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Z obecnej matriky
Obec Veľké Orvište mala k 1.11.2011  1076 

obyvateľov. Od 01.11.2011 do 31.12.2011 sa 
v obci narodili 4 deti, na trvalý pobyt sa 
prihlásil 1 občan, z trvalého pobytu sa odhlásil  
1 občan, nezomrel žiadny občan. V súčasnosti 
v obci žije 1080 občanov. 

V období od 01.11.2011 sa v obci  narodili :    

        

24.10.2011 Sabína Mokošová

16.11.2011 Ella Kráľovičová

23.11.2011 Max Kováčik

23.11.2012 Monika Lenická

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

65 rokov: Irena Dutková, 
Anna Folajtárová, 
Emil Glasnák

70 rokov: Ľudmila Folajtárová, 
Žofia Kučmíková, 
Silvester Mokoš

75 rokov: Mária Ondrejková, 
Emília Vavrincová

80 rokov: Alžbeta Antonáková, 
Rudolf Gajdošík
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Vážení občania,

je tu opäť čarovný čas Vianoc a blížiaci sa Nový rok. Celý kresťanský svet slávi narodenie Ježiša 
Krista. Vianoce sú pre každého z nás niečím magickým a tajomným. Je to čas, kedy sa nám otvárajú 
naše srdcia a opäť máme k sebe o niečo bližšie. Každý z nás s vďakou prijíma teplé ľudské slovo, 
pohladenie, či pohľad na svet sa stáva zrazu krajším.

Vianoce majú v sebe vnútorný dar, niečo nesmierne jedinečné a neopakovateľné. Pri týchto 
krásnych a celoročne očakávaných sviatkoch sa tešíme na chvíle vzájomného obdarúvania, 
vzájomnej úcty a porozumenia, na chvíle lásky, pokoja a pohody.

Zachovajme si posvätnú úctu k týmto sviatkom, sviatkom pokoja, lásky a porozumenia. 
Prenesme tieto hodnoty aj do našich každodenných dní. V neistých časoch, ktoré prežívame, to 
všetci veľmi potrebujeme. Je hlavne na nás, aby sme z našej obce vytvorili miesto pokoja, 
tolerancie a vzájomného porozumenia.

Pri tejto príležitosti Vám ďakujem za Vašu prácu vo Vašich domácnostiach, na Vašich 
pracoviskách. Ďakujem Vám za každý čin, ktorým ste pomohli našej obci a tým ste prispeli k tomu, 
aby život v nej bol lepší.

Prajem Vám všetkým, vážení občania, krásne prežitie Vianočných sviatkov a úspešný vstup do 
Nového roku, všetko najlepšie, pevné zdravie, veľa Božieho požehnania, veľa osobných a 
pracovných úspechov.

Ľudovít Boleček, starosta

Starosta ďakuje

Vzájomná spolupráca starostu, zamestnancov obce, poslancov, členov komisií, občanov a 
podnikateľov je nezastupiteľná pri správe vecí verejných v našej obci.  Stalo sa zvykom, že na 
každej schôdzi obecného zastupiteľstva poďakujem tým, ktorí svojou aktivitou pomohli obci pri 
organizovaní spoločenských akcií, ktorí ochraňujú a zveľaďujú obecný majetok, pomáhajú obci 
vo svojom osobnom voľne. Títo všetci svojou aktivitou priložili ruku k dielu, aby naša obec 
prosperovala, aby sme mohli stráviť príjemné chvíle pri kultúrnych a športových akciách, aby život 
v nej bol zaujímavý.

V roku 2011 bolo poďakované:

1. Manželom Strakovcom, p. Bolečkovej a zamestnancom obce za pomoc pri príprave osláv privítania nového roku na námestí. (31.01.2011)
2. Základnej škole a materskej škole za usporiadanie detského karnevalu. (28.2.2011)
3. TJ Slovan Veľké Orvište za usporiadanie Valentínskeho plesu. (28.2.2011)
4. Pani Adele Bohovicovej za ušitie obecnej zástavy. (28.3.2011)
5. Pani Magdaléne Strakovej za pomoc pri výsadbe okrasných drevín na námestí. (2.5.2011)
6. Združeniu rybárov Záhumnie za usporiadanie rybárskych pretekov. (2.5.2011)
7. Komisii kultúry a školstva a Romanovi Táborskému za usporiadanie májových osláv. (2.5.2011)
8. Združeniu rybárov Záhumnie za usporiadanie detských rybárskych pretekov ku Dňu detí. (5.6.2011)
9. Futbalistom A mužstva TJ Slovan Veľké Orvište za reprezentáciu obce a postup do oblastného majstrovstva, čo je najvyššia súťaž, v ktorej sme 

v histórii hrali.(28.6.2011)
10. Pánom Braňovi Táborskému a Pavlovi Táborskému ml. za zhotovenie lávky pre peších cez závlahový kanál. (25.7.2011)
11. Ing. Máriovi Macovi za kreatívnu tvorbu internetovej stránky obce. (25.7.2011)
12. Pánovi Jozefovi Marekovi za vymaľovanie priestorov základnej školy. (30.8.2011)
13. Združeniu rybárov Záhumnie za aktivitu pri svojpomocnej stavbe rybárskej chatky a pri celkovom zveľaďovaní rybníka. (26.9.2011)
14. Zite a Jozefovi Táborským za darovanie sadeníc tují, ktoré obec vysadila pozdĺž parkoviska pri ihrisku TJ. (26.9.2011)
15. Romanovi Táborskému, Alexandrovi Chalánymu,  Bohušovi Hercegovi, komisii kultúry a sponzorom za prípravu a vzájomnú spoluprácu pri 

organizovaní osláv 1. výročia založenia Oficiálneho fanklubu slovenskej futbalovej reprezentácie. (31.10.2011)
16. Materskej škole za realizáciu športových aktivít detí a rodičov v rámci projektu „Športujeme -  kondičku si zlepšujeme“. (31.10.2011)
17. Jozefovi Markechovi a Miroslavovi Králikovi za mimoriadnu aktivitu pri zveľaďovaní rybníka.(31.10.2011)
18. Milošovi Macovi a ďalším rodičom za pomoc pri zmontovaní zostavy dreveného detského ihriska.  (05.12.2011)
19. Základnej a materskej škole za usporiadanie 3. rodičovského plesu. (05.12.2011).
20. TJ Slovan za pomoc pri výkopových prácach na kanalizačnej prípojke k objektu TJ. (05.12.2011)
21. PD Pokrok za bezplatné poskytnutie pohostenia na vianočné stretnutie seniorov.( 05.12.2011)

Ľudovít Boleček, starosta obce

Materská škola spoločne so základnou školou a s rodičmi zorganizovali 
už 3.ročník „Rodičovského plesu“. Tento rok hrala do tanca výborná 
hudobná skupina „Rytmus“ z Oslian pri Topoľčanoch. O ples bol už 
tradične veľký záujem a, veru , tento rok sála v kultúrnom dome praskala 
vo švíkoch, pretože  ľudí, ktorí sa chceli baviť, bolo veľmi veľa. Ale zábava 
to bola naozaj skvelá! Všetci sa výborne a  veselo zabávali. Samozrejme, 
že nechýbala ani už tradične bohatá tombola.

V mene organizátorov patrí naša veľká vďaka všetkým sponzorom – 
menovite:

Rodine starostu obce p. RNDr.Ľudovíta Bolečku, Obci Veľké Orvište, 
Liehovaru „Modrý strom“, vinárni Chateau Krakovany, PT univerzálu a p. 
Pavlovi Táborskému, p. Pavlovi Moravčíkovi, PN Printu v Piešťanoch, 
Zooproduktu p. Mockovi, Milexu N.M.n/Váhom, firme MAMA, 
Čalúnnictvu p. Nedorosta Ľubomíra, Stolárstvu p. Emila Pánika, p. 
Mariánovi Mikloškovi, p. Charvátovi, Bonavite v Piešťanoch, kaderníctvu 
p. Martiny Sandtnerovej, p. Markovej Terézii, p. Jánovi Matejíkovi , p. 
Jánovi Mokošovi , p. Petrovi Djenkovi , p. Adelke Bohovicovej a tým 
rodičom materskej a základnej školy, ktorí prispeli vecnou cenou do 
tomboly.

Naša veľká vďaka patrí aj skvelým ľuďom, p. Petrovi a Renátke 
Vavrincovým, p. Jožkovi Bartkovi a p. Milke Vavrincovej, ktorí mali na 
starosti bufet, skvelej obsluhe – p. Zuzke Hornákovej, Romanke a 
Bohuškovi Mokrišovým a slečne Veronike z Trebatíc, ktorí mali plné ruky 
práce, a zvládli to na výbornú, p. Lucke Kyselovej, Táničke Táborskej a  
Zuzke Bartkovej za pomoc pri výzdobe sály, reštaurácii v Hornej Strede 
za skvelú večeru a všetkým ostatným, ktorí sa akoukoľvek formou 

podieľali na príprave a realizácii plesu a, samozrejme,  všetkým 
zúčastneným, ktorí sa výborne bavili, a tak prispeli k výbornej atmosfére 
celého plesu. Dúfame, že aj o rok budeme môcť pokračovať v tejto 
naozaj dobrej tradícii organizovania „Rodičovského plesu“.

Mária Šišková, riaditeľka MŠ

Vianoce, aj napriek tomu, že sú naším kresťanským sviatkom, majú 
viacero pomenovaní. Niekto im hovorí sviatky rodiny, iný sviatky pokoja, 
alebo sviatky mieru. Pre iného sú len oslavou zimného slnovratu. Pre nás 
kresťanov sú Vianoce  - ako už názov napovedá - sviatkami posvätnej 
noci, ktorá nám pripomína zrodenie Ježiša Krista i zrodenie viery v 
našom srdci.

Veľa nám napovedá i pieseň, ktorou tento sviatok už po desaťročia 
oslavujeme - Tichá noc, svätá noc. Vianoce sú naozaj oslavou tej noci, v 
ktorej sa narodil Ježiš Kristus a v ktorej sa nám zrodilo svetlo. To svetlo 
síce nebolo nijako oslňujúce, skôr tajomné a práve ono v skrytosti 
zapaľuje v našom srdci jas nového života, lásky, náklonnosti k druhým 
ľuďom, zodpovednosti za život.

Počas adventu sme sa modlili – aby nás Pán, keď príde, našiel i bedliť v 
modlitbách i jasať na jeho slávu. Bedliť v modlitbách znamená prežívať 
na jednej strane ohrozenie tmou, zánikom, ale zároveň tej tme 

nepodľahnúť, nezaspať, nerezignovať. Bedliť v modlitbách znamená 
duchovný postoj človeka. Vianoce nám hovoria, že práve do tej 
najväčšej tmy začína prenikať svetlo. Toto svetlo si razí cestu postupne, 
krok za krokom. Prišlo v krehkej ľudskej podobe, ale prichádza k nám aj 
cez druhých ľudí, našich rodičov, blízkych, kňazov. Cez spleť 
medziľudských vzťahov k nám prichádza svetlo božej lásky.

Treba mať odvahu vpustiť do svetlo do svojho ľudského vnútra. To 
detské čaro Vianoc by nás malo pripraviť na nevysloviteľné tajomstvo. 
Iba ten, kto aspoň na chvíľočku necháva zhasnúť pozemské svetlá, ktoré 
mu prekážajú vo výhľade na hviezdy na nebi, len ten, kto sa dá osloviť 
nevysloviteľnou blízkosťou Boha, len ten slávi Vianoce tak ako sa ich 
patrí sláviť.

Svetlo božej lásky prišlo na svet a prichádza k nám.
Ján Bederka, dekan

Vianočný príhovor pána dekana

A opäť sme po roku plesali
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Veľa nám napovedá i pieseň, ktorou tento sviatok už po desaťročia 
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detské čaro Vianoc by nás malo pripraviť na nevysloviteľné tajomstvo. 
Iba ten, kto aspoň na chvíľočku necháva zhasnúť pozemské svetlá, ktoré 
mu prekážajú vo výhľade na hviezdy na nebi, len ten, kto sa dá osloviť 
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Svetlo božej lásky prišlo na svet a prichádza k nám.
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Vianočný príhovor pána dekana

A opäť sme po roku plesali
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Komisia sociálnych vecí  už tradične v adventnom čase  zorganizovala 
vianočné posedenie pre seniorov, ktoré sa uskutočnilo 2.12.2011 v sále 
kultúrneho domu. Naši seniori  si pochutnali na pohostení, ktoré 
pripravilo PD Pokrok v Ostrove a vzájomne si pripili pohárikom vareného 
vínka.

Obecný úrad venoval našim seniorom i malý vianočný darček.  
K príjemnému posedeniu prispel

i  kultúrny program s vianočnou tematikou, ktorý predviedol folklórny 
súbor Krakovienka a dobrú náladu spríjemnila i hudobná skupina 
Vavrinecká trojka.

Komisia sociálnych vecí

Dňa 10.12.2011 usporiadal Mariášový klub vo Veľkom Orvišti 4. ročník 

Turnaja v mariáši.  Zúčastnilo sa 33 súťažiacich, z toho 3 z Veľkého Orvišťa 

(Emil Šiška, Jaroslav Glasnák a Jozef Marek).
Turnaj vyhral Stanislav Chrena pred Jozefom Drahovským a Pavlom 

Hofierkom. Z našich súťažiacich najlepšie skončil Emil Šiška na 11. 

mieste.
Ďakujem všetkým sponzorom za ceny, ktorými prispeli k radosti a 

potešeniu súťažiacich.
Bohuš Herceg

4. ročník Turnaja v mariáši

Miestny odbor Matice slovenskej pripravil po ročnej prestávke 
príjemné prekvapenie. V sobotu 17.12.

pri kultúrnom dome sa konala zabíjačka. Z kotla a kuchyne 
kultúrneho domu sa šírila vôňa zabíjačkových

špecialít. Mäso, jaternice, tlačenku, zabíjačkovú kapustnicu, tlačenku 

a iné zabíjačkové výrobky si občania nakupovali. Organizátori ponúkali 
na zohriatie punč a varené víno.

Obec týmto ďakuje miestnemu odboru Matice slovenskej za 
obnovenie predvianočnej tradície.

G. Michelová 

Zabíjačka

I tento rok pozval starosta obce na spoločenské posedenie 
z príležitosti ukončenia pracovného roka všetkých zamestnancov obce, 
poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií, zástupcov 
občianskych združení a ďalších hostí.

Spoločenský večierok na záver pracovného roka sa stal v našej obci 
tradíciou. Je to malá forma poďakovania starostu pracovníkom 
obecného úradu, pedagógom našej základnej a materskej školy a 
občanom, ktorí popri svojichpovinnostiach si našli čas a vykonali 
činnosť pre rozvoj a skrášlenie našej obce.

Poďakovanie patrí aj sponzorom, ktorí pomohli pripraviť spoločenské 
posedenie.

Ing. J. Maco

Spoločné posedenie na záver pracovného roka

Dňa 13. decembra navštívil p. starosta a p. zástupca starostu spolu s 
členkou sociálnej komisie v Trsticiach Tóna Pavloviča. Skoro sme ho ani 
nepoznali. Je omladený, vyobliekaný a v krásnom prostredí. Zvykol si i 
na režim a poriadok, skrátka je spokojný. Pán starosta mu kúpil  i okuliare 
a tiež dostal od obce darček. Takisto naňho nezabudla ani p. Marková, 
vedúca predajne, a poslala mu veľa sladkostí. Očividne bol dojatý a 
šťastný, že naňho spoluobčania nezabúdajú. Nechal všetkých 
pozdravovať a nezabudol ani na dôchodcov v klube. My sme mu zasa 
popriali všetko dobré k sviatkom.

Na spiatočnej ceste sme sa zastavili u nášho bývalého kňaza Petríka 

Z činnosti klubu seniorov
Na Mikuláša nás každoročne navštevujú deti z materskej školy i deti zo 

základnej školy. Napiekli sme im zákusky, pohostili teplým čajom a oni 
nám doniesli vlastnoručne zhotovené darčeky. Po hostine nám 
zaspievali a zarecitovali a my sme im na oplátku darovali mikulášika. 
Hneď po nich prišli žiaci základnej školy, ktorých sme tiež pohostili. Deti 
sa na nás v klube tešia  a my zasa na ne. Vzájomne sa obohacujeme o ich 
nefalšovanú radosť a lásku. 

Dňa 14.12. sme aj my v klube mali vianočné pohostenie. Vďaka patrí p. 
Paľkovi Táborskému a p. Bohuškovi Hercegovi, ktorí nám to všetko 
zasponzorovali. Tiež i p. starostovi, že vie, čo sa patrí, a poslal nám niečo  
na zohriatie.  Vo vianočnom duchu a programe i speve sme si popriali 
všetko dobré , hlavne zdravie, a tiež zo srdca prajeme: hojné Božské 
požehnanie všetkým ľuďom našej obce a čo si od pána Boha žiadajú, 
nech sa im to splní.

Hospodárka Knapcová 

Mikulu – teraz už farára v Dolnej Strede. Srdečne nás privítal a 
poukazoval nám faru prednedávnom postavenú. Po srdečnom 
posedení sme sa rozlúčili a on nechal pozdravovať všetkých veriacich z 
Orvišťa.

15.12. sme boli navštíviť naše dve občianky v Krakovanoch – p. 
Hedvigu Krakovíkovú a p. Margitu Machajovú. Dojaté so slzami v očiach 
ďakovali, že na nich pamätáme. Pán starosta im odovzdal darčeky, 
zavinšovali sme im, pospomínali si na staré časy. Nakoniec sme šli do 
Vrbového navštíviť p. Sásikovú. Veľmi si cení, že hoci nepochádza z našej 
obce, v srdci sa cíti byť Orvišťankou. Nuž a Vianoce sú predsa o tom, že 
všetci ľudia by mali mať k sebe blízko a nemáme zabúdať na tých 
najstarších.

Členka sociálnej komisie Knapcová

Návšteva našich spoluobčanov v domovoch dôchodcov

Vianočné posedenie pre seniorov
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Vianočné trhy

V klube seniorov sa uskutočnili už 4. Vianočné trhy našej školy.  
Organizátormi boli pracovníci našej základnej školy a pomocnú ruku 
poskytli i rodičia žiakov. Už pri vstupe do miestnosti klubu dôchodcov 
bolo cítiť pravú vianočnú atmosféru.

Klub dôchodcov sa zaplnil  rodičmi, ale i ostatnými občanmi našej 
obce. Na sviatočne vyzdobených stoloch si mohli prezrieť i nakúpiť 
výrobky, ktoré vyhotovili žiaci našej základnej školy za prispenia 
pedagógov a rodičov. Takmer všetky vystavené výrobky boli ich dielom 
a  pripomínali čaro blížiacich sa vianočných sviatkov. Boli to zvončeky, 
svietniky, oblátky, atď.

Takmer všetci návštevníci si krátko posedeli a  ochutnali vianočné 
cukrovinky, vianočný punč alebo sa osviežili šálkou dobrej kávy alebo 
šálkou horúceho čaju.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do 
tejto akcie.

Ing. J. Maco

Osmijanko
Už ôsmy rok nás pozýva Osmijanko na dobrodružné čitateľské 

putovanie po krajinách fantázie, do ktorých sa dostaneme v knihách 
najlepších spisovateľov pre deti. Na literárnej mape prihlásených miest 
a dediniek je aj Veľké Orvište, a to vďaka deťom zo základnej školy. 
Prečítali sme veľa kníh, napísali sme čitateľské zápisníky, zahrali sme sa 
na ilustrátorov, riešili sme hádanky, hrali sme sa na detektívov. Od 
novembra 2011 začíname s deťmi opäť súťažiť v jubilejnom ôsmom 
ročníku až do konca apríla 2012. Držte nám všetci palce!

Jana Pálková

Narodil sa okolo roku 280 v Patare, v 
dnešnom Turecku, rodičom Epifaniovi 
a Ioanne. Mikuláša ako 19-ročného za 
kňaza vysvätil jeho strýko, biskup 
Mikuláš z Myry a náš Mikuláš bol 
potom ustanovený za opáta v kláštore 
blízko svojho rodného mesta. Keď jeho 
rodičia zomreli na mor, zdedený 
m a j e t o k  p o r o z d á v a l  M i k u l á š  
chudobným. Mikuláš zo zdedeného 
m a j e t k u  p o m á h a l  n ú d z n y m .  
Potajomky daroval potrebné peniaze 
istej rodine, aby tak zachránil tri mladé 
ženy pred istou prostitúciou. Táto 
príhoda sa neskôr stala podnetom pre 
dnešné obdarúvanie sa v deň jeho 
sviatku.

Po smrti svojho strýka si Mikuláš urobil púť do Svätej zeme a po svojom 
návrate si ho cirkevné spoločenstvo vyvolilo za svojho biskupa. Mikuláš 
bol človekom dobrého srdca, ale bol i temperamentný, vedel si povedať 
svoj názor. Bol aj skúseným diplomatom, ale aj človekom hlbokej viery. 
Počas prenasledovania kresťanov bol okolo roku 310 zajatý a mučený.

Cisárom Konštantínom vstúpila do ríše sloboda, a tak sa tiež na cisárov 
podnet uskutočnil koncil v r. 325 v meste Nicea. Avšak muselo to byť 
zvláštne divadlo: zišli sa na ňom biskupi vtedajšej cirkvi, z ktorých sa 
väčšina vrátila z väzení, mnohí bez rúk a bez uší, s viditeľnými známkami 
mučenia, ktoré znášali kvôli svojmu Majstrovi. A vtedy aj samotný 
Mikuláš, iste plný zmiešaných pocitov, pristúpil ku kňazovi Áriovi, ktorý 
sa posmieval Ježišovi a vyzauškoval ho. Mikuláš sám presviedčal 

„Mikuláš už chodí svetom, nesie dary dobrým deťom.
Poďte ku mne maličkí, naplním Vám čižmičky.“

Aj tento rok si našiel cestu do kultúrneho domu Mikuláš v spoločnosti 
anjelika a čerta, kde ho už netrpezlivo čakali detičky spoločne so svojimi 
rodičmi. Priniesol so sebou aj vrece plné dobrôt a srdečne sa s deťmi 
zvítal. Deti mu ukázali pekný program, ktorý usilovne  s pedagógmi 
dlhší čas nacvičovali. Najskôr vystúpili s programom deti z materskej 
školy, ktoré si pre Mikuláša pripravili rôzne básničky, piesne a vinše s 
mikulášskou a vianočnou tematikou. Po nich nasledovali žiaci zo 
základnej školy s básničkami, piesňami a scénkami... Mikulášovi sa 
program veľmi páčil, a preto ich odmenil balíčkom sladkostí. Nezabudol 
ani na ostatné deti v sále, aby ani jedna detská rúčka nezostala prázdna. 

Potom sa Mikuláš s anjelikom a čertom s deťmi rozlúčili a prisľúbili im, že 
o rok prídu zasa a určite tu nájdu len samé dobré a poslušné deti. 

Na Mikuláša  deti z našej materskej školy navštívili aj dobré tety v Klube 
dôchodcov, kde im predviedli svoj kultúrny program, v ktorom 
nechýbali  rozličné  piesne, básničky a vinše s mikulášskou a vianočnou 
tematikou. Priniesli im  aj vlastnoručne zhotovené vianočné  ikebany. 
Milé tety deťom  prichystali bohaté občerstvenie, v ktorom nechýbali 
rozličné koláčiky, zákusky a čajík. Aj touto cestou sa chceme srdečne 
poďakovať našim babičkám, že na nás každý rok myslia a pozývajú na 
túto krásnu udalosť.

M.Šišková, riaditeľka MŠ

ZÁKLADNA A MATERSKÁ ŠKOLASOCIÁLNE VECI

Mikuláš

Už tradične v adventnom čase prichádzajú rodičia a ich najmenšie 
ratolesti na slávnostné uvítanie do života, ktoré usporadúva komisia 
sociálnych vecí pri obecnom zastupiteľstve.  V klube seniorov 
slávnostne privítal starosta obce Ľudovít Boleček najmladších 
občanov: Emmu a Ellu Anderové,  Federiku Folajtárovú, Dominiku 
Ganobčíkovú, Ester Hnilkovú, Ellu Kráľovičovú, Juraja Matejíka, 
Sabínu Mokošovú, Sofiu Šiškovú, Adelu Vavrovú a Paulínu Vlčákovú.

Vo svojom príhovore pripomenul rodičom veľkú zodpovednosť, 
ktorú zohrávajú  pri výchove svojich detí, akú veľkú úlohu zohráva 
ich láska, obetavosť a osobný príklad. Zaželal rodičom, aby ich dieťa 
prežilo šťastný, bezstarostný  život v zdravom rodinnom prostredí a 
deťom, aby nikdy nezabudli na svojich rodičov a keď vyrastú a rozídu 
sa po svete, aby sa vždy radi vrátili do rodného domu a rodnej obce.

Na záver vyzval rodičov, aby vykonali slávnostný zápis do pamätnej 
knihy obce a zároveň im spolu so svojím zástupcom odovzdal malý 
finančný darček.

Najmenších občanov pozdravili spevom a slovom aj žiačky našej 
základnej školy Terezka Králiková a Lenka Horňačková.

Ing. Mgr. Anna Bolečková

Obec pamätá aj na svojich najmenších občanov

ZÁKLADNA A MATERSKÁ ŠKOLA

Sv. Mikuláš
mnohých prívržencov Ária, že Ježiš je naozaj Boh.

O Mikulášovi sa rozpráva nespočetné množstvo príhod. O tom, ako 
zachránil troch odsúdených na smrť tým, že sa zjavil samotnému 
cisárovi a prosil ho o ich oslobodenie. Alebo ako zachránil loď na 
rozbúrenom mori, na ktorej boli pútnici so svätým olejom pre nový 
chrám. Tiež je známe, ako zachránil troch žiakov pred úkladnou vraždou, 
kde mali byť žiaci zabití a naložení do soli.

Mikuláš napokon zomiera pokojnou smrťou  6. decembra, 
pravdepodobne okolo r 350.  Jeho úcta sa rýchlo šírila v byzantskej cirkvi 
a tiež v slovanských národoch, osobitne v Rusku (sv. Mikuláš je 
patrónom Ruska), kde je Mikuláš hneď po presvätej Bohorodičke 
uctievaný najviac zo všetkých svätých. Svätca pochovali v meste Myre. 
Keď bolo mesto neskôr obsadené moslimami, pozostatky svätca boli 
prenesené do talianskeho mesta Bari. Tu bol postavený nový chrám. V 
Myre ale dodnes stojí v zrúcaninách prázdny sarkofág sv. Mikuláša. V Bari 
v r. 1089 pápež Urban II. posvätil novú baziliku, ktorá patrí k  
najvýznamnejším románskym stavbám južného Talianska. Na Bari sa 
každoročne 8. mája koná veľká slávnosť so sprievodom cez celé mesto, 
kedy si jeho obyvatelia pripomínajú prenesenie pozostatkov svätca do 
ich chrámu. Zaujímavosťou je, že z jeho hrobky vyteká dodnes zvláštna 
vonná bezfarebná tekutina, ktorá bola podrobená odborným 
výskumom kvôli svojej nezávadnosti, pretože ľudia si túto látku odtiaľ 
berú do svojich domovov. Existujú nespočetné svedectvá, ako sa cez 
túto tekutinu sv. Mikuláša, nazývanú tiež myrha, deje nespočetné 
množstvo zázrakov a uzdravení (autor článku pozná osobne niekoľko 
prípadov). A tak sv. Mikuláš aj 1600 rokov po svojej smrti koná dobro pre 
ľudí, dnes, tak ako aj vtedy.

Mgr. Peter Švec
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Vianočné trhy

V klube seniorov sa uskutočnili už 4. Vianočné trhy našej školy.  
Organizátormi boli pracovníci našej základnej školy a pomocnú ruku 
poskytli i rodičia žiakov. Už pri vstupe do miestnosti klubu dôchodcov 
bolo cítiť pravú vianočnú atmosféru.

Klub dôchodcov sa zaplnil  rodičmi, ale i ostatnými občanmi našej 
obce. Na sviatočne vyzdobených stoloch si mohli prezrieť i nakúpiť 
výrobky, ktoré vyhotovili žiaci našej základnej školy za prispenia 
pedagógov a rodičov. Takmer všetky vystavené výrobky boli ich dielom 
a  pripomínali čaro blížiacich sa vianočných sviatkov. Boli to zvončeky, 
svietniky, oblátky, atď.

Takmer všetci návštevníci si krátko posedeli a  ochutnali vianočné 
cukrovinky, vianočný punč alebo sa osviežili šálkou dobrej kávy alebo 
šálkou horúceho čaju.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do 
tejto akcie.

Ing. J. Maco

Osmijanko
Už ôsmy rok nás pozýva Osmijanko na dobrodružné čitateľské 

putovanie po krajinách fantázie, do ktorých sa dostaneme v knihách 
najlepších spisovateľov pre deti. Na literárnej mape prihlásených miest 
a dediniek je aj Veľké Orvište, a to vďaka deťom zo základnej školy. 
Prečítali sme veľa kníh, napísali sme čitateľské zápisníky, zahrali sme sa 
na ilustrátorov, riešili sme hádanky, hrali sme sa na detektívov. Od 
novembra 2011 začíname s deťmi opäť súťažiť v jubilejnom ôsmom 
ročníku až do konca apríla 2012. Držte nám všetci palce!

Jana Pálková

Narodil sa okolo roku 280 v Patare, v 
dnešnom Turecku, rodičom Epifaniovi 
a Ioanne. Mikuláša ako 19-ročného za 
kňaza vysvätil jeho strýko, biskup 
Mikuláš z Myry a náš Mikuláš bol 
potom ustanovený za opáta v kláštore 
blízko svojho rodného mesta. Keď jeho 
rodičia zomreli na mor, zdedený 
m a j e t o k  p o r o z d á v a l  M i k u l á š  
chudobným. Mikuláš zo zdedeného 
m a j e t k u  p o m á h a l  n ú d z n y m .  
Potajomky daroval potrebné peniaze 
istej rodine, aby tak zachránil tri mladé 
ženy pred istou prostitúciou. Táto 
príhoda sa neskôr stala podnetom pre 
dnešné obdarúvanie sa v deň jeho 
sviatku.

Po smrti svojho strýka si Mikuláš urobil púť do Svätej zeme a po svojom 
návrate si ho cirkevné spoločenstvo vyvolilo za svojho biskupa. Mikuláš 
bol človekom dobrého srdca, ale bol i temperamentný, vedel si povedať 
svoj názor. Bol aj skúseným diplomatom, ale aj človekom hlbokej viery. 
Počas prenasledovania kresťanov bol okolo roku 310 zajatý a mučený.

Cisárom Konštantínom vstúpila do ríše sloboda, a tak sa tiež na cisárov 
podnet uskutočnil koncil v r. 325 v meste Nicea. Avšak muselo to byť 
zvláštne divadlo: zišli sa na ňom biskupi vtedajšej cirkvi, z ktorých sa 
väčšina vrátila z väzení, mnohí bez rúk a bez uší, s viditeľnými známkami 
mučenia, ktoré znášali kvôli svojmu Majstrovi. A vtedy aj samotný 
Mikuláš, iste plný zmiešaných pocitov, pristúpil ku kňazovi Áriovi, ktorý 
sa posmieval Ježišovi a vyzauškoval ho. Mikuláš sám presviedčal 

„Mikuláš už chodí svetom, nesie dary dobrým deťom.
Poďte ku mne maličkí, naplním Vám čižmičky.“

Aj tento rok si našiel cestu do kultúrneho domu Mikuláš v spoločnosti 
anjelika a čerta, kde ho už netrpezlivo čakali detičky spoločne so svojimi 
rodičmi. Priniesol so sebou aj vrece plné dobrôt a srdečne sa s deťmi 
zvítal. Deti mu ukázali pekný program, ktorý usilovne  s pedagógmi 
dlhší čas nacvičovali. Najskôr vystúpili s programom deti z materskej 
školy, ktoré si pre Mikuláša pripravili rôzne básničky, piesne a vinše s 
mikulášskou a vianočnou tematikou. Po nich nasledovali žiaci zo 
základnej školy s básničkami, piesňami a scénkami... Mikulášovi sa 
program veľmi páčil, a preto ich odmenil balíčkom sladkostí. Nezabudol 
ani na ostatné deti v sále, aby ani jedna detská rúčka nezostala prázdna. 

Potom sa Mikuláš s anjelikom a čertom s deťmi rozlúčili a prisľúbili im, že 
o rok prídu zasa a určite tu nájdu len samé dobré a poslušné deti. 

Na Mikuláša  deti z našej materskej školy navštívili aj dobré tety v Klube 
dôchodcov, kde im predviedli svoj kultúrny program, v ktorom 
nechýbali  rozličné  piesne, básničky a vinše s mikulášskou a vianočnou 
tematikou. Priniesli im  aj vlastnoručne zhotovené vianočné  ikebany. 
Milé tety deťom  prichystali bohaté občerstvenie, v ktorom nechýbali 
rozličné koláčiky, zákusky a čajík. Aj touto cestou sa chceme srdečne 
poďakovať našim babičkám, že na nás každý rok myslia a pozývajú na 
túto krásnu udalosť.

M.Šišková, riaditeľka MŠ

ZÁKLADNA A MATERSKÁ ŠKOLASOCIÁLNE VECI

Mikuláš

Už tradične v adventnom čase prichádzajú rodičia a ich najmenšie 
ratolesti na slávnostné uvítanie do života, ktoré usporadúva komisia 
sociálnych vecí pri obecnom zastupiteľstve.  V klube seniorov 
slávnostne privítal starosta obce Ľudovít Boleček najmladších 
občanov: Emmu a Ellu Anderové,  Federiku Folajtárovú, Dominiku 
Ganobčíkovú, Ester Hnilkovú, Ellu Kráľovičovú, Juraja Matejíka, 
Sabínu Mokošovú, Sofiu Šiškovú, Adelu Vavrovú a Paulínu Vlčákovú.

Vo svojom príhovore pripomenul rodičom veľkú zodpovednosť, 
ktorú zohrávajú  pri výchove svojich detí, akú veľkú úlohu zohráva 
ich láska, obetavosť a osobný príklad. Zaželal rodičom, aby ich dieťa 
prežilo šťastný, bezstarostný  život v zdravom rodinnom prostredí a 
deťom, aby nikdy nezabudli na svojich rodičov a keď vyrastú a rozídu 
sa po svete, aby sa vždy radi vrátili do rodného domu a rodnej obce.

Na záver vyzval rodičov, aby vykonali slávnostný zápis do pamätnej 
knihy obce a zároveň im spolu so svojím zástupcom odovzdal malý 
finančný darček.

Najmenších občanov pozdravili spevom a slovom aj žiačky našej 
základnej školy Terezka Králiková a Lenka Horňačková.

Ing. Mgr. Anna Bolečková

Obec pamätá aj na svojich najmenších občanov

ZÁKLADNA A MATERSKÁ ŠKOLA

Sv. Mikuláš
mnohých prívržencov Ária, že Ježiš je naozaj Boh.

O Mikulášovi sa rozpráva nespočetné množstvo príhod. O tom, ako 
zachránil troch odsúdených na smrť tým, že sa zjavil samotnému 
cisárovi a prosil ho o ich oslobodenie. Alebo ako zachránil loď na 
rozbúrenom mori, na ktorej boli pútnici so svätým olejom pre nový 
chrám. Tiež je známe, ako zachránil troch žiakov pred úkladnou vraždou, 
kde mali byť žiaci zabití a naložení do soli.

Mikuláš napokon zomiera pokojnou smrťou  6. decembra, 
pravdepodobne okolo r 350.  Jeho úcta sa rýchlo šírila v byzantskej cirkvi 
a tiež v slovanských národoch, osobitne v Rusku (sv. Mikuláš je 
patrónom Ruska), kde je Mikuláš hneď po presvätej Bohorodičke 
uctievaný najviac zo všetkých svätých. Svätca pochovali v meste Myre. 
Keď bolo mesto neskôr obsadené moslimami, pozostatky svätca boli 
prenesené do talianskeho mesta Bari. Tu bol postavený nový chrám. V 
Myre ale dodnes stojí v zrúcaninách prázdny sarkofág sv. Mikuláša. V Bari 
v r. 1089 pápež Urban II. posvätil novú baziliku, ktorá patrí k  
najvýznamnejším románskym stavbám južného Talianska. Na Bari sa 
každoročne 8. mája koná veľká slávnosť so sprievodom cez celé mesto, 
kedy si jeho obyvatelia pripomínajú prenesenie pozostatkov svätca do 
ich chrámu. Zaujímavosťou je, že z jeho hrobky vyteká dodnes zvláštna 
vonná bezfarebná tekutina, ktorá bola podrobená odborným 
výskumom kvôli svojej nezávadnosti, pretože ľudia si túto látku odtiaľ 
berú do svojich domovov. Existujú nespočetné svedectvá, ako sa cez 
túto tekutinu sv. Mikuláša, nazývanú tiež myrha, deje nespočetné 
množstvo zázrakov a uzdravení (autor článku pozná osobne niekoľko 
prípadov). A tak sv. Mikuláš aj 1600 rokov po svojej smrti koná dobro pre 
ľudí, dnes, tak ako aj vtedy.

Mgr. Peter Švec
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Plastová nádoba (slúži len na zber papiera)
Zberá sa: Noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, 

adresáre, telefónne zoznamy, lepenky, vlnité lepenky
Nezberá sa : pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka,

brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, 
hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový 
prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené 
potravinami

Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, 
škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

PET fľaše a ostatné plasty sa budú zberať osobitne do vreca.

rok 2012 
Termín odvozu plastov

 

 
 
 
 

PET fľaše  a  ostatné plasty  

Január   3.  utorok  
Február   13.  utorok  
Marec   27.  utorok  
Apríl  -  
Máj

  
8.

 
utorok

 
Jún

 
19.

 
utorok

 
Júl

 
31.

 
utorok

 

Vrecia
(slúžia na zber PET fliaš a ostatných plastov)
Zberá sa: PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, 

sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín.
Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, 

drevo, kožu, gumu a iné)

rok 2012
       Termín odvozu zberového skla

Sklo

Január -
Február

 

7. utorok

 

Marec

 

20. utorok

 

Apríl -

 

Máj

 
1. utorok

 

Jún 12. utorok
 

Júl 24. utorok 

Zberá sa: prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od 
nápojov.  Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané

Nesmie  obsahovať:  žiarivky,  porcelán,  kovové a plastové uzávery 
fliaš,  papier 

Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, 
drevo, kožu, gumu a iné)

Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane 
životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín. Za Vašu 
spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

1 100 l kontajner
Sklo

RYBÁRI A ŠPORT

Ďalší rok za nami

Vážení čitatelia a priatelia „Petrovho cechu“, dovoľte, aby som v 
krátkosti zhodnotil činnosť Rybárskeho združenia Záhumnie vo Veľkom 
Orvišti za rok 2011. 

Tak, ako sa už stalo dobrým zvykom, naši členovia odovzdali do 15.1. 
2011 svoje úlovkové lístky za rok 2010. Na základe sčítania úlovkov sme 
mohli naplánovať ďalšie zarybnenie rybníka na tento rok. 

29.1. 2011 sa uskutočnila Výročná členská schôdza, na ktorej sme 
okrem iného riešili aj otázku o počte našich členov, nakoľko niektorí sa 
členstva vzdali a naopak, iní o členstvo prejavili záujem. Vo februári 
začali prípravné práce na rekonštrukcii „zmrzlinárne“ na náš nový 
rybársky dom. 

5.3. 2011 sa uskutočnila členská schôdza, na ktorej boli prijatí šiesti 
noví členovia do našej organizácie, ktorí sa aktívne  podieľajú na našej 
činnosti. 

29.3. 2011 sme nakúpili v Trnave násadu kapra K3 v množstve 612 kg, 
čo predstavuje cca 300 ks rýb. Po sčítaní úlovkov za rok 2010 bol nový 
počet kaprov v rybníku cca 560 ks, čo predstavuje na ploche 1,5 ha veľmi 
kvalitné zarybnenie. Ešte v priebehu marca boli na rybníku osadené štyri 
hniezda pre výter zubáča. Táto činnosť sa nám veľmi osvedčila aj v 
predchádzajúcich rokoch, o čom svedčí aj dostatočný počet zubáčov v 
našom rybníku. 

1.4. 2011 sme začali lov pstruha na prívlač. Výkonný výbor naplánoval a 
za pomoci väčšiny členov aj zorganizoval v apríli kaprárske preteky 
Veľkonočný šupináč, ktoré sa uskutočnili 23.4.2011. Preteky boli 
vydarené, preto chceme v ich uskutočňovaní pokračovať aj ďalej. 

Tento rok sme 1.5. 2011 zahájili kaprársku sezónu. V máji už naplno 
prebiehali brigády na výstavbe rybárskeho domu a na zveľaďovaní 
okolia rybníka. Tu by som chcel vyzdvihnúť aktivitu a prácu dvojice 
dôchodcov p. Miroslava Králika a p. Jozefa Markecha, ktorí sa neúnavne 
a s entuziazmom im vlastným na prácach podieľali. Ostatní členovia sa 
na prácach zúčastňovali podľa svojich možností, niektorí viac, iní menej. 

Tak ako predošlé roky, aj tento rok sme pri príležitosti Dňa detí 
zorganizovali detské rybárske preteky pre deti základných škôl z našej 
obce a blízkeho okolia. Počasie malým rybárom príliš neprialo, no všetky 
deti boli odmenené vecnými cenami, ktoré boli pripravené pre všetkých 
zúčastnených. 

V letných mesiacoch si naši členovia, ale aj hostia naplno vychutnávali 
čaro rybačky, ktorú im poskytoval náš rybník. Chytali sa krásne ryby, či už 
kapry, sumec, ale aj dravci. Veľmi ma mrzí návšteva dlhoprstých, ktorý 
nám vykradli sklad a spôsobili škodu cca 300 eur na odcudzenom 
materiáli a zariadení. 

Koncom leta sme naplánovali a v priebehu septembra zabezpečili a 
zorganizovali prívlačové preteky. Tieto sa uskutočnili 1.10.2011 s 
príznačným názvom „Orvištský blyskáč“. Preteky boli plne obsadené a 
štartujúci prívlačkári si pochvaľovali ich organizáciu a zabezpečenie. 
Mnohí z nich si ich zaradili do svojho kalendára aj na budúci rok. Zostáva 
veriť, že ich nesklameme a o rok sa opäť stretneme na druhom ročníku. 
Keďže jeseň bola mimoriadne slnečná a teplá, naši členovia si vychutnali 
nádherné počasie pri vode, kde si do sýtosti zachytali najmä na pstruhy 
dúhové, ktoré vo vode zostali po prívlačových pretekoch. 

Medzitým, ako ste si mnohí z Vás mohli všimnúť, vyrástli na rybníku 
nové stoly a lavice, ktoré, dúfam, budú dlho slúžiť širokej verejnosti pri 
občerstvení počas našich akcií alebo len tak –  na oddych a debatu. 
Chcem vopred poďakovať všetkým slušným ľuďom, ktorí rybník 
navštívia, či už za účelom rybolovu alebo oddychu za to, že budú k týmto 
zariadeniam tolerantní. 

Na záver chcem poďakovať všetkým aktívnym aj menej aktívnym 
členom, ktorí sa podieľali na zdarnom priebehu činností nášho 
združenia. Zároveň všetkým popriať v ďalšom roku veľa zdravia a 
pohody, aby sme sa naďalej mohli stretávať a prežívať krásne chvíle pri 
našom rybníku Záhumnie. 

Autor: Norbert Michel  

Vážení futbaloví priaznivci, vážení občania,
už názov tohto článku prezrádza, že rok 2011 bol z hľadiska 

futbalového úspešný. Preto aj ja sa Vám budem snažiť priblížiť dianie v TJ 
z pozitívnej strany a nie zo strany negatívnej tak, ako nám každý deň 
prezentujú všetky média dianie na Slovensku, čo vplýva negatívne na 
celú spoločnosť.

Začiatkom roka sa konala, ako je zvykom, členská výročná schôdza, 
kde sa okrem iného odsúhlasil členmi TJ navrhnutý rozpočet na 
základnú činnosť TJ v danom roku. Schválený rozpočet sa ďalej 
prezentoval obecnému zastupiteľstvu, kde nie všetci poslanci s 
rozpočtom súhlasili, ale na koniec bol schválený aj predstaviteľmi obce.

Nasledovalo, žiaľ pre futbalistov všetkých kategórií, nie veľmi príjemné 
obdobie, zimná príprava, obdobie behania a posilňovania. Je to jeden z 
faktorov, ktorý musíme splniť, aby sme dosiahli nejaký stanovený cieľ 
alebo úspešný výsledok.  My, TJ, sme dosiahli, okrem iného, tento rok tri 
veľké úspechy.

Ako prvé musím spomenúť historický postup A- mužstva do 
Oblastných majstrovstiev. Nie je podstatné, akými výsledkami to hráči 
dosiahli, nie je podstatné s akým skóre, ale je dôležité, že to dokázali ako 
tím a ťahali za jeden povraz počas celej sezóny. Z tohto úspechu by si 
mohlo vziať príklad aj naše mužstvo dorastu a žiakov. Iba vtedy, ak budú 
držať pokope, môžu niečo dosiahnuť ako tím. Samozrejme, s postupom 
nás čakali ďalšie nové povinnosti, ako mať dve mládežnícke mužstvá a 
nahrávky na video každý domáci zápas A- mužstva.

Druhým výrazným úspechom bolo získanie finančného grantu od 
Západoslovenskej energetiky. Cieľom grantu bolo skultúrniť futbalové 
prostredia a pritiahnuť čo najviac detí na ihriská. Tomuto predchádzalo 
vypracovanie projektu a následné požiadanie o grant. Nie všetci 
žiadatelia o grant boli úspešní. Náš projekt spočíval v aerifikácií trávnika, 
zakúpení svetelnej tabule a ozvučení ihriska. Po úspešnej realizácií 
projektu a vypracovaní záverečnej správy projektu, ktorá bola 
vyhodnocovaná ZSE, sme získali zvyšných 40% z celkovej dotácie, kde 
60% finančných prostriedkov sme dostali pred realizáciou projektu. 
Celkovo sa na projekte TJ finančne podieľala 20% z celkovej dotácie, čo 
bolo jednou z podmienok projektu.

Tretím úspechom bolo, že po ročnej pauze sme dokázali znova založiť 
mužstvo dorastu, ktoré si celkom dobre vedie napriek tomu, že chlapci 
hrajú spolu prvý rok.

Rád by som touto cestou poďakoval výboru TJ, ktorý je stále veľmi 
úzky, za jeho aktivitu a výsledky. Veľká vďaka patrí aj menovite Karolovi 
Kantekovi, ktorý vedie obe mládežnícke mužstvá ako tréner, čo je dosť 
náročné, a všetkým osobám, ktoré či už finančne alebo inou aktivitou 
pomohli TJ.

Vianoce krásne a čisté ako sneh, v rodine len pokoj a smiech, dobrú 
silvestrovskú náladu, šťastie, zdravie a pohodu prajem.

Ing. Jozef Bartko
predseda TJ

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 Vážení občania!
Od 1.1.2012 nastane zmena, samostatne sa bude zbierať papier a 

samostatne všetky druhy plastov, a to nasledovne:
Zber papiera:
Na zber papiera bude slúžiť 240 l nádoba, ktorá doteraz slúžila na zber 

„papiera + ostaných plastov“. 
Do nádob a sa v rámci zberu „papiera“ budú zbierať: neznečistené a 

suché noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, adresáre, 
telefónne zoznamy, lepenky, vlnité lepenky a pod. Do nádob sa už 
nebudú zbierať žiadne plasty.

Frekvencia vývozu sa nemení, bude 1 x za 6 týždňov.
Zber všetkých plastov:
Na zber plastov bude slúžiť plastové 120 l vrece, ktoré doteraz slúžilo 

len na zber PET fliaš. Vrecia bude aj naďalej poskytovať naša spoločnosť. 
Do vriec sa v rámci zberu „plastov“ budú zbierať: stlačené PET fľaše 

(môžu byť aj so zátkou a etiketou), sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby 
od kozmetiky a pod. 

Nezbierajú sa plastové nádoby z chemikálií. 
Frekvencia vývozu sa nemení, bude 1 x za 6 týždňov.

Za dôslednú separáciu vám ďakujeme.
Marius Pedersen, a.s.
Valova 44
921 01 Piešťany

rok 2012 
Termín odvozu zberového papiera 

 

 
 
 
 

 

Papier 

Január -
Február 10. piatok
Marec 23. piatok
Apríl -
Máj 4. piatok
Jún 15. piatok
Júl 27. piatok

Historický futbalový rok pre futbal
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Plastová nádoba (slúži len na zber papiera)
Zberá sa: Noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, 

adresáre, telefónne zoznamy, lepenky, vlnité lepenky
Nezberá sa : pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka,

brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, 
hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový 
prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené 
potravinami

Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, 
škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

PET fľaše a ostatné plasty sa budú zberať osobitne do vreca.

rok 2012 
Termín odvozu plastov

 

 
 
 
 

PET fľaše  a  ostatné plasty  

Január   3.  utorok  
Február   13.  utorok  
Marec   27.  utorok  
Apríl  -  
Máj

  
8.

 
utorok

 
Jún

 
19.

 
utorok

 
Júl

 
31.

 
utorok

 

Vrecia
(slúžia na zber PET fliaš a ostatných plastov)
Zberá sa: PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, 

sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín.
Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, 

drevo, kožu, gumu a iné)

rok 2012
       Termín odvozu zberového skla

Sklo

Január -
Február

 

7. utorok

 

Marec

 

20. utorok

 

Apríl -

 

Máj

 
1. utorok

 

Jún 12. utorok
 

Júl 24. utorok 

Zberá sa: prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od 
nápojov.  Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané

Nesmie  obsahovať:  žiarivky,  porcelán,  kovové a plastové uzávery 
fliaš,  papier 

Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, 
drevo, kožu, gumu a iné)

Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane 
životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín. Za Vašu 
spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

1 100 l kontajner
Sklo

RYBÁRI A ŠPORT

Ďalší rok za nami

Vážení čitatelia a priatelia „Petrovho cechu“, dovoľte, aby som v 
krátkosti zhodnotil činnosť Rybárskeho združenia Záhumnie vo Veľkom 
Orvišti za rok 2011. 

Tak, ako sa už stalo dobrým zvykom, naši členovia odovzdali do 15.1. 
2011 svoje úlovkové lístky za rok 2010. Na základe sčítania úlovkov sme 
mohli naplánovať ďalšie zarybnenie rybníka na tento rok. 

29.1. 2011 sa uskutočnila Výročná členská schôdza, na ktorej sme 
okrem iného riešili aj otázku o počte našich členov, nakoľko niektorí sa 
členstva vzdali a naopak, iní o členstvo prejavili záujem. Vo februári 
začali prípravné práce na rekonštrukcii „zmrzlinárne“ na náš nový 
rybársky dom. 

5.3. 2011 sa uskutočnila členská schôdza, na ktorej boli prijatí šiesti 
noví členovia do našej organizácie, ktorí sa aktívne  podieľajú na našej 
činnosti. 

29.3. 2011 sme nakúpili v Trnave násadu kapra K3 v množstve 612 kg, 
čo predstavuje cca 300 ks rýb. Po sčítaní úlovkov za rok 2010 bol nový 
počet kaprov v rybníku cca 560 ks, čo predstavuje na ploche 1,5 ha veľmi 
kvalitné zarybnenie. Ešte v priebehu marca boli na rybníku osadené štyri 
hniezda pre výter zubáča. Táto činnosť sa nám veľmi osvedčila aj v 
predchádzajúcich rokoch, o čom svedčí aj dostatočný počet zubáčov v 
našom rybníku. 

1.4. 2011 sme začali lov pstruha na prívlač. Výkonný výbor naplánoval a 
za pomoci väčšiny členov aj zorganizoval v apríli kaprárske preteky 
Veľkonočný šupináč, ktoré sa uskutočnili 23.4.2011. Preteky boli 
vydarené, preto chceme v ich uskutočňovaní pokračovať aj ďalej. 

Tento rok sme 1.5. 2011 zahájili kaprársku sezónu. V máji už naplno 
prebiehali brigády na výstavbe rybárskeho domu a na zveľaďovaní 
okolia rybníka. Tu by som chcel vyzdvihnúť aktivitu a prácu dvojice 
dôchodcov p. Miroslava Králika a p. Jozefa Markecha, ktorí sa neúnavne 
a s entuziazmom im vlastným na prácach podieľali. Ostatní členovia sa 
na prácach zúčastňovali podľa svojich možností, niektorí viac, iní menej. 

Tak ako predošlé roky, aj tento rok sme pri príležitosti Dňa detí 
zorganizovali detské rybárske preteky pre deti základných škôl z našej 
obce a blízkeho okolia. Počasie malým rybárom príliš neprialo, no všetky 
deti boli odmenené vecnými cenami, ktoré boli pripravené pre všetkých 
zúčastnených. 

V letných mesiacoch si naši členovia, ale aj hostia naplno vychutnávali 
čaro rybačky, ktorú im poskytoval náš rybník. Chytali sa krásne ryby, či už 
kapry, sumec, ale aj dravci. Veľmi ma mrzí návšteva dlhoprstých, ktorý 
nám vykradli sklad a spôsobili škodu cca 300 eur na odcudzenom 
materiáli a zariadení. 

Koncom leta sme naplánovali a v priebehu septembra zabezpečili a 
zorganizovali prívlačové preteky. Tieto sa uskutočnili 1.10.2011 s 
príznačným názvom „Orvištský blyskáč“. Preteky boli plne obsadené a 
štartujúci prívlačkári si pochvaľovali ich organizáciu a zabezpečenie. 
Mnohí z nich si ich zaradili do svojho kalendára aj na budúci rok. Zostáva 
veriť, že ich nesklameme a o rok sa opäť stretneme na druhom ročníku. 
Keďže jeseň bola mimoriadne slnečná a teplá, naši členovia si vychutnali 
nádherné počasie pri vode, kde si do sýtosti zachytali najmä na pstruhy 
dúhové, ktoré vo vode zostali po prívlačových pretekoch. 

Medzitým, ako ste si mnohí z Vás mohli všimnúť, vyrástli na rybníku 
nové stoly a lavice, ktoré, dúfam, budú dlho slúžiť širokej verejnosti pri 
občerstvení počas našich akcií alebo len tak –  na oddych a debatu. 
Chcem vopred poďakovať všetkým slušným ľuďom, ktorí rybník 
navštívia, či už za účelom rybolovu alebo oddychu za to, že budú k týmto 
zariadeniam tolerantní. 

Na záver chcem poďakovať všetkým aktívnym aj menej aktívnym 
členom, ktorí sa podieľali na zdarnom priebehu činností nášho 
združenia. Zároveň všetkým popriať v ďalšom roku veľa zdravia a 
pohody, aby sme sa naďalej mohli stretávať a prežívať krásne chvíle pri 
našom rybníku Záhumnie. 

Autor: Norbert Michel  

Vážení futbaloví priaznivci, vážení občania,
už názov tohto článku prezrádza, že rok 2011 bol z hľadiska 

futbalového úspešný. Preto aj ja sa Vám budem snažiť priblížiť dianie v TJ 
z pozitívnej strany a nie zo strany negatívnej tak, ako nám každý deň 
prezentujú všetky média dianie na Slovensku, čo vplýva negatívne na 
celú spoločnosť.

Začiatkom roka sa konala, ako je zvykom, členská výročná schôdza, 
kde sa okrem iného odsúhlasil členmi TJ navrhnutý rozpočet na 
základnú činnosť TJ v danom roku. Schválený rozpočet sa ďalej 
prezentoval obecnému zastupiteľstvu, kde nie všetci poslanci s 
rozpočtom súhlasili, ale na koniec bol schválený aj predstaviteľmi obce.

Nasledovalo, žiaľ pre futbalistov všetkých kategórií, nie veľmi príjemné 
obdobie, zimná príprava, obdobie behania a posilňovania. Je to jeden z 
faktorov, ktorý musíme splniť, aby sme dosiahli nejaký stanovený cieľ 
alebo úspešný výsledok.  My, TJ, sme dosiahli, okrem iného, tento rok tri 
veľké úspechy.

Ako prvé musím spomenúť historický postup A- mužstva do 
Oblastných majstrovstiev. Nie je podstatné, akými výsledkami to hráči 
dosiahli, nie je podstatné s akým skóre, ale je dôležité, že to dokázali ako 
tím a ťahali za jeden povraz počas celej sezóny. Z tohto úspechu by si 
mohlo vziať príklad aj naše mužstvo dorastu a žiakov. Iba vtedy, ak budú 
držať pokope, môžu niečo dosiahnuť ako tím. Samozrejme, s postupom 
nás čakali ďalšie nové povinnosti, ako mať dve mládežnícke mužstvá a 
nahrávky na video každý domáci zápas A- mužstva.

Druhým výrazným úspechom bolo získanie finančného grantu od 
Západoslovenskej energetiky. Cieľom grantu bolo skultúrniť futbalové 
prostredia a pritiahnuť čo najviac detí na ihriská. Tomuto predchádzalo 
vypracovanie projektu a následné požiadanie o grant. Nie všetci 
žiadatelia o grant boli úspešní. Náš projekt spočíval v aerifikácií trávnika, 
zakúpení svetelnej tabule a ozvučení ihriska. Po úspešnej realizácií 
projektu a vypracovaní záverečnej správy projektu, ktorá bola 
vyhodnocovaná ZSE, sme získali zvyšných 40% z celkovej dotácie, kde 
60% finančných prostriedkov sme dostali pred realizáciou projektu. 
Celkovo sa na projekte TJ finančne podieľala 20% z celkovej dotácie, čo 
bolo jednou z podmienok projektu.

Tretím úspechom bolo, že po ročnej pauze sme dokázali znova založiť 
mužstvo dorastu, ktoré si celkom dobre vedie napriek tomu, že chlapci 
hrajú spolu prvý rok.

Rád by som touto cestou poďakoval výboru TJ, ktorý je stále veľmi 
úzky, za jeho aktivitu a výsledky. Veľká vďaka patrí aj menovite Karolovi 
Kantekovi, ktorý vedie obe mládežnícke mužstvá ako tréner, čo je dosť 
náročné, a všetkým osobám, ktoré či už finančne alebo inou aktivitou 
pomohli TJ.

Vianoce krásne a čisté ako sneh, v rodine len pokoj a smiech, dobrú 
silvestrovskú náladu, šťastie, zdravie a pohodu prajem.

Ing. Jozef Bartko
predseda TJ

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 Vážení občania!
Od 1.1.2012 nastane zmena, samostatne sa bude zbierať papier a 

samostatne všetky druhy plastov, a to nasledovne:
Zber papiera:
Na zber papiera bude slúžiť 240 l nádoba, ktorá doteraz slúžila na zber 

„papiera + ostaných plastov“. 
Do nádob a sa v rámci zberu „papiera“ budú zbierať: neznečistené a 

suché noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, adresáre, 
telefónne zoznamy, lepenky, vlnité lepenky a pod. Do nádob sa už 
nebudú zbierať žiadne plasty.

Frekvencia vývozu sa nemení, bude 1 x za 6 týždňov.
Zber všetkých plastov:
Na zber plastov bude slúžiť plastové 120 l vrece, ktoré doteraz slúžilo 

len na zber PET fliaš. Vrecia bude aj naďalej poskytovať naša spoločnosť. 
Do vriec sa v rámci zberu „plastov“ budú zbierať: stlačené PET fľaše 

(môžu byť aj so zátkou a etiketou), sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby 
od kozmetiky a pod. 

Nezbierajú sa plastové nádoby z chemikálií. 
Frekvencia vývozu sa nemení, bude 1 x za 6 týždňov.

Za dôslednú separáciu vám ďakujeme.
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ŠPORT 

Výsledná tabuľka - Oblastné majstrovstvá sk. 
B žiaci po 13. koleSezóna - 2011/2012

#  Klub  Z  V  R  P  Skóre Body + , -

1
 
Veľké Orvište

 

13
 

10
 

1
 

2
 

71 : 17 31 13

2

 
Krakovany-Trebatice

 
13

 
10

 
1

 
2

 
50 : 13 31 13

3

 

Dubovany

 

13

 

8

 

2

 

3

 

31 : 9 26 5

4

 

Dolný Lopašov-Nižná

 

13

 

8

 

2

 

3

 

34 : 16 26 5

5

 

Moravany

 

13

 

7

 

4

 

2

 

47 : 18 25 7

6

 

Dvorníky

 

13

 

8

 

0

 

5

 

35 : 21 24 3

7

 

Madunice

 

13

 

7

 

2

 

4

 

26 : 19 23 2

8

 

Trakovice

 

13

 

7

 

1

 

5

 

27 : 20 22 4

9

 

Chtelnica

 

13

 

6

 

1

 

6

 

17 : 25 19 -2

10

 

Banka

 

13

 

4

 

1

 

8

 

17 : 37 13 -8

11

 

Siladice

 

13

 

3

 

1

 

9

 

20 : 56 10 -8

12

 

Skloplast Trnava

 

13

 

2

 

0

 

11

 

8 : 50 6 -15

13

 

Drahovce

 

13

 

1

 

2

 

10

 

14 : 49 5 -13

14 Malženice 13 1 0 12 16 : 63 3 -15

Výsledky:
Chtelnica  Veľké Orvište  0 : 5

Veľké Orvište

 
Dvorníky

 
7 : 1

Skloplast Trnava

 

Veľké Orvište

 

1 : 7

Veľké Orvište

 

Dubovany

 

0 : 0

Drahovce

 

Veľké Orvište

 

3 : 6

Veľké Orvište

 

Malženice

 

17 : 1

Moravany

 

Veľké Orvište

 

0 : 1

Siladice

 

Veľké Orvište

 

2 : 8

Veľké Orvište

 

Krakovany-Trebatice

 

4 : 1

Trakovice

 

Veľké Orvište

 

1 : 4

Veľké Orvište

 

Banka

 

8 : 1

Madunice

 

Veľké Orvište

 

3 : 2

Veľké Orvište Dolný Lopašov-Nižná 2 : 3

Od dorastu sme čakali viac

Dorastenci dohrali súťaž len z povinnosti. Po dobrom vstupe do sezóny 
sa nadšenie z hry a tímový duch z mužstva postupne vytratil a mužstvo 
sa trápilo až do konca jesennej časti súťaže. Malým úspechom je výhra v 
poslednom kole, kde sme na ihrisku Dvorníkov vyhrali pomerom 4:1, a aj 
to len vďaka tomu, že domáci nastúpili proti nám len s desiatimi hráčmi, 
pričom zápas dohrali len s ôsmimi. My sme tak isto cestovali do 
Dvorníkov len desiati a aj to po hodinovom krúžení autobusu po dedine 
a zbieraní hráčov.

J. Kováčik

#  Klub  Z  V  R  P  Skóre  Body  + , -   
1

 
Siladice

 
13

 
12

 
1

 
0

 
73 : 10

 
37

 
19

 
2

 
Trebatice-Ostrov

 
13

 
9

 
1

 
3

 
38 : 29

 
28

 
10

 3

 

Drahovce

 

13

 

8

 

0

 

5

 

46 : 17

 

24

 

3

 4

 

Madunice

 

13

 

7

 

1

 

5

 

35 : 15

 

22

 

4

 
5

 

Trakovice

 

13

 

6

 

4

 

3

 

37 : 23

 

22

 

4

 
6

 

Dolný Lopašov

 

13

 

7

 

0

 

6

 

36 : 21

 

21

 

0

 

7

 

Veľké Orvište

 

13

 

5

 

0

 

8

 

20 : 35

 

15

 

-3

 

8

 

Veselé

 

13

 

3

 

2

 

8

 

24 : 64

 

11

 

-10

 

9

 

Dvorníky

 

13

 

1

 

2

 

10

 

16 : 66

 

5

 

-16

 

10

 

Ratnovce

 

13

 

1

 

1

 

11

 

15 : 60

 

4

 

-17

 

 

Výsledky:

Madunice  Veľké Orvište  3 : 1  
Veľké Orvište

 
Dolný Lopašov

 
2 : 1

 
Veselé

 
Veľké Orvište

 
0 : 2

 Veľké Orvište

 

Dvorníky

 

4 : 0

 Drahovce

 

Veľké Orvište

 

3 : 1

 
Veľké Orvište

 

Ratnovce

 

3 : 0

 
Trebatice-Ostrov

 

Veľké Orvište

 

2 : 1

 

Siladice

 

Veľké Orvište

 

6 : 0

 

Veľké Orvište

 

Trakovice

 

1 : 6

 

Veľké Orvište

 

Madunice

 

0 : 6

 

Dolný Lopašov

 

Veľké Orvište

 

3 : 0

 

Veľké Orvište

 

Veselé

 

1 : 4

 

Dvorníky

 

Veľké Orvište

 

1 : 4

 

 

Pavol Táborský: Chcel by som byť majstrom 
sveta!

Pavol Táborský sa narodil 21.6.2001 v Piešťanoch. V súčasnosti 
navštevuje ZŠ na Mojmírovej ulici a je žiakom 5.A triedy. Má dve mladšie 
sestry – štvorročnú Timeu a dvojročnú Tamaru. Medzi jeho najväčšie 
záľuby patria motokáry. Vo svojej kategórii MSR PARILA je dokonca 
majstrom Slovenska. Viac nám o sebe a o svojich športových úspechoch 
do vianočného čísla rozpovedal samotný Paľko.

Ako si sa dostal k motokáram? Na Slovensku je to pomerne 
nezvyčajný šport...

Bolo to takto. S tatinom som raz pozeral televíziu, kde pretekali 
motokáry a veľmi sa mi zapáčili. Ockovi som povedal, že raz, keď budem 
veľký, budem jazdiť na motokárach. Zhodou okolností to bolo pred 
Vianocami a pod stromčekom som našiel práve motokáru. Bolo to v roku 

2004. Prvý rok som sa na 
nej len vozil a potom som 
začal pretekať.

Kd e  s i  z a č a l  s vo j e  
tréningy? Je v okolí 
Piešťan nejaká vhodná 
pretekárska dráha?

Áno, začal som trénovať 
n a  o t vo re n e j  t rat i  v  
Trebaticiach. Cez zimu 
som zasa chodieval s 
ocinom do požičovne 
motokár – do Monzy.

Čo hovoria rodičia na 
tvoje hobby?

Mamina sa zo začiatku 
veľmi bála, ale teraz mi už 
verí. Verí, že sa mi nič 
nestane. Ocino ma od 
začiatku podporoval. Kúpil 
mi motokáru, nastriekal mi 
ju, namaľoval... a dedko 
zasa hľadal sponzorov.

Sú motokáry náročným 
športom na výstroj? Čo všetko potrebuješ na to, aby si ho mohol 
robiť?

V prvom rade treba dobrú motokáru – teda najmä kvalitné podvozky a 
motor. Medzi najlepšie podvozky patria značky Tonykart (to používam 
ja), MS KART, CRG... Ďalej potrebujete dobrého mechanika, 
termooblečenie, kombinézu, rukavice, prilbu, golier na krk a korytnačku 
– chrániče. Keď prší, používame špeciálne pršiplášte. Medzi nepovinnú 
výbavu patria chrániče na lakte.

Kedy a kde si vyhral svoje prvé preteky?
Prvé preteky som vyhral v Trebaticiach v roku 2007 na domácej trati. 

Súťažilo nás vtedy okolo 28 
pretekárov.

Č o  s i  v t e d y  v y h r a l ?  
Pamätáš si to?

Áno. Dostal som pohár a 
veniec. A kopu sladkostí.

Ako často trénuješ a kam 
chodievaš pretekať?

Raz za tri týždne a pretekám 
skoro k aždý mesiac.  Na 
pretek y chodievame do 
R a k ú s k a ,  d o  Č i e c h ,  d o  
Maďarska a, samozrejme, na 
Slovensko.

Aký je tvoj najcennejší 
titul? Akých pretekov sa 
zúčastňuješ?

Titul majstra Slovenska, ktorý 
som získal tento rok. Za sezónu 
sa jazdí 7 tratí. Body sa potom 
podľa umiestnenia spočítajú. 
Napr. za prvé miesto je 25 

bodov, za druhé 20, atď. Ja som získal najväčší počet bodov. Z pretekov 
je pre mňa najdôležitejší  Moravský pohár, ale zúčastňujem sa aj iných 
pretekov, napr. Open Cupu.

Aké máš ciele na ďalšiu sezónu? Čo ťa čaká?
Najbližšie preteky sa budú konať 1.4.2012, čím sa odštartuje nová 

sezóna. Na nich by som nemal chýbať.
Aký je tvoj sen do budúcnosti? Čo by si chcel ešte dosiahnuť?
Chcel by som byť majstrom sveta v motokárach a láka ma aj F1. Mám 

veľmi rád adrenalín.
Stal sa ti už aj nejaký úraz?
Motokáry vytiahnu aj 90 až 100km/hodinu, čiže treba byť opatrný.  A 

áno, raz som sa prevrátil, lebo som v plnej rýchlosti narazil do gúm. 
Našťastie sa mi ale nič vážne nestalo.

Prečo by sa ľudia mali venovať tomuto športu? Daj nám nejaké 
odporúčania, prečo by sme sa mali dať na tento motoristický šport.

V prvom rade je to zábava. Navyše človek spozná veľa nových ľudí, 
vytvorí si nové a nové priateľstvá. A koniec koncov je to aj výborná 
posilňovňa na ruky.

Za rozhovor ďakujeme a do novej motokárskej sezóny Ti prajeme veľa 
šťastia a úspechov!

šéfredaktorka

ŠPORT  - PREDSTAVUJEME VÁM

Dva deci či dve deci?

Keď si chceme objednať v podniku 
napríklad dva decilitre červeného vína, 
niekto požiada o dva deci, iný o dve deci. 
Ktorý tvar je správny? Povieme predsa dva 
decilitre, tak prečo nie aj dva deci?

Číslovka dva ma tri rodové tvary: pri 
osobných podstatných menách mužského 
rodu ma tvar dvaja (dvaja chlapi, dvaja 
policajti), pri neosobných podstatných 
menách mužského rodu má tvar dva (dva 
stromy, dva dni, dva medvede) a pri 
podstatných menách ženského a stredného 
rodu má rovnaký tvar dve (dve ženy, dve 
auta). Slovo deciliter – názov jednotky 
objemu – je neosobné podstatné meno 

mužského rodu a číslovka dva v spojení dva decilitre ako zhodný 
prívlastok má tvar zodpovedajúci tomuto podstatnému menu. 
Podstatné meno deci, skrátená, hovorové podoba názvu jednotky 
objemu deciliter, je stredného rodu. Číslovka dva v spojení s podstatným 
menom deci má tvar zodpovedajúci strednému rodu, teda dve deci.

K predvianočnému času neodmysliteľne patrí aj predaj živých kaprov, 
ktoré sú tradičnou súčasťou štedrej večere. Predajcovia však niekedy 
majú ťažkosti so správnym označením miesta predaja. Nezriedka sa 
stretávame so slovným spojením živé kapre. Zvieracie podstatne mena 
mužského rodu sa skloňujú v jednotnom čísle podľa vzoru chlap, v 
množnom čísle však podľa vzoru dub alebo stroj (podľa zakončenia). 
Keďže slovo kapor je zakončené na obojakú spoluhlásku r a vkladná 
samohláska -o- pri skloňovaní vypadáva, skloňuje sa podľa vzoru dub a 
v nominatíve i v akuzatíve má pádovú príponu -y – kapry. (Iné pravidlá 
skloňovania platia pri podstatnom mene komár, ktoré sa takisto končí 
na spoluhlásku r, ale pri skloňovaní vkladná samohláska -a- nevypadáva, 
preto je v nominatíve a v akuzatíve množného čísla tvar komáre.)

Správne sú teda slovné spojenia predávame živé kapry, ponúkame 
živé kapry, vianočné kapry na štedrovečerný stôl.

Z Roľníckych novín spracovala a upravila šéfredaktorka

Výsledná tabuľka - Oblastné majstrovstvá 
sk.B dorast po 13. kole Sezóna - 2011/2012

Žiaci zimujú na prvom mieste

Už v minulom čísle som informoval, že žiaci našej obce po úspešnej 
jeseni prezimujú na prvom mieste tabuľky. Posledné dve kolá súťaže sa 
nám však nevydarili a po dvoch prehrách v Maduniciach a doma s 
Dolným Lopašovom sme na prvom mieste tabuľky len vďaka lepšiemu 
skóre a vzájomnému zápasu s mužstvom Krakovany-Trebatice. Ako 
vedúci mužstva som s výkonmi žiakov spokojný a odhliadnuc od 
problémov, ktoré som spomínal minule, hodnotím jesennú časť súťaže 
ako úspešnú.

J. Kováčik

Kapry či kapre?

JAZYKOVÉ OKIENKO
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Výsledná tabuľka - Oblastné majstrovstvá sk. 
B žiaci po 13. koleSezóna - 2011/2012

#  Klub  Z  V  R  P  Skóre Body + , -

1
 
Veľké Orvište

 

13
 

10
 

1
 

2
 

71 : 17 31 13

2

 
Krakovany-Trebatice

 
13

 
10

 
1

 
2

 
50 : 13 31 13

3

 

Dubovany

 

13

 

8

 

2

 

3

 

31 : 9 26 5

4

 

Dolný Lopašov-Nižná

 

13

 

8

 

2

 

3

 

34 : 16 26 5

5

 

Moravany

 

13

 

7

 

4

 

2

 

47 : 18 25 7

6

 

Dvorníky

 

13

 

8

 

0

 

5

 

35 : 21 24 3

7

 

Madunice

 

13

 

7

 

2

 

4

 

26 : 19 23 2

8

 

Trakovice

 

13

 

7

 

1

 

5

 

27 : 20 22 4

9

 

Chtelnica

 

13

 

6

 

1

 

6

 

17 : 25 19 -2

10

 

Banka

 

13

 

4

 

1

 

8

 

17 : 37 13 -8

11

 

Siladice

 

13

 

3

 

1

 

9

 

20 : 56 10 -8

12

 

Skloplast Trnava

 

13

 

2

 

0

 

11

 

8 : 50 6 -15

13

 

Drahovce

 

13

 

1

 

2

 

10

 

14 : 49 5 -13

14 Malženice 13 1 0 12 16 : 63 3 -15

Výsledky:
Chtelnica  Veľké Orvište  0 : 5

Veľké Orvište

 
Dvorníky

 
7 : 1

Skloplast Trnava

 

Veľké Orvište

 

1 : 7

Veľké Orvište

 

Dubovany

 

0 : 0

Drahovce

 

Veľké Orvište

 

3 : 6

Veľké Orvište

 

Malženice

 

17 : 1

Moravany

 

Veľké Orvište

 

0 : 1

Siladice

 

Veľké Orvište

 

2 : 8

Veľké Orvište

 

Krakovany-Trebatice

 

4 : 1

Trakovice

 

Veľké Orvište

 

1 : 4

Veľké Orvište

 

Banka

 

8 : 1

Madunice

 

Veľké Orvište

 

3 : 2

Veľké Orvište Dolný Lopašov-Nižná 2 : 3

Od dorastu sme čakali viac

Dorastenci dohrali súťaž len z povinnosti. Po dobrom vstupe do sezóny 
sa nadšenie z hry a tímový duch z mužstva postupne vytratil a mužstvo 
sa trápilo až do konca jesennej časti súťaže. Malým úspechom je výhra v 
poslednom kole, kde sme na ihrisku Dvorníkov vyhrali pomerom 4:1, a aj 
to len vďaka tomu, že domáci nastúpili proti nám len s desiatimi hráčmi, 
pričom zápas dohrali len s ôsmimi. My sme tak isto cestovali do 
Dvorníkov len desiati a aj to po hodinovom krúžení autobusu po dedine 
a zbieraní hráčov.

J. Kováčik

#  Klub  Z  V  R  P  Skóre  Body  + , -   
1

 
Siladice

 
13

 
12

 
1

 
0

 
73 : 10

 
37

 
19

 
2

 
Trebatice-Ostrov

 
13

 
9

 
1

 
3

 
38 : 29

 
28

 
10

 3

 

Drahovce

 

13

 

8

 

0

 

5

 

46 : 17

 

24

 

3

 4

 

Madunice

 

13

 

7

 

1

 

5

 

35 : 15

 

22

 

4

 
5

 

Trakovice

 

13

 

6

 

4

 

3

 

37 : 23

 

22

 

4

 
6

 

Dolný Lopašov

 

13

 

7

 

0

 

6

 

36 : 21

 

21

 

0

 

7

 

Veľké Orvište

 

13

 

5

 

0

 

8

 

20 : 35

 

15

 

-3

 

8

 

Veselé

 

13

 

3

 

2

 

8

 

24 : 64

 

11

 

-10

 

9

 

Dvorníky

 

13

 

1

 

2

 

10

 

16 : 66

 

5

 

-16

 

10

 

Ratnovce

 

13

 

1

 

1

 

11

 

15 : 60

 

4

 

-17

 

 

Výsledky:

Madunice  Veľké Orvište  3 : 1  
Veľké Orvište

 
Dolný Lopašov

 
2 : 1

 
Veselé

 
Veľké Orvište

 
0 : 2

 Veľké Orvište

 

Dvorníky

 

4 : 0

 Drahovce

 

Veľké Orvište

 

3 : 1

 
Veľké Orvište

 

Ratnovce

 

3 : 0

 
Trebatice-Ostrov

 

Veľké Orvište

 

2 : 1

 

Siladice

 

Veľké Orvište

 

6 : 0

 

Veľké Orvište

 

Trakovice

 

1 : 6

 

Veľké Orvište

 

Madunice

 

0 : 6

 

Dolný Lopašov

 

Veľké Orvište

 

3 : 0

 

Veľké Orvište

 

Veselé

 

1 : 4

 

Dvorníky

 

Veľké Orvište

 

1 : 4

 

 

Pavol Táborský: Chcel by som byť majstrom 
sveta!

Pavol Táborský sa narodil 21.6.2001 v Piešťanoch. V súčasnosti 
navštevuje ZŠ na Mojmírovej ulici a je žiakom 5.A triedy. Má dve mladšie 
sestry – štvorročnú Timeu a dvojročnú Tamaru. Medzi jeho najväčšie 
záľuby patria motokáry. Vo svojej kategórii MSR PARILA je dokonca 
majstrom Slovenska. Viac nám o sebe a o svojich športových úspechoch 
do vianočného čísla rozpovedal samotný Paľko.

Ako si sa dostal k motokáram? Na Slovensku je to pomerne 
nezvyčajný šport...

Bolo to takto. S tatinom som raz pozeral televíziu, kde pretekali 
motokáry a veľmi sa mi zapáčili. Ockovi som povedal, že raz, keď budem 
veľký, budem jazdiť na motokárach. Zhodou okolností to bolo pred 
Vianocami a pod stromčekom som našiel práve motokáru. Bolo to v roku 

2004. Prvý rok som sa na 
nej len vozil a potom som 
začal pretekať.

Kd e  s i  z a č a l  s vo j e  
tréningy? Je v okolí 
Piešťan nejaká vhodná 
pretekárska dráha?

Áno, začal som trénovať 
n a  o t vo re n e j  t rat i  v  
Trebaticiach. Cez zimu 
som zasa chodieval s 
ocinom do požičovne 
motokár – do Monzy.

Čo hovoria rodičia na 
tvoje hobby?

Mamina sa zo začiatku 
veľmi bála, ale teraz mi už 
verí. Verí, že sa mi nič 
nestane. Ocino ma od 
začiatku podporoval. Kúpil 
mi motokáru, nastriekal mi 
ju, namaľoval... a dedko 
zasa hľadal sponzorov.

Sú motokáry náročným 
športom na výstroj? Čo všetko potrebuješ na to, aby si ho mohol 
robiť?

V prvom rade treba dobrú motokáru – teda najmä kvalitné podvozky a 
motor. Medzi najlepšie podvozky patria značky Tonykart (to používam 
ja), MS KART, CRG... Ďalej potrebujete dobrého mechanika, 
termooblečenie, kombinézu, rukavice, prilbu, golier na krk a korytnačku 
– chrániče. Keď prší, používame špeciálne pršiplášte. Medzi nepovinnú 
výbavu patria chrániče na lakte.

Kedy a kde si vyhral svoje prvé preteky?
Prvé preteky som vyhral v Trebaticiach v roku 2007 na domácej trati. 

Súťažilo nás vtedy okolo 28 
pretekárov.

Č o  s i  v t e d y  v y h r a l ?  
Pamätáš si to?

Áno. Dostal som pohár a 
veniec. A kopu sladkostí.

Ako často trénuješ a kam 
chodievaš pretekať?

Raz za tri týždne a pretekám 
skoro k aždý mesiac.  Na 
pretek y chodievame do 
R a k ú s k a ,  d o  Č i e c h ,  d o  
Maďarska a, samozrejme, na 
Slovensko.

Aký je tvoj najcennejší 
titul? Akých pretekov sa 
zúčastňuješ?

Titul majstra Slovenska, ktorý 
som získal tento rok. Za sezónu 
sa jazdí 7 tratí. Body sa potom 
podľa umiestnenia spočítajú. 
Napr. za prvé miesto je 25 

bodov, za druhé 20, atď. Ja som získal najväčší počet bodov. Z pretekov 
je pre mňa najdôležitejší  Moravský pohár, ale zúčastňujem sa aj iných 
pretekov, napr. Open Cupu.

Aké máš ciele na ďalšiu sezónu? Čo ťa čaká?
Najbližšie preteky sa budú konať 1.4.2012, čím sa odštartuje nová 

sezóna. Na nich by som nemal chýbať.
Aký je tvoj sen do budúcnosti? Čo by si chcel ešte dosiahnuť?
Chcel by som byť majstrom sveta v motokárach a láka ma aj F1. Mám 

veľmi rád adrenalín.
Stal sa ti už aj nejaký úraz?
Motokáry vytiahnu aj 90 až 100km/hodinu, čiže treba byť opatrný.  A 

áno, raz som sa prevrátil, lebo som v plnej rýchlosti narazil do gúm. 
Našťastie sa mi ale nič vážne nestalo.

Prečo by sa ľudia mali venovať tomuto športu? Daj nám nejaké 
odporúčania, prečo by sme sa mali dať na tento motoristický šport.

V prvom rade je to zábava. Navyše človek spozná veľa nových ľudí, 
vytvorí si nové a nové priateľstvá. A koniec koncov je to aj výborná 
posilňovňa na ruky.

Za rozhovor ďakujeme a do novej motokárskej sezóny Ti prajeme veľa 
šťastia a úspechov!

šéfredaktorka

ŠPORT  - PREDSTAVUJEME VÁM

Dva deci či dve deci?

Keď si chceme objednať v podniku 
napríklad dva decilitre červeného vína, 
niekto požiada o dva deci, iný o dve deci. 
Ktorý tvar je správny? Povieme predsa dva 
decilitre, tak prečo nie aj dva deci?

Číslovka dva ma tri rodové tvary: pri 
osobných podstatných menách mužského 
rodu ma tvar dvaja (dvaja chlapi, dvaja 
policajti), pri neosobných podstatných 
menách mužského rodu má tvar dva (dva 
stromy, dva dni, dva medvede) a pri 
podstatných menách ženského a stredného 
rodu má rovnaký tvar dve (dve ženy, dve 
auta). Slovo deciliter – názov jednotky 
objemu – je neosobné podstatné meno 

mužského rodu a číslovka dva v spojení dva decilitre ako zhodný 
prívlastok má tvar zodpovedajúci tomuto podstatnému menu. 
Podstatné meno deci, skrátená, hovorové podoba názvu jednotky 
objemu deciliter, je stredného rodu. Číslovka dva v spojení s podstatným 
menom deci má tvar zodpovedajúci strednému rodu, teda dve deci.

K predvianočnému času neodmysliteľne patrí aj predaj živých kaprov, 
ktoré sú tradičnou súčasťou štedrej večere. Predajcovia však niekedy 
majú ťažkosti so správnym označením miesta predaja. Nezriedka sa 
stretávame so slovným spojením živé kapre. Zvieracie podstatne mena 
mužského rodu sa skloňujú v jednotnom čísle podľa vzoru chlap, v 
množnom čísle však podľa vzoru dub alebo stroj (podľa zakončenia). 
Keďže slovo kapor je zakončené na obojakú spoluhlásku r a vkladná 
samohláska -o- pri skloňovaní vypadáva, skloňuje sa podľa vzoru dub a 
v nominatíve i v akuzatíve má pádovú príponu -y – kapry. (Iné pravidlá 
skloňovania platia pri podstatnom mene komár, ktoré sa takisto končí 
na spoluhlásku r, ale pri skloňovaní vkladná samohláska -a- nevypadáva, 
preto je v nominatíve a v akuzatíve množného čísla tvar komáre.)

Správne sú teda slovné spojenia predávame živé kapry, ponúkame 
živé kapry, vianočné kapry na štedrovečerný stôl.

Z Roľníckych novín spracovala a upravila šéfredaktorka

Výsledná tabuľka - Oblastné majstrovstvá 
sk.B dorast po 13. kole Sezóna - 2011/2012

Žiaci zimujú na prvom mieste

Už v minulom čísle som informoval, že žiaci našej obce po úspešnej 
jeseni prezimujú na prvom mieste tabuľky. Posledné dve kolá súťaže sa 
nám však nevydarili a po dvoch prehrách v Maduniciach a doma s 
Dolným Lopašovom sme na prvom mieste tabuľky len vďaka lepšiemu 
skóre a vzájomnému zápasu s mužstvom Krakovany-Trebatice. Ako 
vedúci mužstva som s výkonmi žiakov spokojný a odhliadnuc od 
problémov, ktoré som spomínal minule, hodnotím jesennú časť súťaže 
ako úspešnú.

J. Kováčik

Kapry či kapre?

JAZYKOVÉ OKIENKO
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OZNAMY A POZVÁNKY

december 2011

Srdečne pozývame všetkých ľudí 
dobrej vôle 

na tradičné stretnutie pri príležitosti 
ukončenia starého roka a privítania 

Nového roka 2012.

Čaká Vás ohňostroj a novoročný 
prípitok.

Stretneme sa pred polnocou pri 
obecnom úrade.

starosta obce

Srdečne pozývame všetkých ľudí 
dobrej vôle 

na tradičné stretnutie pri príležitosti 
ukončenia starého roka a privítania 

Nového roka 2012.

Čaká Vás ohňostroj a novoročný 
prípitok.

Stretneme sa pred polnocou pri 
obecnom úrade.

starosta obce

Výzva

Západoslovenská energetika a.s. ako správca energetických zariadení na distribúciu elektrickej energie v 
súlade s ustanovením §10 zákona o energetike č. 656/2004 Zz.  vyzýva  všetkých vlastníkov, nájomcov 
alebo správcov ( ďalej len vlastníkov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú  nadzemné i pozemné 

elektrické vedenia v správe Západoslovenskej energetiky a.s.,  na odstránenie a okliesnenie takých stromov 
a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy v 
rozsahu podľa § 36 zákona o energetike. Pre účely tejto výzvy sa každý z vlastníkov pri výkone činnosti 

podľa tejto výzvy považuje za poverenú osobu v zmysle právnych predpisov na ochranu životného 
prostredia. Požadovaný konečný termín vykonania prác je 30.11.2012.

V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská energetika a.s. vykoná odstránenie a 
okliesnenie stromov a porastov v zmysle citovaného vyplývajúceho § 10 zákona o energetike. V zmysle 

platných právnych predpisov, využitie drevnej hmoty po oreze, alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii 
vlastníka nehnuteľnosti.

O nevyhnutné vypnutie el. vedenia pre prípad výrubu a orezu je možné požiadať v lehote min. 35 dní pred 
ich realizáciou Západoslovenskú energetiku a.s. na tel. č. 033/5563251

Západoslovenská energetika a.s
Tím správy energetických zariadení Západ


