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„Šťastia, zdravia, pokoj stály,
by ste boli vždy len zdraví.

Tejto jari, každej jari
A úrodu hojnú, prácu pokojnú!“



Orvištské noviny-2- apríl 2015

Z obecnej matriky

Spoločenská kronika v období od 1.1.2015 do 31.3.2015

 Obec Veľké Orvište mala k 31.12.2014 1 069 obyvateľov. Od januára 
2015 sa na trvalý pobyt prihlásilo 8 občanov, z trvalého pobytu sa 
odhlásilo 11 občanov.

Rozlúčili sme sa:

Štefan Kučmík vo veku 80 rokov
Imrich Melicher vo veku 22 rokov 
Mária Michelová  vo veku 85 rokov 
Anna Bolješiková  vo veku 85 rokov 
František Trandžík vo veku 84 rokov

Úprimnú sústrasť.

 

Narodili sa: 

Timea Matyášová 
Dominik Drlička 
Tobias Vaško 

Srdečne gratulujeme!

 

Jubilanti nad 80 rokov:

Alžbeta Janotová   80 rokov
Jozefína Pániková  90 rokov 

Gratulujeme k dosiahnutému veku!

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Literárne pásmo v klube Jazmín
 V uplynulých dňoch sa v klube seniorov JAZMÍN uskutočnilo príjemné 

posedenie  - literárne pásmo pod názvom: “RODINA – CHLIEB NÁŠ 
KAŽDODENNÝ!” 

V ňom vystúpili spisovateľka pani Pomajbová a poetka pani Hladká. 
Prezentovali tým svoje diela, ktoré si zúčastnení mali možnosť zakúpiť. 
Ich vystúpenia boli veľmi zaujímavé a dojímavé. Posedenie bolo 
poriadané  s prichádzajúcimi veľkonočnými sviatkami a aj  preberaná 
tématika a jej obsah boli v duchu Veľkej noci. Záujem o ich tvorbu bol tak 
veľký, že knihy, ktoré priniesli sa všetky predali. Knihy pani Pomajbovej  
sú z prostredia jej bývalého pracoviska. Pracovala dlhé roky v 
manželskej poradni. 

Môžem povedať, že išlo o veľmi vydarenú akciu, no s poľutovaním 
konštatujem, že prítomných na tak peknej akcii bolo málo.  Pritom  boli 
pozvaní nielen členovia klubu, ale i všetci občania našej obce. Tí, čo 
neprišli môžu banovať. 

 Gabriela Michelová – vedúca klubu

Školenie vodičov

Netradičné školenie sa konalo dňa 21.02.2015 v Klube seniorov. V čom 
bolo netradičné? Školenie sa týkalo vodičov nad 50 rokov a bolo 
bezplatné. Prečo by sme mali platiť za kurz, keď môžeme získať vzácne 
informácie od človeka s bohatými skúsenosťami  len za ochotu prísť na 
príjemné stretnutie nás “nad 50-ročných”. Iniciátorom školenia bola 
obec v spojení s autoškolou Libor Bohunický. Inštruktor autoškoly 
osviežil vedomosti našich vodičov a priblížil im zmeny v Zák.č. 8/2009 
Z.z.. Počas 3 hodinového školenia prítomní konfrontovali svoje príhody 
zo života s týmto zákonom a vodiči si na konci mali možnosť overiť svoje 
čerstvo obnovené vedomosti testom. Zo školenia odchádzali spokojní 
nielen všetci vyškolení vodiči, ale aj inštruktor. 

Veríme, že o takýto druh školenia bude záujem aj v budúcich rokoch a v 
našej obci tak v zozname tradícií pribudne ďalšia, ktorá pomôže 
pozitívne zmeniť správanie sa vodičov v náročných podmienkach 
cestnej dopravy. Podrobnejšie informácie o autoškole Libora 
Bohunického nájdete na webstránke www.autoskolabohunicky.sk .

Skôr, ako pár dní snivých uplynie,
skôr, ako hladné vtáča v hniezde zahynie,
spýtaš sa, či si pre mňa stále taká krásna,
či viem, že hviezdy sú, i obloha jasná.

Keď hravý vánok stromom prvé lístie zoberie,
keď Tvoja dlaň je taká ľahká ako páperie,
vtedy mám iba malú trému na perách,
keď Teba, krásnu zbadám vo dverách
a mierny úsmev jemne zdobí Tvoju jemnú tvár,
ja viem, že láska všetkým platí honorár.

Chcem veľa z toho množstva, čo máš pre mňa ukryté,
chcem vravieť svoje slová, zoradené v zákryte.
Keď držím Teba, kľudne polož otázku,
ja odpoviem, že stvorená si pre lásku.
Aj keď nám neraz tuhé mrazy vanú za nechty,
aj keď už silný vietor prestal fúkať do plachty.

Lesk Tvojich očí, i s odtieňom vlasov,
prirovnať dá sa k farbe dozretých klasov.
Tvoj bozk má stále príchuť sladkej jahody,
ja čoraz sladší chcem byť v lone tejto náhody,
veď láska iba lásku plodí v nežnom ošiali
a žime s ňou navždy,
keď sme ju v našich očiach rozžali.

Tradičné návštevy
V mesiaci november a december 2014 starosta obce uskutočnil 

návštevy našich občanov, ktorí sú v opatrovateľskej starostlivosti alebo 
v domove dôchodcov, kde je pre nich zabezpečený odborný dohľad a 
kompletná zdravotná opatera. Antona Pavloviča v Trsticiach navštívil 
pán RNDr. Ľudovít Boleček a v decembri pán Pavol Paulovič s pani 
Margitou Knapcovou odniesli pozdravy p. Márii Sásikovej do Vrbového, 
p. Anne Vavrincovej na Modrovku a p. Pavlovi Mišurovi do Zavara. Pavol 
Mišura vybral zo svojej pisateľskej tvorby báseň „Stvorená pre lásku“, 
ktorú nám odovzdal ako príspevok do Orvištských novín a ktorú mu s 
radosťou uverejňujeme. 

Pavol Mišura: Stvorená pre lásku
Keď krášli Tvoje vlasy stuha červená,
ja viem, čo pre mňa táto krása znamená.
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NOVÉ OBČIANSKE ZDRUŽENIE V OBCI
Súčasťou a zároveň ozdobou našej obce je historický kostolík. Bol a je 

svedkom histórie, ktorá sa písala pred dávnymi rokmi a je svedkom tej 
novodobej histórie. Tak ako sa zub času dotýka života každého z nás, aj 
kostol je poznačený svojím vekom. Aby však prežil nielen nás, ale aby 
slúžil aj ďalším generáciám, je potrebné vykonať zásadné opravy.

Na základe statických posudkov bol v kostole zistený havarijný stav 
stropu. Z toho dôvodu, aby peniaze darované na opravu stropu a 
podlahy kostola boli aj skutočne použité na tento účel, arcibiskupský 
úrad inicioval založenie občianskeho združenia, ktoré by 
spolupracovalo s cirkvou na oprave kostola. A pretože aj petíciou sa 
občania Veľkého Orvišťa zhodli na založení občianskeho združenia, 
začiatkom apríla zasadol prípravný výbor občianskeho združenia s 
názvom ORVIŠTE. 

Cieľom tohto združenia je:

ź organizovať opravy a spolupracovať s cirkevnými úradmi na 
revitalizácii kostola Nanebovzatia Panny Márie vo Veľkom Orvišti,

ź organizovať práce a brigády pri údržbe kostola Nanebovzatia 
Panny Márie vo Veľkom Orvišti, jeho okolia a cintorína,

ź napomáhať všestrannému harmonickému rozvoju detí a mládeže 
na základe princípov kresťanskej etiky a vykonávať prevenciu 
sociálno-patologických javov,

ź poskytovať sociálnu pomoc a opatrovateľskú činnosť,
ź chrániť životné prostredie a udržiavať verejnú zeleň,
ź organizovať kultúrne a športové podujatia, krúžky, stretnutia a 

semináre,
ź získavať finančné zdroje formou dobrovoľných zbierok, 

sponzorských darov, dotácií a grantov, 
ź zabezpečovať reklamy sponzorov.

Prvá investícia združenia vo výške 29.100 € je určená na opravu stropu 
a podlahy v našom kostole.

Veríme, že arcibiskupský úrad ocení snahu všetkých tých, ktorí 
podporili finančnú zbierku a nielen odsúhlasí, ale i podporí náš spoločný 
zámer pri rekonštrukcii kostola Nanebovzatia Panny Márie vo Veľkom 
Orvišti. 

Marián Hošták

DVA POHĽADY NA ČISTOTU
Konečne je tu jar. Sneh sa stratil a odkryl to, čo predtým skrývala 

snehová perina. Tešíme sa z prvých kvetov, rozzelenanej trávy, ale 
nemôžeme si nevšimnúť nečistotu a odpadky všade okolo nás. V tráve 
ohorky z cigariet, papiere, igelitové vrecká a – „psie pozdravy“. Niektoré 

už staré, ale - čo je horšie -  aj stále nové. Každý máme rád svojho psieho 
miláčika, doma po ňom upratujeme, nenechávame psie exkrementy 
hocikde po dvore. Ak idem venčiť psa, vezmem si igelitové vrecko a 
odpadky jednoducho vezmem a doma vyhodím. Nie je hanbou zobrať 
psie výkaly po svojom psíkovi, nekultúrne je nechať ich tam a tváriť sa 
akoby nič, alebo že to tak má byť. Nikdy neviete, či vaše malé dieťa 
niekedy na prechádzke nestúpi do toho, čo tam nechal nezodpovedný 
majiteľ psa. Aby sa váš pes nemusel za vás hanbiť ako pes, radšej si jeho 
„poklad“ odneste.

Chceme predsa, aby naša obec bola čistá, upravená, aby sa nám tu 
dobre žilo, v príjemnom a zdravom prostredí.

A teraz iný, opačný príklad o vzťahu k životnému prostrediu.
Ak sa cez voľné chvíle zatúlate k rybníku, budete príjemne prekvapení, 

aké krásne miesto na oddych máme v našej obci. Zopár nadšencov 
spojilo príjemné s užitočným, pridalo k tomu veľa svojho voľného času a 
pri rybníku vznikol hotový raj. Rybári tu svojpomocne vybudovali útulné 
kryté posedenie pre návštevníkov. Vytvorili pekné prístrešky, spílili 
stromy, ktoré by mohli ohroziť návštevníkov, okraje rybníka spevňujú 
odpadovými betónovými platňami, čistia okolie od náletov a stále 
vylepšujú okolie rybníka.

Je na nás, aby sme sa každý svojím dielom pričinili o čistejšie, 
kultúrnejšie a zdravšie prostredie, v ktorom žijeme. Aby nevznikali tzv. 
čierne skládky odpadu, aby sme nevyhadzovali napr. pokosenú trávu 
pozdĺž cesty, ale aby sme sa snažili o vytvorenie a udržanie čistého, 
upraveného okolia pre nás i pre ďalšie generácie.

Začať by sme mali od seba – pozametať si pred vlastným prahom.
Ing. Mária Glasnáková

Príroda naša budúcnosť
„Prichyťte ľudí pri tom, keď robia niečo dobré.” Pochváliť treba 

každého, kto sa snaží pomáhať nielen sebe, ale i prírode. Ďakujeme aj 
tým, ktorí zbierajú odpad po svojich psích kamarátoch. Ale čo urobiť s 
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tými, ktorí svoju prechádzku po prírode využijú na odhodenie plného 
vreca odpadkov na miesto, na ktoré nikto práve nevidí. Obľúbené 
lokality na zbavovanie sa nadbytočného odpadu sú pri kanáli, ktorý 
tečie cez Topoľové, na Ohrádke a pri areáli PD Pokrok Ostrov. 

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Prehodiť susedovi svoj odpad tiež nie je najlepší nápad. Odstraňovanie 
čiernych skládok zaťažuje rozpočet obce, takže občan - “zakladateľ 
takejto skládky“ si to platí z vlastného a ani o tom nevie. Plytvá tak 
finančnými prostriedkami, ktoré môžu slúžiť na skrášľovanie a 
budovanie prostredia v obci. Drobný stavebný odpad pritom môžno 
použiť pri stavbách rodinných domov do navážok, prípadne v malom 
množstve ho môžete odovzdať na zberný dvor za obecným úradom.

Treba si uvedomiť, že ak chceme žiť v čistom prostredí, každý musí 
priložiť ruku k dielu a správať sa k verejnému priestranstvu ako k 
vlastnému dvoru. Každý z nás potrebuje na zdravé dýchanie tri dospelé 
zelené stromy na jeden deň a preto sa správajme k životnému 
prostrediu tak, ako k vlastnému životu.

Pavol Paulovič

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Detský karneval
V sobotné popoludnie, 14. februára, organizovala ZŠ spolu s MŠ a 

rodičmi karneval pre všetky deti z obce. Najrozmanitejšie masky v 
sprievode rodičov a starých rodičov zaplnili vyzdobenú sálu kultúrneho 
domu do skutočne posledného miesta, a tak sa stoly i stoličky museli 
ešte pridávať. Popoludnie skvelej zábavy v spoločnosti rozprávkových 
bytostí od výmyslu sveta si podmanilo všetkých navôkol. Masky boli 
zvieracie, historické, rozprávkové i bojové. Bolo veru na čo pozerať a čo 
obdivovať. Do tanca hrala skupina Old Boys, ktorá nezaháľala a vtipne sa 
starala o program. Lákadlom pre všetkých bola tombola a tombolové 
lístky išli na odbyt veľkou rýchlosťou. Ceny boli rôzne – tablet ako prvá 
cena, helmy na bicykel, hračky, knihy, spoločenské hry, kolobežky, kôš 
plný sladkostí, detské kufríky. O občerstvenie detí i dospelých sa staral 
bufet s pánom Kovačikom a pánom Hnilkom, ktorí boli skutočne 
vyťažení až do konca.

Touto cestou chceme poďakovať sponzorom:

PD Ostrov, Kellys, Obecný úrad, Zooprodukt, PN-print Piešťany, 
Dom zážitkov – Atlantis Centers Bratislava, p.Nedorost Ľubomír, 
Veľkoobchod s potravinami – p.Táborský, p.Hošták, Ander Erika, 
Sportbar – p.Bartko, Potraviny p.Marková 

Veľká vďaka patrí:
- p.Kovačikovi a p.Hnilkovi , ktorí mali na starosti bufet 
- p.Vanglovej, p. Mihálikovej, p.Bartkovej, p.Šiškovej – za výzdobu sály, 

prípravu stolov
- p. Melicherovej za umývanie riadu pred karnevalom
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- p.Vanglovej, Kyselovej, Folajtárovej E., p.Bartkovej, p.Šiškovej 
Michaele, Šiškovej Martine, Šiškovej Márii, p.Ganobčíkovej, 
Paulovičovej,  p.Melicherovej,  p.Gabrišovej,  p.Hornákovej,  
p.Mikloškovej, p.Rebrovej, p.Vavrovej, p.Králikovej, p.Klampárovej – za 
pečenie koláčikov

- p.Folajtárovej E.,Šandrikovej,Klampárovej,Vanglovej, Hornákovej, 
p.Macovej,p.Bartkovej, p.Kyselovej, p.Králikovej – za prípravu chlebíkov 
a koláčikov na tácky

- p.Klampárovej, Rebrovej, Vanglovej, Šandrikovej,Folajtárovej E., 
Šiškovej, p.Paulovičovej, p.Paulovičovi, Kyselovej, Michelovej G. a 
študentom Paulovičovi M., Vavrincovi M., Pohořelskému B. za 
upratovanie sály, p.Vanglovej za umývanie riadu po akcii

- p .Michelovej G. za výber vstupného, pomoc pri žrebovaní tomboly
- p.Klampárovej, Chromej a študentkám Djenkovej a Kovačikovej za 

predaj tombolových lístkov, rodine Baffi za chleby
- p. Mikloškovej, p.Ander - nákup potravín na chlebíčky
- p.Ondrejkovi za zapožičanie zaujímavej kulisy
- p.Mikloškovej, p.Vanglovej za balenie tomboly
- p.starostovi za prevoz tomboly a pomoc pri organizovaní
- všetkým rodičom, ktorí dali ceny do tomboly. 
Zároveň sa ospravedlňujem tým, ktorých som zabudla uviesť. 

Jana Pálková

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

„Pod šable“
Ako sa stalo v našej materskej škole už peknou tradíciou, aj tento rok 

sme na koniec fašiangov  s deťmi našej materskej školy chodili po obci s 
folklórnym pásmom „Pod šable“. V materskej škole sme sa na túto 
slávnostnú udalosť patrične pripravili: poobliekali do farebných 
sukničiek, šatiek, klobúkov, kožúškov, pomaľovaní a s dobrou náladou 
sme sa vybrali navštíviť organizácie a podnikateľov v našej obci, ktorým 
sme zaspievali pásmo piesní a scénok. Aj tento rok boli podnikatelia na 
nás už pripravení, nachystali nám za predvedenie pekného programu 
veľa sladkostí.

Ani tento rok nechýbala medzi nami poslankyňa obecného 
zastupiteľstva pani Gabika Michelová, ktorá bola už tradične oblečená 
za cigánku.

Prialo nám aj počasie – svietilo slniečko, a tak sme stihli navštíviť 
takmer všetky organizácie v obci. Tešíme sa z toho, že táto akcia už má u 
širokej verejnosti pekný ohlas a my sa snažíme aj takouto formou 
udržiavať ľudové tradície a zvyky, aby neupadli do zabudnutia.

„Vynášanie Moreny“
Jar je tu! Naša materská škola si ctí tradície a ľudové zvyky a tak sme 

usporiadali „jarnú akciu“ – Vynášanie Moreny. Deň nám vyšiel ako 
maľovaný, spevom piesní o jari a pásma o Morene sme sa s Morenou 
rozlúčili a pri obecnom úrade sme ju hodili z mosta do miestneho 
potoka Barina. Zaželali sme si, aby zima nadobro odišla a aby sa jar 
rozvinula do svojej zelenej krásy.

„Morena, Morena – koniec tvojej vlády!
Dávno už do mora odplávali ľady.

Neľaká nás viac už tvoja rozhnevaná tvár.
Prišla Vesna – krásavica a s ňou nová jar.
Morena, Morena – koniec tvojej vlády
Dávno už do mora odplávali ľady.“

Ukážka hasičského auta a hasičskej techniky 
deťom MŠ

V marci pripravil pán Andrej Šiška pre deti našej materskej školy 
ukážku hasičského auta a hasičskej techniky. Veľmi pútavou formou 
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deťom priblížil prácu hasičov a všetkej potrebnej techniky, ktorú pri 
svojej ťažkej práci používajú. Deti si mohli do hasičského auta aj 
nasadnúť a poprezerať si všetko zblízka. Boli nadšené, dokonca si 
niektoré deti aj nasadili na hlavu hasičskú prilbu. Nakoniec nám na 
rozlúčku pustil aj sirénu, ktorá sa deťom veľmi páčila.

Chceme sa aj touto cestou pánovi Andrejovi Šiškovi poďakovať za to, 
že si našiel čas pre naše deti, ktoré touto ukážkou získali mnoho nových 
poznatkov.

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Návšteva divadelného predstavenia v Dome 
Umenia v Piešťanoch:

Dňa 13.apríla 2015 sme navštívili s deťmi našej materskej školy 
výchovný hudobno-zábavný program: „Míša Ružičková Bezpečne cez 
cestu pešo i na bicykli“, v ktorom si deti formou hier, pesničiek a súťaží 
zopakovali a rozvíjali správne návyky bezpečného pohybu vonku i na 
cestách. V tomto interaktívnom programe sa zapájali do diania na 
javisku postupne všetky deti, ktoré sa hrali a zabávali a zároveň si 
zopakovali svoje znalosti a schopnosti. Program sa deťom veľmi páčil, 
nakoniec boli odmenené obrázkom a sladkosťou. Pre materskú školu 
sme zakúpili aj CD-DVD, ktoré obsahuje všetky piesne a hry z 
vystúpenia, ktoré boli veľmi pekné a deťom sa veľmi páčili.

Zápis detí do materskej školy
Koncom februára prebehol v materskej škole zápis nových detí do 

materskej školy na školský rok 2015/2016.
Zapísali sme 10 nových detí, z toho 6 detí je 2 ročných, ktoré sa počítajú 

za 2 deti. Keďže nám zostáva v materskej škole 16 detí + 10 nových detí, 
môžeme aj tento rok vďaka starostovi našej obce a poslancom OZ 
otvoriť od septembra 2 triedy. Jedna trieda bude s celodennou 
starostlivosťou a druhá trieda s poldennou starostlivosťou. V staršej 
vekovej skupine bude 16 detí a v mladšej vekovej skupine bude fyzicky 
10 detí, ale do januára to bude spolu s dvojročnými deťmi 11 detí a od 
januára 2016 spolu s dvojročnými to bude 14 detí.

Okienko pre rodičov
Rizikové faktory vzniku ťažkostí v grafomotorike

Kresba je súčasťou prirodzeného vývinu dieťaťa, je pre dieťa 
príjemnou hrou a zábavou. Ak však v období predškolského veku dieťa 
nevyhľadáva kreslenie, alebo má tendenciu vyhýbať sa podobným 
aktivitám, často je príčinou jeho hravých preferencií oneskorený vývin 
grafomotorických schopností.

V období predškolského veku u dieťaťa s grafomotorickými 
ťažkosťami pozorujeme nasledovné prejavy:
ź kreslí a maľuje nerado, odmieta kreslenie
ź má problémy so správnym držaním ceruzky, nemá fixovaný úchop 

troma prstami
ź línie kresby sú kostrbaté, neplynulé
ź kreslí primitívne “hlavonožca“ bez toho, aby zobrazovalo telo a 

detaily postavy
ź jeho kresba je jednoduchšia a chudobnejšia ako kresba jeho 

rovesníkov
ź nevie správne obkresliť základné tvary/kruh, štvorec, obdĺžnik, 

trojuholník, kríž, čiary v rôznom smere, vlnovky, slučky
ź nie je schopné postupovať podľa slovných alebo názorných 

inštrukcií dospelého
ź je menej obratné (v celkovom telesnom pohybe, pri sebaobsluhe)
ź nemá vyhranenú lateralitu a pri kreslení často presúva ceruzku z 

jednej ruky do druhej
ź má ťažkosti s orientáciou v priestore
ź dlhodobo sa u neho prejavujú poruchy pozornosti
ź nerozlišuje rôzne tvary
Medzi najčastejšie príčiny spôsobujúce následné ťažkosti v oblasti 

grafomotorického vývinu patria nasledovné prekurzory:
1. nerovnomerný a oneskorený psychomotorický vývin
2. poruchy pozornosti spojené s hyperaktivitou
3. komunikačné ťažkosti
4. ťažkosti v oblasti priestorovej orientácie
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5. lateralita
6. nevyhranená laterálna preferencia – dominancia ruky
7. ľavorukosť
8. nezáujem o kreslenie
9. pomalé a ťažkopádne písmo
10. ťažkosti s uchopením ceruzky
Ťažkosti v oblasti grafomotoriky, či už v rovine nedostatočne 

rozvinutej grafomotoriky alebo v oblasti grafomotorických schopností 
sú často dôvodom pre odklad povinnej školskej dochádzky.

Mária Šišková – riaditeľka MŠ

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Mestská knižnica mesta Piešťany a naši žiaci
Dňa 29.januára deti našej ZŠ mohli v piešťanskej knižnici vidieť dve z 

Osmijankových rozprávok, a to v divadelnej dramatizácii O strašidelnom 
klavíri a  klebetnej píšťalke.

Vynikajúci výkon predviedli bábkoherečky Barbora Zamišková a Petra 
Turčáková z katedry bábkoherectva VŠMU  Bratislava. Ich tetky Šúpalka 
a Lúpalka deti veľmi dobre pobavili a našli im odpoveď na jednu z 
Osmijankových otázok, ktoré deti riešia v rámci celoslovenskej 
čitateľskej súťaže. Dozvedeli sa, nielen kto navštívil klavír a schoval sa 
tam, ale i aké nepekné je ohováranie. Všetko sa odohrávalo za účasti 
zástupcov vydavateľstva Buvik. Autorka , vydavateľka a zakladateľka 
vydavateľstva Buvik (spolu s D.Hevierom), pani Mária Števková 
zaspomínala krásnym spôsobom na ilustrátora Svetozára Mydlu a 

porozprávala o významných knižkách, ktoré pre deti ilustroval. Ona 
sama sa špecializuje na tvorbu literatúry pre deti, vydala alternatívne 
čítanky pre prvákov (Daj ma, mamička, do školy, Zajtra ideme do školy, 
Poslušné písmenká, Učiť sa mi zachcelo ...) a bola spoluautorkou prvej 
obrázkovej čítanky pre nepočujúce deti Päť prštekov na ruke. Bola som 
veľmi rada, že sme mohli spoznať túto významnú a  príjemnú pani. 
Citlivú, rozdávajúcu svoje srdiečko a pripravenú robiť radosť. Odchádzali 
sme plní krásnych dojmov a zážitkov.

Pretekár na vode
V klube AŠK INTER Bratislava sa 6. februára 2015 vyhlasovali výsledky 

Majstrovstiev Slovenska vo vodnom motorizme. Vyhlasovania sa 
zúčastnil aj náš žiak 3. ročníka Základnej školy Lukáš Paulovič, ktorý je 

Hollého pamätník 2015

Dňa 26.2.2015 sa uskutočnilo na základnej škole školské kolo súťaže v 
umeleckom prednese poézie a prózy - Hollého pamätník. 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 otvorila riaditeľka školy Daša Ábelová privítaním prítomných a 
oboznámením, kto bol Ján Hollý. Recitujúcich žiakov povzbudzovali 
ostatní spolužiaci. 

Na škole sa súťažilo v jednej kategórii, v ktorej si navzájom merali svoje 
schopnosti a talent vybratí žiaci 2.- 4. ročníka. Súťažiacich bolo 7. Porota 
si všímala rôzne kritériá, napríklad vhodnosť výberu textu, osvojenie 
textu, hlasovú a rečovú techniku, vlastnú interpretáciu a celkovú 
pôsobivosť. 

Porota určila nasledovné poradie v prednese poézie:

1.miesto: Natálka Šandriková (4.r.)

2.miesto: Matej Chromý (2.r.)

3.miesto: Mária Melicherová (2.r.)

V prednese prózy porota neurčovala víťazov, nakoľko súťažil iba 1 žiak. 
Tohtoročná súťaž bola negatívne ovplyvnená chrípkovou epidémiou, 
niekoľko žiakov chýbalo a do súťaže sa nemohlo zapojiť. 

pretekárom KVMV Piešťany. V sezóne 2013 obsadil Lukáš celkovo 4. 
miesto, pretože vynechal jeden závod. V sezóne 2014 obsadil pekné 2. 
miesto a stal sa vicemajstrom Slovenska v mladšej kategórii Formula 
FUTURE. Výsledky Majstrovstiev Slovenska sa vyhodnocujú na základe 
výsledkov jednotlivých pretekárov v seriáli 4 závodov. Každý závod sa 
skladá z dvoch častí. V prvej pretekári na brehu viažu 4 druhy lodných 
uzlov a na základe celkového času sa stanovuje poradie pretekárov. V 
druhej časti závodu pretekári v člne s 5 KW motorom musia čo 
najrýchlejšie zvládnuť slalomovú trať v dvoch kolách, z ktorých je každé 
osobitne bodované. Súčet všetkých bodov stanoví poradie pretekárov v 
závode. Lukášovi prajeme pevné zdravie a veľa športových úspechov.

Jana Pálková
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deťom priblížil prácu hasičov a všetkej potrebnej techniky, ktorú pri 
svojej ťažkej práci používajú. Deti si mohli do hasičského auta aj 
nasadnúť a poprezerať si všetko zblízka. Boli nadšené, dokonca si 
niektoré deti aj nasadili na hlavu hasičskú prilbu. Nakoniec nám na 
rozlúčku pustil aj sirénu, ktorá sa deťom veľmi páčila.

Chceme sa aj touto cestou pánovi Andrejovi Šiškovi poďakovať za to, 
že si našiel čas pre naše deti, ktoré touto ukážkou získali mnoho nových 
poznatkov.

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Návšteva divadelného predstavenia v Dome 
Umenia v Piešťanoch:

Dňa 13.apríla 2015 sme navštívili s deťmi našej materskej školy 
výchovný hudobno-zábavný program: „Míša Ružičková Bezpečne cez 
cestu pešo i na bicykli“, v ktorom si deti formou hier, pesničiek a súťaží 
zopakovali a rozvíjali správne návyky bezpečného pohybu vonku i na 
cestách. V tomto interaktívnom programe sa zapájali do diania na 
javisku postupne všetky deti, ktoré sa hrali a zabávali a zároveň si 
zopakovali svoje znalosti a schopnosti. Program sa deťom veľmi páčil, 
nakoniec boli odmenené obrázkom a sladkosťou. Pre materskú školu 
sme zakúpili aj CD-DVD, ktoré obsahuje všetky piesne a hry z 
vystúpenia, ktoré boli veľmi pekné a deťom sa veľmi páčili.

Zápis detí do materskej školy
Koncom februára prebehol v materskej škole zápis nových detí do 

materskej školy na školský rok 2015/2016.
Zapísali sme 10 nových detí, z toho 6 detí je 2 ročných, ktoré sa počítajú 

za 2 deti. Keďže nám zostáva v materskej škole 16 detí + 10 nových detí, 
môžeme aj tento rok vďaka starostovi našej obce a poslancom OZ 
otvoriť od septembra 2 triedy. Jedna trieda bude s celodennou 
starostlivosťou a druhá trieda s poldennou starostlivosťou. V staršej 
vekovej skupine bude 16 detí a v mladšej vekovej skupine bude fyzicky 
10 detí, ale do januára to bude spolu s dvojročnými deťmi 11 detí a od 
januára 2016 spolu s dvojročnými to bude 14 detí.

Okienko pre rodičov
Rizikové faktory vzniku ťažkostí v grafomotorike

Kresba je súčasťou prirodzeného vývinu dieťaťa, je pre dieťa 
príjemnou hrou a zábavou. Ak však v období predškolského veku dieťa 
nevyhľadáva kreslenie, alebo má tendenciu vyhýbať sa podobným 
aktivitám, často je príčinou jeho hravých preferencií oneskorený vývin 
grafomotorických schopností.

V období predškolského veku u dieťaťa s grafomotorickými 
ťažkosťami pozorujeme nasledovné prejavy:
ź kreslí a maľuje nerado, odmieta kreslenie
ź má problémy so správnym držaním ceruzky, nemá fixovaný úchop 

troma prstami
ź línie kresby sú kostrbaté, neplynulé
ź kreslí primitívne “hlavonožca“ bez toho, aby zobrazovalo telo a 

detaily postavy
ź jeho kresba je jednoduchšia a chudobnejšia ako kresba jeho 

rovesníkov
ź nevie správne obkresliť základné tvary/kruh, štvorec, obdĺžnik, 

trojuholník, kríž, čiary v rôznom smere, vlnovky, slučky
ź nie je schopné postupovať podľa slovných alebo názorných 

inštrukcií dospelého
ź je menej obratné (v celkovom telesnom pohybe, pri sebaobsluhe)
ź nemá vyhranenú lateralitu a pri kreslení často presúva ceruzku z 

jednej ruky do druhej
ź má ťažkosti s orientáciou v priestore
ź dlhodobo sa u neho prejavujú poruchy pozornosti
ź nerozlišuje rôzne tvary
Medzi najčastejšie príčiny spôsobujúce následné ťažkosti v oblasti 

grafomotorického vývinu patria nasledovné prekurzory:
1. nerovnomerný a oneskorený psychomotorický vývin
2. poruchy pozornosti spojené s hyperaktivitou
3. komunikačné ťažkosti
4. ťažkosti v oblasti priestorovej orientácie
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5. lateralita
6. nevyhranená laterálna preferencia – dominancia ruky
7. ľavorukosť
8. nezáujem o kreslenie
9. pomalé a ťažkopádne písmo
10. ťažkosti s uchopením ceruzky
Ťažkosti v oblasti grafomotoriky, či už v rovine nedostatočne 

rozvinutej grafomotoriky alebo v oblasti grafomotorických schopností 
sú často dôvodom pre odklad povinnej školskej dochádzky.

Mária Šišková – riaditeľka MŠ

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Mestská knižnica mesta Piešťany a naši žiaci
Dňa 29.januára deti našej ZŠ mohli v piešťanskej knižnici vidieť dve z 

Osmijankových rozprávok, a to v divadelnej dramatizácii O strašidelnom 
klavíri a  klebetnej píšťalke.

Vynikajúci výkon predviedli bábkoherečky Barbora Zamišková a Petra 
Turčáková z katedry bábkoherectva VŠMU  Bratislava. Ich tetky Šúpalka 
a Lúpalka deti veľmi dobre pobavili a našli im odpoveď na jednu z 
Osmijankových otázok, ktoré deti riešia v rámci celoslovenskej 
čitateľskej súťaže. Dozvedeli sa, nielen kto navštívil klavír a schoval sa 
tam, ale i aké nepekné je ohováranie. Všetko sa odohrávalo za účasti 
zástupcov vydavateľstva Buvik. Autorka , vydavateľka a zakladateľka 
vydavateľstva Buvik (spolu s D.Hevierom), pani Mária Števková 
zaspomínala krásnym spôsobom na ilustrátora Svetozára Mydlu a 

porozprávala o významných knižkách, ktoré pre deti ilustroval. Ona 
sama sa špecializuje na tvorbu literatúry pre deti, vydala alternatívne 
čítanky pre prvákov (Daj ma, mamička, do školy, Zajtra ideme do školy, 
Poslušné písmenká, Učiť sa mi zachcelo ...) a bola spoluautorkou prvej 
obrázkovej čítanky pre nepočujúce deti Päť prštekov na ruke. Bola som 
veľmi rada, že sme mohli spoznať túto významnú a  príjemnú pani. 
Citlivú, rozdávajúcu svoje srdiečko a pripravenú robiť radosť. Odchádzali 
sme plní krásnych dojmov a zážitkov.

Pretekár na vode
V klube AŠK INTER Bratislava sa 6. februára 2015 vyhlasovali výsledky 

Majstrovstiev Slovenska vo vodnom motorizme. Vyhlasovania sa 
zúčastnil aj náš žiak 3. ročníka Základnej školy Lukáš Paulovič, ktorý je 

Hollého pamätník 2015

Dňa 26.2.2015 sa uskutočnilo na základnej škole školské kolo súťaže v 
umeleckom prednese poézie a prózy - Hollého pamätník. 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 otvorila riaditeľka školy Daša Ábelová privítaním prítomných a 
oboznámením, kto bol Ján Hollý. Recitujúcich žiakov povzbudzovali 
ostatní spolužiaci. 

Na škole sa súťažilo v jednej kategórii, v ktorej si navzájom merali svoje 
schopnosti a talent vybratí žiaci 2.- 4. ročníka. Súťažiacich bolo 7. Porota 
si všímala rôzne kritériá, napríklad vhodnosť výberu textu, osvojenie 
textu, hlasovú a rečovú techniku, vlastnú interpretáciu a celkovú 
pôsobivosť. 

Porota určila nasledovné poradie v prednese poézie:

1.miesto: Natálka Šandriková (4.r.)

2.miesto: Matej Chromý (2.r.)

3.miesto: Mária Melicherová (2.r.)

V prednese prózy porota neurčovala víťazov, nakoľko súťažil iba 1 žiak. 
Tohtoročná súťaž bola negatívne ovplyvnená chrípkovou epidémiou, 
niekoľko žiakov chýbalo a do súťaže sa nemohlo zapojiť. 

pretekárom KVMV Piešťany. V sezóne 2013 obsadil Lukáš celkovo 4. 
miesto, pretože vynechal jeden závod. V sezóne 2014 obsadil pekné 2. 
miesto a stal sa vicemajstrom Slovenska v mladšej kategórii Formula 
FUTURE. Výsledky Majstrovstiev Slovenska sa vyhodnocujú na základe 
výsledkov jednotlivých pretekárov v seriáli 4 závodov. Každý závod sa 
skladá z dvoch častí. V prvej pretekári na brehu viažu 4 druhy lodných 
uzlov a na základe celkového času sa stanovuje poradie pretekárov. V 
druhej časti závodu pretekári v člne s 5 KW motorom musia čo 
najrýchlejšie zvládnuť slalomovú trať v dvoch kolách, z ktorých je každé 
osobitne bodované. Súčet všetkých bodov stanoví poradie pretekárov v 
závode. Lukášovi prajeme pevné zdravie a veľa športových úspechov.

Jana Pálková
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ŠPORT, RYBÁRI, HASIČI

TJ Slovan Veľké Orvište – Sezónu si chceme 
užiť a dohrať so cťou

Po ukončení pôsobenia výboru TJ po jesennej časti, bolo nutné zistiť v 
akej kondícií sa klub nachádza. Situácia bola zložitá, avšak nie 
neriešiteľná. Z pôvodného výboru zostal Bohumil Herceg a doplnili ho 
legionári Dušan Lamoš a Roman Táborský. Situácia sa riešila aj s hráčmi, 
pretože nebolo isté koľko hráčov chce a môže pokračovať v rozbehnutej 
sezóne. Bolo nutné riešiť pohľadávky voči hráčom a hľadať nových tak, 
aby sme mohli nastúpiť a pritom zostať v medziach rozpočtu tvoreného 
zatiaľ iba z príspevku obce. Bohužiaľ to nie je možné úplne, ale zatiaľ nie 
je vhodné oslovovať sponzorov, pokiaľ futbal nemá plnú podporu a 
predovšetkým entuziazmus domácich hráčov. Mužstvo sa nakoniec za 
výraznej vnútornej sily Bohumila Hercega podarilo dať dohromady a 
dúfajme, že jeho súčasná kvalita zostane aj ďalšiu sezónu. Musíme byť 
realisti, pretože nám výrazne pomohlo odhlásenie mužstiev Piešťan a 
Jalšového zo svojich súťaží. Keď sa nám podarilo stabilizovať počet 
hráčov a aj ich kvalitu, prišlo zranenie viacerých z nich hneď v prvých 
dvoch kolách a opäť sme boli takmer na začiatku. Našťastie pre nás sme 
to zvládli, avšak za cenu výdavkov za hosťovania, s ktorými sme nerátali 
a tu je naozaj veľký dôvod na kritiku do vlastných radov. Zodpovednosť 
za TJ Slovan Veľké Orvište nemôže preberať iba zopár jednotlivcov, nie 
sme profesionálny klub, ale musí to byť hrdosť jej členov a 
sympatizantov (bývalí hráči, fanúšikovia aj ľudia, ktorí vedia pomôcť 
akýmkoľvek spôsobom z presvedčenia). Tu je jeden koreň problému, 
prečo sa neposúvame. Začína to absolútne pri základoch každého 
združenia a vôbec nemusí súvisieť so športom. Žijeme v náročnej dobe, 
kde má veľká časť obyvateľov existenčné problémy, druhá možno aj viac 

ako treba a preto každá aktivita má pomáhať zlepšovať aj to morálne, 
kultúrne a spoločenské postavenie obyvateľov každej obce a prípade 
futbalu - klubov. Paradoxne aj tým, že budú zapojení do diania a svojím 
malým príspevkom prispejú do života obce a spoločnosti. Je potrebné 
mať pravidlá členských príspevkov, rozpracovanú formu pomoci 
každého aj bývalého hráča a predovšetkým lojálneho fanúšika, pretože 
pre neho sa futbal hrá a on spolu prispieva na chod organizácie aj keď 
iba malým každozápasovým vstupným. Futbal a každá aktivita stojí v 
súčasnosti oveľa viac finančných prostriedkov a profesionálnejšieho 
prístupu ako to bolo pred desaťročiami, kedy stačilo mať chuť a elán a 
veci sa dali do pohybu či už za pomoci štátu, alebo výraznej súdržnosti 
obyvateľov. Niekedy stačili dve bránky a zohnať loptu a mohlo sa ísť hrať. 

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

 Srdečne im blahoželáme, prajeme veľa úspechov v ďalších 
ročníkoch súťaže Hollého pamätník.

Žiačky Natálka Šandriková a Marienka Melicherová postúpili do 
okresného kola, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. marca v CVČ „Ahoj“ v 
Piešťanoch.

Po veľkonočných sviatkoch sa uskutočnil výkup starého papiera v obci 
výmenou za hygienické potreby. Oslovili sme rodičov našich žiakov, 
ktorí ochotne nosili papier do školy. Pracovníci obecného úradu ho 
potom previezli na úrad a v sobotu odovzdali firme.

Touto cestou chcem poďakovať rod. Cziborovej, Chromej, 
Klampárovej, Hlavnovej, Melicherovej, Paulovičovej, Rebrovej, Almáši, 
Folajtárovej, Hornákovej, Mikloškovej, Šandrikovej a taktiež pánovi 
starostovi a pracovníkom obecného úradu.

Škola získala jar, toaletný papier, kuchynské utierky, hygienické 
vreckovky, ktoré nemusí kupovať.

V júni prebehne takáto akcia znova, preto starý papier, knihy 
môžete znova odkladať.

Ďakujem všetkým za spoluprácu.
Daša Ábelová

Víťazi boli odmenení diplomom a drobnými vecnými cenami. 

Zber starého papiera aj na ZŠ
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Je to samozrejme veľmi zjednodušené a nadnesené podanie, ale dnešná 
náročná doba vyžaduje mať krásny trávnik, spĺňať mnohé požiadavky a 
predpisy na to, aby ste mohli ísť hrať futbal a ľudia mali prečo prísť na 
štadión. Dnes veľkú časť rozpočtov tvoria náklady na energie, údržbu 
ihriska, platby rozhodcom atď. a tu musíme byť hrdí na to, že sa nám to 
podarilo vybudovať za pomoci viacerých ľudí. Systém a rozpočet, ktorí 
na svoju dobu bol veľmi pokrokový a výrazne stabilizoval klub tj. 
hospodár - príjem z prenájmu - podpora obce. Čo je teda problémom a 
to nielen vo Veľkom Orvišti? Atribúty slovenskej dediny: hrdosť, 
zodpovednosť, spolupatričnosť a radosť z toho, že robíme niečo pre 
seba, klub, obec v miere, ktorá nám prináleží v danej dobe. Klub 
nevyberá žiadny členský príspevok, hoci v stanovách je daný, hráči z 
obce nemajú zodpovednosť vrátiť požičané za starostlivosť, ktorá sa im 
dala. Často hľadáme pseudo dôvody, prečo nehrať a naopak 
nerozvíjame svoju osobnosť tréningom a hľadať možnosti ako hrať čo 
najlepšie a robiť radosť sebe, rodičom, fanúšikom... Za každý amatérsky 
futbalový klub má hrať predovšetkým partia skvelých kamarátov z obce, 
ktorí chcú robiť radosť sebe a následne aj ostatným, ktorí sú ich 
výkonom, (niekedy im stačí iba obyčajným entuziazmom) tak nadšení, 
že radi prídu v nedeľu aj s manželkou a deťmi na cigánsku a pivo, či 
malinovku a nájdu dôvod ako stráviť nedeľu a vzájomne sa podporiť. Na 
dedinách musia hrať futbal predovšetkým tí čo sú z obce, hrať futbal bez 
akýchkoľvek nezmyselných požiadaviek, osobných predsudkov a 
nárokov, ale naopak sa snažiť prispieť každoročným príspevkom 
(finančným), ale predovšetkým svojím prístupom podľa možností a 
daností osobnosti. Futbal je pre zábavu a radosť a to bol dôvod, prečo 
vznikol a stal sa veľkým svetovým fenoménom. Pri zábave to však 
nekončí. Je potrebné cítiť spoluzodpovednosť a byť aj tými, čo 
umožňujú jeden druhému, aby futbal bola zábava aj pre toho svojho 
blízkeho priateľa, suseda, spoluhráča a možno, aby sme boli vzorom pre 
našich nástupcov. Nebyť funkcionárov, hráčov, fanúšikov čo dali pre TJ 
Slovan Veľké Orvište dušu aj srdce v minulosti a už nie sú medzi nami, 
nikdy by sme neboli tu my, čo zastupujeme súčasnosť s príjemným a 
krásnym dedinským „ihriskom za kostolom“. Vzory pre iných sa nerodia 
na stromoch a v záhradách, ale dávame ho v rodinách, škole, práci, na 
ulici v každodenných vzťahoch a pre nás sú nenahraditeľné chvíle 
dobrého príkladu na ihrisku a v jeho blízkosti. Obyvatelia našej obce 
môžu využiť čas na spolupatričnosť, oddych, zábavu či odpočinok na 
rôznych miestach a  prispieť svojmu zdraviu tela, či duše troškou - 
výletom do blízkych Blacín, prejsť sa k rybníku, či ísť do kostola. Všade je 
vidieť kus záujmu jednotlivcov, alebo skupiny ľudí, na ktorých musíme 
byť hrdí. Príďte na futbal, veďme svoje deti, aby chceli reprezentovať 
obec aj futbalom, nech motivujeme v nich dlhoročný zvyk na malých 
dedinách a jednoducho do mládežníckeho veku boli futbalovo aktívni 
futbalisti, hasiči, alebo cez týždeň pomáhali v kostolnom spevokole 
resp. dopĺňali to, čo v obci v danom období chýba. Toho času nemáme 
mužstvo dorastencov vôbec, žiaci musia hrať spolu s Ostrovom, snáď sa 
vytvorí nádejné mužstvo požiarnikov, alebo sa budú stretávať cez 

ŠPORT, RYBÁRI, HASIČI

týždeň mladí a budú spievať počas svätých omší cez týždeň či sa osmelia 
k akýmkoľvek aktivitám, ktoré pomôžu nám všetkým k pocitu 
spolupatričnosti, radosti a hrdosti vlastných koreňov. Podporte nás 
futbalistov návštevou štadióna aj keď sa nám možno nedarí výsledkovo 
podľa predstáv. Mužstvo má potenciál výkonnostne rásť a máme časť 
vlastných hráčov a neobvykle veľkú časť legionárov z okolia do 
ukončenia jarnej časti sezóny 2015. Hráči sú z Dolného Lopašova, 
Jalšového, Trnavy, Piešťan, Krakovian či Šípkového. Futbal pre radosť – je 
predovšetkým na nás, aby to tak čo najdlhšie vydržalo a spájalo. Dnes už 
obyvatelia obce nevytvárajú špalier ako niekedy v minulosti, keď prišli 
hráči zo zápasu. To pre hráčov musel byť úžasný pocit a pritom nehrali 
ani Ligu majstrov a prišli na obyčajnom konskom povoze...Potešme sa 
vzájomne.

Roman Táborský 

TABUĽKA 2014/2015
Poz   Z  V  R  P  G  A  B    
1  Leopoldov  20  15  2  3  58  19  47   
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ŠK RPF Jalšové– odhlásenie družstva dospelých zo súťaže. 

Hasiči Veľké Orvište
Rok 2015 začal pre našu DHZO dvoma základnými aktivitami: členovia 

začali spoločnú kondičnú prípravu behom na okruhu Veľké Orvište – 
Bašovce – Ostrov – Veľké Orvište a silovú prípravu v miestnej telocvični – 
za čo treba poďakovať starostovi a naším športovcom, ktorí nám prístup 
do posilňovne umožnili.

Na konci januára sa v našej obci konalo stretnutie zástupcov DHZO z 
okresov Piešťany a Hlohovec, pléna UzV DPO a zástupcov HaZZ. 
Predmetom stretnutia bolo zhodnotenie činnosti DHZ za obdobie roku 
2014 a schválenie plánu práce na rok 2015.

Počas Veľkončných osláv sa naši hasiči zúčastnili na slávnostnej 
bohoslužbe a následne procesie cez obec. Členovia DHZO tiež 
zabezpečovali počas procesie riadenie dopravy počas presunu na 
hlavnej ceste.

Na úseku starostlivosti o zverenú výstroj a techniku sme na týždennej 
báze kontrolovali stav techniky a vykonali kondičné jazdy na našej AVII. 
Počas jednej kondičnej jazdy sme na hlavnej ceste medzi Krakovanmi a 
Očkovom pomohli pri odpratávaní havarovaného vozidla z poľa na 
hlavnú cestu, kde havarovaný automobil naložila odťahová služba. 
Dopravná nehoda bola už zdokumentovaná Dopravnou políciou a pri 
nehode nedošlo k žiadnemu zraneniu iba ku hmotným škodám.

Dňa 11.3.2015 sa zástupcovia našej DHZO zúčastnili poslednej 
rozlúčky so zosnulým dlhoročným veliteľom DHZO v obci Dvorníky okr. 
Hlohovec.
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TJ Slovan Veľké Orvište – Sezónu si chceme 
užiť a dohrať so cťou

Po ukončení pôsobenia výboru TJ po jesennej časti, bolo nutné zistiť v 
akej kondícií sa klub nachádza. Situácia bola zložitá, avšak nie 
neriešiteľná. Z pôvodného výboru zostal Bohumil Herceg a doplnili ho 
legionári Dušan Lamoš a Roman Táborský. Situácia sa riešila aj s hráčmi, 
pretože nebolo isté koľko hráčov chce a môže pokračovať v rozbehnutej 
sezóne. Bolo nutné riešiť pohľadávky voči hráčom a hľadať nových tak, 
aby sme mohli nastúpiť a pritom zostať v medziach rozpočtu tvoreného 
zatiaľ iba z príspevku obce. Bohužiaľ to nie je možné úplne, ale zatiaľ nie 
je vhodné oslovovať sponzorov, pokiaľ futbal nemá plnú podporu a 
predovšetkým entuziazmus domácich hráčov. Mužstvo sa nakoniec za 
výraznej vnútornej sily Bohumila Hercega podarilo dať dohromady a 
dúfajme, že jeho súčasná kvalita zostane aj ďalšiu sezónu. Musíme byť 
realisti, pretože nám výrazne pomohlo odhlásenie mužstiev Piešťan a 
Jalšového zo svojich súťaží. Keď sa nám podarilo stabilizovať počet 
hráčov a aj ich kvalitu, prišlo zranenie viacerých z nich hneď v prvých 
dvoch kolách a opäť sme boli takmer na začiatku. Našťastie pre nás sme 
to zvládli, avšak za cenu výdavkov za hosťovania, s ktorými sme nerátali 
a tu je naozaj veľký dôvod na kritiku do vlastných radov. Zodpovednosť 
za TJ Slovan Veľké Orvište nemôže preberať iba zopár jednotlivcov, nie 
sme profesionálny klub, ale musí to byť hrdosť jej členov a 
sympatizantov (bývalí hráči, fanúšikovia aj ľudia, ktorí vedia pomôcť 
akýmkoľvek spôsobom z presvedčenia). Tu je jeden koreň problému, 
prečo sa neposúvame. Začína to absolútne pri základoch každého 
združenia a vôbec nemusí súvisieť so športom. Žijeme v náročnej dobe, 
kde má veľká časť obyvateľov existenčné problémy, druhá možno aj viac 

ako treba a preto každá aktivita má pomáhať zlepšovať aj to morálne, 
kultúrne a spoločenské postavenie obyvateľov každej obce a prípade 
futbalu - klubov. Paradoxne aj tým, že budú zapojení do diania a svojím 
malým príspevkom prispejú do života obce a spoločnosti. Je potrebné 
mať pravidlá členských príspevkov, rozpracovanú formu pomoci 
každého aj bývalého hráča a predovšetkým lojálneho fanúšika, pretože 
pre neho sa futbal hrá a on spolu prispieva na chod organizácie aj keď 
iba malým každozápasovým vstupným. Futbal a každá aktivita stojí v 
súčasnosti oveľa viac finančných prostriedkov a profesionálnejšieho 
prístupu ako to bolo pred desaťročiami, kedy stačilo mať chuť a elán a 
veci sa dali do pohybu či už za pomoci štátu, alebo výraznej súdržnosti 
obyvateľov. Niekedy stačili dve bránky a zohnať loptu a mohlo sa ísť hrať. 

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

 Srdečne im blahoželáme, prajeme veľa úspechov v ďalších 
ročníkoch súťaže Hollého pamätník.

Žiačky Natálka Šandriková a Marienka Melicherová postúpili do 
okresného kola, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. marca v CVČ „Ahoj“ v 
Piešťanoch.

Po veľkonočných sviatkoch sa uskutočnil výkup starého papiera v obci 
výmenou za hygienické potreby. Oslovili sme rodičov našich žiakov, 
ktorí ochotne nosili papier do školy. Pracovníci obecného úradu ho 
potom previezli na úrad a v sobotu odovzdali firme.

Touto cestou chcem poďakovať rod. Cziborovej, Chromej, 
Klampárovej, Hlavnovej, Melicherovej, Paulovičovej, Rebrovej, Almáši, 
Folajtárovej, Hornákovej, Mikloškovej, Šandrikovej a taktiež pánovi 
starostovi a pracovníkom obecného úradu.

Škola získala jar, toaletný papier, kuchynské utierky, hygienické 
vreckovky, ktoré nemusí kupovať.

V júni prebehne takáto akcia znova, preto starý papier, knihy 
môžete znova odkladať.

Ďakujem všetkým za spoluprácu.
Daša Ábelová

Víťazi boli odmenení diplomom a drobnými vecnými cenami. 

Zber starého papiera aj na ZŠ
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Je to samozrejme veľmi zjednodušené a nadnesené podanie, ale dnešná 
náročná doba vyžaduje mať krásny trávnik, spĺňať mnohé požiadavky a 
predpisy na to, aby ste mohli ísť hrať futbal a ľudia mali prečo prísť na 
štadión. Dnes veľkú časť rozpočtov tvoria náklady na energie, údržbu 
ihriska, platby rozhodcom atď. a tu musíme byť hrdí na to, že sa nám to 
podarilo vybudovať za pomoci viacerých ľudí. Systém a rozpočet, ktorí 
na svoju dobu bol veľmi pokrokový a výrazne stabilizoval klub tj. 
hospodár - príjem z prenájmu - podpora obce. Čo je teda problémom a 
to nielen vo Veľkom Orvišti? Atribúty slovenskej dediny: hrdosť, 
zodpovednosť, spolupatričnosť a radosť z toho, že robíme niečo pre 
seba, klub, obec v miere, ktorá nám prináleží v danej dobe. Klub 
nevyberá žiadny členský príspevok, hoci v stanovách je daný, hráči z 
obce nemajú zodpovednosť vrátiť požičané za starostlivosť, ktorá sa im 
dala. Často hľadáme pseudo dôvody, prečo nehrať a naopak 
nerozvíjame svoju osobnosť tréningom a hľadať možnosti ako hrať čo 
najlepšie a robiť radosť sebe, rodičom, fanúšikom... Za každý amatérsky 
futbalový klub má hrať predovšetkým partia skvelých kamarátov z obce, 
ktorí chcú robiť radosť sebe a následne aj ostatným, ktorí sú ich 
výkonom, (niekedy im stačí iba obyčajným entuziazmom) tak nadšení, 
že radi prídu v nedeľu aj s manželkou a deťmi na cigánsku a pivo, či 
malinovku a nájdu dôvod ako stráviť nedeľu a vzájomne sa podporiť. Na 
dedinách musia hrať futbal predovšetkým tí čo sú z obce, hrať futbal bez 
akýchkoľvek nezmyselných požiadaviek, osobných predsudkov a 
nárokov, ale naopak sa snažiť prispieť každoročným príspevkom 
(finančným), ale predovšetkým svojím prístupom podľa možností a 
daností osobnosti. Futbal je pre zábavu a radosť a to bol dôvod, prečo 
vznikol a stal sa veľkým svetovým fenoménom. Pri zábave to však 
nekončí. Je potrebné cítiť spoluzodpovednosť a byť aj tými, čo 
umožňujú jeden druhému, aby futbal bola zábava aj pre toho svojho 
blízkeho priateľa, suseda, spoluhráča a možno, aby sme boli vzorom pre 
našich nástupcov. Nebyť funkcionárov, hráčov, fanúšikov čo dali pre TJ 
Slovan Veľké Orvište dušu aj srdce v minulosti a už nie sú medzi nami, 
nikdy by sme neboli tu my, čo zastupujeme súčasnosť s príjemným a 
krásnym dedinským „ihriskom za kostolom“. Vzory pre iných sa nerodia 
na stromoch a v záhradách, ale dávame ho v rodinách, škole, práci, na 
ulici v každodenných vzťahoch a pre nás sú nenahraditeľné chvíle 
dobrého príkladu na ihrisku a v jeho blízkosti. Obyvatelia našej obce 
môžu využiť čas na spolupatričnosť, oddych, zábavu či odpočinok na 
rôznych miestach a  prispieť svojmu zdraviu tela, či duše troškou - 
výletom do blízkych Blacín, prejsť sa k rybníku, či ísť do kostola. Všade je 
vidieť kus záujmu jednotlivcov, alebo skupiny ľudí, na ktorých musíme 
byť hrdí. Príďte na futbal, veďme svoje deti, aby chceli reprezentovať 
obec aj futbalom, nech motivujeme v nich dlhoročný zvyk na malých 
dedinách a jednoducho do mládežníckeho veku boli futbalovo aktívni 
futbalisti, hasiči, alebo cez týždeň pomáhali v kostolnom spevokole 
resp. dopĺňali to, čo v obci v danom období chýba. Toho času nemáme 
mužstvo dorastencov vôbec, žiaci musia hrať spolu s Ostrovom, snáď sa 
vytvorí nádejné mužstvo požiarnikov, alebo sa budú stretávať cez 
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týždeň mladí a budú spievať počas svätých omší cez týždeň či sa osmelia 
k akýmkoľvek aktivitám, ktoré pomôžu nám všetkým k pocitu 
spolupatričnosti, radosti a hrdosti vlastných koreňov. Podporte nás 
futbalistov návštevou štadióna aj keď sa nám možno nedarí výsledkovo 
podľa predstáv. Mužstvo má potenciál výkonnostne rásť a máme časť 
vlastných hráčov a neobvykle veľkú časť legionárov z okolia do 
ukončenia jarnej časti sezóny 2015. Hráči sú z Dolného Lopašova, 
Jalšového, Trnavy, Piešťan, Krakovian či Šípkového. Futbal pre radosť – je 
predovšetkým na nás, aby to tak čo najdlhšie vydržalo a spájalo. Dnes už 
obyvatelia obce nevytvárajú špalier ako niekedy v minulosti, keď prišli 
hráči zo zápasu. To pre hráčov musel byť úžasný pocit a pritom nehrali 
ani Ligu majstrov a prišli na obyčajnom konskom povoze...Potešme sa 
vzájomne.

Roman Táborský 

TABUĽKA 2014/2015
Poz   Z  V  R  P  G  A  B    
1  Leopoldov  20  15  2  3  58  19  47   
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ŠK RPF Jalšové– odhlásenie družstva dospelých zo súťaže. 

Hasiči Veľké Orvište
Rok 2015 začal pre našu DHZO dvoma základnými aktivitami: členovia 

začali spoločnú kondičnú prípravu behom na okruhu Veľké Orvište – 
Bašovce – Ostrov – Veľké Orvište a silovú prípravu v miestnej telocvični – 
za čo treba poďakovať starostovi a naším športovcom, ktorí nám prístup 
do posilňovne umožnili.

Na konci januára sa v našej obci konalo stretnutie zástupcov DHZO z 
okresov Piešťany a Hlohovec, pléna UzV DPO a zástupcov HaZZ. 
Predmetom stretnutia bolo zhodnotenie činnosti DHZ za obdobie roku 
2014 a schválenie plánu práce na rok 2015.

Počas Veľkončných osláv sa naši hasiči zúčastnili na slávnostnej 
bohoslužbe a následne procesie cez obec. Členovia DHZO tiež 
zabezpečovali počas procesie riadenie dopravy počas presunu na 
hlavnej ceste.

Na úseku starostlivosti o zverenú výstroj a techniku sme na týždennej 
báze kontrolovali stav techniky a vykonali kondičné jazdy na našej AVII. 
Počas jednej kondičnej jazdy sme na hlavnej ceste medzi Krakovanmi a 
Očkovom pomohli pri odpratávaní havarovaného vozidla z poľa na 
hlavnú cestu, kde havarovaný automobil naložila odťahová služba. 
Dopravná nehoda bola už zdokumentovaná Dopravnou políciou a pri 
nehode nedošlo k žiadnemu zraneniu iba ku hmotným škodám.

Dňa 11.3.2015 sa zástupcovia našej DHZO zúčastnili poslednej 
rozlúčky so zosnulým dlhoročným veliteľom DHZO v obci Dvorníky okr. 
Hlohovec.
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V týchto dňoch sa pripravujeme na Floriánsku omšu, ktorá sa 
uskutoční 3.5.2015 o 9:00 v našom kostole. Pozvaní sú aj hasiči z 
Bašoviec a Drahoviec. Nasledovný víkend pripravujeme 1.hasičský ples 

ŠPORT, RYBÁRI, HASIČI

DHZO Veľké Orvište, ktorý sa uskutoční 9.5.2015 v našom KD.
Hasiči Veľké Orvište

OTÁZKY PRE STAROSTU

1. Ako vyrieši obec, že nie sú všetci občania pripojení na 
kanalizáciu? Pretože odpad potom končí v trativodoch, v 

záhradách a na poliach.

Môžem konštatovať, že pripojiteľnosť na kanalizáciu a uvedomenie 
našich občanov nám môžu okolité obce len závidieť. V súčasnosti máme 
pripojených cca 62 % obyvateľov. Len na porovnanie obec Ostrov 33 %, 
Banka 51 %, Krakovany 22 %.

Na druhej strane neznalosť zákona a nariadení neospravedlňuje. Naša 
obec sa nachádza v ochrannom pásme zdroja pitnej vody a podľa § 23 
ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách majú vlastníci stavby alebo pozemku povinnosť pripojiť 
stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody na verejnú 
kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa miesta a spôsobu 
pripojenia na verejnú kanalizáciu a tiež uzatvoriť zmluvu o pripojení s 
vlastníkom verejnej kanalizácie za predpokladu, že vlastník pozemku 
nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný 
spôsob nakladania s odpadovými vodami. Tieto skutočnosti potvrdzuje 
aj Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2011 o odpadoch.

Ak vlastník stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu nepripojí a 
nesplní technické podmienky týkajúce sa miesta a spôsobu pripojenia 
na verejnú kanalizáciu a neuzatvorí zmluvu o pripojení s vlastníkom 
verejnej kanalizácie v obci a nemá povolenie príslušného orgánu štátnej 
vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami, dopúšťa 
sa priestupku v zmysle ust. § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. v 
znení neskorších predpisov. 

Pri kontrole orgánmi na to oprávnenými musí občan, ktorý nie je 
pripojený na kanalizáciu predložiť doklady o tom, že odpad zo žúmp 
alebo septikov nekončí v záhrade ale na čističke odpadových vôd. Tieto 
doklady treba uschovávať počas doby posledných 3 rokov. Pri nesplnení 
týchto podmienok môže byť občanovi udelená pokuta vo výške od 16 
eur do 331 eur. Prípojka kompetenčne spadá do pôsobnosti stavebného 
úradu obce.

Firma Tavos s. r. o. Piešťany avizovala, že bude zvyšovať kontrolnú 
činnosť a tiež sa bude zaoberať podnetmi, ktoré im zasielajú nespokojní 
susedia. Občania by si mali uvedomiť, že vypúšťaním odpadu zo žúmp 
sa nedopúšťajú len priestupku, ale narušujú spolunažívanie a susedské 
vzťahy. 

2. Chýbajúci kryt na šachte za Ohrádkou je nebezpečný pre deti, 
čo s tým budte robiť?

Áno, máte pravdu, na šachte s vodou chýba kryt, ktorý bol kovový a 
už dlhšie je odcudzený. Na základe aj Vášho podnetu sme zabezpečili 
betónové platne, ktoré sme si sami vyrobili a v krátkej dobe budú na 
túto šachtu osadené.

3. Bude alebo nebude sa realizovať rekonštrukcia verejného 
osvetlenia?

Rekonštrukcia verejného osvetlenia sa bude realizovať v mesiaci máj 
2015. Pôvodné stĺpy verejného osvetlenia sa v obci zachovajú a na ne sa 
osadia nové svietidlá. Výmena stĺpov sa podľa projektu uskutoční len na 
Pažitnej a Hlavnej ulici. Z dôvodu umiestnenia líniovej stavby nie je 
potrebný súhlas vlastníka pozemku, napriek tomu som oslovil 
dotknutých spoluobčanov na Pažitnej ulici, ktorých som informoval o 
realizácii rekonštrukcie.

Poďakovanie
Veľmi rád by som sa touto cestou poďakoval Rybárskemu združeniu 

Záhumnie za zorganizovanie brigády pri oreze stromov na našom 
rybníku a tiež pánom Andrejovi Šiškovi a Antonovi Summerovi za 
pomoc pri obsluhe techniky, bez ktorých by nebolo možné tento orez 
uskutočniť. 
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OZNAMY

Separovaný zber

Pri pohľade z lietadla, alebo balóna na našu obec sa nechce veriť 
vlastným očiam, keď si uvedomíme, že prevládajú sivá farba ciest, 
farebné domy a len zopár zelených plôch. Stromov je menej a menej a v 
zimnom polroku o zelenej farbe hovoriť takmer nemôžeme. Zelenú si 
ľudia vybrali ako farbu, ktorá symbolizuje ochranu prírody a celej našej 
planéty. V škole učíme deti ako zachraňovať planétu a pritom si 
nevšímame to, že zelenej farby je okolo nás veľmi málo. Najlepšia cesta 
začať s tým niečo robiť je nasledovať tieto tri zásady: 

1. redukovať
2. znova používať
3. recyklovať

Redukovať znamená používať všetkého menej: menej energie, menej 
papiera, menej plynu a menej vody. Nakupovať u domácich výrobcov 
iba to, čo naozaj potrebujeme a znížime aj finančné výdavky rodiny.

Znova používať znamená nájsť nové použitie pre naše staré veci, 
napríklad prerobiť staré džínsy na novú tašku, a tak sa dokonale vyhnúť 
používaniu starej známej igelitky.

Recyklovať znamená vziať svoje použité veci ako plechovky, fľaše, 
umelé nádoby a papier a venovať ich ľuďom, ktorí ich vedia prerobiť na 
nové výrobky. A preto separujeme. Triedime látky, papier, technické 
výrobky, obaly z nápojov a kovy. Každý občan, okrem toho, že chráni 
prírodu, tak znižuje náklady obce na vývoz komunálneho odpadu. 

Novinkou v našej obci je triedenie tetrapakov. Tetrapaky sú 
viacvrstvové tepelne upravované obaly. Recykláciou je z nich možné 
vyrábať plnohodnotné výrobky ako tetrapakové dosky, vratné obaly a 
pod.. Tetrapaky tvoria menej ako 1 % hmotnosti v celkovom množstve 
komunálneho odpadu. Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, 
smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, 
avivážnych prostriedkov, ... Prázdne obaly pred odovzdaním treba 
najprv vypláchnuť pod tečúcou vodou. Záujemci si môžu prísť pre 
plastové vrecia na Obecný úrad. Vývoz bude podľa harmonogramu, 
ktorý je aj na stránke obce www.velkeorviste.sk, alebo na vývesnej tabuli 
pri obecnom úrade. 

RNDr. Renáta Schedlingová
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