozef 
Valo a starosta Ľudovít Boleček.

Ocenenie, ktoré získali Šakvice, dokazuje 
vysokú úroveň spoločenského života v obci, 
aktivity občanov, spolupráce s podnikateľmi v 
obci, občianskej vybavenosti a infraštruktúry, 
verejných priestranstiev, starostlivosti o zeleň a 
krajinu a celkového obrazu obce.

Starostka obce p. Dirgasová nás zoznámila s 

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Kultúrna komisia
Členovia kultúrnej komisie sa zúčastnili dňa 25.8.2013 v Holíči na XI. 

ročníku dychových hudieb z oboch strán rieky Morava.

Klub seniorov Jazmín
Po prázdninách sa členovia klubu začali opäť stretávať každý pondelok 

na svojich pravidelných spoločných posedeniach. Pri dobrej kávičke a 
zákusku si porozprávali, ako prežili prázdniny, teda „babkovskú 
dovolenku“. Niektorí členovia si užili dovolenku v našich krásnych 
veľhorách vo Vysokých Tatrách, iní zasa pri mori. Ďalší sa s radosťou 
postarali o svojich vnúčikov, ktorých ich rodičia 
ako je vždy zvykom privedú k babkám a dedkom 
na prázdniny. Dňa 8.9. sme sa zúčastnili 
každoročnej Mariánskej púte do Marianky.

Členky klubu zorganizovali brigádu na 
miestnom cintoríne, kde vytrhali zelinu, okopali 
záhony a vyhrabali lístie. Za to im aj touto cestou 
ďakujem.

Gabriela Michelová

Poďakovanie 
Obec Veľké Orvište ďakuje p. Jolane 

Vavrincovej za dlhoročnú starostlivosť o okolie 
sochy Božej rodiny.

 
Ľudovít Boleček, starosta

Poďakovanie za úrodu
Takto to vyzeralo na 25. nedeľu v cezročnom období dňa 22. 

septembra v našom kostolíku, ktorý je zasvätený Panne Márii 
Nanebovzatej. Už po niekoľkýkrát sa tu uskutočnila slávnosť 
poďakovania za tohtoročnú úrodu. Šikovné ruky aranžérky Lucky 
Machajovej vyzdobili kostol plodmi zeme, ktoré veriaci priniesli, aby 
prejavili vďaku milostivému Bohu za tieto dary. Vďaka za prinesenú 
úrodu patrí najmä pani Košinárovej a Szerenčešovej. Svätú omšu 
celebroval vdp. farár Peter Sabol.

Mária Zemanová, kostolníčka

Partnerská obec Šakvice 
sa stala víťazom súťaže 

Vesnice Jihomoravského 
kraje 2013. 

Starostka obce Drahomíra 
Dirgasová pri preberaní 

Zlatej stuhy. 
Ľudovít Boleček, starosta

Vážení občania,
začnem poďakovaním rodičom detí  

materskej školy. Rodičia počas prázdnin 
svojpomocne vybudovali nové toalety v 
materskej škole. Obec financovala materiál a 
vodoinštaláciu, obklady a ostatné práce urobili 
rodičia bezplatne. V súčasnosti má teda MŠ v 
dvoch miestnostiach celkom 6 ks WC, rovnaký 
počet umývadiel, sprchu pre deti a WC pre 
personál. S pomocou rodičov tak obec vyriešila 
mnohoročný problém nevyhovujúcich toaliet 
v MŠ. Ďakujem všetkým rodičom, ktorí takýmto 
spôsobom výrazne pomohli svojim deťom, MŠ 
a obci: Martine Vavrincovej, Andrejovi Šiškovi, 
Tomášovi Hercegovi, Radovanovi Vavrincovi, 
M i r o s l a v o v i  Fo l a j t á r o v i ,  J a r o s l a v o v i  
Táborskému, Ľubomírovi Šiškovi, Pavlovi 
Kyselovi, Petrovi Hanšutovi, Jozefovi Šiškovi, 
Pavlovi Vavrovi, Romanovi Folajtárovi, Andree 
Borisovej, Zuzane Bartkovej, Martinovi 
Bartkovi, Adriánovi Hnilkovi.

V priebehu júla sa do bytového domu na 
sociálne bývanie (bývalý „Vatr tovec“)  
nasťahovalo 5 nájomníkov a všetky nájomné 
byty sú tak obsadené. Pre Vatrtovec, ktorý 
doteraz predstavoval len nákladovú položku 
pre obec, sme konečne našli využitie. Bytový 
dom mal byť pôvodne určený ako pomoc 
mladým rodinám z Veľkého Orvišťa, ale z 

piatich nájomníkov je len jeden z našej obce.
Ďalšou aktivitou na pomoc našim občanom je 

nová obytná časť Topoľové II. V záverečnej 
etape je výstavba inžinierskych sietí a 
m i e s t n y c h  k o m u n i k á c i í ,  k o l a u d á c i u  
predpokladáme najneskôr do konca roka 2013. 
Päť našich občanov potvrdilo svoju žiadosť o 
stavebný pozemok, zvyšných 7 obec ponúkne 
„cezpoľným“.

Po oslavách 900. výročia prvej písomnej 
zmienky o obci sme počas prázdnin oslávili 85. 
výročie futbalu v obci. Organizátormi osláv boli 
obec a Fanklub slovenskej futbalovej 
reprezentácie. K výročiu vydala obec 
publikáciu „85 rokov futbalu vo Veľkom Orvišti“. 
Jedenásť najvýznamnejších osobností, ktoré 
tvorili dejiny veľkoorvištského futbalu, bolo 
ocenených „Ďakovnou plaketou obce Veľké 
Orvište“. Pri príležitosti osláv prišlo do našej 
obce množstvo významných osobností 
československého a slovenského futbalu ako 
napr. Dobiáš, Nehoda, Jurkemik, Herda, Kocián 
a pod. Ďakujem hlavnému iniciátorovi osláv, p. 
Romanovi Táborskému, za vydarené oslavy a 
sponzorom, najmä p. Pavlovi Táborskému, za 
pomoc pri financovaní podujatia.

Obec v spolupráci s Okresným súdom 
Piešťany zamestnala v jarných a letných 
m e s i a c o c h  7  o d s ú d e n ý c h ,  k t o r í  s i  
odpracovávali trest povinnej práce bez nároku 
na mzdu. Títo pracovníci vyčistili koryto 
závlahového kanála pri časti Topoľové I a 
opravili brehy Bariny, ktoré boli pri novej 
obytnej časti Topoľové II veľmi poškodené. 
Svojou prácou obci pomohli.

Verejná súťaž na výber dodávateľa stavby 
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci 
Veľké Orvište“ bola ukončená. Víťazná firma 
plánuje nainštalovať nové verejné osvetlenie v 
celej obci (okrem časti Topoľové I) do konca 
novembra 2013. Rekonštrukcia bude stáť 
170 000 EUR, z toho 95 % sme získali z fondov 
Európskej únie.

Na začiatku nového školského roku 
spomeniem stav v materskej a základnej škole. 
Detí v materskej škole máme dostatok, 
dokonca na dve triedy. „Strácajú“ sa nám však 
prváci v základnej škole, pretože niektorí 
rodičia zapíšu prvákov do základnej školy v 
Piešťanoch. Dôvodom je vraj lepšia úroveň 
vyučovania v základných školách v Piešťanoch 
a vyučovanie angličtiny od prvej triedy.

Podľa pedagógov prechod z materskej do 
základnej školy dieťa lepšie zvládne v známom 
kolektíve. Vyučovanie cudzieho jazyka od prvej 
triedy je problematické, dieťa by malo najprv 
zvládnuť základy materinského jazyka. Ak rodič 
nezapíše svoje dieťa do našej základnej školy, 
obci vzniká navyše ekonomický problém. Štát 
prispieva na základnú školu podľa počtu 
žiakov. Napr. v roku 2012 nám štát na základe 
počtu žiakov uhradil len 66 % nákladov 
základnej školy, chýbajúcich 19 000 EUR 
musela doplatiť obec. Rodič, ktorý nezapíše 

poslancami obecného zastupiteľstva. Jozef 
Valo navrhol šakvickým futbalistom priateľské 
futbalové stretnutie medzi Šakvicami a Veľkým 
Orvišťom.

K  oceneniu  našej  par tnerskej  obci  
blahoželáme a tešíme sa na vzájomnú 
spoluprácu.
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prispieva na základnú školu podľa počtu 
žiakov. Napr. v roku 2012 nám štát na základe 
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poslancami obecného zastupiteľstva. Jozef 
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MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Počas letných prázdnin prebehla v našej škôlke rozsiahla rekonštrukcia 
hygienických zariadení, ktorú realizovali niektorí z rodičov - oteckovia. 
Za túto prácu im naozaj patrí veľká vďaka, nakoľko sa pustili do dosť 
náročnej práce. Našťastie máme veľmi šikovných a zručných oteckov a 
mnohí „profíci“ by si mohli brať príklad. Veď to robili hlavne pre svoje deti 
a možno aj vnukov. Vďaka patrí aj niektorým mamičkám a personálu 
škôlky, ktorí sa podieľali na upratovaní.

Dôvodom rekonštrukcie boli nevyhovujúce hygienické potreby pre 
počet detí, ktoré škôlku navštevovali a aj v súčasnosti navštevujú v 
dvoch triedach. Na túto situáciu poukázala kontrola škôlky hygienickou 
pracovníčkou z úradu verejného a regionálneho zdravotníctva minulý 
školský rok a aj niektorí rodičia detí, ktoré navštevovali škôlku. Obecné 
zastupiteľstvo sa preto rozhodlo na základe týchto podnetov situáciu 
riešiť a v rozpočte vyčlenilo na rekonštrukciu finančné prostriedky.

Rekonštrukcia sa týkala kompletnej výmeny obkladu, dlažby a sanity v 
pôvodnej kúpeľni, ktorá slúžila svojmu účelu už niekoľko desaťročí a 
kompletného zariadenia novej menšej kúpeľne v priestoroch bývalej 
kancelárie vedúcej kuchyne. Všetky práce boli vykonané v súlade s 
novými hygienickými normami, ktoré zahrnuli aj zníženie výšky 
umývadla a WC nádržiek s ekonomickým splachovaním a 
namontovaním zrkadiel. Tieto zmeny majú prispieť k tomu, aby deti 
získavali správne hygienické návyky. V oboch kúpeľniach boli v rámci 
rekonštrukcie vymenené staré okná za plastové. Túto výmenu 
realizovala f. ProWin. Zároveň sa vybudovalo samostatné sociálne 
zariadenie pre pani učiteľky, kuchárky, pani upratovačku a pribudol 
malý sprchový kútik pre deti.

Aj vďaka aktívnemu prístupu rodičov sa podarilo znížiť náklady 
plánované pre externú firmu, ktorá by rekonštrukciu realizovala. Tieto 

finančné prostriedky budú môcť byť použité na financovanie výmeny 
vchodových dverí do škôlky a dverí pri kuchyni. Dvere totiž už neplnia 
svoju funkciu a v nepriaznivom počasí je vo vstupných halách voda a 
sneh.

Rodičia vybudovali nové hygienické zariadenia v materskej škole

Na záver by som ešte raz chcela poďakovať všetkým zúčastneným, 
ktorí sa na rekonštrukcii podieľali. Vďakou nám už teraz sú reakcie detí, 
ktoré sa cítia byť „veľkými“, lebo dočiahnu na splachovač a pri umývaní 
rúk a zúbkov nenarážajú bradou na hranu umývadla a nepotrebujú 
stolček.

Martina Vavrincová

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

XV. ročník športovej olympiády neplnoorganizovaných škôl okresu 
Piešťany sa uskutočnil 21. mája 2013 v Dolnom Lopašove. Tri stovky 
žiakov z deviatich škôl súťažilo v behu na 60 m a 500 m, v hode 
kriketovou loptičkou, vo vybíjanej dievčat a minifutbale chlapcov, 
doplnkovou disciplínou bola súťaž v preťahovaní lanom zmiešaných 
družstiev. Milým prekvapením otvorenia tejto významnej akcie bola 
prítomnosť našej úspešnej olympioničky Danky Bartekovej, ktorá 
deťom ukázala skutočnú olympijskú medailu a popriala im veľa 
úspechov.

Reprezentanti našej školy neporušili tradíciu a boli opäť úspešní. 
Najúspešnejšie si počínala Veronika Dzurová, ktorá získala dve zlaté 
medaily za víťazstvá v behu na 60 m a v hode kriketovou loptičkou. 

Úspechy ZŠ na športovej olympiáde

Tretiu zlatú medailu vybojovala Natália Šandriková v hode kriketovou 
loptičkou mladších dievčat. Striebro vybojovala v hode kriketovou 
loptičkou Martina Pániková, ktorá navyše bodovala do súťaže škôl i 6. 
miestom vo finále behu na 60 m.

Radosť nám urobili i dievčatá v turnaji vo vybíjanej. Družstvo v zložení 
Romana Horňáčková, Veronika Dzurová, Martina Pániková, 
Martina Chromá, Viktória Gočalová, Natália Šandriková a 
Alexandra Fábryová vybojovalo po tuhom boji striebornú medailu.

Našim chlapcom sa nedarilo a získali len jeden bod za 6. miesto 
zásluhou Filipa Šandrika. Treba však objektívne uviesť, že výkony našej 
najväčšej nádeje Šimona Tešedíka negatívne ovplyvnilo ochorenie 
tesne pred podujatím. V doplnkovej disciplíne preťahovanie lanom 

získalo družstvo v zložení Veronika Dzurová, Martina Pániková, 
Romana Horňáčková, Viktória Gočalová, Michal Šimonič a Matej 
Vavrinec výborné 3. miesto.

V súťaži škôl bolo poradie nasledovné:

1. ZŠ Trebatice 70 bodov, 
2. ZŠ Krakovany 43 bodov, 
3. ZŠ Veselé 35 bodov, 

4. ZŠ Veľké Orvište 33 bodov, 
5. ZŠ Dolný Lopašov 31 bodov, 
6. ZŠ Dubovany 26 bodov,
7. ZŠ Ostrov 24 bodov, 
8. ZŠ Borovce 2 body, 
9. ZŠ Ratnovce 0 bodov.

Mgr. Peter Turza

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Veronika Dzurová /uprostred/ vybojovala zlato vo finále behu na 60 m.Veronika Dzurová /uprostred/ vybojovala zlato vo finále behu na 60 m. Týmto hodom získala Natália Šandriková zlatú medailu.Týmto hodom získala Natália Šandriková zlatú medailu.

Dievčatá nám urobili radosť i v turnaji vo vybíjanej, kde získali  strieborné medaily. Na zábere sú zľava Viktória Gočalová, Martina Chromá, 
Natália Šandriková, Martina Pániková a Veronika Dzurová, chýba kapitánka Romana Horňáčková.

Dievčatá nám urobili radosť i v turnaji vo vybíjanej, kde získali  strieborné medaily. Na zábere sú zľava Viktória Gočalová, Martina Chromá, 
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Dňa 2. septembra 2013 sa na našej základnej 
škole uskutočnilo slávnostné otvorenie nového 
školského roka. Predstavitelia obce RNDr. 
Ľudovít Boleček a Ing. Jaroslav Maco privítali 
predovšetkým päť nových žiakov – prváčikov, 
pre ktorých bol tento deň začiatkom novej 
dôležitej životnej etapy.

Školský rok 2013/2014 bude pre našu školu 
rokom významných zmien.

Po úspešnom zapojení do celonárodného 
projektu „Modernizácia vzdelávacieho procesu 
na základných školách“ sme získali modernú 
didaktickú techniku v hodnote 5200€. 
Najväčšiu zásluhu na tom má Mgr. Ábelová, 
ktorá splnila kľúčovú podmienku projektu – 
ú s p e š n é  a b s o l v o v a n i e  v z d e l á v a n i a  
zameraného na reformu systému vzdelávania 
na základných školách.

Jednou z najdôležitejších úloh školy bude 
zabezpečiť ešte v tomto kalendárnom roku 
inštalovanie interaktívnych tabúľ v oboch 
triedach.

Verím, že tieto moderné didaktické 
prostriedky budú základom pre postupnú 
premenu tradičnej školy na modernú.

Mgr. Peter Turza

Základná škola v novom školskom roku

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Dňa 25.6. bolo na našej škole veselo. Deti súťažili v speve ľudových 
piesní. Každý žiak si mal pripraviť 2 ľudové piesne – 1 rezkejšiu a 1 
pomalšiu. Kto nabral odvahu a zbavil sa strachu, mal vyhraté. Niektorí 
spievali s elánom, spev obohatili i pohybom, iných poznačila tréma. 
Žiaci dokázali, že poznajú veľa ľudoviek. Školou sa ozývali piesne ako „Ja 
som malá, maličká, Sedemdesiat sukien mala, Anička, dušička, 
Šošovička, hrášok, fazuľa, Po nábreží koník beží, Pri Prešporku na Dunaji, 
Mala som milého“ a mnohé ďalšie. Súťaž ukázala, kto z detí má „ zlato v 
hrdle“.

Porota, ktorú tvorili pedagógovia školy, vybrala troch najlepších, 
ktorým srdečne blahoželáme.

1.miesto: Romanka Horňáčková (4.roč.)
2.miesto: Viktorka Gočalová ( 4.roč.)
3.miesto: Martinka Pániková (3.roč.)

Víťazky boli odmenené diplomom a malým keramickým darčekom.

Daša Ábelová

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Najlepší žiaci ZŠ v školskom roku 2012/2013

Martina Pániková

Obhájila minuloročné prvenstvo a bola vyhodnotená ako najlepšia 
žiačka 3. ročníka. Je skromnej povahy, zdravo ctižiadostivá, ochotne 
pomáha spolužiakom. Vyniká najmä v matematike, má krásne písmo a 
úpravu zošitov. Úspešne reprezentovala školu na športovej olympiáde, 
získala striebornú medailu v hode kriketovou loptičkou a bola členkou 
strieborného družstva dievčat vo vybíjanej.

Romana Horňáčková

Bola vyhodnotená ako najlepšia žiačka 4. ročníka. Vyniká najmä v 
prednese poézie a prózy, úspešne reprezentovala školu v okresných 
kolách súťaže Hollého pamätník. Pozoruhodné vedomosti prejavila i na 
hodinách prírodovedy, úspechy zaznamenala i vo výtvarných súťažiach. 
Na športovej olympiáde získala striebornú medailu ako kapitánka 
družstva vo vybíjanej.

Mgr. Peter Turza

Základná škola vo Veľkom Orvišti zaznamenáva každoročne pozoruhodné výsledky svojich 
reprezentantov na športových olympiádach. Tí najúspešnejší sú zaraďovaní do galérie úspešných 
športovcov školy, v ktorej sú mená ako Kristína Borisová, Nikola Miháľová, Kristína Tešedíková, 
Nikola Niznerová, Matúš Kunik, Dávid Vavrinec, bratia Ján a Ivan Horváthovci. V tomto roku k nim 
pribudne ďalšie meno – Veronika Dzurová.

Úspešne reprezentovala našu školu na štyroch olympiádach a získala na nich pre naše farby 4 
zlaté, 2 strieborné a 2 bronzové medaily. Jej najsilnejšími disciplínami boli beh na 60m a hod 
kriketovou loptičkou, patrila medzi najplatnejšie hráčky vo vybíjanej či v doplnkovej disciplíne 
preťahovanie lanom zmiešaných družstiev.

Keďže Veronika ako štvrtáčka na našej škole končí, dovoľte mi aj touto cestou vysloviť jej 
úprimné uznanie a poďakovanie.

Poďakovanie Veronike Dzurovej
Spievame ľudové piesne

júl 2011 Orvištské noviny-6- október 2013 Orvištské noviny -7-október 2013

Mgr. Peter Turza, riaditeľ školy
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RYBÁRI A ŠPORT 

 
Vážení čitatelia, dovoľte mi krátku správu o činnosti  RZ. Záhumnie vo 

Veľkom Orvišti.
Sezónu sme zahájili kvalitným zarybnením kaprom K3 v množstve 800 

kg, čo sa prejavilo na aprílových pretekoch Orvištský šupináč. Rybári 
počas pretekov zdolali 238 kusov kapra, víťazný vážil okolo 6,5 kg a 
meral 70 cm.

Do malého rybníka sme nasadili 200 kg kapra K2, z ktorých každý vážil 
asi 600 až 650 g. Tieto rybky intenzívne kŕmime, a v týchto dňoch 
dosahujú priemernú hmotnosť 1450g. V mesiaci október chystáme ich 
výlov.

Pri príležitosti MDD, sme opäť usporiadali detské rybárske preteky, 
ktoré sa malým rybárom páčili a mnohí z nich si chytili svoju prvú veľkú 
rybu.

Členovia združenia, ale aj hostia ktorí k nám zavítali z blízkeho i z 
ďalekého okolia si na rybníku zachytali a aj privlastnili pekné úlovky. 
Miestny rybári sa aktívne zúčastnili na oslavách 900. výročia prvej 
písomnej zmienky o našej obci. Pomohli pripraviť chutné občerstvenie 
vo forme gulášu a pečených pstruhov.

Tento rok sa nám podarilo zorganizovať pre členov a ich rodinných 
príslušníkov, priateľov a sponzorov posedenie s občerstvením, na 
ktorom sa zišlo veľa usmiatych a spokojných ľudí.

Počas celého roka členovia RZ pracujú na zveľaďovaní rybníka a jeho 
okolia. Pod vedením Jožka Markecha sa pracuje na vybudovaní výpustu 
malého rybníka. Toto zariadenie nám v budúcnosti uľahčí výlov násady z 
chovného rybníka.

 Norbert Michel

Orvištské noviny -9-október 2013

85 rokov futbalu vo Veľkom Orvišti

TJ Slovan Veľké Orvište si pripomenul 85 rokov od svojho vzniku. 
Musíme skonštatovať, že z histórie sa nám veľa dokumentov 
nezachovalo a veľa už toho nevieme ani z ústneho podania. To bol jeden 
z dôvodov prečo vznikla publikácia, ktorá čo to z našej futbalovej 
histórie zachytáva ako pre súčasníkov, tak 
aj pre ďalšie generácie. Okrem písaného 
textu obsahuje aj historické fotky, na 
ktorých si deti môžu pozrieť naše 
futbalové hviezdy a nadšencov – teda 
otcov, dedov, ale aj pradedov. Len 
málokto v Orvišti  vie,  že prvým 
predsedom bol Jozef Bolješik, ktorý 
futbal ľudovo povedané preniesol z 
Bratislavy, kde študoval ako zubný 
technik. Začiatky v roku 1928 boli ťažké a 
nemali ani vlastné ihrisko a chodili hrávať 
po okolitých obciach. Viac ste sa určite s 
r a d o s ť o u  d oz ve d e l i  z  u ve d e n e j  
publikácie. Dňa 10.08.2013 to neboli len 
obyvatelia obce, ktorí prišli na ihrisko za 
kostolom zahrať si futbal, ale aj výrazné 
Česko-Slovenské osobnosti futbalu a 
motív Sedem gólov z Belehradu, ktorý 
niesol program ako najväčší úspech 
Československa prišli podporiť legendy 
futbalu. Zahrať si spolu, alebo podať si 
ruku a prehodiť slovko-dve s Karolom 
Dobiášom, Ladislavom Jurkemikom, 

Zdenkom Nehodom či Dušanom Herdom, teda priamymi účastníkmi 
Belehradu, nie je bežné každý deň. Nechať si podpísať zberateľskú kartu 
Jozefom Adamcom, Jozefom Štibrányim či Dušanom Tittelom má tiež 
svoju cenu. Komentátorom futbalových zápasov bol Karol Polák, 

rozhodoval Vojtech Christov a "loptu má" či 
"prihráva Kostka, Kocián, Ekhardt, Dian" alebo 
"loptu chytá Ondruška" bolo počuť počas 
pekného slnečného počasia. Symbolicky prijali 
pozvanie na turnaj štyri mužstvá: TJ Slovan 
Orvište, Československé osobnosti, Česko-
Slovensko fankluby reprezentácií a Fan Club FC 
Bayern Mníchov, ktorý má sídlo vo Veľkom 
Orvišti. Tvorili ho hráči z Moravian, Veľkého 
Orvišťa, Ostrova, Ratnoviec, Trebatíc či 
Ducového. Pekné futbalové zápolenie spojilo 
symbolicky do finále mužstvá Československa a 
FC Bayern Mníchov a naozaj krajší výsledok sme 
si nemohli ani priať 2:2 a jedenástky boli opäť a 
znova pre Československo a opäť tzv. nemeckí 
chlapci napodobnili Uli Hoenessa a ľudovo 
povedané lopta išla ponad bránku až na 
cintorín...

Večer pokračoval besedou so zlatými 
chlapcami a moderátormi Marcelom Merčiakom 
a Karolom Polákom v KD vo Veľkom Orvišti. Sála 
bola plná a neskutočne nadšená programom 
moderátorov, ale aj chlapcov z Belehradu, 
ktorým niekoľkokrát patril potlesk pri pohľade na ich krásne a 
nezabudnuteľné momenty. To, že program sa predĺžil o hodinu a 
fanúšikovia nechceli koniec, ale žiadali prídavky vtipov a spomienok, kto 
nevidel a nezažil neuverí...Bol to dôstojný deň, večer futbalu či už toho 
nášho z Orvišťa, ale aj z Československa. Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom pričinili o toto podujatie pri príležitosti osláv 900 
rokov prvej písomnej zmienky o Veľkom Orvišti.

Česť patrí všetkým futbalistom ako patril aj uvedený deň a zámerne nie 
sú spomínané ich mená, pretože vďaka patrí každému, kto akýmkoľvek 

ŠPORT 

spôsobom pomohol a pomáha futbalu a to môžu byť aj manželky, ktoré 
tolerujú takmer každú nedeľu, že manžel ide hrať futbal, fandiť a popri 
tom ide na pivo, pomôže ako usporiadateľ, alebo jednoducho každý, kto 
má rád futbal a robí ho s radosťou...Veď mnohí sa nájdeme v týchto 
riadkoch – podujatie bolo dôstojné a hodnotná bola teda aj práca, 
prostriedky a nadšenie, ktoré sme mu venovali.

 
Mgr. Roman Táborský, 

predseda Fanklubu slovenskej futbalovej reprezentácie

Ako tréner mužstva môžem skonštatovať, že po skončení uplynulého 
ročníka niektorí hráči Veľkého Orvišťa skončili pôsobenie v mužstve. Z 
tohto mužstva zostalo sedem hráčov. Štyria hráči odišli do PFK Piešťany 
a ďalší štyria boli dlhodobo zranení. Prestávka trvala mesiac a po dlhom 
zvažovaní funkcionárov klubu a vybavovaní hráčov 
sa podarilo, aj keď s problémami, začať jesennú časť a 
nový súťažný ročník 2013-2014. Môžem povedať, že 
aj keď sme začali týždeň pred súťažou trénovať, bolo 
to problematické, lebo stále nebol jasný káder a málo 
hráčov. Cez veľké úsilie sme začali prvý majstrovský 
zápas s 13 hráčmi. Prvý zápas sme prehrali v Cíferi 2:1 
gólom v 90 minúte. Nasledoval zápas doma so 
Šulekovom 8:2, v Malženiciach 5:1 prehra, v 
Brestovanoch výhra 0:2, Hrnčiarovce 1:0, prehra OFK 
Kľačany 3:2 gólom v poslednej minúte a Zavar sme 
porazili 4:0.

Ešte nás čaká veľa zápasov a práce. Čo sa týka hry, 
snažíme sa prezentovať kombinačným a technickým 
futbalom, čo sa nám v celku zatiaľ darí. Útočná hra je 
v celku dobrá až na zápas v Kľačanoch a v obrannej 
činnosti je stále niečo zlepšovať. Na to všetko sme 
zatiaľ zo 7 zápasov 4-0-3 skóre 19:12 na 6.mieste a 
strácame na druhé mužstvo v tabuľke 3 body. 
Tréningová dochádzka je momentálne dobrá a 

A mužstvo v novom súťažnom ročníku 2013-14

Zvesti zo Záhumnia

budeme sa snažiť stále zlepšovať. Nakoniec chcem poďakovať hlavne 
hráčom, funkcionárom za manažérsku prácu a dúfam, že pri skončení 
jesennej časti budeme zimovať na vyššom mieste v tabuľke.

Adrián Hnilka, tréner A-mužstva
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Jozefom Adamcom, Jozefom Štibrányim či Dušanom Tittelom má tiež 
svoju cenu. Komentátorom futbalových zápasov bol Karol Polák, 

rozhodoval Vojtech Christov a "loptu má" či 
"prihráva Kostka, Kocián, Ekhardt, Dian" alebo 
"loptu chytá Ondruška" bolo počuť počas 
pekného slnečného počasia. Symbolicky prijali 
pozvanie na turnaj štyri mužstvá: TJ Slovan 
Orvište, Československé osobnosti, Česko-
Slovensko fankluby reprezentácií a Fan Club FC 
Bayern Mníchov, ktorý má sídlo vo Veľkom 
Orvišti. Tvorili ho hráči z Moravian, Veľkého 
Orvišťa, Ostrova, Ratnoviec, Trebatíc či 
Ducového. Pekné futbalové zápolenie spojilo 
symbolicky do finále mužstvá Československa a 
FC Bayern Mníchov a naozaj krajší výsledok sme 
si nemohli ani priať 2:2 a jedenástky boli opäť a 
znova pre Československo a opäť tzv. nemeckí 
chlapci napodobnili Uli Hoenessa a ľudovo 
povedané lopta išla ponad bránku až na 
cintorín...

Večer pokračoval besedou so zlatými 
chlapcami a moderátormi Marcelom Merčiakom 
a Karolom Polákom v KD vo Veľkom Orvišti. Sála 
bola plná a neskutočne nadšená programom 
moderátorov, ale aj chlapcov z Belehradu, 
ktorým niekoľkokrát patril potlesk pri pohľade na ich krásne a 
nezabudnuteľné momenty. To, že program sa predĺžil o hodinu a 
fanúšikovia nechceli koniec, ale žiadali prídavky vtipov a spomienok, kto 
nevidel a nezažil neuverí...Bol to dôstojný deň, večer futbalu či už toho 
nášho z Orvišťa, ale aj z Československa. Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom pričinili o toto podujatie pri príležitosti osláv 900 
rokov prvej písomnej zmienky o Veľkom Orvišti.

Česť patrí všetkým futbalistom ako patril aj uvedený deň a zámerne nie 
sú spomínané ich mená, pretože vďaka patrí každému, kto akýmkoľvek 

ŠPORT 

spôsobom pomohol a pomáha futbalu a to môžu byť aj manželky, ktoré 
tolerujú takmer každú nedeľu, že manžel ide hrať futbal, fandiť a popri 
tom ide na pivo, pomôže ako usporiadateľ, alebo jednoducho každý, kto 
má rád futbal a robí ho s radosťou...Veď mnohí sa nájdeme v týchto 
riadkoch – podujatie bolo dôstojné a hodnotná bola teda aj práca, 
prostriedky a nadšenie, ktoré sme mu venovali.

 
Mgr. Roman Táborský, 

predseda Fanklubu slovenskej futbalovej reprezentácie

Ako tréner mužstva môžem skonštatovať, že po skončení uplynulého 
ročníka niektorí hráči Veľkého Orvišťa skončili pôsobenie v mužstve. Z 
tohto mužstva zostalo sedem hráčov. Štyria hráči odišli do PFK Piešťany 
a ďalší štyria boli dlhodobo zranení. Prestávka trvala mesiac a po dlhom 
zvažovaní funkcionárov klubu a vybavovaní hráčov 
sa podarilo, aj keď s problémami, začať jesennú časť a 
nový súťažný ročník 2013-2014. Môžem povedať, že 
aj keď sme začali týždeň pred súťažou trénovať, bolo 
to problematické, lebo stále nebol jasný káder a málo 
hráčov. Cez veľké úsilie sme začali prvý majstrovský 
zápas s 13 hráčmi. Prvý zápas sme prehrali v Cíferi 2:1 
gólom v 90 minúte. Nasledoval zápas doma so 
Šulekovom 8:2, v Malženiciach 5:1 prehra, v 
Brestovanoch výhra 0:2, Hrnčiarovce 1:0, prehra OFK 
Kľačany 3:2 gólom v poslednej minúte a Zavar sme 
porazili 4:0.

Ešte nás čaká veľa zápasov a práce. Čo sa týka hry, 
snažíme sa prezentovať kombinačným a technickým 
futbalom, čo sa nám v celku zatiaľ darí. Útočná hra je 
v celku dobrá až na zápas v Kľačanoch a v obrannej 
činnosti je stále niečo zlepšovať. Na to všetko sme 
zatiaľ zo 7 zápasov 4-0-3 skóre 19:12 na 6.mieste a 
strácame na druhé mužstvo v tabuľke 3 body. 
Tréningová dochádzka je momentálne dobrá a 

A mužstvo v novom súťažnom ročníku 2013-14

Zvesti zo Záhumnia

budeme sa snažiť stále zlepšovať. Nakoniec chcem poďakovať hlavne 
hráčom, funkcionárom za manažérsku prácu a dúfam, že pri skončení 
jesennej časti budeme zimovať na vyššom mieste v tabuľke.

Adrián Hnilka, tréner A-mužstva
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POZVÁNKY, OZNAMY

Púť k sv. Hubertovi

Pri príležitosti 900 rokov prvej písomnej zmienky o obci si považujeme 
za česť pripomenúť nášho patróna obce svätého Huberta – púťou do 
Belgicka. Navštívime miesta Saint Hubert, Liege, Leuven, ale aj Brussel, 
kde by sme navštívili pôsobisko bývalého kaplána z Veľkého Orvišťa 
Jaroslava Hanzlíka. Púte sa zúčastňujú aj vdp. dekan František Bačík a 
starosta obce RNDr. Ľudovít Boleček. Termín púte je od 06.11.2013 do 
11.11.2013. Odlieta sa z Bratislavy do Bruselu a späť. Ubytovanie aj 
prepravu v Belgicku si zabezpečujeme individuálne. Cena púte sa bude 
pohybovať  v závislosti od ceny leteniek. Predpokladaná cena je cez 
150€ za osobu. V prípade otázok a záujmu sa 
m ô ž e t e  p r i h l á s i ť  n a  e - m a i l :  
roman.taborsky@fanklubfutbalsvk.sk, 

alebo na telefónnom čísle 0903 768402.

Mgr. Roman Táborský

Pamätná izba obce Veľké Orvište

V spolupráci s Balneologickým múzeom v Piešťanoch sme začali práce 
na zriadení pamätnej izby obce. Izba bude zriadená v suteréne bytového 
domu č. 266 (bývalý Vatrtovec). Prosím všetkých občanov, ktorí majú 
nejaké staré predmety, náradie alebo snímky, ktoré hovoria o histórii 
našej obce, aby ich poskytli obci. Pamätná izba bude trvale uchovávať 
informácie o našej minulosti, prítomnosti a živote v nej.

Vývoz odpadu

 PET fľaše  papier sklo

október
 

-
 

- 29.10. (utorok)

november
 

5.11. (utorok)
 

1.11. (piatok) -

december 17.12. (utorok) 13.2. (piatok) 10.12. (utorok)

Foto z historie obce

 Prvé sväté prijímanie Prvé sväté prijímanie

Svadba rodiny DjenkovychSvadba rodiny Djenkovych

Foto z historie obce

Hlavná ulica 1957Hlavná ulica 1957
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