Orvištské noviny
Ročník II.
Príhovor starostu
Vážení občania,
len pred nedávnom sme sa ponáhľali, aby
sme stihli k Vianociam vydať prvé číslo
Orvištských novín a už je pred dvermi Veľká noc
a tým aj termín vydania ďalšieho čísla našich
novín.
Záver minulého roka bol bohatý na
spoločenský život v obci. Najprv sa tešili
z Mikuláša a z jeho darčekov naše deti. Potom
sociálna komisia pripravila pre seniorov
v poradí už dvanáste vianočné stretnutie. Už
dvanásť rokov sa takto spoločne stretávame
pred Vianocami, aby sme sa spolu zabavili,
porozprávali, pospomínali na roky minulé. Aj
touto formou obec vyjadruje vďaku a úctu Vám,
seniorom, za všetko, čo ste urobili pre svoju
rodinu, obec a tým aj pre svoju krajinu.

Číslo 1.

marec 2008

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide ...
Fašiangový sprievod prešiel Hlavnou, Páleničnou a Športovou
ulicou. Prvú zastávku mal u starostu obce, ďalšie zastávky boli u
zástupcu starostu, u p. Bartkovej a p. Bábikovej. Vyspievali a
vytancovali si sladké šišky, fánky, ale na šable dostali aj slaninu a iné
zabíjačkové dobroty. Sprievod skončil v orvištskom hostinci.
Nasledovala fašiangová zábava v sále kultúrneho domu, ktorá
vyvrcholila „pochovaním basy“.

Na záver pracovného roka sme sa stretli
v klube seniorov na spoločenskom posedení
zamestnanci obce, poslanci obecného
zastupiteľstva a členovia komisií obecného
zastupiteľstva. V priateľskom duchu sme
zhodnotili uplynulý rok a súčasne som všetkým
poďakoval za ich celoročnú prácu v prospech
obce.
Čo sa udialo v obci za posledné mesiace?
Zimné obdobie sme využili na prácu vo
vnútorných priestoroch. Predovšetkým sme
dokončili kotolňu, ktorá vyhrieva priestory TJ,
klubu seniorov a zdravotného strediska.
Rekonštruovali sme práčovňu TJ a v kabínach
sme urobili niektoré úpravy. Dnes môžeme
konštatovať, že v priestoroch kabín boli
odstránené niektoré „nedorobky“, ktoré
zbytočne znižovali ich kvalitu.
Nový rok sme privítali spoločne na našom
„námestí“ a môžem povedať, že množstvo
návštevníkov ma príjemne prekvapilo.
V novoročnom príhovore som Vás v stručnosti
informoval, na čom v obci pracujeme a čo nás
čaká v tomto roku.
Začiatkom roka sme
dokončili práce na dvoch dôležitých
dokumentoch. Je zhotovený stavebný projekt
na rekonštrukciu miestnych komunikácií na
Hlavnej ulici od cintorína, na Športovej ulici až
po koniec Pažitnej ulice. Tento projekt stál obec
250 tisíc Sk a náklady na rekonštrukciu budú
predstavovať 23 miliónov korún. Tieto finančné
prostriedky chceme získať z fondov Európskej
únie.
Druhým dôležitým dokumentom, ktorý
obecné zastupiteľstvo schválilo, je Plán
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Veľké Orvište na obdobie 2008 až 2013
s výhľadom do r. 2020. PHSR vyjadruje
Pokračovanie na str. 2
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE...

Spoločenská rubrika
Blahoželáme k životnému jubileu, ktorého sa
v tomto období dožívajú:
95 rokov Machajová Mária
85 rokov Vavrinec Rudolf
80 rokov Markechová Mária
75 rokov Nedorost Antonín, Nedorost
Vojtech
70 rokov Baleková Pavlína, Benková Anna,
Ďurica Ján
65 rokov Drličková Mária, Hanic Ján,
Hošťák Ivan, Masarovič Vladimír,
Mikuš Pavel, Mokošová Pavla,
Vavrinec Zdenko
60 rokov Folajtárová Anna, Maco
František, Sumer Anton, Tejčka
František, Vavrincová Emília
Narodili sa:
24.01.2008 Dominik Folajtár
05.02.2008 Natália Mokošová
18.02.2008 Zoltán Vavrinec
S úctou sme sa rozlúčili:
Margita Paulovičová, 83 rokov
Ing. Alena Borovská

Stavba kanalizácie finišuje
Práce na stavbe splaškovej kanalizácie
pokračovali i počas zimného obdobia. Mierna
zima dovoľovala vykonávať výkopové práce.
Dokončili sa výkopové práce a uloženie
potrubia na stoke, ktorá prechádza Hlavnou
ulicou. Taktiež bolo uložené potrubie na
Slnečnej ulici. Hlavné potrubie aj s odbočkami
bolo ukončené na Tálovej a Južnej ulici. Hlavné
potrubie v dĺžke cca 150 m treba uložiť na Pažiti.
Tu treba ešte dokončiť pretláčanie potrubia
pod závlahovým kanálom.
Dodávateľ stavby Váhostav SK posilnil
stavebné kapacity na dokončenie odbočiek v
časti Topoľové, Hlavná ulica a Slnečná ulica
ďalšími subdodávateľmi. Firma Gasotherm
Plast začala vykonávať už aj konečné úpravy
chodníka na Tálovej ulici. S kvalitou práce nie je
obec spokojná a požiadala o opravu už
opravených úsekov. Konečné úprav y
asfaltových povrchov na miestnych
komunikáciách a na štátnej ceste sa budú
vykonávať v priebehu mesiaca marec. Váhostav
SK, ako hlavný dodávateľ stavby, robí
v súčasnosti výber subdodávateľa na
vykonanie uvedených prác.
Stavba splaškovej kanalizácie priniesla a
prináša veľa problémov ako pre obec, tak i pre
nás obyvateľov. Treba však znovu pripomenúť,
že stavba takého rozsahu v tak krátkom čase
nebola ešte v našej obci realizovaná.
Ing. Jaroslav Maco

Obecný úrad žiada občanov, aby
v písomnej forme nahlásili škody
na svojom majetku, ktoré vznikli
následkom budovania kanalizácie
v našej obci ( napr. poškodený plot
a pod..) V rámci preberacieho a
kolaudačného konania budú škody
odstránené zhotoviteľom stavby.
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Príhovor starostu - dokončenie zo str. 1
základnú víziu, ako chceme rozvíjať obec
v nasledujúcich rokoch. Súčasne je takýto
dokument podmienkou, aby obec mohla
čerpať prostriedky z fondov EÚ.
Obecné zastupiteľstvo ďalej schválilo žiadosť
na vybudovanie malého viacúčelového ihriska
v hodnote 1,5 milióna Sk v rámci programu
splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport.
V prípade, že budeme úspešní, vláda nám
poskytne na vybudovanie ihriska 1 milión Sk a
obec doplatí zvyšných 0,5 mil. Sk. Malé
viacúčelové ihrisko s umelým povrchom a
osvetlením je vhodné pre loptové hry
(minifutbal, hádzaná, basketbal, nohejbal,
apod.), tenis a iné športy a slúži pre všetky
vekové kategórie občanov. O tieto ihriská je v
obciach veľký záujem.
O tom, že naši ľudia sa vedia baviť, svedčí
ďalšia vydarená akcia, obnovenie fašiangových
zvykov. Chcem opäť poďakovať našej komisii
kultúry a školstva, ktorá dokáže takéto
podujatia zorganizovať skutočne na vysokej
úrovni.
V minulom roku obec objednala
vypracovanie odborného dendrologického
posudku na stromovú aleju v centre obce. Aleju
tvorilo 95 stromov, najmä lipy. Spoločenská
hodnota stromov bola vyčíslená na takmer 2,7
milióna Sk. Koncom februára odborná firma
vykonala základné ošetrenie aleje. Na základe
uvedeného posudku bolo potrebné vypíliť 16
stromov, ktoré boli suché, choré, prípadne ich
statika bola silne narušená. Cieľom je postupne
aleju regenerovať a dosádzať chýbajúce
stromy. Aleja je charakteristický, na okolí
neopakovateľný, krajinotvorný znak našej obce
a výrazne zlepšuje životné prostredie v obci.
Okrem menších, každodenných prác na
údržbe, oprave a zveľaďovaní majetku obce
v tomto roku plánujeme začať s výstavbou
chodníka na Topoľové s lávkou cez závlahový
kanál.
Najdôležitejšou úlohou v súčasnosti je však
zdarné dokončenie kanalizácie. Stavebná časť
má byť podľa plánu ukončená 5. apríla a
následná kolaudácia do konca mája. Dôležitou
úlohou z hľadiska obce bude preberanie
miestnych komunikácií, ktoré musia dať
stavebné firmy do pôvodného stavu, t.j. do
stavu pred začiatkom stavebných prác. Na
miestne komunikácie bude záruka 5 rokov.
Obecné zastupiteľstvo už schválilo komisiu,
ktorá bude miestne komunikácie preberať.
Vážení občania, v tomto roku oslávime 895.
výročie prvej písomnej zmienky o obci. Želám
nám všetkým, aby nás aj toto výročie
motivovalo k ďalšiemu kroku pre skrášlenie
našej obce a spríjemnenie života obyvateľov
v nej .
RNDr. Ľudovít Boleček

Aktivační zamestnanci
Koncom roka 2007 obec Veľké Orvište
opätovne podpísala dohodu na dobu do
31.3.2008 s Úradom práce sociálnych vecí a
rodiny v Piešťanoch (ÚPSVaR) o zabezpečení
realizácie aktivačnej činnosti národného
projektu - „Aktivácia nezamestnaných a
nezamestnaných s nízkou motiváciou
odkázaných na dávku v hmotnej núdzi“. Každý
pracovník, ktorý sa podieľa na aktivačných
prácach, odpracuje pre obec 10 hodín
týždenne, t. j. dva dni po 5 hodín. Cieľom tohto

projektu je udržať u nezamestnaných pracovné
návyky a tak im zvyšovať šancu, aby si ľahšie
našli riadne zamestnanie. Treba pripomenúť, že
aktivačná práca v obci neplní funkciu riadneho
zamestnania. Jednou z podmienok prijatia
uchádzača o zamestnanie na aktivačné práce je
jeho dobrovoľné rozhodnutie vykonávať
menšie služby pre obec. Odmenu aktivačným
zamestnancom hradí ÚPSVaR v Piešťanoch.
V obci v súčasnosti pracuje 8 aktivačných
zamestnancov: Vladimír Antoňák, Ján Drlička,
Jozef Drlička, Emil Folajtár, Milan Jurga, Miloš
Lamoš, Miloš Markech a Jana Pavlovičová.
Koordinátorom týchto prác je zamestnanec
obce Stanislav Nedorost. V obci je dosť práce,
ktoré obec zabezpečuje aktivačnými
zamestnancami. Vykonávajú údržbu
miestnych komunikácii, verejných
priestranstiev, pomáhajú pri údržbe, menších
opravách a upratovaní obecných budov.
V minulom rok u napr. svojpomocne
zrekonštruovali nevyužitú miestnosť v bývalej
garáži a vybudovali tu servisnú dielňu pre obec.
Svojou prácou prispeli k ďalším dielam, boli to
najmä: vybudovanie nového skladu obce,
vybudovanie strediska osobnej hygieny
a práčovne pre sociálne odkázaných občanov,
dokončenie spoločnej kotolne klubu seniorov
a TJ, úprava priestorov chráneného pracoviska
v kabínach TJ, oprava nábytku v škole, údržba
okolia rybníka a pod.
Môžeme konštatovať, že spolupráca medzi
obcou a aktivačnými pracovníkmi je na
uspokojivej úrovni. Aj keď sa niekedy vyskytnú
problémy, inokedy sú aktivační zamestnanci
zasa ochotní pracovať aj nad rámec svojej
pracovnej doby. Svojou prácou obci a jej
obyvateľom pomáhajú. Dôležitá je tiež
skutočnosť, že aktivačná činnosť umožňuje
nezamestnaným udržiavať sociálne kontakty,
pomáha udržiavať ich zručnosti a ich
začleňovanie do spoločnosti.
Marta Bartková

Prevádzkový poriadok
pohrebiska
Dňa 18.4.2007 nadobudlo účinnosť
všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké
Orvište „Prevádzkový poriadok pre pohrebiská
na území obce“. Správcom a prevádzkovateľom
pohrebiska v zmysle zákona je obec Veľké
Orvište. Správca a prevádzkovateľ pohrebiska
vedie evidenciu hrobových miest, stará sa o
vzhľad pohrebiska, vykonáva dozor a povoľuje
stavebné práce na pohrebisku.
Na „novom cintoríne“ sú zosnulí doteraz
pochovaní v prvých dvoch radoch tak, že ich
hlavy smerujú na západ a nohy na východ.
V ďalších radoch sa bude pochovávať tak, že
v treťom a v štvrtom rade, v piatom a v šiestom
rade, atď. budú zosnulí obrátení hlavami k sebe
a pri ich nohách bude vybudovaný chodník.
Tým sa ušetria hrobové miesta a vytvorí sa lepší
prístup k jednotlivých hrobom. Tento nový
spôsob pochovávania bude dodržaný na celej
zvyšnej ploche „nového cintorína“. Nové hroby
sa budú prideľovať výhradne v poradí. Nový
rad hrobov sa vytvorí až po zaplnení
predchádzajúceho radu.
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Uznesenia obecného
zastupiteľstva konaného dňa
25.01.2008

v obecnom rozpočte finančné prostriedky
v objeme 1/3 predpokladaných nákladov, čo
predstavuje čiastku 500 000,- Sk.
Uznesenie č. 10/2008
OcZ schvaľuje rozpočet obce na rok 2008

Uznesenie č. 01/2008
OcZ schvaľuje plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2007.
Uznesenie č. 02/2008
OcZ súhlasí s príspevkom matke pri narodení
dieťaťa vo výške 2.000,- Sk.
Uznesenie č. 03/2008

Uznesenie č. 11/2008
OcZ súhlasí s parkovaním nákladného auta na
poľnej komunikácii medzi domami č. 312 a 313
do 31.03.2008 s podmienkou, že bude
zabezpečená prechodnosť cesty a auto
neznečisťovalo štátnu cestu.

sieťami za pozemok o výmere 700 m2 bez
inžinierskych sietí v časti Topoľové II.
Uznesenie č. 18/2008
OcZ novelizuje uznesenie č. 12/2008
nasledovne: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
zákaz vodenia psov na ihriská a na cintorín. V
obytnej časti sa môže občan so psom
pohybovať len po verejných komunikáciách,
pričom musí mať pri sebe pomôcky na zber
exkrementov po svojom psovi.
Ing. Alena Borovská

Uznesenie č. 12/2008

OcZ schvaľuje návrh komisie sociálnych vecí a
zdravotníctva, aby v poslednej rozlúčke so
zosnulým obyvateľom obce zakúpila kyticu
kvetov.
Uznesenie č. 04/2008
OcZ schvaľuje za členov kultúrnej komisie
pani Martu Bartkovú a Martinu Pánikovú.

OcZ schvaľuje nariadenie o zákaze venčenia
psov v obytnej časti obce a na ihrisku TJ.

Uznesenia obecného
zastupiteľstva konaného dňa
29.02.2008
Uznesenie č. 13/2008

Uznesenie č. 05/2008
OcZ schvaľuje pani RNDr. Vieru Hrebíčkovú do
funkcie predsedu komisie ŽP a výstavby počas
MD pani Folajtárovej.
Uznesenie č. 06/2008
OcZ schvaľuje spojenie finančnej komisie a
komisie pre rozvoj do jednej komisie – komisia
financií a rozvoja obce.
Uznesenie č. 07/2008
OcZ schvaľuje ing. Ondreja Macu za zástupcu
obce do výboru DHZ
Uznesenie č. 08/2008

OcZ schvaľuje Plán hospodárskeho a
sociálneho rozvoja obce Veľké Orvište.
Uznesenie č. 14/2008
OcZ schvaľuje pravidlá pre prijímanie detí do
materskej školy
Uznesenie č. 15/2008
OcZ schvaľuje poskytnutie príspevku po
1.000,- Sk na občana do domovov sociálnych
služieb, v ktorých sú umiestnení občania našej
obce, spolu 6.000,- Sk.
Uznesenie č. 16/2008

OcZ schvaľuje Ing. Jaroslava Macu ako
zástupcu obce do výboru TJ.
Uznesenie č. 09/2008

OcZ súhlasí s činnosťou tanečného krúžku v
priestoroch klubu seniorov.
Uznesenie č. 17/2008

OcZ schvaľuje výstavbu viacúčelového
malého ihriska v športovom areáli a na
spolufinancovanie projektu vyčleňuje

OcZ nesúhlasí s výmenou pozemku na
parcele č. 2 o výmere 534 m2 s inžinierskymi

Názory občanov
V novinách by sme chceli uverejňovať
zaujímavé podnety od vás na zlepšenie života
občanov v obci, na skrášľovanie obce a názory
na dianie v obci. Všetky návrhy môžete
odovzdávať písomne na obecnom úrade,
alebo posielať na mailovú adresu
starosta@velkeorviste.sk. Návrhy a podnety
môžu slúžiť pre starostu a obecné
zastupiteľstvo na plánovanie rozvoja obce.
Očakávame Vašu aktivitu.
Redakcia

Obecné zastupiteľstvo vo
Veľkom Orvišti schvaľuje zákaz
vodenia psov na ihriská a na
cintorín v obci. V obytnej časti
obce sa môže občan so psom
pohybovať len po verejných
komunikáciách, pričom musí
mať pri sebe pomôcky na
odstránenie exkrementov
po svojom psovi.

Rozpočet obce Veľké Orvište na rok 2008
PRÍJMY
Výnos dane z príjmov
Dotácia na základnú školu
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň za komunálny odpad
Príjmy z prenajatých budov
Daň za jadrové zariadenie
Poplatky za predaj tovarov a služieb
Príspevok na aktivačnú činnosť
Príspevok na chránené pracovisko
Príjmy z prenajatých pozemkov
Poplatky zo školného
Správne poplatky
Daň za psa
Úroky v banke
Poplatky za opatrovateľskú službu
Daň za ubytovanie
Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň z bytov
Kapitálové výdavky, rezervný fond
PRÍJMY SPOLU
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Sk
5 000 000
1 102 000
550 000
320 000
300 000
200 000
150 000
60 000
50 000
50 000
50 000
50 000
30 000
20 000
20 000
20 000
6 000
3 000
2 000
400 000
8 383 000

VÝDAVKY
Sk
Školstvo
2 671 000
Mzdové náklady
1 390 000
Prevádzková réžia
923 000
Odvody
512 000
Rezerva na viacúčelové ihrisko z programu vlády SR
500 000
Verejná zeleň
410 000
Vývoz odpadu
400 000
Projekt "Rekonštrukcia miestnych komunikácií"
250 000
Dotácia TJ
250 000
Verejné osvetlenie
230 000
Kultúrne služby, kultúrny dom
160 000
Knižnica
107 000
Opatrovateľská služba
100 000
Sociálne služby
100 000
Chránené pracovisko
100 000
Klub seniorov
70 000
Obecný dom
50 000
Chodník Topoľové
50 000
Požiarna ochrana
30 000
Údržba miestnych komunikácií
20 000
Zdravotníctvo
20 000
Spoločenské služby
20 000
VÝDAVKY SPOLU
8 383 000
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ZAUJÍMAVOSTI...
Malí motokároví pretekári
Je veľmi dobré, keď už deti majú zmysluplnú
predstavu o tom, čo chcú robiť, vedia povedať,
čo ich baví a cieľavedome si kráčajú za svojím
snom. Malí motokároví pretekári – Marek
Chromý a Paľko Táborský sú toho dôkazom.

Paľko jazdil na 3. mieste a snažil sa prebojovať
na lepšie umiestnenie. Došlo ku kolízii s českou
jazdkyňou, ktorá jazdila za ním a nasledovala
strata pozície. Výsledkom bolo 5. miesto.

Marek, kto Ťa priviedol k motokáram?
Jedného dňa som sa spolu s rodičmi vybral
zajazdiť si na motokárach. Veľmi sa mi to
zapáčilo a perfektne som sa zabavil. Začal som
jazdiť častejšie a častejšie. Na moje prosíkanie
sa rodičia rozhodli pre kúpu motokáry. Chodil
som pravidelne trénovať a rozmýšľal som
o prvých pretekoch.
Kedy si začal pretekať a s akými úspechmi
sa už môžeš pochváliť?
Prvý závod som absolvoval v roku 2006
v triede Comer 60. Zistil som, že v tejto triede
nemám skoro žiadne šance, lebo som priťažký.
Nasledujúce preteky som už absolvoval
v triede Comer 80. Sezónu som v tejto triede
ukončil s umiestnením na 7. mieste. Naďalej
som chodil trénovať, získavať skúsenosti a aj
zručnosť, a tak sa dobre pripraviť na
pretekársku sezónu v roku 2007. Pretekársku
sezónu 2007 som odjazdil na motokáre Parilla s
podvozkom Maranello. Začalo sa mi dariť a
konečne prišli aj víťazstvá. Po celkovom
vyhodnotení sezóny 2007 som sa umiestnil na
4. mieste.

Marek Chromý
Čo plánuješ v tomto roku?
V tomto roku začína sezóna pretekov v apríli.
Usilovne sa pripravujem. Veľmi sa teším na prvé
tohtoročné preteky. Už sa ich nemôžem
dočkať. Dám do toho všetko, aby som mal
dobré umiestnenia, ale najviac by som si prial
vyhrávať. Dúfam, že sa mi to za veľkej pomoci
mojich rodičov, ktorí ma v tomto športe
podporujú, podarí.

Vyrastie z neho Schumacher?
Na pretekoch motokár sa zúčastňuje aj 7ročný Paľko Táborský. Uplynulé sezóny
zhodnotil jeho otec takto: Vo svojej úvodnej
sezóne v r. 2006 Paľko v seriáli Moravského
pohára štartoval ako najmladší účastník
a vybojoval si pekné 6. miesto.
Do sezóny 2007 sme išli s ambíciami
vybojovať umiestnenie do 3. miesta. Prvý
pretek sa uskutočnil v Mošnove pri Ostrave.
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Paľko Táborský

Druhý pretek sa konal na domácej trati
v Trebaticiach, kde Paľko vybojoval prvé
víťazstvo vo svojej kariére. Tretí pretek sa konal
v Pezinku. Počas tréningových jázd došlo k
poruche motora a na nedeľňajší pretek sme v
sobotu rýchlo poskladali a zabehli nový motor.
V nedeľu si v meranom tréningu vyjazdil 2.
miesto. Štartoval teda z druhého miesta a pred
sebou mal najväčšieho rivala Samuela Hrušku.
V preteku sa mu
darilo a 3 kolá pred
koncom sa dostal
do vedenia. Toto
umiestnenie si
udržal a pretek
vyhral.
Štvrtý pretek sa
jazdil v českom
Písku. Počasie bolo
veľmi premenlivé a
počas tréningu sme
mali problém
správne nastaviť
podvozok a motor.
V ý s l e d k o m
tréningu bol až 9.
čas. Do preteku
sme zariskovali a
podvozok sme
nastavili na suchý povrch, aj keď ešte tridsať
minút pred štartom pršalo. Ako jediný sme
použili pneumatiky na suchý povrch pretože
sme predpokladali, že po pár kolách povrch
vyschne a Paľko bude vo výhode. Tak sa aj stalo
a Paľko sa v priebehu ôsmich kôl prepracoval na
vedúcu pozíciu. Mali sme veľkú radosť, lebo
sme zistili, aká je dôležitá taktika a aj vedieť
rozumne zariskovať.
Piaty pretek sa znovu jazdil na domácej trati
v Trebaticiach. Mali sme smolu. Nepodarili sa
nám nastaviť výkon motora na maximum
a výsledkom bolo len 3. miesto. Šiesty a
posledný pretek v minuloročnej sezóne sa
uskutočnil na okruhu v Dunajskej Strede. Na
tomto okruhu dosahujú pretekári rýchlosť až
140 km/hod a okruh patrí medzi Paľkove
obľúbené. Na zisk titulu majstra stačilo Paľkovi
umiestnenie do 5. miesta. Preto zvolil takú
jazdu, aby sa vyhol kolíziám. To sa mu podarilo a

nakoniec dojazdil na 2. mieste za Poliakom
Kurowskim. Týmto umiestnením sa stal
najmladším majstrom v histórii pretekov na
motokárach na Slovensku i v Čechách.
O k r e m
Moravského
pohára Paľko jazdil
aj Medzinárodné
majstrovstvá
S l o v e n s k e j
republik y. Tieto
preteky boli pre nás
ako nováčika,
dobrou školou,
lebo sme sa tam
zoznamovali
s novou technikou.
V konkurencii
pretekárov z Čiech,
Moravy , Slovenska,
Poľska a Rakúska si
Paľko v t ýchto
majstrovstvách
vybojoval v r. 2007 pekné 5. miesto.
V tomto období sa už pripravujeme na sezónu
2008.
Na vývesnej tabuli pred obecným úradom má
Paľko propagačný kalendár s termínmi
jednotlivých pretekov. Príďte ho na preteky
povzbudiť, dostanete od neho aj klubové
tričko. Najbližšie preteky má v Trebaticiach 24.
a 25. mája.
Želáme obom veľkým bojovníkom veľa
úspechov, iste ich s takýmto nadšením a tvrdou
prácou dosiahnu veľa.
Redakcia

Transsibírska magistrála –
Mongolsko – Čína (1. časť)
Vo štvrtok 16.8.2007 okolo polnoci syn Adam,
synovci Vladimír s Radovanom a ja sme
nastúpili v Piešťanoch na rýchlik Bratislava
–Moskva. Pred nami bola cesta Moskva Transsibírska magistrála – Ulaanbaatar –
Peking – Xian – Yichang – Shanghai - Hongkong
– Macao – Hongkong - Dubaj – Viedeň –
Bratislava – Veľké Orvište. Cestu až po
Hongkong sme absolvovali vlakom a
autobusom, z Hongkongu do Macaa a naspäť
loďou a spiatočnú cestu z Hongkongu cez
Dubaj do Viedne lietadlom. Za 31 dní sme
precestovali asi 25 000 km.

V Moskve na Červenom námestí

Orvištské noviny

ZAUJÍMAVOSTI...

Na brehu jazera Bajkal
Cesta z Piešťan cez Žilinu pokračovala
Poľskom do pohraničného bieloruského mesta
Brest. Počas asi štvorhodinovej prestávky nám
v y m e n i l i n a v a g ó n o c h p o d voz k y n a
širokorozchodnú trať. Prestávku sme využili na
krátku návštevu mesta, ktoré je známe napr.
tým, že 3. marca 1918 tu bol podpísaný tzv.
Brestlitovský mier medzi soviestkym Ruskom a
Nemeckom o ukončení bojov v 1. svetovej
vojne. V sobotu ráno sme už vystupovali na
Bieloruskej stanici v 10 miliónovej Moskve.
Zmobilizoval som svoje vedomosti ruštiny.
Metrom sme sa doviezli do nášho hotela
v komplexe Izmajlovo, ktorý bol postavený
k Olympijským hrám 1980. Prvou našou

Transsibírska magistrála
zastávkou bolo Červené námestie. Delegácia
ruských komunistov s červenými zástavami
práve prišla položiť veniec do mauzólea Lenina.
Pre turistov sú zaujímavou atrakciou dvojníci
Lenina, Stalina, Brežneva, Gorbačova a Putina,
ktorí sa s Vami za poplatok ochotne
vyfotografujú. Navštívili sme známy Chrám
Vasilija Blaženého, nábrežie rieky Moskva s
pamätníkom cára Petra Veľkého, budovu
bývalej KGB na Lubjanke a poriadne unavení
sme večer zaľahli v hoteli. V nedeľu sme si
vystáli asi dvojhodinový rad do Mauzólea
Lenina, prezreli sme si starobylý Kremeľ,

Pred železničnou stanicou v Ulaanbaatare

Orvištské noviny

Lomonosovovu univerzitu,
pamätník na počesť pr vého
kozmonauta Gagarina a televíznu
vežu Ostankino. V Moskve sme
cestovali metrom, ktoré je naozaj
pekné. V nedeľu 20.8. pred
polnocou na stanici Jaroslavská sme
nasadli na rýchlik Bajkal,
štvormiestne kupé sa stalo na
najbližšie štyri dni našim
„domovom“ po Transsibírskej
magistrále.
Počas cesty po Transsibírskej
magistrále na trase Moskva – jazero
Pred kláštorom Gandan
Bajkal sme prešli veľké mestá ako
Nižnij Novgorod, Kirov, Perm,
J e k a t e r i n g b u r g , O m s k , N o v o s i b i r s k , čistá budova stanice je postavená z mramoru,
na počesť budovateľov Transsibírskej
magistrály. Ubytovali sme sa v hoteli priamo na
stanici. V meste sú popri panelákoch aj
drevené, typicky rusky ozdobené domčeky. Za
mestom sme vystúpili na menší kopec odkiaľ
bol nádherný výhľad na Bajkal. Jazero Bajkal je
najhlbšie sladkovodné jazero na svete s čistou,
krásne modrou vodou. Na druhý deň sme
navštívili Mineralogické múzeum s bohatou
zbierkou drahokamov, v tomto roku sme tam
boli prví Slováci. Poobede sme sa stihli okúpať v
Bajkale pri malom poloostrove Šamanka, ale
voda bola dosť studená. Zohriala nás však
ruská vodka, ktorou sme si pripili na slovenskoruské priateľstvo s otcom jednej rodiny
z Irkutska. Na Bajkale sme dobehli zameškaný
Na návšteve v jurte mongolského arata
spánok a dobre sme si odpočinuli pred ďalšou
Krasnojarsk, Irkutsk a rieky Volga, Vjatka, Kama, cestou.
Toboľ, Irtyš, Od, Tom, Jenisej a Angara. Rýchlik
Z Bajkalu sme sa vrátili naspäť do Irkutska v
bol čistý, v každom vozni bol typický ruský nedeľu a pred polnocou sme odcestovali
samovar s horúcou vodou, teda počas cesty rýchlikom Irkutsk – Ulaanbaatar, v našich
sme si mohli pripraviť kávu, čaj,
polievky a pod. Na staniciach
čakajú na príchod každého
rýchlika miestni predavači, ktorí
vám ponúkajú rôzne potraviny,
chlieb, domáce pečivo, lesné
plody, údené ryby, občerstvenie
a pod., takže počas cesty sme
postupne dopĺňali svoje zásoby.
Na kilometri 1777 pri
Jekaterinburgu uprostred tajgy
prechádzal vlak hranicou medzi
Európou a Áziou. V krajine okolo
Transsibírskej magistrály vidno
ruské dedinky, široké ruské
pláne a tajgu.
V rýchliku sme strávili štyri noci
a tri dni. Vo štvrtok ráno sme Skúška jazdy na ťavách v mongolskej stepi
vystupovali v
I r k u t s k u . N a r a d u vozňoch už boli mongolské sprievodkyne.
s p o l u c e s t u j ú c e h o s m e s a Naša cesta pokračovala cez Burjatsko k ruskoubytovali v hoteli Lokomotiv mongolským hraniciam. Na hraničný prechod
neďaleko stanice, s jeho službami Nauški sme pricestovali na druhý deň asi o
sme boli spokojní. Irkutsk leží na 14:00 hod. Čakali sme tu asi sedem hodín na
rieke Angare, jedinej rieke, ktorá colnú kontrolu a pripojenie našich dvoch
v y te k á z j a ze r a B a j k a l. Po vozňov k rýchliku do Ulaanbaataru. Po
p re h l i a d k e m e s t a , k d e m á dôkladnej colnej prehliadke ruskými colníkmi
rezidenciu aj ruský prezident, sme sme sa konečne večer pohli a v utorok ráno sme
osobným vlakom pokračovali v už vystupovali v Ulaanbaatare, hlavnom meste
piatok do mestečka Sludjanka, Mongolska. V Ulaanbaatare žije 870 tisíc
ktoré leží na brehu jazera Bajkal. obyvateľov, teda asi tretina z 2,6 miliónov
V l a k b o l p l n ý m i e s t n y c h obyvateľov obrovského Mongolska, ktorého
obyvateľov, ktorí išli v piatok rozloha je väčšia než rozloha Nemecka,
poobede do tajgy zberať lesné Francúzska a Španielska spolu.
Podľa turistického sprievodcu Lonely Planet
plody. Na stanici v Sljudanke sme
stretli turistov z Čiech. Pekná a sme pomerne rýchlo našli vytipovaný hostel
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nechýba ani obrovský
Tyranosaurus. Na mongolskej zmrzline sme si
nestačili pochutnať, pretože
zrazu nás obkolesil kŕdeľ
malých detí a pustili nás až
vtedy, keď sme sa zriekli
našej zmrzliny. Večer sme
nasadli na r ýchlik do
čínskeho pohraničného
mesta Erlian. Železnica
viedla púšťou Gobi. Pustú
krajinu s kamenistými
kopcami na juhu vystriedal
piesok. Sem tam sme zazreli
karavánu tiav, osamelý džíp
alebo domček pri železnici.
Čínsku hranicu sme prešli
Adam so sokolom a mongolský sokoliar,
poobede, zmena krajiny
v pozadí posvätný kopec kameňov
oproti Mongolsku bola
Serge. Štvormiestna izba spĺňala naše očividná. Autobusom s lôžkami na spanie sme
predstavy, a tak sme sa ubytovali. Majiteľ pokračovali diaľnicou do Pekingu. Diaľnica
hostela vyštudoval strojárske inžinierstvo v viedla časťou Číny nazývanou Vnútorné
Prahe. Po osobnej hygiene sme plní očakávania Mongolsko. Krajinu tvorila rozľahlá rovina. Nad
vyšli do ulíc. Hneď blízko hostela sme navštívili ránom sme prechádzali hornatým krajom, na
šamanské centrum, šamanovi sme síce nič diaľnici bola poriadna zápcha a neskôr sa už
nerozumeli, ale podľa reakcií prítomných asi objavili moderné budovy Pekingu, 12
hovoril nejaké liečiteľské rady. V budhistickom miliónového hlavného mesta najľudnatejšej
kláštore Dacan sme sledovali budhistické krajiny sveta Číny.
modlitby. V radoch oproti sebe sedeli lámovia a
RNDr. Ľudovít Boleček
veriaci, ktorí sa s lámami rozprávali. Po ceste
(Dokončenie
v
budúcom
čísle)
sme ešte navštívili ďalšie kláštory až napokon
sme prišli k hlavnému kláštoru Gandan, čo
znamená „Veľké miesto úplnej radosti“. Stihli
sme ešte ústredné Suchbátarovo námestie, na
ktorom je budova parlamentu so sochou
slávneho Džingischána. V strede námestia je
socha mongolského revolucionára Suchbátara.
Pok račovali sme do Zimného paláca
bogdchána. Tu žil v minulom storočí ôsmy Živý
budha a kráľ zvaný bogdchán. V areáli je zákaz
fotografovania, ale stihli sme urobiť jednu
snímku. Večer sme poriadne ustatí tvrdo
zaspali.
Na druhý deň sme absolvovali džipom úžasný
výlet do národného parku v okolí
Ulaanbaataru. Opäť sa nám zišla ruština,
pretože vodič sa ju učil voľakedy v škole
rovnako ako my v Československu. Hneď za
mestom začínajú široké mongolské stepi.
Navštívili sme typickú mongolskú rodinu
aratov (pastierov), ktorí práve skladali svoje
jurty na novom pastvisku. Ochutnali sme nápoj
kumys a syr (obe z kobylieho mlieka). Ponuku
starého Mongola na nadýchnutie sa silného
mongolského tabaku sme nemohli odmietnuť,
nasledovalo naše ešte silnejšie kýchanie.
V piecke stará Mongolka kúrila vysušeným
konským trusom. Na ďalšej zastávke nám
sokoliari ukázali lov sokolom, chlapci neodolali
a prácu so sokolom si vyskúšali. Jazda na
dvojhrbých ťavách bola tiež dobr ým
spestrením. Ďalej sme narazili na stádo jakov,
typický mongolský dobytok. Pohľad na okolitú
krajinu bol úchvatný, samá step a holé, trávnaté
kopce. V národnom parku je aj množstvo
jurtových osád pre turistov. Po návrate do
mesta sme navštívili pamätník Dzajsan, ktorý
Rusi postavili na vrchu za mestom na počesť
neznámych vojakov. Z pamätníka je pekný
pohľad na Ulaanbaatar.
Vo štvrtok sme navštívili Prírodovedné
múzeum. V múzeu je bohatá zbierka
vykopávok kostier predhistorických jašterov a
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Podnikatelia informujú o
svojej činnosti: Liehovar Modrý
strom

Najstarším podnikom na území našej obce je
liehovar, po našom „pálenica“. Liehovar bol vo
Veľkom Orvišti založený v r. 1898 za účelom
spracovania škrobnatých látok nachádzajúcich
sa v poľnohospodárskych plodinách. Bohatá
história liehovaru sa uchovala dodnes, o čom
svedčí zachovalá budova a niektoré zariadenia
liehovaru. Tradičná technológia výroby liehu sa
postupom času vyvíjala a zdokonaľovala.
Liehovar bol vybudovaný na veľkostatku
grófa Imricha Erdodyho. Jeho nájomcom sa stal
árendátor Eduard Schulz. Po prvej svetovej
vojne na základe „ záborového zákona“ došlo k
parcelizácii uvedeného veľkostatku.
V pôsobnosti tohto zákona pripadli obci kaštieľ
a sýpka, ktoré si ponechala na školské účely.
Liehovar v roku 1928 prevzalo „Hospodárske
družstvo pre Krakovany a okolie“. V tomto
období trvala kampaň 4 - 6 mesiacov. Jeho
kontingent činil 1 155 hl liehu ( r. 1933). V tom
čase spravoval liehovar Adalbert Michel, rodák
zo Solčian pri Topoľčanoch. Obec hoci pôvodne
nemala o liehovar záujem, odkúpila ho počas
Slovenského štátu za 70 000,- Ks. Nakoľko v tom
období nebola obec elektrifikovaná, zdrojom

pohonu v celom liehovare bol parný stroj.
Pohony na jednotlivé zariadenia sa prenášali
transmisiou. Ukončenie používania parného
stroja bolo až po plnej elektrifikácii koncom
šesťdesiatych rokov minulého storočia.
Správcovia liehovaru: Adalbert Michel 19281959, Adam Kusenda 1959-1973, Jaroslav
Roth 1973-1983, Illáš 1983-1985, Ľudovít Líška
1985-2006.
Na výrobu liehu sa používali zemiaky, ktoré
dorábali roľníci v okolitých obciach. Zemiaky sa
skladovali v hrobliach v záhrade liehovaru.
Počas kampane sa vozili po malej železničke do
práčovne.
Neskôr boli zemiaky uskladnené len na
splave, ktorý bol vybudovaný pri sladovni.
Starší občania spomínajú i spracovanie
lízaniek, čokolády a ďatľov. Spracovanie
zemiakov sa postupne nahradilo
spracovávaním obilia. Po privatizácii liehovaru
bola celá technológia zmodernizovaná.
Kotolňa na tuhé palivo bola nahradená
modernou kotolňou na zemný plyn.
Výsledkom modernizácie technológie
s automatizovanými procesmi bol vysokokvalitný rafinovaný lieh. Pri liehovare bola
vybudovaná výrobňa liehovín – hovorovo
likérka, ktorá spracováva tento lieh na finálne
alkoholické výrobky.
V súčasnosti sa v likérke produkuje viacero
druhov alkoholických nápojov, ktorým bol
udelený certifikát SPPI. Základnú sortimentnú
skladbu tvoria liehoviny VODKA, BOROVIČKA,
RUM, GIN, BRANDY. Dokončujú sa práce na
nových kvalitných značkových liehovinách, tzv.
bylinných likéroch. Ide o výrobky vyrábané
výhradne z prírodných surovín rôznymi
technologickými postupmi - maceráciou,
extrakciou bylín v alkoholických roztokoch.
Finálne výrobky sa pripravia zmiešaním týchto
bylinných extraktov, macerátov, spolu
s výťažkami rôznych druhov korenín a drevín,
pochádzajúcich z celého sveta. V takto presne
stanovenom pomere spolu v ytvárajú
charakteristickú čistú a jemnú vôňu a chuť
jednotlivých nápojov. Je samozrejmosťou, že
receptúry týchto značkových nápojov sú
chránené patentmi na Úrade priemyselného
vlastníctva. Medzi najznámejšie z týchto
bylinných nápojov patrí FERNET, ďalej likér,
ktorého vôňa a chuť pripomína preslávenú
značku Becherovku a nápoj pripomínajúci
vôňu a chuť CHERRY, ale základom ktorého nie
sú čerešne a višne, ale jarabina čierna. Treba
pripomenúť, že všetky alkoholické nápoje sa
plnia do sklenených fliaš na plne
automatizovanej linke. Celý technologický
proces, to znamená miešanie nápojov a ich
finalizácia do fliaš, prebieha v nerezových
tankoch a zariadeniach.
Pod výrobnou značkou „Likérka Modrý
Strom s.r.o.“ poznáme i výrobky, ktoré súvisia s
našou obcou a okolím. Sú to RIVVIS VODKA a
PIEŠŤANSKÝ FERNET. Na etikete RIVVIS VODKY
je umiestnená historická mapa z r. 1742 a
nasledovný text:“ Nech je úcta k minulosti
národa tak veľká, ako starostlivosť venovaná
príprave, mimoriadne jemnej a čistej vodky
RIVVIS. História je matka múdrosti. (Rivvis –
starodávny názov našej obce).
Ing. Jaroslav Maco
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KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI...
Z obecnej kroniky vyberáme
„ Usnesením obecného zastupiteľstva zo dňa
30. mája 1933 bol som ja Eduard Kľubica,
organista - učiteľ veľko-orviskej školy vo
Veľkom Orvišti ustanovený prvý k vedeniu
pamätnej knihy obcí: Veľkého a Malého Orvišťa.
Tejto funkcie som sa ujal dňa 1. júna 1933.“
Pán Eduard Kľubica nebol tunajším rodákom.
Narodil sa v Liptovskej Osade pri Ružomberku.
Študoval v Ružomberku, neskôr absolvoval
učiteľský ústav v Spišskej Kapitule. Od 1.
septembra 1932 bola obec Veľké Orvište
druhým miestom jeho učiteľského
účinkovania.

Fašiangy a Veľká noc
v minulosti
V sobotu pred hlavným fašiangom dievčatá
chystajú pre chlapcov perá. Je to väčší alebo
menší výhonok rozmarínu nazdobený
barvistou stužtičkou. Keď sa zvečerí, každý si
zájde pre pero k niektorému dievčaťu. Dievča
ho podperí na kabát. Zaďakujúc odíde.
V hostinci býva po tri dni tanečná zábava.
Poriadajú ju obyčajne hasiči. Začína sa v nedeľu
popoludní. V pondelok chodia mládenci „pod
šable“. Sprevádza ich muzika. Povykrúcajú
domácich, poponúkajú kalíškom sladkého,

načo ich títo podporia peniazmi, vajíčkom,
rezňom slaniny a pod. I žiaci nezabúdajú na
svoju povinnosť a ráno pred vyučovaním
chodia pod šable a to z domu do domu.
Pozdraviac domácich poskakujú s dreveným
ražňom a spevavo riekajúc:
„Pod šable, pod šable, aj pod obušky,
všetko mi berieme aj plané hrušky.
Hentam nám nedali, tuto nám dajú,
zabili komára, slaninu majú.
Sedí kocúr na slanine, hybajte ho
odohnať a mne kúsok odrezať.
Keď mi malý odrežete, veliký sa porežete.
Tulija, tulija, fašianek býva,
kto nemá kožuštek zima mu býva.
Ja nemám kožuštek, len sa tak trasiem,
dajte mi slaninky, čo sa popasiem.“
Veľký týždeň začínal kvetnou nedeľou. To
sviatočné a včasné ráno oživili a prebudili ulicu
našej dediny dievčatá s „májom“. Máj menujú
väčšiu vetvičku drieňu ozdobenú povešanými
výduškami, pásikmi papiera a slamy. Držiac ho
v rukách sa zastavujú pod oknami domov
a spievajú:
„Poďakujme Pánu Bohu
a vzdávajme česť aj chválu jemu,
lebo pre Tvé umučenie,
ráčiš nám dať hriechov odpuštenie.
Z neba stúpil, ponížil sa
a z Márie Panny narodil sa,

Ožili fašiangové zvyky
Fašiangové obdobie bolo v tomto roku
kratšie, ale v našej obci o to veselšie. Fašiangy
prvé odštartovali deti z materskej školy svojim
karnevalom. Nasledovali ich starší kamaráti deti zo základnej školy. Výbornú karnevalovú
náladu, plnú hier a súťaží s bohatou tombolou a
občerstvením, pomohli v sále kultúrneho
domu vytvoriť rodičia, sponzori, členovia
komisie kultúry a školstva a tiež aj hudobníci zo
skupiny Olds Boys z Nového Mesta. O tvorivosti
a fantázii rodičov a detí svedčili krásne
karnevalové masky detí dotvorené jemným
zásahom pozvanej vizážistky. Nálada bola
výborná a radosť detí svedčila o dobre
pripravenej akcii.
Fašiangy sme ukončili „Pochovávaním basy.“
Posledná rozlúčka so sestrou „basou“ sa konala
v utorok 5. februára. Folklórna skupina
Podhoranka a hudobná skupina Vavrinecká
trojka z Kočína-Lančára najskôr ako sa patrí
sprievodom povzbudili občanov obce k radosti
a dobrej nálade. Muzikanti zahrali, speváčky
zaspievali a kto mohol si aj zatancoval a potom
hurá do kultúrneho domu pokračovať v začatej
zábave.
Občania, ktorí prišli do kultúrneho domu, iste
potvrdia, že našu sestru „basu“ sme oslávili a
potom dôstojne pochovali pri dobrej muzike,
vínku a výbornej nálade. A tak môže basa
odpočívať v pokoji, ako sa patrí, celých 40 dní.
A to nie je všetko! Vtipné hlavy nelenili a na
pobavenie prítomných si na účet našich
poslancov„vo veršoch zažartovali“.
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tri a tridsať rokov pracoval,
pokým sa na kríži obetoval.
Spínala Matka své ruce,
keď videla Syna v ťažkej núdze,
Syna svojho premilého
a na svätom kríži rozpiateho.
By človek sa rozpamätal,
jak ho veľmi Boh miloval,
Kriste pre Tvé umučenie,
ráčiš nám dať hriechov odpuštenie.
Nech nás nežre večný plameň,
uchovaj nás Pane Kriste Amen.“
Po vyspievaní očakávali štedrotu, nejaký ten
10 – 20 haliernik, cukrové vajíčko alebo čo kto
podaruje. Na Zelený štvrtok sa zaviazali zvony.
Ráno, na poludnie, večer a tiež o jednej v noci
očuť rapkáče.
Vo Veľký piatok, ešte len za svitania, ľudia sa
chodili umývať na Barinu. Potom sa zišli na
cintorín ku krížu, kde odbavili ružencovú
pobožnosť. Vo Veľký piatok a Bielu sobotu
navštevovali Orvišťania Boží hrob v Piešťanoch.
Slávnosť vzkriesenia bývala v sobotu o 18-tej
hodine.
Vo veľkonočnú nedeľu popoludní chlapci
pletú vŕbové šibáky. Dievčence barvia vajíčka
pre šibáčov. V pondelok šibú mužskí ženské
a v utorok to býva opačne. Popoludní sa
spoločne oblievajú vodou.
Ing. Jaroslav Maco
už sa s prvou poslankyňou lúči.
Pôrodnosť treba v dedine zvýšiť,
aby sa bolo čím pýšiť.
Magduška Bernušech
kultúru zdvihla,
zobudila školu, škôlku,
akoby okom mihla.

To Orvište dedinka malá,
všade blata, samá jama.
A nuž tá kanalizácia
nem dobre dopadla,
lebo Maďarom
len od rúk odpadla.
Stará poslankyňa Margitka Fírech
starostovi radila,
never pokrvným bratom,
lebo dedina ľahne blatom.
Nuž starosta,
teraz buď múdry,
nedaj sa poslancom,
veď si mnohých radcom.
Kritika to bola planá,
dedina je plná blata.
Chodil s Jarkom na vrchnosť,
ale sťažností aj tak je hojnosť.
Zrazu sa to všetko rozbehlo,
veď on nie je žiadne nemehlo.

Zahanbiť sa nedá
poslankyňa Andrejka,
veď je predsa inžinierka.
Na úrade rozkazuje
Marte aj ekonómke,
tie však majú zákony hneď poruke.
Takže Andrejka a Evka čušte
a veľa sa od starších učte.
Richtárova Anka pomáha
a Margitke rozum dáva.
Kým sociálku otvorili,
futbalisti bar prenajali
a sociálku zapratali.

Je to chlap šikovný, rúči,
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KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI...
V sociálke samé krámy,
boj Margitkin je márny.
Klub je môj a basta,
ale Herceg a futbalisti sú kasta.
Starosta je v Číne,
kto rozhodne o pravde a vine?
Richtár sa vracia,
spory zdolá,
vlk je sýty aj koza celá.
Veď Bohuš a Margitka
sú jak jedna rodinka,
v HZDS neudrela
ešte posledná hodinka.
Šerif futbalistov Roman
má odvahu,
ideme navštíviť matičku Prahu.
Na futbal, vidieť krásy,
podporiť fanúšikov masy!
Skončil sa zápas,
objavil sa veľký trapas,
Lubenko stratil sa zas.
Kultúrnej a Romanovi
telefóny bzučia,
nemocnica, polícia pátra,
výčitky ich mučia.
Policajné majáky
z Prahy vyprevádzajú autobus,
nevadí, videli sme sveta kus.
Keď sme domov dospeli,
Lubenko spal už v posteli.
Veľkú slávnosť v septembri
obec chystá,
cirkev, poľovníci, Huberta si uctia.
Matičiari na ohnisku guláš varili,
ale chyba, polovicu ľudí pôstili.
Misky prázdne, hladné bruchá,
každý pýta gulášu trocha.
Čia je to vina?
Ešteže je viacej vína!
Svätý Hubert, patrón,
zázrak spraviť mohol,
ráno objavil sa gulášu kotol.
Dohady? Rovnaký meter,
vedˇ objavil dáždnik aj svätý Peter.
Hasiči v pozore urobili špalier,
veď ich viedol Ondrej inžinier.
Vďaka patrí aj Majovi,
hrá v kostole už roky,
ale kedy uvidíme
k oltáru viesť jeho kroky?
Majo ani Roman
slobodu si nedajú,
všetkým babám stále odolávajú.
Vianoce sa blížia, Mikuláš,
čo starosta deťom dáš?
Dôchodcovia pod jedličkou
vínko popíjajú,
na staré časy spomínajú.
Pocheraj a darček
dostane každý starček.
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Po polnočnej punč a vinše,
na Silvestra je to inšie.
Dobrí ľudia na ulici sa schádzajú,
zdravie, šťastie, lásku si želajú.
Tradície pochovávania basy boli v dávnej
minulosti v našej obci veľmi zaujímavé a
spojené s kopou úsmevných zážitkov. Po dlhšej
prestávke sa chceme vrátiť k tejto tradícii,
obnoviť staré zvyklosti, ktoré sú prameňom
kultúry našich predkov. Preto Vás pozývame na
ďalšie kultúrne akcie, ktoré v tomto roku pre vás
chystáme. Pripojte sa ku každej kultúrnej akcii,
dobre sa zabavíte a podporíte tým školu
a škôlku. Tešíme sa na Vás.
Redakcia

Z činnosti Klubu seniorov
V tomto roku sa náš klub opäť rozšíril o
nových členov. Naše rady posilnili aj muži a to
nás veľmi teší. Noví členovia boli zo začiatku
prekvapení našou pestrou činnosťou. Páči sa
im, že sa možu starší ľudia takto spolu stretávať,
porozprávať sa, zasmiať sa, poradiť si jeden
druhému, posťažovať sa... Novým členom sa
tiež páči, ako si ku všetkým sviatkom
pripravíme kultúrny program. Sami sebe sme
scénaristi, režiséri, herci, speváci, diváci aj
kritici. Pobavíme sa na programe, ale najviac sa
pobavíme pri jeho tvorbe. Tiež nezabudneme
na žiadne meniny alebo narodeniny našich
členov. Oslávenec napečie zákusky, ponúkne
nás kávičkou. Speváčky mu zaspievajú a
zablahoželáme mu s kytičkou. Keďže je nás
v klube veľa, tak máme čo oslavovať celý rok.

Fašiangy v klube seniorov
Veľmi si vážime prísľub nášho bývalého
dlhoročného poslanca Vladimíra Bolješika,
ktorý sa zľutoval nad našimi boľavými krížami a
bude nám 2x do mesiaca s dôchodcovkou
zľavou poskytovať masáž.
Margita Knapcová

Klub seniorov
aj pre tínedžerov
Keďže sa v našej obci cez zimné mesiace
nemajú kde schádzať mladí ľudia, starosta obce
po dohode s hospodárkou klubu seniorov im
umožnil využívať na svoju činnosť každú
sobotu od 15.00 hod. tento klub. Tiež prisľúbil
zakúpiť do klubu spoločenské hry. Prvé
stretnutie bolo 16. februára. Radosť bola veľká,
bavili sa pri hudbe, spievali a tancovali. Za
odmenu však hospodárke pred klubom
vypustili dušu na bicykli. Hospodárku to však
neodradilo a dala mladým po ospravedlnení
ďalšiu šancu.
Margita Knapcová

Novinky v poskytovaní
štátnych sociálnych dávok
Príplatok k prídavku na dieťa
Rodič, ktorý poberá prídavok na
nezaopatrené dieťa, môže od 1.1.2008
požiadať p úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
o novú štátnu sociálnu dávku – príplatok
k prídavku za podmienok, že:
a) spĺňa podmienky nároku na prídavok na
dieťa aj po 1.1.2008
b) p o b e r á n i e k t o r ú z u v e d e n ý c h
dôchodkových dávok:
· starobný dôchodok,
· predčasný starobný dôchodok,
· invalidný dôchodok z dôvodu poklesu
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
o viac ako 70%,
· výsluhový dôchodok po dovŕšení veku
potrebného na starobný dôchodok alebo
· dôchodkovú dávku toho istého druhu
v cudzine
c) nevykonáva zárobkovú činnosť
d) nebol mu priznaný daňový bonus na dieťa,
na ktoré poberá prídavok.
Uvedené podmienky musí spĺňať aj druhý
rodič dieťaťa, ako aj manžel rodiča, ktorý nie je
rodičom dieťaťa. Príplatok k prídavku na dieťa v
sume 300 Sk mesačne na každé dieťa, na ktoré
je vyplácaný prídavok, vyplatí úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta
jeho trvalého pobytu na jeho písomnú žiadosť.
Túto mu poskytne na požiadanie úrad.
Prídavok na dieťa
V novom roku dochádza aj k zmene pri
výplate prídavku na dieťa. O prídavok môže
požiadať aj rodič, ktorého dieťa sa po skončení
povinnej školskej dochádzky zúčastňuje
dennou formou kurzu na získanie základného
vzdelania najdlhšie do skončenia školského
roku, v ktorom dieťa dovŕšilo 18 rokov veku.
Ak sa rodič spolu s nezaopatreným dieťaťom
zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom
Európskej únie, má rodič naďalej nárok na
prídavok iba v prípade, ak počas pobytu
v tomto štáte je verejne zdravotne poistený
alebo dobrovoľne zdravotne poistený v SR.
Od 1. januára 2008 sa skrátila lehota na zánik
nároku na prídavok na dieťa a nároku na
príplatok k prídavku z doterajších dvanásť
mesiacov na šesť mesiacov, t.j. rodič si môže
uplatniť nárok na tieto dávky už iba šesť
mesiacov spätne od podania žiadosti.
Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa
Od 1. februára 2008 sa príplatok k príspevku
pri narodení dieťaťa zvýšil z 11 000 Sk na 20 440
Sk. Ak sa dieťa narodilo pred 1. februárom
nárok na príplatok k príspevku a na jeho výšku
sa posudzuje podľa zákona účinného do 31.
januára 2008.
Podľa novej právnej úpravy však nárok na
príplatok k príspevku nevznikne matke, ktorá
dieťa porodila, ak sa od začiatku štvrtého
mesiaca tehotenstva do pôrodu
nezúčastňovala raz za mesiac na preventívnych
prehliadkach u gynekológa.
Mgr. Daniela Poláková
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Príspevok pri narodení aj z obce
Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo
navrhla schváliť OZ jednorázový príspevok pri
narodení dieťaťa v sume 2000 Sk Ďalej komisia
navrhla, aby sa zaviedlo slávnostné uvítanie
novonarodených detí do života.
Pri úmrtí občana našej obce komisia navrhla,
aby sa obec kvetmi rozlúčila s občanom a
odprevadila ho na poslednej ceste. Obecné
zastupiteľstvo oba návrhy odsúhlasilo.
Margita Knapcová

Polnočná, aká ešte v obci nebola
Polnočná omša na Vianoce 2007 bola
v niečom výnimočná. Už pri príchode ku
kostolu nás upútali lampáše, ktoré lemovali
chodník a okolie kostola. Po skončení
polnočnej nás čakalo ďalšie milé prekvapenie.
Po zaspievaní tradičnej vianočnej piesne, Tichá
noc, svätá noc, nám dôstojný pán kaplán
zavinšoval veršíkom vianočný vinš a pozval na
malé prekvapenie pred kostol. Tam bol totiž
pripravený vianočný punč. Plní radosti
z narodenia Božieho Syna sme si pred
kostolom spoločne zaspievali vianočné
koledy. K príjemnej a radostnej vianočnej
nálade prispel i čerstvo napadnutý sneh.
Ďakujeme za príjemný večer.
Redakcia

Púť zaľúbených v Šaštíne

Privítanie nového roku
Pred polnocou sa pred obecným úradom zišlo
viac ako 100 občanov, ktorí prijali pozvanie
starostu obce a rozhodli sa stráviť posledné
minúty starého roku a prvé minúty nového
roku 2008 spoločne so svojimi priateľmi a
spoluobčanmi. Úderom polnoci odpálil
starosta ohňostroj, ktorý pre občanov
pripravila obec. Keďže viacerí občania priniesli
aj svoju vlastnú pyrotechniku, krásne obrazce
na nočnej oblohe sme obdivovali asi pol
hodinu. V mrazivej noci nás zohrievali srdečné
stisky rúk so želaním
všetkého dobrého
v novom roku.

V dňoch 16. a 17. februára sa v Národnej
bazilike Sedembolestnej Panny Márie konala
pri príležitosti sviatku sv. Valentína „Púť
zaľúbených“. Organizátormi boli Selaziáni Don
Bosca, do programu zaradili viaceré aktuálne
prednášky pre mladé zaľúbené páry. Na
pontifikálnej svätej omši, ktorú celebroval otec
biskup Jiří Paďour, vystúpili aj mladí speváci z
našej obce:
Mário Hošták, Mária Sameliaková, Monika
Madunická, Lenka Sovová, Mária Holecová,
Milka Glasnáková.
Redakcia

Na zohriatie bolo
pripravené varené víno a
punč. Pravdepodobne
všetkým chutilo, lebo sme
všetko vypili. Ďakujeme
všetkým, ktorí prišli a tieto
pekné okamžiky strávili
spoločne.
Redakcia

Naši speváci v Šaštíne

AKTIVITY NAŠICH ŠKÔL

Pravidlá pre prijatie detí
do materskej školy
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Orvišti pri
schvaľovaní pravidiel pre prijatie detí do
materskej školy v danom školskom roku
vychádzalo z hlavnej zásady, že dieťa
zamestnaných rodičov má prednosť pred
dieťaťom nezamestnaných rodičov a rodičia s
trvalým pobytom vo Veľkom Orvišti majú
prednosť pred rodičmi s prechodným pobytom
vo Veľkom Orvišti.
A. Hlavné pravidlá, na základe ktorých sa
prednostne prijmú deti:
1. s o d l o ž e n o u p o v i n n o u š k o l s k o u
dochádzkou,
2. deti 5 ročné,
3. deti, ktoré dovŕšili k 31. augustu tri roky a
majú zamestnaných rodičov.
B. Doplňujúce pravidlá: Ak to kapacita
materskej školy umožňuje, môžu byť prijaté
aj deti podľa pravidiel 4 až 6. Rodičia detí
prijatých podľa pravidiel 4 až 6 sú si vedomí
toho, že v prípade potreby uvoľnia miesto
deťom, ktoré spĺňajú pravidlá 1 až 3.
4. deti, ktoré dovŕšili k 31. augustu 3 roky a
majú jedného alebo oboch rodičov
nezamestnaných,
5. deti dvojročné, ktoré majú zamestnaných
rodičov,
6. d e t i d v o j r o č n é , k t o r é m a j ú n e zamestnaných rodičov.
O prijatí dieťaťa rozhoduje na základe
uvedených pravidiel riaditeľka materskej školy.
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 14/2008
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Spoločné akcie obecnej
knižnice a základnej školy
Pred vianočnými prázdninami, sa deti zo ZŠ
Veľké Orvište s pani vychovávateľkou Pálkovou
stretli v obecnej knižnici a spoločne
s knihovníčkou si poprezerali zaujímavé knižky
a na tvorivých dielňach vytvorili vianočné
prekvapenia, pozdravy a darčeky. A to sa im
skutočne podarilo.

Vianočné prekvapenia
z vreca
Pred vianočnými prázdninami sa u nás v škole
ujal pek ný z v yk . Deti prinesú rôzne
omaľovánky, hračky, dajú ich do vreca a potom
pod stromčekom si z tohto vreca vyťahujú
prekvapenia. Učia sa, že darčeky nielen
prijímame , ale aj dávame. Veď je dôležitá úcta
k rodičom, starým rodičom i úcta vzájomná
medzi deťmi.
Stretnutia v knižnici pokračovali aj 8.2.2008.
Deti si čítali, kreslili pre Osmijanka Tramtáriu,
Pampulónov a odpovedali na súťažné otázky.
Prečo? Pretože prebieha 4.ročník
celoslovenskej detskej literárnej súťaže „
Čítame s Osmijankom“ Vytvorili pekné práce,
ktoré sa posielali do Bratislavy. Ako vždy sme s
pani Machajovou prežili krásne popoludnie
medzi peknými knihami.
Jana Pálková

Jarné tvorivé dielne v knižnici
Počas jarných prázdnin v dňoch 24.2. 2008 –
pondelok a 29.2.2008 –piatok deti vytvárali
veľkonočné prekvapenia, výzdobu, kreslili a
vystrihovali. Veľmi milými darčekmi boli aj
cukríkové kvetinky, ktoré určite potešili rodičov
alebo starých rodičov.
Jana Pálková
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Detský karneval

Karneval v materskej škole

Slohové práce žiakov ZŠ
Deti zo ZŠ vo Veľkom Orvište a ZŠ v Ostrove
mali napísať prácu na tému „Prečo mám rád
Slovensko“.
Podľa pani učiteľky boli všetky práce veľmi
zaujímavé, my sme mohli uverejniť len
niekoľko.
Prečo mám rada Slovensko
Slovensko je moja rodná krajina. Je malé a
krásne. Sú tu vysoké hory, ktorých končiare
siahajú až k oblakom. V okolí týchto hôr sú malé
dedinky, v ktorých sa zachovali staré domčeky a
drevenice. Veľmi pekne je vo Vysokých Tatrách.
Boli sme na Štrbskom plese. Najkrajší zážitok
bol previesť sa lanovkou na Solisko. Z lanovky
bol krásny výhľad na tatranské skaly. Zo školy
sme boli na výlete v Čičmanoch, kde sa mi páčili
pomaľované drevenice. Na Slovensku je veľa
hradov a zámkov, napríklad: hrad Devín, kde
sme boli na školskom výlete, Bojnický zámok,
ale aj veľa zrúcanín. Každý rok si urobíme výlet
na Čachtický hrad. Je to vychádzka peknou
karpatskou krajinou. Sme vo svete známi vďaka
termálnym prameňom. Kúpele v Piešťanoch
navštevuje veľa ľudí zo zahraničia. Liečia si tu
choroby pohybového ústrojenstva. Hlavným a
najväčším mestom Slovenska je Bratislava.
Nachádza sa tam veľa múzeí, škôl, kín, ZOO a
botanická záhrada. Niekoľkokrát sme navštívili
ZOO, kde je zaujímavý Dinopark.
Aj keby som niekedy zo Slovenska odišla, vždy
sa rada vrátim do svojej rodnej krajiny.
Natália Fančovičová, 4. roč. ZŠ Veľké Orvište
Naše krásne Slovensko
Slovensko je moja domovina. Leží v strede
Európy. Slovensko je najkrajšie zo všetkých
štátov na svete. Je krásne po ňom cestovať a
navštevovať mestá, mestečká a malebné
dedinky.
Naše hlavné mesto je Bratislava. Najväčšie
mestá sú Bratislava a Košice. Najstaršie mesto je
Trnava. Ja bývam v dedinke Ostrov pri
Piešťanoch. V strede obce sa nachádza kostol a
naša škola. Piešťany sú kúpeľné mesto.
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V nedeľu 27.januára 2008 do
Kultúrneho domu vo Veľkom Orvišti
začali o druhej hodine popoludní do
pekne vyzdobenej sály
prichádzať deti v nápaditých
maskách. Počasie bolo veľmi
, veľmi upršané a veterné, ale
deti ani rodičov to
n e o d r a d i l o. Zd r u ž e n i e
rodičov pri Základnej škole
vo Veľkom Or višti v
spolupráci s kultúrnou
komisiou pripravili deťom
o b č e r s t ve n i e a p e k n ú
Detský karneval v kultúrnom dome
bohatú tombolu. Aj v tomto
roku deťom zahrala do
tanca hudobná skupina VUMA, mali sme možnosť vidieť najlepšie tanečnice i
tanečníkov. Finančný zisk z tejto akcie bol určený pre potreby detí základnej školy.
Ďakujeme všetkým sponzorom, vďaka ktorým sa mohol karneval uskutočniť.
Jana Pálková
Navštevuje ho veľa zahraničných a našich
turistov. Cez Piešťany preteká naša najdlhšia
rieka Váh. Našim najkrajším kútom Slovenska sú
Vysoké a Nízke Tatry. Sú to naše najvyššie hory.
V zime sa tam chodíme s rodičmi lyžovať. Hoci
chodím na dovolenky do zahraničia, vždy sa
rada vrátim domov na Slovensko. Všade dobre,
doma najlepšie!
Mária Mondoková, 4. roč. ZŠ Ostrov
Prečo mám rád Slovensko
Slovensko je malá, ale veľmi pekná krajina
v strede Európy. Hlavné mesto je Bratislava.
Vä č š i n u ú z e m i a t v o r i a v r c h y, h o r y.
Najznámejšie sú Vysoké a Nízke Tatry, ktoré boli
v poslednom čase dosť zničené víchricou. Na
Slovensku sú aj nížiny, doliny a veľa jazier a riek,
najväčšia je Dunaj. Preto je naša krajina tak
úrodná, hlavne na západe Slovensk a
v Podunajskej nížine.
Na školskom výlete sme navštívili aj vodné
dielo Gabčíkovo. Najviac sa mi páčila plavba
loďou. Slovensko má veľa termálnych a
minerálnych prameňov. V blízkosti môjho
bydliska sú Piešťany, svetoznáme kúpeľné
mesto. Je u nás pekne. Slovensko mám
najradšej preto, že je tu veľa pamiatok, hradov a
zámkov. Asi na desiatich som bol s rodičmi.
Najviac sa mi páčil Bojnický zámok a hrad
Beckov. Na Beckove som videl šermiarske
vystúpenie. Bolo to veľmi zaujímavé.
Aj toto leto by som chcel navštíviť niektoré
hrady, ktoré mám vo veľkej knihe Hrady a
zámky. Na Slovensku sa mi páči a chcem tu aj
naďalej bývať.
Martin Paulovič, 4. roč. ZŠ Veľké Orvište,
Prečo mám rád Slovensko
Slovensko je malý štát uprostred Europy.
Nemáme more, ale máme veľa riek a priehrad.
Som rád, že žijem na Slovensku, lebo tu mám
svoju rodinu, veľa kamarátov, s ktorými sa rád
rozprávam, hrávam futbal, hokej, volejbal, tenis
a basketbal. Pyšný som aj na naše Tatry, ktoré
chodia obdivovaťzahraniční turisti. Slovensko
mám rád, lebo je to moja rodná krajina
Marek Bartoš, 2. roč. ZŠ Ostrov

Prečo mám rada Slovensko
Prečo mám rada Slovensko? To nie je ťažká
otázka. Na Slovensku sa narodili moji starí
rodičia, moji rodičia a narodila som sa tu aj ja.
Žijem v malej dedinke Veľké Orvište. Naša
obec sa nachádza blízko krásneho mesta
Piešťany. Piešťany sú známe kúpeľné mesto,
ktoré navštevuje veľa zahraničných turistov. Už
od malička chodím spolu s rodičmi spoznávať
krásy Slovenska. Každý rok ideme na Liptov. Je
to krásny kraj s vysokými kopcami a zelenými
lúkami, na ktorých pasú pastieri stáda oviec.
Žijú tam pracovití a srdeční ľudia, ktorí vás vždy
radi ponúknu ovčím syrom alebo korbáčikmi.
Na Slovensku máme aj krásne pohoria Nízke a
Vysoké Tatry. Cestou do Nízkych Tatier nájdete
dve jaskyne. Demänovskú jaskyňu slobody a
Demänovskú ľadovú jaskyňu, ktoré tiež patria
medzi krásy Slovenska. Naše najväčšie a
najkrajšie hory sú Vysoké Tatry. Ich krásu chodí
obdivovať veľa zahraničných turistov. Stretnete
tam Čechov , Poliakov, Nemcov a Maďarov.
Mne sa najviac páčili vodopády Studeného
potoka, Štrbské pleso a Popradské pleso. Je
veľa krásnych miest , ktoré som v Tatrách
nevidela. Určite k nim patria aj Belianske Tatry.
Vždy sa veľmi teším, keď ideme znovu do Tatier.
Spoznávať Slovensko nás učí aj pán riaditeľ a
pani učiteľka. Chodia s nami na výlety. Spolu s
nimi sme sa boli pozrieť na vodné dielo
Gabčíkovo. Navštívili sme sk anzen
v Čičmanoch a videli sme aj Slovenský
betlehem v Rajeckej Lesnej. Veľmi sa nám páčil
aj výlet na hrad Devín. Už sa tešíme na ďalšie
pekné a zaujímavé miesto, ktoré navštívime.
Slovensko je síce malá krajina, ale má veľmi
krásnu prírodu a bohatú históriu. A ja som
veľmi šťastná, že som sa narodila práve na
Slovensku.
Klaudia Horvátová, 4. roč. ZŠ Veľké Orvište
Prečo mám rada Slovensko
Pred desiatimi rokmi som sa narodila na
Slovensku. Je to malá krajina v strede Európy.
Má veľa pohorí, liečivých prameňov, hradov a
zámkov.
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Najradšej mám Štrbské pleso. Lyžovať chodím
do Nízkych Tatier na Chopok. Bývam tam na
chate, z ktorej je pekný výhľad na vrch Kriváň.
Cez prázdniny spoznávam krásy Slovenska. Už
som videla Čachtický hrad, Beckov, Strečno,
Červený kameň, Bojnický zámok aj ZOO. So
školou spoznávame krásne pamiatky napríklad
hrad Devín, Rajeckú Lesnú, kde je krásny
vyrezávaný slovenský betlehem, Bratislavskú
ZOO, skanzen v Čičmanoch, vodné dielo
Gabčíkovo. Jeden z liečivých prameňov sa
nachádza v meste Piešťany. Sú tu svetoznáme
kúpele, ktoré navštívilo veľa turistov. Liečia sa
tam choroby pohybového ústrojenstva.
Na Slovensku je veľa krásnych miest, preto
som hrdá, že som sa narodila práve v tejto
krajine.
Kristína Borisová, 4. roč. ZŠ Veľké Orvište

Budeme mať olympiádu !
Športová olympiáda málotriednych škôl
okresu Piešťany je každoročne najväčšou
udalosťou pre deti z Boroviec, Dolného
Lopašova, Dubovian, Krakovian, Ostrova,
Prašníka, Ratnoviec, Šterús, Trebatíc, Veselého
a Veľkého Orvišťa . Zúčastňuje sa jej okolo 400
žiakov, ktorí súťažia v behu na 60 metrov,
minimaratóne, hode kriketovou loptičkou,
preťahovaní lanom, vybíjanej a minifutbale.
Najlepší postúpia do oblastného finále, kde si
zmerajú sily s reprezentáciami okresov Trnava a
Hlohovec.
Trnavské oblastné športové združenie
poverilo organizovaním olympiády v tomto
roku našu obec. Uskutoční sa 21.mája 2008 na
ihrisku TJ Slovan Veľké Orvište.
Mgr. Peter Turza

Výročné schôdze
TJ Slovan Veľké Orvište
V tomto roku TJ Slovan Veľké Orvište
prikročila k inému spôsobu komunikácie so
svojimi členmi a fanúšikmi. Po niekoľko
ročných skúsenostiach s výročnými schôdzami
so slabou účasťou, slabou úrovňou rokovania
sme toho roku zvolali výročnú schôdzu zvlášť
pre každé mužstvo. Výročnú schôdzu mali teda
osobitne žiaci, dorastenci a dospelí. Každé
mužstvo má svoje špecifické problémy, ktoré sa
dajú lepšie riešiť takouto formou.
V sobotu 19.1. o 14.30 hod sa konala v klube
seniorov najprv výročná schôdza mužstva
žiakov a hneď po nej o 16.00 hod výročná
schôdza mužstva dorastencov. Na schôdzu boli
pozvaní aj rodičia hráčov. Nesporne rodičia
n a š i c h h rá č ov s ú n a š i m i n a j b l i ž š í m i
spolupracovníkmi, s ktorými musíme viesť živý
dialóg. Hojná účasť hráčov i rodičov a záujem o
orvištský futbal je dobrou správou pre klub.
Dosiahli sme to, že schôdze boli časovo
nenáročné, témy sa dotýkali problémov
zúčastnených prítomných. Možno konštatovať,

Orvištské noviny

ŠPORT
rodičia podporujú u svojich detí športovanie a tréningových jednotiek a 3 prípravné zápasy.
nás teší, že tieto deti hrajú futbal za našu obec.
V tomto krátkom čase sa snažíme dať dokopy
Kladný prístup rodičov sa následne prejavuje aj káder A mužstva, lebo je veľmi úzky a mladý.
v dobrom prístupe hráčov mužstva žiakov a Káder tvorí 13 hráčov, z toho sú niektorí
dorastencov k futbalu.
študenti vysokých škôl, ktorí môžu trénovať
Výročná schôdza mužstva dospelých sa len v piatok. Potom sú tu hráči, ktorí pracujú na
konala v sobotu 9.2. o 16.00 hod tiež v klube zmeny. Následkom toho je tréningová morálka
seniorov. Aj na tejto schôdzi bola účasť lepšia slabá. Zo začiatku chodilo na tréningy 7-8
než v minulosti. Vecne sme rozdiskutovali hráčov, potom z dôvodu zamestnania 4-5.
problémy A mužstva a hľadali riešenia. Na
V príprave sme sa zamerali na zlepšenie
výročnej schôdzi A mužstva bol sformovaný aj kondície hráčov. Bol by som rád, keby sa káder
nový výbor TJ Slovan Veľké Orvište v tomto mužst va doplnil o 3-4 hráčov, lebo
zložení:
v majstrovských zápasoch bude problém
postaviť základnú jedenástku.
Ing. Pavol Bolješik, predseda
Miroslav Záhurančík, tréner A-družstva
Roman Táborský, správca
Ing. Jaroslav Maco, zástupca obce
Dorast
Emil Hanzlík, zodpovedný za usporiadateľskú
Zimnú prípravu začali naši dorastenci 6.
službu
januára. Počas januára trénovali trikrát
Igor Markech, vedúci A mužstva
týždenne, bez prípravných zápasov. Vo februári
Bohuš Herceg, vedúci mužstva dorastu
hrali každý víkend aspoň jeden prípravný
Zuzana Bartková, vedúca mužstva žiakov
zápas.
Stanislav Mihálik, hospodár
Vo štvrtok 28.2. nastúpili na štvordňové
Na výročných schôdzach sa dohodol jeden sústredenie, ktoré sa uskutočnili na RS Výtoky.
dôležitý bod a tým je príspevok vo forme Pod vedením trénera dorastenci absolvovali v
členského. Pre žiakov, dorastencov a študentov priebehu dňa až tri tréningové jednotky, ktoré
vo výške 200 Sk a dospelých členov TJ Slovan boli každý večer ukončené relaxom v saune.
Veľké Orvište vo výške 500 Sk na rok. Nie je V nedeľu, v priebehu dopoludnia stihli
dôležitá výška členského, navyše ani absolvovať už záverečné dva tréningy.
vyzbieraná čiastka
veľmi neovplyvní
rozpočet TJ, ale slúži
hlavne na to, aby
sme aj takouto
for mou budovali
pozitívny vzťah
členov k svojmu
klubu.
Dúfajme, že
tohtoročné výročné
schôdze TJ Slovan
Veľké Orvište
pomôžu zásadným
spôsobom pri riešení
problémov a pr i
ďalšom rozvoji
orvištského futbalu.
Mužstvo dorastu TJ Slovan Veľké Orvište
Futbal na slovenskú
na sústredení na Výtokoch
dedinu patrí a
Partia dorastencov sa na tomto sústredení
samospráva obce ho bude v rámci svojich
možností aj naďalej podporovať. Do diania ešte viac utužila. Dorastenci, ktorí sú
okolo futbalu je potrebné zapojiť väčší počet z Veselého, Boroviec a Piešťan, prejavili záujem
aktívnych a ochotných ľudí. Radi takých ľudí pokračovať v hráčskej kariére aj v družstve
privítame. Len zodpovednou a usilovnou mužov Veľkého Orvišťa. Po rozhovore
prácou hráčov, funkcionárov a fanúšikov s niektorými rodičmi budeme mať možnosť
získame aj záujem a podporu širšej verejnosti vidieť niektorých dorastencov v jarnej časti
i v družstve mužov.
pre orvištský futbal.
S priebehom sústredenie boli všetci spokojní,
Roman Táborský
strava bola kvalitná, doplnená výrobkami
z domácej zabíjačky a sladkosťami od
Zo zimnej prípravy našich
sponzora.
futbalových družstiev
Sústredenie absolvovalo 15 hráčov za
asistencie maséra, vedúceho mužstva a
trénera. Treba spomenúť i pána Ladislava
A družstvo
K mužstvu som prišiel 3.2.2008. V prípravnom Kunika, ktorý tiež dozeral na priebeh
o b d o b í d o 2 . 3 . s m e a b s o l v o v a l i 1 0 sústredenia.
Bohuš Herceg, vedúci družstva dorastu
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Žiaci
Zimnú prípravu sme začali 26.1.2008.
Tréningy absolvujú chlapci dvakrát do týždňa
vonku a v sobotu v telocvični na 4. ZŠ v
Piešťanoch. S účasťou na tréningoch som
spokojný, trénuje v priemer 12 hráčov.
Obzvlášť sa páčia chlapcom tréningy v
telocvični, kde si zdokonaľujú prácu s loptou a
aj naháňajú kondíciu. Tréningy v telocvični, ako
aj nové dresy, sú darom od sponzora Filipa
Hološku.
Taktiež treba poďakovať rodičom, ktorí
pomáhajú s dopravou chlapcov na tréningy do
telocvične/ p. Hološková, p. Straková a p.
Folajtár/. Našim cieľom je zlepšenie herného
prejavu a záchrana v súťaži. Chlapci a ja ako
tréner v záchranu v súťaži pevne dúfame.
Karol Sýkora, tréner družstva žiakov

orvištského futbalu, ktorú chceme aspoň
trochu napraviť týmto článkom.
Kto vlastne bol pri zrode nášho dedinského
futbalu vo Veľkom Orvišti? Podľa kroniky obce
bol futbalový klub vo Veľkom Orvišti založený v
roku 1933. Prvý oficiálny futbalový zápas sa hral
vo Veľkom Orvišti 11. mája 1933 na ihrisku na

S l o v a n , z a č i a t k o m 6 0 - t yc h ro k o v TJ
Družstevník. Patrónom bolo vtedajšie JRD,
ktoré sa však zdráhalo podporovať klub.
Koncom 60-tych rokov to bol opäť TJ Slovan a
tento názov je zachovaný dodnes.
Oddiel od 90-tych rokov zmenil aj klubové
farby. Modrú nahradili farby obecnej vlajky:

Oslávime 75 rokov
organizovaného futbalu
vo Veľkom Orvišti
Každý futbalový klub je veľký tým, čo za svoje
obdobie dosiahol. Často počuť od starších
osobností vo futbale a v iných športoch, že na
nich často zabúdame. Vo svete je bežné, že
kluby si svojich veľkých hráčov uctia pri
významných športových príležitostiach, na
štadiónoch sú zriadené siene slávy. Futbalu sa
hovorí, že je to „šport chudobných“ ,ale svojím
významom je najbohatší. Je to najmasovejší
šport na svete, má obrovskú silu kolektívneho
ducha, dokáže spájať, ale aj rozdeľovať. Tento
šport vychoval takých velikánov, ako boli Pelé,
Di Stefano, Jašin, Beckenbauer, Zidane apod. Je
smutné, že mladí hráči na Slovensku, často
ligového formátu, nepoznajú, kto boli napr.

Predchodcovia dnešného klubu
TJ Slovan Veľké Orvište
Záhumní. Dokončili ho dobrovoľníci po tŕnistej
a namáhavej práci, ktorú im sťažovala
močaristá a nerovná pôda. V súčasnosti je na
tomto mieste rybník.
Druhú, už terajšiu hraciu plochu za kostolom,
získal klub v roku 1951 po vyhlásení
vtedajšieho prezidenta republiky Klementa

Z archívu orvištského futbalu
Šrojf, Popluhár, Viktor, Jokl, Pivarník, či mnoho
ďalších osobností.
V našej obci sme tiež akosi zabudli na tých,
ktorí dlhé roky verne slúžili farbám orvištského
futbalu. To je veľká výčitka nám, súčasníkom

Gottwalda podľa hesla - Za ďalší rozvoj športu
na dedinách.
Názov klubu sa niekoľkokrát menil. V roku
1933 to bol ŠK, potom za slovenského štátu
Telovýchovný spolok Sokol, od roku 1958 TJ

biela - zelená - žltá. Až od roku 1996 sa môžu
v klube pýšiť novým znakom. Symbolizuje erb
obce - sv. Huberta, patróna obce, ktorého
znázorňujú zlaté parohy s krížom v strede. Ďalej
je v znaku futbalová lopta a farby obce. Pri
väčších znakoch je pod parožím latinský nápis:
Deus est charitas - Boh je láska.
Na výročných schôdzach TJ Slovan Veľké
Orvište sme sa dohodli, že v priestoroch kabín
TJ Slovan Veľké Orvište zriadime pamätnú sieň
orvištského futbalu. Sieň slávy, klubová
miestnosť a podobné zariadenia patria ku
každému klubu. Pamätnou izbou zachováme
pre budúcnosť pamiatku na históriu
a osobnosti orvištského futbalu. Aby ostalo
zachované, že prvým predsedom TJ bol Jozef
Bolješik, že históriu orvištského futbalu tvorili
napr. Jozef Folajtár, Zdenko Vavrinec, Jozef
Táborský, že vo Veľkom Orvišti hrával Vladimír
Bechera a mnoho ďalších vrátane živej ikony
Emila Nedorosta. Zároveň veríme, že bohatá
história orvištského futbalu bude pre mladú
generáciu dôvodom hrdosti na farby klubu.
Prosíme pamätníkov, ktorí majú fotografie
z histórie orvištského futbalu, aby ich požičali
starostovi obce, ktorý z nich vyrobí kópie.
Starosta garantuje, že každú fotografiu
majiteľovi osobne vráti.
Roman Táborský
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