Orvištské noviny
Ročník I.
Príhovor starostu
Vážení občania,
dovoľte, aby som Vás pozdravil pri
príležitosti vydania prvého čísla
Orvištských novín. Prvýkrát v histórii naša
obec začína vydávať vlastné noviny. Názov
novín sme zvolili tak, aby vystihoval, že sa
jedná o noviny našej obce. Orvištské
noviny sú ako periodická tlač riadne
zaregistrované na Ministerstve kultúry
Slovenskej republiky.
Cieľom Orvištských novín je pravidelne
poskytovať občanom objektívne
informácie o činnosti obecnej samosprávy
a všeobecne o živote občanov v našej obci.
V dnešnej informačnej spoločnosti majú
informácie mimoriadne dôležitú úlohu.
Pravdivá informácia pomáha, nepravdivá
informácia narobí zlo a škodí. Objektívne
informácie sú preto pre občanov a činnosť
samosprávy veľmi dôležité. Orvištské
noviny budú vychádzať raz za štvrťrok.
Obecný úrad zabezpečí ich distribúciu do
domácností a organizácií bezplatne.

Naše noviny sú na začiatku svojho života
a postupne sa budú vyvíjať. Na prospech
našej spoločnej veci bude, ak sa noviny
stanú skutočným obrazom života našej
obce, ak bude čo najväčší počet občanov
do nich prispievať, ak vo vzájomnom
dialógu postupne odstránime nedostatky,
ktoré sa iste vyskytnú aj v Orvištských
novinách. Ďakujem všetkým, ktorí sa
pričinili o vznik Orvištských novín. Želám
šéfredaktorovi, redakčnej rade a všetkým
nám, obyvateľom Veľkého Orvišťa, veľa
tvorivých nápadov, ako robiť naše noviny
čo najlepšie.
RNDr. Ľudovít Boleček

Číslo 1.

december 2007

Vážení spoluobčania, bratia a sestry!
O niekoľko dní budeme prežívať tie najkrajšie sviatky roka – Vianoce – sviatky
narodenia Božieho Syna Ježiša Krista. Vianočné sviatky nám prezrádzajú veľkosť Božej
lásky k nám ľuďom. Preto je správne, aby sme počas Vianoc všetci správne prežili pravú
lásku. Len vtedy vianočné sviatky budú mať význam pre každého človeka dobrej vôle.
Využime ich na zmenu spôsobu svojho života, na náš správny vzťah k večným hodnotám,
ako je Boh a duša človeka.
Vybudujme v našich rodinách, na pracoviskách, v našej obci priestor, kde bude každý
cítiť pravú lásku. Presvedčme sami seba, že žiť s Bohom je aj dnes možné a výhodné pre
náš život.
Vážení spoluobčania, bratia a sestry!
Všetkým Vám prajem Radostné a Požehnané Vianočné sviatky, v Novom roku 2008 veľa
zdravia duše i tela, úspechov vo Vašom osobnom živote i v práci a Božie požehnanie.
Mgr. Jozef Bohunický
dekan - farár

Príjemné prežitie Vianoc, veľa lásky, šťastia,
zdravia, pohody a úspechov v roku 2008
želá
redakcia

Pozývam Vás na spoločné privítanie Nového roka 2008. Stretneme sa
pred polnocou pred obecným úradom. Ohňostroj a prípitok je pripravený.
starosta
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Z histórie obce
Historické názvy našej obce :
• 1773

......Nagy Eorviscse, Gros-Orwische ,
Welko Orviscse
• 1786 ......Nagy-Oerwischcsche, Horné
Orvwissče
• 1808 ......Nagy-Eorvistye, Nagy-Örvistye
• 1863-1900 .Nagyörvistye
•1902-1913 ..Nagyörvisye
• 1920-1975 .Veľké Orvište
• 1976-1980 .Orvište
• 1990 ......Veľké Orvište

Stalo sa pred 100 rokmi: 18. októbra 1907
obec postihol požiar, pri ktorom zhoreli na
južnej strane obce hospodárske budovy
naplnené úrodou a niekoľko domov. Pri
požiari zahynulo aj dieťa Mária Oravcová.
Stalo sa pred 50 rokmi: 7. septembra 1957
bolo vo Veľkom Orvišti založené JRD. Prvým
predsedom bol Silvester Vavrinec.
Ing. Jaroslav Maco,
zástupca starostu obce

Kronika obce
Narodili sa: (01.01.2007 – 30.11.2007)
10.01.2007
05.02.2007
09.06.2007
12.07.2007
10.09.2007
20.09.2007
22.09.2007

.
.
.
.
.
.
.

Adam Hlavna
Ami Jessica Lmejdoub
Emma Doktorová
Matúš Sendi
Michal Marián Mikloška
Sára Jozeková
Timea Táborská

S úctou spomíname na pochovaných v
našej obci: (01.01.2007 - 30.11.2007)
19.02.2007
07.03.2007
06.04.2007
12.06.2007
15.10.2007
04.11.2007

.
.
.
.
.
.

Lamoš Stanislav /46 r./
Lipka Jozef /41 r./
Šišková Alžbeta /94 r./
Nedorostová Mária /93 r./
Lamošová Zuzana /78 r./
Darida Anton /61 r./

Demografický vývoj počtu obyvateľov
obce Veľké Orvište:
Pri sčítaní ľudu v roku 1991 mala obec
Veľké Orvište 967 obyvateľov. Pri
nasledujúcom sčítaní ľudu v roku 2001
zaznamenala naša obec pokles na 958
obyvateľov. Odvtedy však počet obyvateľov
stále stúpal.
V roku 2002 mala obec 965 obyvateľov, v
roku 2003 mala 976 obyvateľov, v roku 2004
mala 1000 obyvateľov, v roku 2005 mala
1024 obyvateľov, v roku 2006 mala 1040
obyvateľov. K 01.12.2007 mala obec Veľké
Orvište 1054 obyvateľov.
Od 01.01.2007 sa v našej obci narodilo 7
detí, na trvalý pobyt sa prihlásilo 19
občanov, z trvalého pobytu sa odhlásilo 9
občanov, zomrelo 6 občanov.
V obci žije 898 obyvateľov nad 15 rokov a
ich priemerný vek je 44,21 roka. Z toho
mužov starších ako 15 rokov je 457, ich
priemerný vek je 41,67 roka, žien je 441 s
priemerným vekom 46,84 roka. V obci je
153 detí do 15 rokov s priemerným vekom
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7,76 roka. Z toho je 75 chlapcov s
priemerným vekom 8,59 roka a 78 dievčat s
priemerným vekom 6,96 roka. Priemerný
vek obyvateľov obce je 38,9 roka, z toho
mužov 37,01 roka a žien 40,85 roka.
Ing. Alena Borovská, obecný úrad

Obecný úrad informuje
Na Obecnom úrade vo Veľkom Orvišti
pracujú v súčasnosti 2 pracovníčky, ktoré
vedú úradnú agendu: Ing. Alena Borovská a
Marta Bartková. Rada by som Vás
oboznámila s kompetenčným profilom
jednotlivých pracovníkov obecného úradu,
ktorý obsahuje opis kľúčových aktivít,
zodpovedností a povinností.
Za vedenie účtovnej agendy obce je
zodpovedná Ing. Alena Borovská. Pod jej
správu patria aj miestne dane a poplatky,
evidencia občanov, tvorba všeobecne
záväzných nariadení (VZN) na úrovni
samosprávy, písanie zápisníc zo zasadnutí
obecného zastupiteľstva (OcZ).
Účtovnú agendu v školských zariadeniach
komplexne zabezpečuje Marta Bartková.
Vedie majetok obce, spracováva agendu na
úseku sociálnej starostlivosti a stavebných
konaní, vedie pokladňu obecného úradu a
zabezpečuje účtovníctvo Telovýchovnej
jednoty Slovan Veľké Orvište.
Správu knižnice a knižničné služby pre
miestnych obyvateľov zabezpečuje Mária
Machajová.
Hlavný kontrolór obce je Eva Folajtárová.
Vykonáva kontrolu úloh
obce,
ktoré
vyplývajú z jej pôsobnosti ustanovenej
zákonom o obecnom zriadení. Kontrolná
činnosť je zameraná najmä na nakladanie s
majetkom obce, vedenie účtovníctva,
pokladničných operácií a hospodárenie s
finančnými zdrojmi v rámci schváleného
rozpočtu obce.
Správu a opravy obecného majetku,
menšie stavebné práce, organizovanie
aktivačnej činnosti uchádzačov o
zamestnanie zabezpečuje Stanislav
Nedorost.
Správcom športového areálu je Stanislav
Mihálik. V náplni jeho činnosti je
starostlivosť o športový areál ako celok.
Zodpovedá za materiálno – technické
zabezpečenie činnosti TJ Slovan Veľké
Orvište. Pán Mihálik tiež zodpovedá za
režim vykurovania v polyfunkčnej budove, v
ktorej sa nachádzajú priestory TJ Slovan
Veľké Orvište, klub dôchodcov, neštátne
zdravotné zariadenie IMAG s.r.o.,
zdravotné stredisko, stredisko osobnej
hygieny a práčovňa pre sociálne
odkázaných občanov.
V zmysle Zákona č. 470/2005 Z. z. o
pohrebníctve začala vykonávať pohrebné
služby v našej obci firma Pohrebné služby
KVARS so sídlom v Piešťanoch, s ktorou má
obec uzatvorenú zmluvu. Majiteľom firmy
je pán Lukáš Pazúrik, tel. č. 0907 520 813
alebo 0908 528 501. Ceny za pohrebnú
službu sú nasledovné: výkop hrobu
(160x80x205)cm/1 400,- Sk, výkop hrobu
(200x80x205)cm/1700,- Sk, odvoz
prebytočnej zeminy/300,- Sk, odkrytie
krycej dosky/500,- Sk, úprava hrobového
miesta/150,- Sk. Cenník je vyvesený aj na

úradnej tabuli pred obecným úradom.
Okrem týchto cien pozostalí neplatia
žiadne iné poplatky. Spravovanie
pohrebiska, t.j. starostlivosť o cintorín,
naďalej vykonáva obec. V zmysle
uvedeného zákona musí mať obec na túto
činnosť preškolenú osobu. Príslušný kurz a
skúšky o odbornej spôsobilosti na
prevádzkovanie pohrebiska vykonal Ing.
Jaroslav Maco.
Pracovníčky obecného úradu sú občanom k
dispozícii okrem utorka každý pracovný deň
v úradných hodinách: pondelok a piatok od
7.30 hod. do 15.00 hod, utorok je
nestránkový deň, streda od 7.30 hod. do
16.30 hod. a vo štvrtok od 7.30 hod. do
15.30 hod. V prípade potreby sa občania
môžu obrátiť na obecný úrad aj
prostredníctvom telefónu: č.: 7746 126,
alebo č. 7746 164 a aj prostredníctvom
elektronickej pošty: ou@velkeorviste.sk,
alebo info@velkeorviste.sk.
Marta Bartková, obecný úrad

Čo sa nám v obci podarilo
v r. 2007
Najdôležitejšou akciou v rozvoji obce v
tomto roku bola výstavba splaškovej
kanalizácie. Hoci výstavba kanalizácie nie
je financovaná z rozpočtu obce, budúcnosti
obce a nášho každodenného života sa
mimoriadne dotýka. Naša obec získala zo
svojej blízkej polohy pri Piešťanoch,
pretože mesto Piešťany zahrnulo do svojho
projektu aj okolité blízke obce: Moravany,
Banku, Kocurice, Veľké Orvište a Ostrov.
Stavba kanalizácie je financovaná z
prostriedkov Európskej únie. Prijímateľom
prostriedkov z EÚ je Trnavská vodárenská
spoločnosť, a.s., ktorá je investorom
stavby. Zhotoviteľom stavby je Združenie
pod vedením Váhostav Žilina SK, a.s..
Zhotoviteľ vybral na realizáciu stavby v
našej obci firmu Gasotherm - Plast s.r.o.,
jej výber obec nemala možnosť ovplyvniť.
Obec vystupuje ako stavebník.
Termín ukončenia stavby je 5.4.2008. Žiaľ,
stavba počas roka nepokračovala podľa
plánu a priniesla najmä do nášho
každodenného života množstvo problémov.
Napriek tomu, že starosta a zástupca
starostu na kontrolných dňoch žiadali
nápravu, problémy pretrvávajú. Váhostav
Žilina SK, a.s. však garantuje, že stavba
bude dokončená v termíne. Treba tiež
spomenúť, že firma Gasotherm - Plast s.r.o.
obci aj pomohla napr. tým, že bezplatne
dodala štrk pri stavbe hlavného skladu,
pomohla s odvozom orezaných konárov,
vybudovala trativod na školskom dvore a
pod.
Hodnota dokončenej kanalizácie bude cca
30 mil. Sk. S kolaudovaním kanalizácie bude
mať obec úplné vybavenie inžinierskymi
sieťami, čo nemajú ani niektoré časti
miest.
Počas roka sme realizovali viacero
investičných akcií. V priestoroch bývalej
garáže sme zriadili servisnú dielňu pre
potreby obce. Pri starostlivosti o obecný
majetok je množstvo drobných opráv a
takúto servisnú dielňu obec potrebuje.
Obec pociťovala tiež nedostatok vhodných
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skladových priestorov. Vo dvore pri
požiarnej zbrojnici sme preto vybudovali
hlavný sklad obce, kde sme uskladnili rôzny
obecný majetok. Sklad súčasne slúži ako
garáž pre obecné auto. Na jar sme obnovili
fasádu obecného úradu, kultúrneho domu a
požiarnej zbrojnice. Ako to už pri oprave
starých budov býva, rozsah prác bol
rozsiahlejší, než sme pôvodne
predpokladali. Obnovili sme aj fasádu
evanjelickej zvonice, pričom na náklady
občania prispeli zbierkou, ktorú
zorganizoval pán Miloš Lamoš. V budove
obecného úradu bolo treba rekonštruovať

Nová servisná dielňa
elektroinštaláciu. Obnovená bola aj
kancelária starostu obce. V budove
základnej školy doteraz nebola teplá voda,
na jeseň sme
tu preto nainštalovali
ohrievače teplej vody.
Pri kabínach TJ sme vybudovali krytú
terasu. Pán Rybárik, ktorý má prenajatý bar
v kabínach TJ, terasu zateplil na vlastné
náklady. Tým zhodnotil obecný majetok, za
čo mu ďakujem. Začali sme s čistením
brehov rybníka. V závere roka sme stihli
základnú opravu zdevastovaného oplotenia

Obnovená evanjelická zvonica
cintorína. Na jar opravu plota dokončíme
doplnením chýbajúcich panelov a celý plot
nanovo natrieme. V tejto súvislosti chcem
požiadať občanov o spoluprácu pri ochrane
obecného majetku. Nie je predsa možné,
aby pri tak rozsiahlej devastácii oplotenia
cintorína nikto nič nevidel.
Na základnej a materskej škole sme v
rámci zdravej výživy začali deťom podávať
mliečnu desiatu. V školskom roku 2006/07
sme na základnej škole zriadili Cenu
starostu obce pre najlepšieho žiaka s
finančným ocenením. Aj touto formou
chceme motivovať žiakov v dosahovaní čo
najlepších výsledkov vo vzdelávaní a
poukázať na veľkú dôležitosť vzdelania v
ich ďalšom živote. Je potešiteľné, že
pedagógovia materskej a základnej školy sa
snažia získať vlastnou aktivitou ďalšie
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finančné prostriedky na rozvoj školstva v
našej obci.
Veľmi aktívne pracovala najmä komisia
kultúry a školstva pod vedením pani
Magdalény Strakovej. Táto komisia
zorganizovala niekoľko veľmi vydarených
podujatí. K najlepším patril majáles a
oslavy sv. Huberta. Tradične aktívna bola aj
komisia sociálnych vecí a zdravotníctva pod
vedením pani Margity Knapcovej. K
najkrajším akciám sociálnej komisie každý
rok patrí Vianočné posedenie pre
d ô c h o d c o v. N a j m a s o v e j š í m a
najdôležitejším športom v obci je futbal.
Väčšiu spokojnosť sme mali z
výkonov žiakov a dorastencov, s
výkonmi a prístupom hráčov A
mužstva nie sme spokojní. Napriek
tomu futbal tvorí významnú
kultúrnospoločenskú zložku života
obce a obec bude v rámci svojich
možností TJ podporovať. Ďakujem
hráčom a všetkým, ktorí
zabezpečujú činnosť TJ Slovan
Veľké Orvište. Predovšetkým
ď a k u j e m p á n o m Ro m a n o v i
Táborskému a Bohušovi Hercegovi,
ktorí nezištne, napriek niekedy
nepriaznivej atmosfére, pre futbal
v našej obci urobili a robia
veľa. Podrobnejšie sa o
činnosti v oblasti kultúry,
školstva, sociálnych vecí a
športu dočítate v
samostatných článkoch.
Naša obec spolu s okolitými
obcami, s mestom Vrbové a rôznymi
organizáciami založili mikroregión
Podmalokarpatské partnerstvo, o.
z. Vedenie a členovia mikroregiónu
pracujú na projekte spoločnej
stratégii rozvoja mikroregiónu.
Projekt by mal byť dokončený vo
februári 2008. Náš mikroregión
bude partnersky spolupracovať s
tromi susednými mikroregiónmi.
Prvý združuje obce a organizácie zo
severnej časti Trnavského
okresu, druhý združuje
subjekty z okresu Hlohovec
a z časti aj okresov Piešťany, Trnava
a Galanta. Tretí mikroregión
združuje subjekty z okresov Senica
a Skalica. Všetky tieto mikroregióny
vytvoria následne organizáciu,
ktorá bude mať štatút euroregiónu.
Ďalším krokom bude uzatvorenie
partnerstiev s euroregiónmi
okolitých štátov (Rakúsko, Česko a
Maďarsko). Vytvorením
Euroregiónu sa nám
sprístupnia zdroje z fondov
Európskej únie potrebné na
zabezpečenie našich
projektov.
Vytvorenie euroregiónu je
v súlade s plánmi našej
obce vypracovať projekty
na čerpanie prostriedkov z fondov
Európskej únie. Ako hlavnú akciu
pripravujeme projekt obnovy
centrálnej zóny obce, ktorú tvorí
Hlavná ulica od cintorína po školu,
Školská a Pažitná ulica. Na týchto
uliciach chceme rekonštruovať
cestu, chodníky a upraviť zelenú
zónu s lipovou alejou popri potoku
Barina. Zelený pás s novou
výsadbou vhodných drevín bude
pokračovať až na koniec Pažitnej
ulice. Hodnota tohto diela bude cca 15
miliónov Sk. Finančné prostriedky chceme
získať z fondov Európskej únie. Aby sme boli
úspešní, potrebujeme v prvom rade mať
pripravený načas dobrý projekt a
vysporiadané majetkoprávne vzťahy k

pozemkom, na ktorých sa nachádzajú
miestne komunikácie. Pozemky pod
miestnou komunikáciou na Hlavnej
a
Školskej ulici patria obci, ale na miestnej
komunikácii na Pažitnej ulici do cesty
zasahujú aj súkromné pozemky. Tento
problém sa obec usilovala vyriešiť už v
minulosti, ale riešenie nebolo dotiahnuté
do konca. V nasledujúcom období obec
opäť osloví obyvateľov Pažitnej ulice a
navrhne spôsob vyriešenia
majetkoprávnych vzťahov. Chcem apelovať
na obyvateľov Pažitnej ulice, aby boli obci
ústretoví v tejto súvislosti, pretože ak
nenájdeme obojstranne výhodne riešenie,
zablokujeme tým celý projekt.
Za nami je rok práce. Ďakujem
zamestnancom obce za plnenie pracovných
úloh, aktivačným pracovníkom, pretože
svojou prácou pomáhajú obci, poslancom a
členom komisií za ich záslužnú prácu v
prospech obce. Poďakovanie patrí firmám
a občanom, ktorí pre obec realizovali rôzne
stavebné, maliarske, natieračské,
obkladačské, kovomotážne, dopravné,
inštalatérske, krajčírske, dekoračné,
stolárske, servisné a iné práce. Ďakujem
podnikateľom, ktorí vytvárajú pracovné
príležitosti pre našich občanov a sponzorujú

Nový hlavný sklad obce
školy, športové, kultúrne a rôzne iné
spoločenské podujatia. Osobitná vďaka
patrí tým, ktorí sa zaslúžili o vznik
Orvištských novín.
Vážení občania, dovoľte aby som vám
zaželal šťastné a pokojné vianočné sviatky
v kruhu svojich rodín. V novom roku vám
želám pevné zdravie a vašim rodinám
súdržnosť a rodinné teplo. Želám nám
všetkým, aby sme v roku 2008 pokročili v

Oprava oplotenia cintorína
obnove a rozvoji obce, aby sme z Veľkého
Orvišťa vytvorili modernú obec, v ktorej
budú bývať jej obyvatelia v zdravom a
príjemnom životnom prostredí a
návštevníci obce budú oceňovať našu
starostlivosť o svoju obec.
RNDr. Ľudovít Boleček
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Výkopové práce budú realizované strojovo
mimo úsekov križovania s podzemnými
Samospráva obce sa pri financovaní svojej činnosti nemôže spoliehať len na prostriedky vedeniami, ktoré budú vykonávané ručne.
zo štátneho rozpočtu, miestnych daní a poplatkov. Musí sa aktívne usilovať získať P o d ľ a p r o j e k t u n a m i e s t n y c h
dodatočné zdroje. Takouto možnosťou je reagovanie na rôzne grantové programy, ktoré komunikáciách je zásyp potrubia vo výške
vyhlasujú ministerstvá a rôzne nadácie. V tomto roku sne vypracovali niekoľko projektov. 30 cm štrkopieskom s následným dosypaním
Takto sa nám podarilo získať do rozpočtu obce ďalších 147 793,- Sk. Z týchto prostriedkov vybranej zeminy so zhutnením. Povrch
sme zakúpili vybavenie pre ihrisko na školskom dvore, rozšírili sme vybavenie detského miestnych komunikácií je zhotovený
ihriska pri materskej škole, pripravili sme priestory pre pamätnú izbu obce a vybudovali recyklovaným asfaltom o hrúbke 6 cm s
sme stredisko osobnej hygieny a práčovňu pre sociálne odkázaných občanov.
betónovým podložím o hrúbke 10 cm. Na
štátnej
ceste je dosypanie len štrkopieskom
p. č.
Názov projektu
Poskytovateľ grantu
Autor projektu
Dotácia (Sk)
so zhutnením, povrch vozovky je zhotovený
1 Internetizácia obecnej knižnice
Ministerstvo kultúry SR
Mária Machajová
0
novým asfaltom o hrúbke 6 cm s betónovým
2 Doplňovanie knižničného fondu
Ministerstvo kultúry SR
Mária Machajová
10 000
podložím o hrúbke 20 cm.
obecnej knižnice
3 Informačné centrum otvorená knižnica
Konto Orange
Mária Machajová
0
V súčasnosti sa splaškové vody
pre všetkých
4 Zelená škola
Nadácia Ekopolis E. Folajtárová, Ľ. Boleček
0
zachytávajú v žumpách, ktoré vo väčšine
prípadov nespĺňajú normy. Produkované
5 Zveľadenie školského dvora
Nadácia SPP
Mária Šišková
20 000
pri materskej š kole
splaškové vody sa vyvážajú aj na
6 Zriadenie pamätnej izby obce
Trnavský samosp. kraj
Ľudovít Boleček
10 000
poľnohospodárske pozemky a záhrady
o b y t n ý c h d o m o v. Te n t o s p ô s o b
7 Rekonštrukcia trávnatého ihriska
Trnavský samosp. kraj
Ľudovít Boleček
20 000
v školskom areáli
zachytávania a zneškodňovania splaškových
8 Obnova a rozšírenie športového areálu
Trnavský samosp. kraj Ľ. Boleček, R. Táborský
0
vôd je nevyhovujúci z hľadiska
pre všetkých
9 Stredisko osobnej hygieny a práčovňa
Trnavský samosp. kraj
Anna Bolečková
17 793
hygienického, ochrany spodných vôd a
pre sociálne odkázaných občanov
životného prostredia. Kanalizácia v našej
10 Stredisko osobnej hygieny a práčovňa
MPSVaR SR
Anna Bolečková
70 000
pre sociálne odkázaných občanov
obci je mimoriadne dôležitá aj z hľadiska
11 Využitie IKT v jednotlivých predmetoch
Cena Slovak Telecom
Jana Pálková
zatiaľ
toho, že v katastri našej obce sa nachádza
na 1. stupni ZŠ
nevyhod.
12 Zelená oáza v školskom areáli
Nadácia Ekopolis
Anna Bolečková
zatiaľ
jeden z najväčších zdrojov pitnej vody v
nevyhod.
trnavskom
regióne. Tento zdroj zásobuje
SPOLU
147 793
pitnou vodou široké okolie vrátane mesta
RNDr. Ľudovít Boleček
Pi e š ť a n y. Vy b u d o v a n i e s p l a š k o v e j
kanalizácie v našej obci podstatne zlepší
dispečingu ČOV Piešťany. Z hlavnej vplyv na životné prostredie, ochráni
Kanalizácia v našej obci
čerpacej stanice budú splaškové vody podzemný zdroj pitnej vody a zníži
prečerpávané do už vybudovaného občanom náklady na zneškodňovanie
Na jeseň minulého roka sa v našej obci výtlačného potrubia DN 300 kanalizácie
splaškových vôd.
začala budovať splašková kanalizácia. V PRESSKAN so zaústením do čističky
Budovanie kanalizácie nám prinieslo veľa
nasledujúcich riadkoch
sú uvedené odpadových vôd v Piešťanoch.
negatívnych
skutočností a dopadov. Sú to
základné technické údaje o tejto stavbe,
Domáce prípojky, odbočky, budú
ktorá zmenila našu obec na veľké zhotovené len na verejných častiach po dlhé časové obdobia od vykopania ryhy až
stavenisko. Investičná akcia takého hranicu súkromných pozemkov. Každá po konečnú úprava povrchu miestnych
rozsahu, finančného nákladu a časovej prípojka (odbočka) od stoky na ulici má byť komunikácií. Počas letného obdobia sa
náročnosti nebola v našej obci doteraz ukončená šachtou na súkromnom pozemku obyvatelia sťažovali na zvýšenie prašnosti a
realizovaná.
každého obytného domu. Samotnú prípojku počas mokrého počasia zase na zablatené
Účelom stavby je vybudovanie a po vlastnom pozemku do domu si bude komunikácie. Problémy
pri budovaní
odkanalizovanie obce Veľké Orvište financovať každý občan na vlastné náklady, splaškovej kanalizácie,
pripomienky a
splaškovou kanalizáciou so zaústením do podobne ako napr. prípojku plynu. Do sťažnosti občanov, neboli vedeniu obce
vybudovaného výtlačného potrubia s prípojky nie je možné napojiť dažďové ľahostajné.
Na zasadnutia obecného
prečerpávaním do čističky odpadových vôd vody zo striech.
zastupiteľstva boli pozývaní zodpovední
v Piešťanoch. Splašková kanalizácia podľa
pracovníci a majiteľ firmy Gasotherm pôvodného projektu z roku 2002 mala byť Technické údaje:
Plast s.r.o..
Pripomienky a námietky
vybudovaná systémom PRESSKAN - tlakovou Minimálny sklon potrubia PVC DN 250: 6 ‰
občanov boli riešené aj priamo v priebehu
kanalizáciou i pre okolité obce Ostrov,
Minimálny sklon potrubia PVC DN 300: 5 ‰
stavby a na konkrétnom úseku stavby.
Bašovce, Pobedim, Očkov, Podolie. Z tohto
Kapacita
potrubia:
55,5
l/s.
Starosta
obce a zástupca starostu sa
projektu je vybudované hlavné výtlačné
niekoľkokrát
zúčastnili kontrolných dní
Zhotoviteľ
projektu:
Deponia
System,
potrubie od obce Podolie až do zberača v
stavby konaných na Trnavskej vodárenskej
priemyselnej časti mesta Piešťany. Na tento s.r.o.
spoločnosti a.s.. Na obecný úrad sme zvolali
hlavný kanalizačný zberač sa teraz Investor: Trnavská vodárenská spoločnosť
dňa 11.10. mimoriadnu kontrolnú poradu,
budovaná splašková kanalizácia napojí pri a.s., Piešťany
Topoľovom. V našej obci bude na tento Budúci prevádzkovateľ: Trnavská
kde sme opäť vyslovili nespokojnosť s
zberač napojená aj kanalizácia obce Ostrov. vodárenská spoločnosť a.s., Piešťany
dodržaním termínov stavby a dokončením
Odkanalizovanie našej obce je navrhnuté Zhotoviteľ stavby: Združenie pod vedením povrchových úprav rozpracovaných
s hlavným zberačom a prislúchajúcimi Váhostav Žilina SK a. s.
úsekov. Napriek problémom s realizátorom
stokami, ktoré prakticky kopírujú Subdodávateľ: Gasotherm - Plast s.r.o.
prác firmou Gasotherm - Plast s.r.o.
jednotlivé ulice. Všetky splaškové vody z Celková dĺžka potrubia: 4 744 m
garantuje Váhostav Žilina SK a.s. ako
obce pritečú do hlavnej čerpacej stanice, Počet odbočiek (prípojok): cca 300
zhotoviteľ stavby, že termín dokončenia
ktorá je umiestnená pred domom č. 404 v
kanalizácie 5.4.2008 bude dodržaný. Preto
novej zástavbe Topoľové. Odkanalizovanie Celkové náklady: 858 500,- EUR
majme
ešte trochu trpezlivosti a dúfajme,
je navrhnuté v gravitačnom prevedení, t.j. Termíny stavby: začiatok 09/2006
že
stavba
bude skolaudovaná v stanovenom
ukončenie 04/2008
samospádom, s piatimi pomocnými
Uvedené údaje a náklady sú podľa termíne.
čerpacími stanicami. V každej čerpacej
Ing. Jaroslav Maco,
stanici bude umiestnené čerpadlo so suchou technickej správy z projektu pre stavebné
zástupca starostu obce
rezervou. Ovládané budú z centrálneho povolenie .

Získali sme prostriedky z grantov
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Predstavujú sa vám komisie obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Orvišti
zriadilo 7 komisií, ktoré mu v priebehu
volebného obdobia majú pomáhať pri
riešení odborných úloh, vyplývajúcich zo
samosprávnych funkcií obce. Sú to: komisia
financií, komisia kultúry a školstva, komisia
pre podnikanie a rozvoj obce, komisia
sociálnych vecí a zdravotníctva, komisia
športu a mládeže,
komisia životného
prostredia a výstavby, komisia verejného
poriadku.
Podľa zákona sú komisie
odborným
orgánom obecného zastupiteľstva a obecné
zastupiteľstvo ich môže zriadiť v zmysle §15
Zákona o obecnom zriadení. Plnia funkciu
poradnú – vypracovávajú stanoviská k
návrhom materiálov ako podklad pre
rozhodovanie obecného zastupiteľstva,
spolupracujú pri tvorbe koncepcie rozvoja
danej obce, iniciatívnu – vypracovávajú
návrhy a podnety na riešenie záležitostí,
patriacich do oblasti ich pôsobenia,
spracúvajú návrhy všeobecne záväzných
nariadení, kontrolnú – kontrolujú plnenia
uznesení obecného zastupiteľstva,
kontrolujú dodržiavanie všeobecne
záväzných nariadení, upozorňujú orgány
obce na nedostatky, ktoré zistia na svojom
úseku a iniciatívne prispievajú k ich
odstráneniu. Komisie plnia aj ďalšie úlohy v
rámci jednotlivých funkcií a ich zloženie a
úlohy im určuje obecné zastupiteľstvo.
Ak majú komisie plniť odborné úlohy, mali
by v nich pracovať odborníci na príslušnú
oblasť. Preto záležalo na predsedoch
komisií, ako odborne zdatných ľudí si do
komisií dokážu získať, aby boli schopné
p l n i ť ú l o h y, k t o r ý m i i c h o b e c n é
zastupiteľstvo poverilo. Keďže je aj koniec
kalendárneho roka, chceme vás oboznámiť
nielen s úlohami komisií, ale aj s výsledkami
ich práce.

Komisia financií
Predseda: Ing. Andrea Borisová. Členka:
Renáta Belicová
Úlohou komisie je predovšetkým
spolupracovať s pracovníčkami obecného
úradu a komisiami pri tvorbe rozpočtu
obce, spolupracovať s pracovníčkami
obecného úradu, komisiami a hlavným
kontrolórom pri kontrole plnenia rozpočtu
obce, navrhovať ceny prenájmu, príp.
predaja obecného majetku, spolupracovať
s inými komisiami pri tvorbe projektov na
rozvoj obce.

Komisia verejného poriadku
Predseda: Peter Vavrinec. Členovia:
Miroslav Boris, Branislav Vavrinec
Úlohou komisie je predovšetkým
navrhovať opatrenia na ochranu
bezpečnosti obyvateľov,
navrhovať
opatrenia na ochranu obecného majetku,
riešiť spory medzi občanmi, prípady
poškodzovania obecného majetku a
podieľať sa na tvorbe projektov.
Aj v našej obci sa vyskytujú problémy vo
verejnom poriadku. Sú to problémy v
medziľudských vzťahoch, v susedských
vzťahoch, v poškodzovaní obecného alebo
súkromného majetku. V priebehu tohto
roku komisia musela riešiť takéto problémy
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dvakrát. V prvom prípade komisia riešila
problém susedských vzťahov. V druhom
prípade komisia riešila nevhodné správanie
sa fanúšika na futbalovom štadióne počas
majstrovského zápasu, za čo TJ Slovan
Veľké Orvište dostala od futbalového zväzu
finančnú pokutu. Dotknutá osoba po
prerokovaní na komisii pokutu futbalovému
klubu uhradila v plnej výške.

Komisia pre podnikanie a
rozvoj obce
Predseda: Ing. Ondrej Maco. Členovia: Bc.
Lucia Balážiková, Bc. Igor Maco, Ing. Michal
Florek
Úlohou komisie je predovšetkým
navrhovať opatrenia na rozvoj obce v
súlade s územným plánom obce (ÚP),
iniciovať príchod nových firiem do obce,
propagovať obec (internet, médiá,...),
spolupracovať s podnikateľmi v obci,
podávať iným komisiám návrhy na projekty
a spolupracovať pri ich tvorbe (fondy
nadácií, ministerstiev, štrukturálne fondy
EÚ).

Komisia životného prostredia
a výstavby
Predseda: Eva Folajtárová. Členovia: Ing.
Andrea Borisová, RNDr. Viera Hrebíčková,
Jozef Kováčik ml.
Úlohou komisie je predovšetkým
navrhovať opatrenia na zveľaďovanie
verejnej zelene, vykonávať osvetovú
čin n osť o e k ológii a odpa dovom
hospodárstve medzi obyvateľmi,
spolupracovať s MŠ a ZŠ pri ekologickej
výchove detí, dohliadať na súlad stavebnej
činnosti s územným plánom obce (ÚP),
podieľať sa na tvorbe projektov.
Za najvýznamnejšiu činnosť v tomto roku
považujeme zapojenie
obce
do
separovaného zberu tetrapackových
obalov.

Komisia kultúry a školstva
Predseda: Magdaléna Straková. Členovia:
Eva Folajtárová, Marián Hošták, Janka
Kovačiková, Mária Machajová, Katarína
Melicherová, Jana Palková
Úlohou komisie je predovšetkým
navrhovať opatrenia na rozvoj kultúry a
školstva v obci, spolupracovať s miestnou
knižnicou, organizovať kultúrne podujatia,
spolupracovať v kultúrnej oblasti s
materskou a základnou školou, podieľať sa
na tvorbe projektov na rozvoj kultúry a
školstva v obci.

Karneval žiakov základnej školy

Komisia kultúry a školstva mala v tomto
roku veľmi bohatú činnosť. Rezko začala na
začiatku roka v období fašiangov a
usporiadala spolu so Združením rodičov pri
Základnej škole vo Veľkom Orvišti karneval
pre deti. Deťom do tanca hrala hudobná
skupina VUMA a sála kultúrneho domu ožila
tancom, radosťou a súťažením detí, ale aj
dospelých. Rodičia pripravili deťom
občerstvenie a bohatú tombolu. Finančný
zisk z tejto akcie bol určený na potreby detí
základnej školy. Komisia nezabudla na deti
ani počas jarných prázdnin a v spolupráci s
obecnou knižnicou na vyplnenie voľného
času pripravila v dňoch 5.3 a 9.3. „tvorivé
dielne“ v obecnej knižnici. Tu sa deti zahrali
a vytvárali si rôzne pamiatkové predmety,
kreslili a vystrihovali.
V mesiaci marec komisa pozvala do
kultúrneho domu ochotnícke divadlo z
Považian. Jeho členovia predviedli
divadelné predstavenie Kamenný
chodníček. Akcia sa stretla s veľkým
úspechom, kultúrny dom bol takmer plný.
Sviatkom pre každého učiteľa je Deň
učiteľov, ktorý je v kalendári zapísaný pod
dátumom 28. marec. Ani my sme na našich
učiteľov nezabudli a pripravili sme pre nich
malé posedenie s pohostením a darčekmi,
ktoré im odovzdal starosta obce.
V rámci zachovania kultúrnych tradícií,
sme sa rozhodli pripraviť pre občanov pri
príležitosti stavania mája kultúrny

Majáles
program, spojený s ľudovou veselicou. Pri
stavaní mája spieval folklórny súbor Povoja
z Piešťan a hrala ľudová kapela Vavrinecká
trojka. Veľa zúčastnených občanov sa
mohlo občerstviť pohárikom bieleho vínka a
grilovaným mäskom v stánku s
občerstvením. Po postavení mája sa
občania odobrali do kultúrneho domu, kde
do tanca zahrala hudobná skupina Smoliari.
A keďže na druhý deň bol sviatok, veselá
chasa sa v kultúrnom dome bavila až do
skorého rána. Tak veselý majáles si naši
občania nepamätajú.
Máj je mesiac, v ktorom je aj jeden z
najkrajších sviatkov v roku a to Deň matiek.
Preto komisia kultúry a školstva v spolupráci
so Základnou a Materskou školou vo Veľkom
Orvišti pozvala všetky mamičky a babičky v
nedeľu popoludní na posedenie s kultúrnym
programom. Ku kultúrnemu programu
prispel aj ochotnícky súbor z Vrbového. Deti
odovzdali mamičkám vlastnoručne
vytvarované a upečené srdiečka, ktoré
urobili v spolupráci s učiteľkami, knižnicou
a školskou kuchyňou.
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Veľmi peknou akciou bol Medzinárodný
deň detí, ktorý členovia komisie usporiadali
na futbalovom ihrisku TJ Slovan Veľké
Orvište v sobotu 2.júna 2007. Všetky deti si
mohli overiť svoje pohybové zručnosti a
šikovnosť v rôznych hrách a súťažiach.
Vďaka sponzorom si všetky deti pochutnali
na sladkostiach a džúsoch. Vyvrcholením
bola veľká opekačka, ku ktorej sa pridali aj
niektorí rodičia.
Ani počas letných prázdnin členovia
komisie neodpočívali, ale usporiadali
tanečnú zábavu v kultúrnom dome v hodovú
nedeľu 12. augusta. Do tanca hrala hudobnú
skupina VUMA.
Jednou z najväčších osláv v našej obci boli
oslavy sviatku sv. Huberta na miestnom
ihrisku v sobotu 29. septembra 2007. Táto
akcia s bohoslužbou bola usporiadaná
spoločne s Poľovníckym združením Blacina
Ostrov, Maticou slovenskou vo Veľkom
Orvišti a Hasičským zborom vo Veľkom
Orvišti. Bohatá účasť občanov nielen
Veľkého Orvišťa ale aj Ostrova a Bašoviec
svedčí o tom, že úroveň novovytvorenej
tradície týchto osláv neklesá, ale naopak je
z roka na rok vyššia. Na budúci rok sa budú
oslavy sv. Huberta konať v Bašovciach.
Susedné obce Veľké Orvište, Ostrov a
Bašovce sa budú postupne striedať v
usporiadaní osláv sv. Huberta. Veríme, že aj
táto forma osláv sv. Huberta prispeje k
rozvoju medziľudských vzťahov obyvateľov
všetkých troch susedných obcí.
Príchod sv. Mikuláša naši najmenší vždy
netrpezlivo očakávajú. Aj túto akciu
pripravila komisia v spolupráci s obecným
úradom. Akcia sa uskutočnila 5. decembra
2007 v kultúrnom dome Veľké Orvište.
Komisia kultúry a školstva v našej obci má
široké pole pôsobnosti. Rôznymi akciami
chce aj v budúcnosti prispievať k pozitívnej
nálade medzi občanmi našej obce, k
rozvoju širších pozitívnych vzťahov medzi
občanmi a k zmysluplnému tráveniu
voľného času hlavne detí a mládeže. Svojou
účasťou a nápadmi budete aj vy určite
prínosom k plneniu týchto cieľov. Už teraz
sa tešíme!

Stavanie mája

Komisia sociálnych vecí a
zdravotníctva
Predseda: Margita Knapcová. Členovia:
Ing. Mgr. Anna Bolečková, Pavol Košinár,
Anna Macová, Anna Miháliková, Libor Šiška
Úlohou komisie je predovšetkým
navrhovať riešenie sociálnych problémov
o b č a n o v, p o s k y t o v a ť o b y v a t e ľ o m
informácie
v oblasti sociálneho
zabezpečenia, podieľať sa na inklúzii
sociálne znevýhodnených skupín
obyvateľov, spolupracovať so zdravotným
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strediskom, tvoriť projekty zamerané na
riešenie problémov sociálne znevýhodnených skupín občanov a na rozvoj
sociálnych služieb v obci.
Činnosť tejto komisie je veľmi pestrá.
Komisii sa v spolupráci s obecným úradom
podarilo zmierniť dlhodobý problém
nepriaznivej sociálnej situácie v jednej
rodine v našej obci. Obec rodine
zabezpečila WC, vyčistila dvor a dom.
Členovia komisie a niektorí občania
pomohli tejto rodine s nábytkom a
potrebným vybavením domácnosti, s
vymaľovaním domu a v rámci možností
dohliadajú na dodržiavanie základných
hygienických návykov v tejto rodine.
Týmto sa podarilo zlepšiť kvalitu bývania,
hygieny a problém so stravovaním v tejto
rodine.
Komisia pomáhala pri umiestňovaní
občanov do zariadení sociálnych služieb. U
občanov, ktorým chýbalo potrebné
vybavenie na pobyt v zariadení, osobná
bielizeň, potreby osobnej hygieny a iné
veci, pomohla s ich zaobstaraním. Členovia
komisie a starosta obce tiež navštevujú
našich občanov v týchto zariadeniach a
pomáhajú im udržiavať kontakt so svojimi
priateľmi a s obcou. Niekedy stačí naozaj
málo, aby sa ľudia necítili byť osamelí,
nepotrební, vylúčení z kolektívu, či zo
života obce.
V priestoroch klubu dôchodcov pripravila
komisia pre občanov diskusiu k
problematike poskytovania starobných a
invalidných dôchodkov, k posudzovaniu
ťažkého zdravotného postihnutia a
poskytovaniu peňažných príspevkov na
kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého
zdravotného postihnutia. Na otázky
občanov odpovedali pracovníci Sociálnej
poisťovne a Úradu práce, sociálnych vecí a
rodiny v Piešťanoch.
Komisia iniciovala vybudovanie strediska
osobnej hygieny a práčovňu pre sociálne
odkázaných občanov. Na
vybudovanie
tohto strediska komisia vypracovala
projekt, ktorým požiadala o finančný
príspevok Trnavský samosprávny kraj a
Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny SR.
Takto sa jej podarilo získať 87 500 Sk. V
súčasnosti je už nové stredisko osobnej
hygieny a práčovňa k dispozícii našim
občanom.
Komisia za podpory obce zorganizovala tri
výlety pre občanov. Už tradičný výlet na
výstavu Flóra v Bratislave – pre potechu očí,
ďalší bol na liečebné kúpalisko v Podhájskej
- pre potechu tela a pre potechu ducha
zorganizovala púť do Mariánky. O všetky
tieto akcie je medzi občanmi mimoriadny
záujem.
Komisia tradične už desiaty rok
organizuje za podpory obecného úradu
„Vianočné posedenie pre dôchodcov“
spojené s kultúrnym programom,
občerstvením a odovzdávaním malých
darčekov. Táto akcia sa teší u občanov
veľkému záujmu a tento rok sa uskutočnila
v nedeľu 9. decembra.

Komisia športu a mládeže
Predseda: Bohumil Herceg. Členovia:
Daniel Balek, Ľudovít Doktor, Ing. Ondrej
Maco, Roman Táborský, Jaroslav Vavrinec,
Peter Vavrinec, Roman Vavrinec
Úlohou komisie je predovšetkým:
navrhovať opatrenia na rozvoj športu v
obci, spravovať športový areál TJ,
spolupracovať s TJ Slovan (žiaci, dorast, A
mužstvo), spolupracovať v športovej
oblasti s materskou a základnou školou,
podieľať sa na tvorbe projektov
podporujúcich rozvoj športu a športového
vyžitia občanov v obci.
Komisia sa sústredila na zabezpečenie
činnosti TJ Slovan Veľké Orvište.
Z príspevkov predsedov komisií
spracovala
redakcia

Oslavy sv. Huberta
Patrónom našej obce je svätý Hubert,
ktorý je aj patrónom lovcov, poľovníkov,
lesníkov ale aj matematikov a optikov.
Svätý Hubert je reálna historická
osobnosť. Historické pramene uvádzajú, že
sv. Hubert sa narodil okolo roku 670 a bol
synom vojvodu Bertranda z Akvitánie.
Oženil sa mladý, ale jeho manželka mu pri
pôrode zomrela. Útechu a zabudnutie
hľadal v búrlivých zábavách a poľovačkách.
Raz na Veľký piatok na poľovačke uháňal za
zverou. Náhle mu však vbehol do cesty
jeleň, ktorý mal v paroží zlatý kríž. Kríž bol
taký jasný, že jeho žiara zatienila slnko.
Svätý Hubert od úžasu padol na kolená a z
kríža k nemu prehovoril ukrižovaný Ježiš,
ktorý mu vyčítal jeho hriešny život. Zážitok
bol taký silný, že Hubert sa dal na pokánie a
vstúpil do rehole. Neskôr sa stal biskupom.
Zomrel v r. 728 a pre svoj zbožný život ho v
8. storočí vyhlásili za svätého. Tento
historický výjav je zobrazený aj na pečati
obce Veľké Orvište z konca 18. storočia a v
súčasnosti v erbe obce.
Patrónom
poľovníkov je sv. Hubert od 12. storočia.

Otvorenie osláv sv. Huberta
Obyvatelia Veľkého Orvišťa si svojho
patróna pripomínajú už niekoľko rokov.
Pred
tromi rokmi Poľovnícke združenie
Blacina Ostrov prišlo s myšlienkou
usporiadať oslavy sv. Huberta postupne v
obciach Ostrov, Bašovce a Veľké Orvište,
teda v obciach, ktorých poľovníci sú členmi
združenia. V minulých dvoch rokoch sa
spoločné oslavy konali v Ostrove, tento rok
pripadla organizácia osláv na našu obec.
Mali sme teda dvojnásobný dôvod na oslavy
sv. Huberta.
K tradičnému hlavnému organizátorovi –
Poľovníckemu združeniu Blacina Ostrov sa
pripojila komisia kultúry a školstva
Obecného zastupiteľstva Veľké Orvište a
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miestne organizácie Matice slovenskej a
hasičského zboru.

Slávnostná sv. omša
Oslavy začali v podvečer na futbalovom
štadióne slávnostnou svätou omšou, ktorú
celebrovali správcovia farností všetkých
troch obcí, vdp. Jozef Bohunický, vdp.
Ľudovít Malý a vdp. Marián Vidovík.
Poľovníci vytvorili na ihrisku nádherný oltár.
Pred oltár položili dary našich polí a lesov,
za ktoré sa veriaci poďakovali Pánu Bohu.
Vdp. Ľudovít Malý na sv. omši zdôraznil
potrebu hlbokej úcty človeka k životnému
prostrediu, našu povinnosť zachovať a
zveľadiť ho pre budúce generácie. Poľovníci
svojou starostlivosťou o životné prostredie
sú príkladom pre nás všetkých. K
slávnostnej atmosfére svätej omše prispela
aj dychová hudba a kostolný spevokol.
Po svätej omši Matica slovenská pripravila
pre návštevníkov guláš z diviny. O zábavu sa
postarala dychová hudba. Na oslave sa
zúčastnilo asi 500 obyvateľov zo všetkých
troch obcí. Ako na záver osláv povedal
starosta obce Veľké Orvište RNDr. Ľudovít
Boleček, takéto stretnutia občanov
vytvárajú nové a utužujú staré priateľstvá,
zlepšujú medziľudské vzťahy a pomáhajú
zbližovať občanov našich susedných obcí.
To je veľký prínos týchto osláv. Zároveň
odovzdal symbolickú štafetu starostovi
obce Bašovce Vladimírovi Tomášikovi na
usporiadanie budúcoročných osláv sv.
Huberta. Spoločensko-duchovným oslavám
sv. Huberta prialo aj počasie a tak
návštevníci odchádzali spokojní.
Redakcia

Máme nové stredisko osobnej
hygieny a práčovňu
V každom meste či obci žijú aj ľudia
osamelí, starí, chorí, postihnutí, ktorí si
nedokážu svoju nepriaznivú situáciu
vyriešiť sami, postarať sa o seba, svoju
rodinu alebo domácnosť. Týmto občanom
pomáhajú zamestnanci obecného úradu v
zmysle zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. a
poskytujú im poradenstvo, opatrovateľskú
službu, osamelým pomáhajú s umiestnením
do rôznych druhov zariadení sociálnych
služieb a iné.

Nové Stredisko hygieny a práčovňa
pre sociálne odkázaných občanov
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Pri riešení sociálnych problémov občanov
pomáha tiež komisia sociálnych vecí a
zdravotníctva. Poskytovanie služieb je v
súčasnosti v prevažnej väčšine na pleciach
obce. Preto je úlohou obce a komisie pre
sociálne veci a zdravotníctvo, zabezpečiť
svojim občanom prístup k čo najširšiemu
sortimentu služieb v požadovanej kvalite a
za také úhrady, aby bola služba dostupná
všetkým občanom. Preto sa z podnetu
sociálnej komisie, s pomocou obce a ďalších
ľudí ochotných venovať svoj čas, svoju
prácu a svoje vedomosti v prospech obce a
jej občanov, začalo budovanie strediska
osobnej hygieny a práčovne pre všetkých
občanov obce, ktorí nemajú možnosť si
zabezpečiť osobnú hygienu a pranie iným
spôsobom.

Nové Stredisko hygieny a práčovňa
pre sociálne odkázaných občanov
Dôležité bolo získať finančné prostriedky
na realizáciu. Nestačí len povedať, čo je
treba urobiť, ale je potrebné vedieť, ako na
realizáciu zabezpečiť finančné prostriedky
a v konečnom dôsledku ju aj uskutočniť.
Preto sociálna komisia pripravila projekt,
ktorý bol úspešný najprv na Trnavskom
samosprávnom kraji
a potom aj na
Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny
SR. TTSK poskytol obci na budovanie
strediska 17 800 Sk a ministerstvo poskytlo
obci ďalších 70 000 Sk. Svojou aktivitou
výrazne pomohol pri budovaní strediska pán
Bohuš Herceg. V súčasnosti je už stredisko
osobnej hygieny a práčovňa dokončená a je
k dispozícii občanom. Bezbariérové
stredisko je zriadené v areáli klubu
dôchodcov v bývalých priestoroch
materskej školy. Bude poskytovať služby
každý piatok alebo podľa potreby v čase od
9.00 hod. do 17.00 hod. Prevádzka strediska
bude financovaná z prostriedkov obce a
dozerať na jeho využívanie bude pán
Stanislav Mihálik, u ktorého sa občania,
ktorí chcú stredisko využiť, nahlásia
najneskôr deň dopredu. Všetci naši
občania, ktorí nemajú možnosť si osobnú
hygienu a pranie bielizne urobiť doma, sa tu
môžu za poplatok 20 Sk osprchovať, oprať si
posteľnú bielizeň, uteráky, alebo aj iné
veci. Občania s nepriaznivým zdravotným
stavom alebo s ťažkým zdravotným
postihnutím môžu zariadenie využiť za
asistencie svojich opatrovateliek.
Cestou rozširovania sociálnych služieb, ich
skvalitňovania a zabezpečenia dostupnosti
služieb všetkým občanom, ktorí to
potrebujú, chce obec a komisia ísť aj v
ďalších rokoch a ponúknuť občanom ďalšie
služby. Dúfame, že stredisko pomôže
občanom skvalitniť a uľahčiť ich život.
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli.
Ing. Mgr. Anna Bolečková, komisia
sociálnych vecí a zdravotníctva

Rozšírili sme separovaný zber
obalov
Obec Veľké Orvište aj v tomto roku
pokračuje so separovaným (triedeným)
zberom papiera, skla, plastov a
polyetylénových (PET) fliaš. Separovaný
zber odpadu má ekonomický význam v tom,
že jeho následnou recykláciou sa využíva
odpad ako zdroj druhotných surovín.
Ekologický význam má separovaný zber v
tom, že sa znižuje množstvo
zneškodňovaného odpadu, najmä na
skládkach. Dobre fungujúci separovaný
zber komunálneho odpadu by sa mal
postupom času prejaviť v znížení poplatkov
občanov za komunálny odpad.
O dokonalosti nápojových tetrapackových
obalov (viacvrstvové obaly z mlieka, džúsov
a pod.) nikto už dnes nepochybuje, bez
akéhokoľvek zaváhania si kúpime nápoj,
ktorý je v tomto obale zabalený aj niekoľko
mesiacov. Tento kvalitný obal však po
splnení svojej funkcie zostáva i naďalej
kvalitný a naša príroda si nevie s takýmto
obalom bez pomoci poradiť alebo jej to trvá
dlhé roky. Na slovenský trh sa každoročne
dostane viac ako 8000 ton obalov takéhoto
typu. Separovaným zberom obalov sa
dosahuje, že viac ako 20 % týchto obalov sa
dostane recykláciou na využitie pri výrobe
nových výrobkov.
Aj z tohto dôvodu sa od septembra 2007
zapojila naša základná škola do zberu
použitých tetrapackových obalov, ktorým
sa snažíme osloviť občanov ale
predovšetkým už v deťoch podnietiť
riešenie jedného z najakútnejších
problémov súčasnej doby – neustále
narastajúceho množstva spotrebovaných a
ďalej nevyužitých nápojových obalov, ktoré
ľudia často vyhodia vo voľnej krajine, na
mestských či obecných skládkach
komunálneho odpadu. Recyklačná firma
viacvrstvové obaly odoberie a škole vyplatí
0,50 Sk/kg obalov. Obec z Recyklačného
fondu môže navyše získať ďalších 1,80 Sk za
každý kilogram vyzbieraných
tetrapackových obalov.
Do zberu tetrapackových obalov sa môže
zapojiť každý občan našej obce. Stačí ak
obal po vyprázdnení vymyjete vodou,
roztvoríte všetky zahnuté časti na obale,
nožíkom alebo nožnicami roztvoríte obal na
jednej strane tak, aby vzduch prúdil do
obalu. Obal uložíte na suché miesto, aby
vyschol a potom stlačíte na zmenšenie
objemu. Takto upravený vyprázdnený obal
je treba doniesť do základnej školy alebo
stačí ho poslať do školy po niektorom
školákovi, ktorého máte v susedstve.
Po m ô ž e t e t ý m n i e l e n ž i v o t n é m u
prostrediu, ale aj malým dielom k rozvoju
našej základnej školy a k rozvíjaniu vzťahu
detí k svojmu životnému prostrediu.
Ďalšou komoditou je zber opotrebovaného
kuchynského oleja. Občania použitý
kuchynský olej budú skladovať vo fľašiach a
po ich naplnení ich prinesú do hlavného
skladu za obecným úradom, kde pracovník
obce vyleje obsah fľaše do zberných
kontajnerov. Prázdnu fľašu občanovi vráti a
ten ju opäť použije na zber kuchynského
oleja. Zbiera sa len kuchynský olej, je
prísne zakázané miešať tento olej s inými
druhmi oleja.
Eva Folajtárová, komisia životného
prostredia a výstavby
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DHZ Veľké Orvište a jeho
činnosť v roku 2007.

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) má vo
Veľkom Orvišti dlhoročnú tradíciu. Je to
organizácia, v ktorej je potrebná veľká
dávka obetavosti, odvahy a šikovnosti.
Naša organizácia sa snaží napĺňať krásne
poslanie a odkaz našich predkov, pomáhať
blížnym, spoluobčanom, keď je ohrozený
ich život, majetok, alebo majetok našich
miest a obcí. Široká členská základňa,
zložená zväčša z čestných členov, je
vedená mladým sedemčlenným výborom.
Všetky úlohy zabezpečujeme v spolupráci s
obecným úradom ako ukladá zákon NR SR č.
314/01 Z. z. o Ochrane pred požiarmi a
vyhláška MV SR č. 121/02 Z. z. o Požiarnej
prevencii.
Svoje zastúpenie má naša organizácia aj v
okresnom výbore dobrovoľnej požiarnej
ochrany (OV DPO) v regióne Piešťany Hlohovec, v rámci ktorého sa naši členovia
podieľajú na prípravách a realizácii
podujatí pod záštitou OV DPO ako velitelia
súťaží a rozhodcovia jednotlivých
súťažných disciplín vo všetkých súťažných
kategóriách.
Svoje miesto má v našej organizácii aj tzv.
„čestná“ čata, resp. vlajkonosiči, ktorá sa
zúčastňuje na kultúrno-spoločenských
akciách nielen v našej obci, ale aj na
rôznych podujatiach v rámci piešťanského
okresu, pri ktorých samozrejme nechýba
naša slávnostná zástava. Za spomenutie
stojí jej účasť v rámci sviatočného
veľkonočného sprievodu ako aj slávnostná
prehliadka na obecných slávnostiach sv.
Huberta.
Po dvojročnej prestávke sa podarilo
zmobilizovať súťažné družstvo mužov ,
ktoré sa v priebehu letných mesiacov
zúčastnilo viacerých súťaží. Ako prvou
bola Previerka pripravenosti DHZ (PP DHZ),
ktorá sa uskutočnila 23. júna na
futbalovom ihrisku vo Vrbovom. Ani nie o
mesiac neskôr sme sa opäť vrátili do
Vrbového, aby sme sa zúčastnili na našej
ďalšej súťaži o Pohár primátora mesta
Vrbové. O týždeň neskôr sa naše družstvo
zúčastnilo na svojej prvej nočnej súťaži v
histórii zboru, o Pohár starostky obce

Pavlice. Za účasti bezmála 60 hasičských
družstiev z celého západného Slovenska
sme boli súčasťou veľkolepej prehliadky
nielen výkonnej hasičskej techniky, ale aj

Členovia DHZ na oslavách sv. Huberta
majstrovského umenia usporiadateľov. Táto
súťaž bola pre mnohých z nás najväčším
podujatím roka a zanechala veľa
príjemných zážitkov.
Po krátkej, pár týždňovej prestávke,
nasledovala ďalšia trojica pohárových
súťaží. Prvou bola 18.augusta súťaž o Pohár
starostky obce Prašník. V horúci letný
podvečer 25. augusta sa naše družstvo spolu
s ďalšími dvadsiatimi piatimi ženskými a
mužskými družstvami z okresov Trnava,
Hlohovec a Piešťany zoradilo na nástupe
svojej druhej nočnej súťaže v tejto sezóne
na futbalom ihrisku v Dvorníkoch. I keď išlo
o prvý ročník tejto súťaže, organizátori
nenechali nič na náhodu a pripravili veľmi
dobré podujatie. A tým sezóna ani zďaleka
neskončila. V krásne prvé septembrové
popoludnie sme sa zúčastnili na súťaži o
putovný pohár starostu obce a ženský
putovný pohár v obci Boldog v okrese Senec.
Táto súťaž bola zaradená do seriálu
západoslovenskej hasičskej ligy, kde si naše
družstvo mohlo zmerať svoje sily s
najlepšími družstvami tejto súťaže. Táto
súťaž bola zároveň aj poslednou v tomto
roku.
Touto cestou sa chcem v mene výboru DHZ
poďakovať všetkým, ktorí sa svojou prácou
a činnosťou v hasičskom zbore pričinili o
dosiahnuté úspechy a jeho ďalší rozvoj. Tak
ako po iné roky treba spomenúť aj dobrú
spoluprácu s obecným úradom, ktorý sa
podieľal na finančnej a materiálnej
výpomoci potrebnej pre činnosť hasičského
zboru, prevádzku hasičskej techniky a už
veľmi potrebnej opravy budovy zbrojnice.
Ing. Ondrej Maco,
predseda DHZ Veľké Orvište

Miestny odbor Matice
slovenskej
Národ, ktorý seba samého ctí,
sebe povinný je
a podľa povedomia toho pracuje,
konečne potlačiť nemožno.
Ten národ má pred sebou život.
J. M. Hurban

Družstvo DHZ Veľké Orvište
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Dňa 15.9.2007, na sviatok Panny Márie,
bol v našej obci založený Miestny odbor
Matice slovenskej (MO MS). Pri jej založení,
na prvom valnom zhromaždení, členskú
prihlášku podpísalo 27 členov. Úlohou MO
MS je vzbudiť slovenské národné

povedomie medzi občanmi obce a nášho
regiónu. Už krátko po vzniku MO MS sa jej
členovia aktívne zúčastnili pri
zabezpečovaní a organizovaní slávnosti
svätého Huberta - patróna obce. Členovia
MO MS pre účastníkov osláv pripravili a za
symbolickú cenu podávali jelení guláš. MO
MS v ďalšom období predpokladá
spolupracovať so základnými školami ako aj
s ostatnými organizáciami, pôsobiacimi v
obciach. Krédom Matice slovenskej je, aby
sa do aktivít spoločenského života Slovákov
rozhodnejšie pustila. Čím skôr, tým lepšie.
Ťažko to za nás urobí niekto iný. Máme na
to, pretože my sme najstaršia celonárodná
kultúrna inštitúcia Slovákov, v ktorej radoch
sa nachádza množstvo odborníkov. Máme
členov, ktorí sú schopní byť dostatočne
aktívni v prospech nášho národa a jeho
blaha.
Miestna organizácia Matice slovenskej vo
Veľkom Orvišti sa zúčastnila osláv 100-ého
výročia osláv v Černovej a 210. výročia
narodenia Dr. Štefana Moyzesa, prvého
predsedu Matice slovenskej, ktoré sa
uskutočnili vo Veselom. Dňa 15.12.2007 sa
zúčastní volejbalového turnaja Matičiarov
usporiadaného Maticou slovenskou v
Mestskom dome v Galante. Na tento rok
plánuje zorganizovať súťaž o najkrajší
vianočný medovník, v budúcom roku 2008
mieni usporiadať a zorganizovať Vatru
zvrchovanosti, uvažuje nad usporiadaním
Matičného plesu, mieni usporiadať putovnú
výstavu žiakov základných škôl a detí
materských škôl s názvom „Slovensko očami
detí“, ako aj iné aktivity.
Zameranie a úlohy Matice slovenskej sú
jasné a zrejmé z jej názvu. Matica slovenská
je organizácia – Matka všetkých Slovákov,
ktorá má za úlohu dvíhať ich národné
povedomie, udržiavať tradície a zvyklosti
slovenského národa za účasti a s podporou
všetkých generácií.
Výbor MO Matice slovenskej
vo Veľkom Orvišti

Obecná knižnica
Čo je vlastne knižnica? Knižnica je
vzdelávacia, informačná, ale hlavne
kultúrna ustanovizeň. Získava, uchováva,
ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a
poskytuje knižnično-informačné služby.
Zriadenie obecnej knižnice vo Veľkom
Orvišti siaha do začiatku minulého storočia.
Naša knižnica v minulosti niesla názov
Obecná knižnica, Miestna ľudová knižnica a
teraz znova Obecná knižnica.
Prvé písomné záznamy o knižnici hovoria,
že obecná knižnica v roku 1937 zakúpila
knihy za 34 Kčs. Miestna ľudová knižnica v
roku 1966 už mala 800 zväzkov kníh a ročná
dotácia na nákup kníh bola 300 Kčs. Počas
svojej existencie sa knižnica niekoľkokrát
sťahovala. Bola umiestnená v základnej
škole, v kultúrnom dome, v súkromnom
dome, v budove terajšej školskej jedálne.
Dnes je umiestnená v budove obecného
úradu na prvom poschodí v jednej
miestnosti.
Od roku 1990 bola knižnica dotovaná
Okresnou knižnicou v Trnave. Dnes je
knižnica zariadením obecného úradu.
Knihovnícku funkciu vykonáva knihovníčka.
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J e p o v e r e n á
spravovaním majetku
knižnice a jej
činnosťou. Metodickú
pomoc knižnici
poskytuje Krajská
knižnica Juraja
Fándlyho v Trnave.
Práva a povinnosti
knižnice voči
čitateľom a čitateľov
voči knižnici sú
z a h r n u t é v
organizačnom a
výpožičnom poriadku,
ktoré schválilo obecné
zastupiteľstvo. Knihy
sa požičiavajú
Z aktivít obecnej knižnice
zdarma, platí sa len
symbolický členský
príspevok. Členský
návštevy knižnice detí zo školského klubu.
príspevok pre deti 10 Sk, pre dospelých je Hlavným cieľom je priviesť dieťa ku knihe,
20 Sk.
vypestovať u neho návyk navštevovať
Čo všetko môžete za tieto peniaze získať? pravidelne knižnicu, aby ju dokázalo
Je to len na vás, či sa rozhodnete našu využívať nielen na zábavu a rozptýlenie,
knižnicu navštíviť. Dnes má knižnica 3 616 trávenie voľného času, ale i na
knižných jednotiek prístupných pre sebavzdelávanie. Učíme deti orientovať sa
verejnosť. Zapísaných čitateľov knižnice je v knižnici a ako zaobchádzať s knihou.
79. Takže ak ešte nie ste čitateľom, hor sa
Počas jarných a letných prázdnin sa konali
do toho! Kniha je najlepším priateľom v knižnici výtvarné a tvorivé dielne, ktoré
človeka. Knižnica je otvorená dvakrát v boli veľmi úspešné. So žiakmi základnej
týždni a to v pondelok a piatok od 13.00 do školy sme sa zúčastnili prednášky o
17.00.hod
integrácii hendikepovaných spoluobčanov v
Piešťanskej knižnici. Pri
príležitosti Dňa detí žiaci
kriedami kreslili rozprávkové
p o s t a v i č k y n a k a r t ó n y,
ktorými si vyzdobili školský
dvor. Na Medzinárodný deň
školských knižníc si deti čítali
a zhotovovali šarkanov.
V tomto roku sa knižnica
zapojila do výzvy Ministerstva
kultúry SR „Kultúrne aktivity v
oblasti pamäťových
inštitúcií“. Podali sme dva
p r o j e k t y. V p r o j e k t e
„Akvizícia knižníc“ sme boli
úspešní a získali sme sumu 10
000 korún na nákup knižného
Obecná knižnica
fondu. V druhom projekte
„Elektronizácia a internet“ v
Mnoho ľudí si ani neuvedomuje, že knižnici sme neuspeli. Dúfame, že v
knižnica je vynikajúcou možnosťou, ako pri budúcnosti budeme mať viac šťastia.
minimálnych nákladoch získať obrovské
O ďalšej činnosti knižnice, doplňovaní
množstvo informácií a zábavy. Knižničný
knižného fondu, knižných novinkách vás
fond sa pravidelne dopĺňa. Možnosť výberu
budeme informovať v budúcom čísle.
je z krásnej literatúry i náučnej. Stačí prísť
Tešíme sa na vašu návštevu a nových
a vybrať si.
čitateľov. Dovidenia v knižnici.
Pozývam všetkých obyvateľov i tých, ktorí
ešte nikdy našu knižnicu nenavštívili, nech
Mária Machajová, knihovníčka
sa prídu aspoň pozrieť. Možno ich niektoré
tituly kníh oslovia a stanú sa novými
čitateľmi. V budúcnosti by sme chceli, aby
Naši koledníci
naša knižnica okrem kníh poskytovala aj
verejný prístup k informáciám
Deti zo ZŠ vo Veľkom Orvišti pod vedením
prostredníctvom internetu. Dúfam, že za pani vychovávateľky Pálkovej boli tak, ako
podpory samosprávy obce sa nám to podarí každý rok potešiť vianočnými vinšami a
v najbližšej dobe.
koledami
babičky v zariadení
Okrem výpožičiek knižnica pracuje aj v o p a t r o v a t e ľ s k e j s l u ž b y L u m e n v
oblasti kultúrno-výchovnej činnosti. Piešťanoch. Babičkám sa program detí
Spolupracuje s materskou školou a so veľmi páčil, a tak sa s nimi na záver odfotili.
základnou školou. Organizuje pravidelné
Jana Pálková
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Klub dôchodcov
Myslím, že v našej a ani v susedných
obciach nie je dôchodca, ktorý by nevedel o
našom klube dôchodcov, ktorý už štyri roky
aktívne pracuje vo vkusne a účelne
upravených priestoroch bývalej materskej
školy. Klub zahajuje svoju činnosť vždy v
októbri a končí v máji. V tomto období sa
pravidelne dvakrát v týždni stretávame a
plnohodnotne prežívame tieto popoludnia.
Nadané členky klubu si tu zriadili aj
spevácky a recitačný krúžok, ktorý nám
spestruje naše stretnutia a má medzi
členmi veľkú popularitu. Okrem toho, že si
sami pripravujeme scénky, v ktorých
humorom a paródiou reagujeme na niektoré
situácie v obci, oživujeme aj niektoré staré
piesne, na ktoré už mnohí z nás zabudli. V
tomto roku sme zorganizovali aj besedu so
spisovateľkou Máriou Pomajbovou, ktorá je
rodáčka z Považian a témou jej knižiek sú
súčasné spoločenské problémy. Beseda sa
všetkým veľmi páčila a zanechala v nás veľa
dojmov a námetov na zamyslenie.

Priestory Klubu dôchodcov Jasmín

Priestory klubu dôchodcov využívajú aj
ostatní občania našej obce na rôzne rodinné
posedenia pri príležitosti životných jubileí,
kary, alebo ich využíva obec, telovýchovná
jednota a iné organizácie.
Pozývame
všetkých dôchodcov medzi nás.
Margita Knapcová

Recepty z orvištskej kuchyne:
Opatance
Suroviny :
½ kg polohrubej múky, l vajce, 1 kocka
kvasníc, l lyžička soli, cukor do kvásku, 250
g pšena
Postup :
Na dosku vysypeme múku, do stredu dáme
droždie, cukor a teplú vodu. Necháme
vykysnúť. Pridáme vajíčko a soľ
a
zamiesime tuhšie cesto. Cesto rozvaľkáme
na doske na hrúbku 1 cm, pokrájame na
pásiky široké asi 1 cm, urobíme z nich šúľky.
Pokrájame na centimetrové kúsky a v miske
zmiešame s umytým pšenom. Dáme variť do
vriacej osolenej vody. Varíme asi 7 minút,
potom vyberieme a omastíme.
Podávame teplé s opraženou cibuľkou
alebo slaninkou, studené s mliekom.
Ing. Alena Borovská
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Materská škola
Materská škola vo Veľkom Orvišti sídli v
budove, ktorá kedysi slúžila ako kaštieľ. Je
to budova stará, ale po rekonštrukcii a
rôznych úpravách interiéru a exteriéru slúži
svojmu účelu. Jednotlivé miestnosti sú
účelové, svetlé, suché, čisté a sú vybavené
potrebným nábytkom. Materská škola je aj
tento školský rok jednotriedna s kapacitou
maximálne 24 detí, ktorá je naplnená.

Karneval v materskej škole
Materská škola ako základný článok
školskej sústavy zabezpečuje výchovu a
vzdelávanie detí predškolského veku od 3
rokov až po vstup do základnej školy, dopĺňa
rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu
činnosť zameranú na všestranný rozvoj
osobnosti dieťaťa, jeho sociálnoemocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj
v súlade s individuálnymi a vekovými
osobitosťami a pripravuje deti na vstup do
základnej školy. S deťmi pracujeme podľa
„Programu výchovy a vzdelávania detí“, z
ktorého vyberáme úlohy na rozvoj a
získavanie poznatkov zo všetkých oblastí
života.
Prioritou našej materskej školy je
zameranie sa na zdravý životný štýl,
zlepšenie životného prostredia a vytváranie
čo najlepších podmienok pre zdravý telesný
a duševný vývoj detí. Toto všetko
uskutočňujeme v rámci projektu “Zdravá
škola“, ktorého hlavným cieľom je zníženie
chorobnosti detí. Na elimináciu suchého
vzduchu, ktorý vzniká pri vykurovaní
plynovými gamatkami využívame v
jednotlivých miestnostiach zvlhčovače
vzduchu, na likvidáciu choroboplodných
zárodkov používame ožarovanie miestností
horským slnkom, ďalej využívame
aromaterapiu, muzikoterapiu, pre zdravý
vývoj
klenby nohy cvičíme na
ortopedickom chodníku. Denne
u s k u t o č ň u j e m e u m ý v a n i e z u b o v,
otužovanie detí na podporu imunity. Deti

Karneval v materskej škole
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majú zabezpečený pitný režim vo forme
rôznych bylinkových a ovocných čajov,
dôraz kladieme na to, aby deti obmedzovali
sladkosti a konzumovali čo najviac ovocia a
zeleniny hlavne v surovom stave vo forme
rôznych šalátov. Deti majú zabezpečenú
zdravú a plnohodnotnú stravu.
Veľký dôraz kladieme na rozvoj
grafomotorických zručností detí, pričom
využívame projekt, ktorý sme vypracovali
pre naše deti s prihliadnutím na vekové
osobitosti. V rámci plnenia niektorých úloh
z projektu „Škola dokorán“ sme vytvorili
pre deti rôzne centrá aktivít – centrum
stretnutí, stavebníc, výtvarné a pracovné
centrum, centrum rodiny, literárne
centrum a centrum písania, kde si deti
rozvíjajú grafomotorické zručnosti. V
jednotlivých centrách deti získavajú
potrebné vedomosti a zručnosti.
Na skrášlenie školského dvora sa snažíme v
rámci projektu: „Zveľadenie školského
dvora“ získavať finančné prostriedky od
sponzorov na zakúpenie rôzneho
exteriérového nábytku pre deti, výsadbu
zelene a celkovú jeho úpravu.
Naša materská škola úzko spolupracuje s
rodičmi, s obecným úradom, s Pedagogicko
– psychologickou poradňou v Piešťanoch, s
obecnou knižnicou, so Základnou školou vo
Veľkom Orvišti i so Školským úradom vo
Vrbovom. Deti našej materskej školy
navštevujú rôzne divadelné predstavenia v
Dome umenia v Piešťanoch, Mestskú
knižnicu v Piešťanoch, múzeum. Počas
školského roka vystupujeme s deťmi s
kultúrnym programom v kultúrnom dome
pri príležitostí osláv rôznych sviatkov, ktoré
organizuje obec. Tiež robíme rôzne interné
oslavy v materskej škole: slávnosť pod
vianočným stromčekom, karneval, oslavy
MDD, rozlúčka s predškolákmi a každoročne
usporiadame vďaka získaným financiám od
sponzorov aj školský výlet.
Našou snahou je, aby sme rôznymi
aktivitami, ktoré sú zamerané na zdravie,
zdravý životný štýl a celkový osobnostný
rozvoj detí vplývali nielen na rodičov, ale aj
široké okolie.

cenu za najvtipnejší námet. V rokoch 1999
a 2000 naši žiaci úspešne vystúpili v
programe „Vianočné melódie“ na
Winterovej ulici v Piešťanoch.

Športová olympiáda malotriednych
škôl okresu Piešťany
V roku 2001 sme sa po prvý krát zúčastnili
vo výtvarnej súťaži „Bezpečne na cestách“
a hneď úspešne. V okresnom kole získala 1.
miesto Martina Dzurová, 3. miesto pripojila
Mirka Gajdošíková. O rok neskôr získala 2.
miesto Lenka Horňáčková a 3. miesto Nikola
Jozeková. Od roku 2003 pokračovala táto
súťaž pod názvom „Polícia očami detí.“
Prvý veľký úspech zaznamenal Marko
Rajzner, ktorý získal cenu okresného
riaditeľa PZ a v celoslovenskom kole bola
jeho práca ocenená zvláštnou cenou.
V ďalšej výtvarnej súťaži „Hasiči, ako ich
vidím ja“ získal Marko Rajzner zvláštnu
cenu a Martina Dzurová získala 2. miesto.
Ve ľ k ý m ú s p e c h o m b o l a ú č a s ť v
celoslovenskej výtvarnej súťaži „Boj proti
požiarom,“ v ktorej bol Marko Rajzner opäť
odmenený zvláštnou cenou a Katarína
Šišková získala 3. miesto.
Školský rok 2004/2005 bol začiatkom
série skvelých športových úspechov. Na
olympiáde málotriednych škôl okresu
Piešťany, ktorá sa uskutočnila dňa 20.mája
2005 v Ostrove, získal Matúš Kunik dve zlaté
medaily /beh na 60 m, hod kriketom/ a
bronzové medaily získali Kristína Borisová a
Michaela Režná. V oblastnom finále „Sito
pre talenty“ získal Matúš Kunik dve zlaté
medaily a bol vyhlásený za
najúspešnejšieho účastníka.

Mária Šišková, riaditeľka MŠ

Úspechy žiakov základnej
školy
Základná škola v našej obci je jednou z
jedenástich málotriednych škôl v okrese
Piešťany. Aj keď počtom žiakov patrí medzi
tie menšie, dosiahla najmä v posledných
rokoch pozoruhodné výsledky. Cenné
úspechy dosiahli naši žiaci najmä vo
výtvarných a športových súťažiach.
Pokúsim sa pripomenúť tie najväčšie za
obdobie môjho pôsobenia na škole.
V školskom roku 1996/1997 vyhlásilo
mesto Vrbové výtvarnú súťaž „Čo vieš o
Móricovi Beňovskom“, v ktorej 1. miesto
získala Denisa Pilková a 3. miesto Barbora
Baleková. Vo výtvarnej súťaži „Ako
pomáham svojej mame“ získal Lukáš Kunik

Športová olympiáda malotriednych
škôl okresu Piešťany
Najväčšie športové úspechy sa dostavili o
rok neskôr. Na olympiáde málotriednych
škôl okresu Piešťany dňa 23. mája 2006 v
Borovciach sme v konkurencii jedenástich
škôl vybojovali celkové víťazstvo! Naši žiaci
získali 5 zlatých, 1 striebornú a 1 bronzovú
medailu. Zlaté medaily vybojovali Kristína
Borisová /kriket/, Nikola Miháľová
/kriket/, Matúš Kunik /60 m/ Dávid
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Vavrinec /60 m/ a družstvo v súťaži
preťahovanie lanom v zložení Kristína
Králiková, Kristína Borisová, Natália
Machajová, Lukáš Mikloška, Marián Vavrinec
a Enriko Folajtár. Striebornú medailu
získala Kristína Borisová /60 m/ a bronzovú
medailu družstvo futbalistov v zložení
Matúš Kunik, Norbert Kováčik, Ivan
Horváth, Ján Horváth, Filip Fančovič,
Denis Janota, Dávid Vavrinec a Marek
Chromý.
V oblastnom finále „Sito pre talenty“ dňa
7. júna 2006 v Dubovanoch, na ktorom
štartovali najúspešnejší z okresov Trnava,
Hlohovec a Piešťany sme boli vyhlásený za
najúspešnejšiu školu ! Zlaté medaily
vybojovali Kristína Borisová, Nikola
Miháľová a Matúš Kunik, bronzovú medailu
pripojila Kristína Borisová.
V školskom roku 2006/07 sa okresná
olympiáda uskutočnila dňa 9. mája 2007 v
Ratnovciach a bola pre nás opäť veľmi
úspešná. V hodnotení škôl sme získali 2.
miesto a naši reprezentanti vybojovali 3
zlaté, 2 strieborné a 2 bronzové medaily.
Dve zlaté získal Matúš Kunik /60 m, kriket/,
tretiu zlatú pripojilo družstvo futbalistov v
zložení Matúš Kunik, Roman Klampár, Dávid
Vavrinec, Ivan Horváth, Ján Horváth,
Marián Vavrinec a Lukáš Mikloška.
Strieborné medaily získali Ján Horváth
/kriket/ a družstvo v preťahovaní lanom v
zložení Kristína Borisová, Kristína
Králiková, Natália Machajová, Lukáš
Mikloška, Ján Horváth a Dávid Vavrinec.
Bronzové medaily získali Dávid Vavrinec /60
m/ a Ján Horváth /beh na 600 m/.
V oblastnom finále súťaže „Sito pre
talenty“ dňa 6. júna 2007 získali zlaté
medaily Matúš Kunik a družstvo futbalistov,
bronzovú medailu získala Kristína Borisová.
V minulom školskom roku malo vydarenú
premiéru odmeňovanie najlepších žiakov
školy starostom obce Ľudovítom Bolečkom.
Diplom a finančnú odmenu za najlepšie
študijné výsledky získali Natália
Fančovičová a Michaela Klampárová, tretím
odmeneným bol Matúš Kunik za vzornú
reprezentáciu školy.
Tieto skvelé úspechy sú odrazom
svedomitej práce pedagógov školy, ktorí sa
venujú svojim zverencom i mimo
vyučovania v záujmových krúžkoch.
Základom úspechov je totiž skutočnosť, že
do záujmového vzdelávania sú už tradične
zapojení všetci žiaci školy.
Mgr. Peter Turza,
riaditeľ základnej školy

Naša školská jedáleň
Školská jedáleň sa nachádza v budove
materskej školy a slúži pre prípravu a
podávanie stravy deťom materskej a
základnej školy počas ich pobytu v
zariadení. Priestorovo sa skladá z kuchyne,
skladových priestorov a z dvoch jedální,
zvlášť pre materskú a základnú školu.
V rámci projektu „Zdravá škola“ sa
snažíme našim stravníkom pripravovať
jedlá, ktoré sú pestré, ľahko stráviteľné, s
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veľkým podielom zeleniny a mliečnych
výrobkov. Na pitie im podávame ovocné a
bylinkové čaje. Od septembra 2007 sme ako
jediní v našom okrese začali žiakom
základnej školy podávať tzv. mliečnu
desiatu, ktorá sa skladá z pomazánkového
chlebíka a mliečneho nápoja. Je pre nás
úspechom, že z 26 žiakov základnej školy
poberá desiatu 20 detí, čo je viac ako 76%.
O tom, že našim stravníkom chutí, svedčí aj
fakt, že rodičia chodia za nami pre recepty
netradičných jedál, ktoré varíme a chutia
ich deťom.
V spolupráci s učiteľkami materskej a
základnej školy pečieme s deťmi
príležitostné pečivo – medovníčky, šišky,
fánky... Kuchárky zarobia cesto, deti si z
neho povykrajujú koláčiky. Koláčiky
upečieme, potom si ich sami zdobia a
chutnajú, čo si napiekli. A verte, že deti
majú veľkú radosť, keď môžu svoju
mamičku prekvapiť medovníkovým
srdiečkom, ktoré si sami urobili a vyzdobili.
Mária Dobrovodská,
vedúca školskej jedálne

Toto pekné popoludnie dôchodcom
spríjemnila folklórny súbor Krakovianka
svojim vianočným vystúpením. S radosťou
ale aj troškou nostalgie sledovali prítomní
scénky, ktoré im pripomínali advent, aký
prežívali vo svojom detstve či mladosti. Nič
však nemohlo ovplyvniť to, aby si
nezaspievali spolu s Krakoviankou vianočné
koledy. Občerstvenie pre dôchodcov
pripravila komisia pre sociálne veci a
zdravotníctvo a malý darček im odovzdal
starosta obce.
Ing. Mgr. Anna Bolečková

Mikuláš
Aj do kultúrneho domu vo Veľkom Orvišti
prišiel Mikuláš a nebol sám. Priviedol si so
sebou anjela, ale aj čerta a samozrejme
plné vrece balíčkov so sladkosťami pre
všetky deti.

Vianočné posedenie pre
dôchodcov
Už sa stalo tradíciou, že pred Vianocami
predstavitelia obce a komisia pre sociálne
veci a zdravotníctvo sa stretáva s

Slávnostnú atmosféru dotvorila krásna
výzdoba. Ale najdôležitejšia bola radosť v
očiach prítomných detí a neopísateľná
snaha ukázať, čo si pre milých hostí
pripravili. Svoj program začali najmenšie
deti z Materskej školy a pokračovali staršie
deti zo Základnej školy vo Veľkom Orvišti.

dôchodcami na vianočnom posedení. Inak
tomu nebolo ani
9. decembra v nedeľu
popoludní, keď sa v krásne vyzdobenej sále
kultúrneho domu stretlo asi 130 občanov
starších ako šesťdesiat rokov. Na úvod
všetkých privítala pani Margita Knapcová a
vyslovila potešenie z veľkej účasti občanov.
Svedčí to o tom, že ľudia majú záujem
stretávať sa a v kruhu svojich rovesníkov
príjemne tráviť čas. Starosta obce Ľudovít
Boleček zaželal prítomným príjemné
prežitie vianočných sviatkov, pohodu a
pokoj v rodinách, veľa zdravia, šťastia a
požehnania v nastávajúcom roku.

Čert svojou výrečnosťou a prístupom
zaujal všetky deti, zmizol strach z očiek
maličkých. Našli sa aj odvážlivci, ktorí
vyskúšali čertove vrece.
Návšteva Mikuláša v našej obci
je už tradíciou a aj táto bola
opäť zaujímavá, inovovaná, deti
odchádzali domov veselé, plné
pozitívnych zážitkov a s balíkom
sladkostí. Akciu pripravila
komisia kultúry a školstva v
spolupráci s obecným úradom,
ZŠ a MŠ vo Veľkom Orvišti.
Janka Kovačiková
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Telovýchovná jednota Slovan Veľké Orvište v roku 2007
Uplynul rok 2007 a už ako obvykle nepatril
k tým ľahkým, ale určite nemôžeme
povedať že neúspešným. Futbal a každá
aktivita či záujmová činnosť v spoločnosti
čoraz viac vyžaduje oveľa väčšie nasadenie,
náročnosť na služby a o finančnom
zabezpečení ani nehovoriac. Tí, ktorí to
zvládnu a dokážu pracovať aj v ťažkých
podmienkach môžu pre dobré meno obce,
klubu alebo organizácie, ktorú zastupujú,
dokázať veľmi veľa. Dnes už mnohé
futbalové kluby porovnateľné s tým naším
dokážu na chod klubu
zabezpečiť veľkú časť
prostriedkov z reklamy,
prenájmu a iných aktivít a
hlavne vedia morálne
presvedčiť sponzorov o
zmysluplne použitých
prostriedkoch klubu. To im
samozrejme prináša väčšie
možnosti na kvalitu či už
zabezpečenia tréningového
procesu a hráčov samých,
ale aj prostredia, v ktorom
kluby pracujú.
TJ Slovan Veľké Orvište má
ročný rozpočet cca 700 000
Sk. Je to suma, ktorá je
potrebná na nevyhnutný
chod klubu, bez položiek ako
napr. platený tréner A
mužstva, čo je už dnes
bežné. Dotácia obce na
uvedený rok bola 250.000 Sk vrátane
nákladov na energie cca 120 000 Sk.
Zostatok stačí len na zaplatenie paušálneho
poplatku na mzdu rozhodcov na stretnutia
žiakov a mužov, čo predstavuje ročne asi 60
000 Sk, poplatky zväzu sú asi 10 000 Sk.
Zostatok 70 000 Sk nestačí ani na zaplatenie
dopravy pre žiakov a dorast. Ak je v roku 30
zápasov, v ktorých žiaci a dorast cestujú za
súpermi a v priemere je cena za autobus len
4 000 Sk, už teraz nám chýba 70 000 Sk.
Preto na celkovú úroveň futbalu vo Veľkom
Orvišti treba mať triezvy pohľad.
Od nového ročníka prevzal mužstvo žiakov
ako tréner Karol Sýkora. Vôbec mu nebolo čo
závidieť. Mužstvo takmer v rozpade, z ktorého

odišlo až príliš veľa hráčov a navyše traja, ktorí
mali byť ťahúňmi odišli k iným mužstvám. /
Vavrinec do Piešťan, Seidl a Mokriš predčasne
do dorastu, pretože i tam sme nemali dostatok
hráčov/. Vzhľadom na skutočnosť, že na
začiatku mal tréner sotva 7 hráčov mladého
veku, je postavenie mužstva na 15. mieste
menej podstatnou skutočnosťou. Podstatné
je, že už počas súťaže sa počet hráčov zvýšil na
16 a ku koncu sa dosiahli aj prijateľné a
motivujúce výsledky. Vedúcou mužstva žiakov
je Zuzana Bartková.

mužstva Daniel Balek. Trénovanie,
disciplína a celkový prístup hráčov sú
nedostatočné. V mnohých oblastiach je
viditeľný príliš voľný až nezodpovedný
prístup. Celkové 15. miesto po jesennej
časti je sklamaním a budeme mať čo robiť,
aby mužstvo nevypadlo.
Podarilo sa nám vybudovať závlahový
systém a urobiť aspoň čiastočnú
rekonštrukciu trávnika na najkritickejších
miestach. Tu bola investícia už dlhodobo
prepotrebná. V tomto roku
boli konečne skolaudované
priestory TJ. To umožnilo
prenajať
miestnosť na
prevádzkovanie baru na
ihrisku a tým získať
dôležitý príjem do
rozpočtu TJ. Nový bar
s ú č a s n e z v ý š i l
p o s k y t o v a n i e
pohostinských služieb v
obci.
Vytvorením pracovného
miesta pre občana so
zdravotným postihnutím
obec pomohla vyriešiť
otázku hospodára TJ. Nové
stredisko osobnej hygieny
a práčovňa pre sociálne
odkázaných občanov v
susedstve kabín TJ slúži
počas domácich stretnutí
aj pre rozhodcov a delegátov. Stredisko
bolo vybudované za výraznej pomoci pána
Bohuša Hercega.
V roku 2008 TJ Slovan Veľké Orvište oslávi
80-te výročie od svojho založenia a 75-te
výročie prvého oficiálneho futbalového
zápasu v našej obci. Do činnosti TJ je
nevyhnutné zapojiť viac aktívnych a
obetavých ľudí. Ak dosiahneme väčší pocit
zodpovednosti hráčov a ostatných členov
TJ, orvištský futbal bude robiť svojim
fanúšikom radosť.

A mužstvo TJ Slovan Veľké Orvište

Tabuľka po jesennej časti 2007/2008: Dospelí
Oblastná súťaž skupiny B
# Klub
Z
V
R
P

Z mužstva dorastu odišli mnohé opory a
hlavne mužstvu chýbal vodca. Doplniť do
mužstva hráčov z okolia bolo
nevyhnutnosťou, možnosť doplnenia sme
mali len z nižších súťaží. Mladí a neskúsení
chlapci sa ale v polovici súťaže ako keby
pokropili živou vodou a dosiahnutých 20
bodov je pekným výsledkom. Trénerom
mužstva je Igor Belica a vedúcim mužstva
Bohuš Herceg.
Od A mužstva sa očakávalo najviac aj keď
skôr vo význame vyrovnaných zápasov a
umiestnenia v polovici tabuľky. Navyše s
posilou Rasťom Kostkom, ktorý mal byť
morálnou vzpruhou pre mladých hráčov.
Trénerom je Igor Markech a vedúcim

Roman Táborský,
správca TJ

Tabuľka po jesennej časti 2007/2008: Žiaci - Oblastné majstrovstvá

Tabuľka po jesennej časti 2007/2008: Dorast - V. liga Západ

# Klub

Z

V

R

P

Skóre

Body

+,-

1 Leopoldov

15

12

3

0

53 : 19

39

18

1. Šaštín - Stráže

15

10

2

3

36 : 17

32

8

1 Trakovice

15

12

3

0

46 : 7

39

15

2 Prašník
3 Pečeňady

15

9

3

3

43 : 24

30

6

2. Bojná

15

10

1

4

30 : 15

31

10

2 Šúrovce

15

10

2

3

40 : 15

32

8

15

9

2

4

30 : 30

29

8

3. Preseľany

15

9

1

5

30 : 19

28

7

3 Peterčan Hlohovec

15

9

4

2

57 : 17

31

10

4 Bojničky

15

8

2

5

49 : 30

26

2

4. Boleráz

14

9

0

5

30 : 13

27

6

4 Chtelnica

15

9

2

4

37 : 26

29

8

5 Nižná

15

7

5

3

29 : 20

26

2

5. Trebatice

15

7

3

5

21 : 21

24

0

5 Siladice

15

9

1

5

62 : 24

28

4

6 Trakovice

15

7

2

6

34 : 26

23

-1

6. Hlboké

15

6

5

4

21 : 17

23

2

6 Dolná Krupá

15

9

1

5

41 : 19

28

4

7 Veselé

15

7

1

7

30 : 24

22

1

7. Chtelnica

15

6

4

5

43 : 26

22

1

7 Zavar

15

7

4

4

25 : 14

25

1

8 Šípkové

15

6

3

6

21 : 25

21

-3

8. Tovarníky

15

7

1

7

40 : 41

22

-2

8 Veľké Kostoľany

15

6

2

7

55 : 34

20

-4

Skóre

Body

+,-

# Klub

Z

V

R

P

Skóre

Body

+ Body

9 Kľačany

15

5

4

6

30 : 33

19

-5

9. Gbely

15

7

1

7

31 : 38

22

-2

9 Modranka

15

5

5

5

26 : 32

20

-1

10 Madunice

15

5

3

7

30 : 37

18

-6

10. Veľké Orvište

15

5

5

5

28 : 31

20

-1

10 Dvorníky

15

6

0

9

27 : 38

18

-3

11 Borovce

15

5

2

8

25 : 30

17

-4

11. Radošina

15

6

2

7

26 : 35

20

-4

11 Madunice

15

5

1

9

22 : 29

16

-8

12 Šulekovo

15

3

6

6

21 : 31

15

-6

12. Solčany

15

6

0

9

30 : 24

18

-3

12 Špačince

15

5

1

9

19 : 40

16

-8

15

5

3

7

31 : 31

18

-3

13 Červeník

15

4

3

8

16 : 28

15

-6

13. Veľké Kostoľany

13 Dobrá Voda

15

4

3

8

18 : 31

15

14 Sokolovce

15

3

4

8

17 : 32

13

-8

14. Kúty

15

4

0

11

12 : 31

12

-12

14 Križovany

15

4

1

10

22 : 59

13

-8

15 Veľké Orvište

15

4

1

10

23 : 45

13

-8

15. Borský Mikuláš

15

3

2

10

18 : 34

11

-13

15 Veľké Orvište

15

2

1

12

12 : 65

7

-14

16 Pastuchov

15

3

2

10

16 : 33

11

-13

16. Horné Orešany

14

3

2

9

22 : 53

11

-10

16 Brestovany

15

1

3

11

5 : 64

6

-15

-6
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