
Orvištské noviny
Číslo  4 december 2012Ročník VI

Obsah čísla:
OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE  MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA reprezentácie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Z obecnej matriky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Tretiaci písali správy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Čo čaká mužstvo dospelých 

v roku 2013?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Príhovor starostu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Výchovný koncert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Turnaj v mariáši. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Starosta ďakuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Ako sme oslávili Mikuláša . . . . . . . . . . . . . . 8
RÔZNENové obecné byty takmer hotové . . . . . . 3 Betlehem v škole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ukončenie pracovného roka . . . . . . . . .  14Tlačová správa MŽP SR . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Vystúpenie detí v Piešťanoch. . . . . . . . . . . 9
Jazykové okienko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI Vianočné trhy 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Život je more, roky jak vlnky plynú.... . . 15Príhovor p. dekana Bačíka . . . . . . . . . . . . . . 4 Medzinárodný týždeň vzdelávania 

na škole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 POZVÁNKY A OZNAMYNajmladší Orvišťania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
RYBÁRI A ŠPORT Privítajme spolu nový rok! . . . . . . . . . . . . 16Mesiac úcty k starším v našej obci . . . . . . 5
Orvištský blyskáč 2012. . . . . . . . . . . . . . . . 11 Termíny zberu odpadu 2013 . . . . . . . . . . 16Slávnosť svätého Huberta . . . . . . . . . . . . . . 6
Hymna fanklubu slovenskej futbalovej A opäť sme po roku plesali . . . . . . . . . . . . . 7

Želáme Vám 

šťastné a pokojné Vianoce, 

v novom roku pevné zdravie 

a veľa úspechov.

Želáme Vám 

šťastné a pokojné Vianoce, 

v novom roku pevné zdravie 

a veľa úspechov.

redakcia ON a starosta obceredakcia ON a starosta obce



Orvištské noviny-2- 

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Z obecnej matriky
Obec Veľké Orvište mala k 01.10.2012  1057 

obyvateľov. Od 01.10.2012 do 20.12.2012 sa
v obci nenarodilo žiadne dieťa,  na trvalý 
pobyt sa neprihlásil žiadny občan, z trvalého 
pobytu sa odhlásili 2 občania, zomreli 
2  občania. V súčasnosti v obci žije 
1053 občanov. 

V období od 01.10.2012 sa v obci  narodili :    
Žiadne narodené dieťa

V tomto období sme sa rozlúčili : 
25.10.2012     Mária Reptová
16.11.2012     Mária Paulovičová 
         
Blahoželáme k životnému jubileu, ktorého sa 

v tomto období dožili :
65 rokov:  Emil Hanzlík,  Libor Šiška

70 rokov :    -

75 rokov: Štefan Barabas, 
Ján Košinár, 
Terézia Sumerová

80 rokov : Marta Vavrincová

90 rokov : Juliana Laceková

december 2012

Príhovor starostu
Vážení občania,
je tu opäť čarovný čas Vianoc, keď celý kresťanský svet slávi narodenie Ježiša Krista.  Vianoce 

majú v sebe vnútorný dar, niečo nesmierne jedinečné a neopakovateľné. Tešíme sa na chvíle lásky, 
pokoja a pohody, vzájomného obdarúvania.

Zachovajme si posvätnú úctu k Vianociam, sviatkom pokoja, lásky a porozumenia. Televízia nás 
zavaľuje všade prítomnou agresívnou reklamou, ktorá má za cieľ vyvolať v občanoch nákupnú 
horúčku, minúť čo najviac peňazí. Vnucujú nám myšlienku, že hlavný obsah Vianoc je nákup, 
spotreba, konzumný spôsob života. Ani jedna televízia neoznámila divákom to hlavné posolstvo 
Vianoc, sviatok narodenia Ježiša Krista. Nie je to náhodné. 

Odmietajme komerčnú  interpretáciu Vianoc, zachovajme si kresťanskú tradíciu Vianoc našich 
predkov. Vychovávajme v nej naše deti, prenesme hodnoty pokoja, tolerancie a vzájomného 
porozumenia aj do našich každodenných dní. Vianočným darčekom spravme svojim blízkym 
radosť, že na nich myslíme. Vianočný darček nie je o tom, aby sme minuli v obchodoch čo najviac 
peňazí. 

Dovoľte, milí občania, krátku rekapituláciu uplynulého roku. Uplynula polovica volebného 
obdobia. Samospráva obce mala tri hlavné úlohy. Prvou bola príprava projektovej dokumentácie 
pre stavebné povolenie a verejného obstarávania na dodávateľa stavby – komunikácie a 
inžinierskej siete pre novú obytnú zónu Topoľové II. Verejná súťaž bola vyhlásená začiatkom 
decembra. Po jej ukončení obec začne s predajom dvanástich stavebných pozemkov pre rodinné 
domy. Druhou úlohou bola prestavba „Vatrtovca“ na bytový dom, kde vzniknú tri dvojizbové a 
2 jednoizbové byty pre sociálne bývanie. Náročnou bola aj stavba novej veže kostola. 

Po výstavbe kanalizačnej prípojky ku kabínam TJ bolo treba vybudovať na trase prípojky nový 
chodník. V materskej škole sme otvorili druhú triedu. Pri školskom areáli sme urobili nové 
parkovisko, čím sa zvýšila bezpečnosť cestnej premávky v tejto časti obce.  Po mnohých rokoch 
bol urobený nový náter plechovej strechy na základnej škole. Na jeseň sme vybetónovali dva rady 
hrobových miest na novom cintoríne, aby sme docielili lepší vzhľad cintorína. Dokončili sme 
rekonštrukciu kotolne na obecnom úrade, kde sme zároveň zriadili šatňu pre kultúrny dom. 
Budovu základnej školy sme pripojili k verejnej kanalizácii. Všetky obecné budovy sú tak 
pripojené k verejnej kanalizácii. V závere roka sme začali čistiť brehy závlahového kanála v 
zastavanej časti obce, ktorý je vo veľmi zanedbanom stave.    

Čo nás čaká v roku 2013?  Na jar začneme budovať inžinierske siete a komunikácie v novej 
obytnej zóne Topoľové II. Z prostriedkov za predaj stavebných pozemkov chceme vybudovať 
chodník k časti Topoľové II. V obci zrekonštruujeme verejné osvetlenie, na ktoré sme dokázali 
získať dotáciu cca 160 000 EUR z fondov Európskej únie. V budúcom roku obnovíme aj priestory 
klubu seniorov. Oslávime 900-té výročie prvej písomnej zmienky o obci. K tomuto jubileu vydáme 
novú publikáciu o obci.  

Vážení občania, ďakujem Vám za každý čin, ktorým ste pomohli našej obci, a tým ste prispeli 
k tomu, aby život v nej bol lepší. Prajem Vám krásne a pokojné prežitie vianočných sviatkov, 
v novom roku želám všetko najlepšie, pevné zdravie, veľa osobných a pracovných úspechov 
a Božieho požehnania.   

Ľudovít Boleček, starosta

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 2012 bolo poďakované (v zátvorke je dátum zastupiteľstva):
1) Pánovi Romanovi Táborskému a firmám Modrý strom s.r.o., PT 

Veľkoobchod, KL Chateau Krakovany a BOMAT s.r.o. za sponzorovanie 
spoločenského posedenia na záver pracovného roka 2011 a privítania 
nového roka 2012.

2) Manželom Strakovým a Anne Bolečkovej za pomoc pri občerstvení 
občanov pri privítaní nového roku 2012 na námestí.

3) Základnej a materskej škole za usporiadanie detského 
maškarného plesu.

4) Učiteľkám MŠ za výchovu detí k udržiavaniu fašiangových zvykov v 
obci.

5) Pani Adele Bohovicovej a ostatným členom komisie kultúry a 
školstva, ktorí peniaze ušetrené v r. 2011 darovali na kúpu nových 
obrusov pre obec a na opravu kostola.

6) Združeniu rybárov Záhumnie za rybárske preteky.
7) TJ Slovan Veľké Orvište za usporiadanie majálesu.
8) Komisii kultúry a školstva za usporiadanie májových osláv.
9) Združeniu rybárov Záhumnie za detské rybárske preteky. 
10) Jozefovi Kováčikovi ml. za zorganizovanie športového podujatia 

Rodinný futbal.
11) Komisii kultúry a školstva za oslavy Dňa detí.
12) Ing. Mariánovi Šiškovi, predsedovi DHZ, za pomoc pri odčerpaní 

prívalovej vody v časti Topoľové.
13) Každému obyvateľovi obce, ktorý sa stará o verejný priestor pri 

vlastnom dome a blahoželám víťazom 2. ročníka súťaže o najkrajšie 
upravený verejný priestor a predzáhradku. 

14) Pavlovi Táborskému za sponzorskú pomoc obci. 
15)  Mariánovi Hoštákovi za opravu chodníka - “kockový chodník”.
16) Zite a Jozefovi Táborským a Emilovi Folajtárovi za darovanie 

sadeníc tují pre potreby obce.  
17) Sociálnej komisii za usporiadanie posedenia pre seniorov pri 

príležitosti Mesiaca úcty k starším.
18) PD Pokrok Ostrov za sponzorovanie pohostenia pre seniorov. 
19) Viere Bolješikovej a Monike Al Hassam za kúpu sadeníc tují pre 

potreby obce.

Starosta ďakuje 
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20) Romanovi Táborskému, kultúrnej komisii a Poľovníckemu 
združeniu Blaciny za oslavy sv. Huberta

21) Márii Šiškovej a ostatným organizátorom za 4. rodičovský ples.
22) Sociálne komisii za slávnosť uvítania novorodencov do života.
23) Kultúrnej komisii za oslavu sv. Mikuláša.

Ako ste už určite zaregistrovali, v obci sa budujú nové obecné byty. 
Základnou myšlienkou a impulzom k rekonštrukcii obecnej budovy – 
Vatrtovca (bývalej colnice) bolo, že budova bola dlhé roky nevyužitá a jej 
údržba stála nemalé peniaze. Po prvotnej neúspešnej aktivite predaja 
budovy a získania tak finančných prostriedkov pre iné projekty sme sa 
nakoniec rozhodli pre zhodnotenie obecného majetku a vybudovanie 
nových bytov pre ľudí, ktorí majú záujem o bývanie v našej obci. 

Projekt rekonštrukcie nakoniec dostal finálnu verziu v podobe 
vybudovania piatich bytov – troch dvojizbových a dvoch 
jednoizbových. Ide o kompletné byty dokončené na kľúč, štandardne 
vybavené (podlahy, obklady, dlažby, sanita) spolu s kuchynskou linkou a 

2sporákom. Výmera bytov sa pohybuje na úrovni 45 až 65 m  v závislosti 
od typu bytu. Veľkou výhodou budú aj náklady na bývanie, nakoľko 
každý byt má vlastné ústredné kúrenie na plyn v podobe kvalitného 
závesného kotla v kúpeľni bytu.

Stavba je momentálne vo finálnej fáze dokončenia, dorobené sú 
takmer všetky exteriérové práce (nové plastové okná, fasáda so 
zateplením, parkovacie plochy) a momentálne sa dobudovávajú 
interiéry jednotlivých bytov, aby mohol byť bytový dom skolaudovaný.

Následne obec po novom roku požiada o dotáciu zo štátneho fondu 
rozvoja bývania, z ktorého bude projekt financovaný. Výhodnosťou 
úveru od štátu je jeho nízka úroková sadzba a výhoda vo forme 
nenávratného príspevku od štátu vo výške cca 25% z výšky úveru. 
Následne byty prechádzajú do vlastníctva obce a noví nájomníci budú 

24) Základnej škole za usporiadanie Vianočných trhov. 
25) Miestnemu odboru Matice slovenskej sa usporiadanie „domácej 

zabíjačky“ pre občanov obce. 
26) Bohušovi Herzegovi za usporiadanie 5. ročníka turnaja v mariáši.
27) Redakcii Orvištských novín za celoročnú redakčnú prácu.

Ľudovít Boleček, starosta obce

platiť nájomné obci po dobu 30 rokov, ak sa nezmení platnosť terajších 
zákonov. 

Asi sa v duchu pýtate, pre koho sú byty určené? Mladí, starí alebo 
sociálne prípady? Na túto otázku Vám vieme dnes už jednoznačne 
odpovedať. Nájomca musí spĺňať predovšetkým podmienky zákona 
č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. 
Zákon nerozlišuje či pre mladých, resp. starších občanov. Byty sú určené 
pre všetkých, ktorí splnia podmienky určené zákonom na tento typ 
bytov. Zámerne nenazývam byty sociálnymi, lebo to môže evokovať 
predstavu, že sú určene pre sociálne slabších občanov. Jednou zo 
základných podmienok je preukázanie príjmu v dostatočnej výške, aby 
nájomca bytu bol schopný platiť nájom za byt a ešte mu zostala  určená 
suma  na živobytie. Výška nájmu za jednotlivé byty by sa mohla 
pohybovať niekde na úrovni 150 – 230€, k tomu treba pripočítať 
poplatky za energie na byt. Pri podpise nájomnej zmluvy musí nájomca 
bytu vložiť do depozitu obce jednorázovo sumu vo výške až šiestich 
nájmov na prípadné nedoplatky na nájomnom. Ďalšie podmienky 
stanovilo obecné zastupiteľstvo a podľa nich sa budeme pri prideľovaní 
bytu riadiť.

Na záver mi dovoľte len skonštatovať, že myšlienka o obecnom bývaní, 
ktorá stála na začiatku celého úsilia, sa ukazuje ako dobrá  a je len na 
starostovi, poslancoch a na záujme občanov o takéto bývanie, aby sa 
rozvíjala a realizovala, napr. aj výstavba nových bytoviek. Ale o tom zase 
niekedy nabudúce...

Jozef Kováčik, predseda Komisie výstavby a životného prostredia 

Nové obecné byty takmer hotové

Ochrana životného prostredia zahŕňa nielen ochranu vôd ovzdušia, 
prípadne nášho bezprostredného okolia pred znečisťovaním, ale aj v 
získavaní druhotných surovín z odpadov. Samozrejme, že prvou 
prioritou je predchádzať odpadom, ale keď už vznikli, tak z nich 
maximálne využiť druhotné suroviny, ktorých využitie ochráni prírodné 
zdroje, ktoré nie sú nevyčerpateľné. 

Elektrické a elektronické zariadenia, ktoré ste už vyradili z bežného 
používania, ale ktoré ste si ešte odložili do garáže, pivnice alebo na 
chalupu pre prípad „čo keď...“, môžu výrazne pomôcť k získaniu cenných 
druhotných surovín. Tieto suroviny vedia z nepoužiteľných elektrických 
a elektronických zariadení získať len odborne a technologicky vybavení  
spracovatelia odpadov z elektrických a elektronických zariadení, ktorí 
využívajú najlepšie dostupné technológie a techniky. Predtým ale, než 
sa elektroodpad dostane k týmto spracovateľom, musíte ho buď priamo 
odovzdať zbernému dvoru, alebo do na to určeného kontajnera v čase 
kalendárnych zberov, ktoré sú organizované Vašou obcou, mestom, 
obvodom v spolupráci s výrobcami elektrozariadení. 

V poslednom čase, hlavne v pohraničných oblastiach, sa rozmáha 
podomový zber „starého železa, radiátorov, autobatérií, starých 
elektrospotrebičov, nábytku, káblov“ tzv. neformálnymi zberačmi, ktorí 
jazdia po obci, obvode a vyzývajú Vás na odovzdanie nepotrebných vecí 
im. Ministerstvo životného prostredia SR Vás varuje pred týmito 
„zberačmi“, ktorí často nemajú pre vykonávanie tejto činnosti povolenia 

v zmysle zákona o odpadoch a v prípade, že sa rozhodnete im niečo z 
nepoužívaných vecí odovzdať, môžu od Vás žiadať podpísať 
prehlásenie, že ste im Vami nepoužívané zariadenie darovali, čím sa 
snažia obísť ustanovenia zákona o odpadoch. Takto Vami „darované“ 
zariadenia skončia väčšinou u „spracovateľa“, ktorý nie je oprávnený na 
spracovanie odpadov a „získanie druhotných surovín“ nie je odborne 
vykonané pričom hrozí poškodenie ľudského zdravia a aj životného 
prostredia, v lepšom prípade tieto veci skončia na blšom trhu. 

Vážení občania, chceme Vás vyzvať na spoluprácu v oblasti ochrany 
životného prostredia tým, že už pre Vás nepotrebné veci – nábytok, 
elektrické spotrebiče, tužkové batérie, autobatérie, pneumatiky a iné, 
ktoré už sú vlastne odpadom, odovzdáte na zberné miesta resp. 
zberateľom, ktorí spĺňajú všetky zákonné normy a ktorí ich odovzdajú na 
odborné spracovanie. Výrazne tým prispejete k ochrane životného 
prostredia, k naplneniu cieľa zberu Slovenskej republiky a hlavne 
pomôžete priemyslu získať vzácne druhotné suroviny. Miesta, kde 
môžete nepotrebné zariadenia – elektro, batérie, radiátory, plynové 
kotle, bojlery a iné odovzdať, nájdete na internete, alebo na miestnom 
alebo obvodnom úrade v mieste Vášho bydliska.

V prípade, že sa rozhodnete pre Vás nepotrebné veci – spotrebiče 
niekomu darovať, darujte ich na dobročinné účely – domovom 
dôchodcov, detským domovom, nadáciám, ale v žiadnom prípade nie 
„zberačom“, ktorí chodia popred Vaše okná.

Tlačová správa Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
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predkov. Vychovávajme v nej naše deti, prenesme hodnoty pokoja, tolerancie a vzájomného 
porozumenia aj do našich každodenných dní. Vianočným darčekom spravme svojim blízkym 
radosť, že na nich myslíme. Vianočný darček nie je o tom, aby sme minuli v obchodoch čo najviac 
peňazí. 

Dovoľte, milí občania, krátku rekapituláciu uplynulého roku. Uplynula polovica volebného 
obdobia. Samospráva obce mala tri hlavné úlohy. Prvou bola príprava projektovej dokumentácie 
pre stavebné povolenie a verejného obstarávania na dodávateľa stavby – komunikácie a 
inžinierskej siete pre novú obytnú zónu Topoľové II. Verejná súťaž bola vyhlásená začiatkom 
decembra. Po jej ukončení obec začne s predajom dvanástich stavebných pozemkov pre rodinné 
domy. Druhou úlohou bola prestavba „Vatrtovca“ na bytový dom, kde vzniknú tri dvojizbové a 
2 jednoizbové byty pre sociálne bývanie. Náročnou bola aj stavba novej veže kostola. 

Po výstavbe kanalizačnej prípojky ku kabínam TJ bolo treba vybudovať na trase prípojky nový 
chodník. V materskej škole sme otvorili druhú triedu. Pri školskom areáli sme urobili nové 
parkovisko, čím sa zvýšila bezpečnosť cestnej premávky v tejto časti obce.  Po mnohých rokoch 
bol urobený nový náter plechovej strechy na základnej škole. Na jeseň sme vybetónovali dva rady 
hrobových miest na novom cintoríne, aby sme docielili lepší vzhľad cintorína. Dokončili sme 
rekonštrukciu kotolne na obecnom úrade, kde sme zároveň zriadili šatňu pre kultúrny dom. 
Budovu základnej školy sme pripojili k verejnej kanalizácii. Všetky obecné budovy sú tak 
pripojené k verejnej kanalizácii. V závere roka sme začali čistiť brehy závlahového kanála v 
zastavanej časti obce, ktorý je vo veľmi zanedbanom stave.    

Čo nás čaká v roku 2013?  Na jar začneme budovať inžinierske siete a komunikácie v novej 
obytnej zóne Topoľové II. Z prostriedkov za predaj stavebných pozemkov chceme vybudovať 
chodník k časti Topoľové II. V obci zrekonštruujeme verejné osvetlenie, na ktoré sme dokázali 
získať dotáciu cca 160 000 EUR z fondov Európskej únie. V budúcom roku obnovíme aj priestory 
klubu seniorov. Oslávime 900-té výročie prvej písomnej zmienky o obci. K tomuto jubileu vydáme 
novú publikáciu o obci.  

Vážení občania, ďakujem Vám za každý čin, ktorým ste pomohli našej obci, a tým ste prispeli 
k tomu, aby život v nej bol lepší. Prajem Vám krásne a pokojné prežitie vianočných sviatkov, 
v novom roku želám všetko najlepšie, pevné zdravie, veľa osobných a pracovných úspechov 
a Božieho požehnania.   

Ľudovít Boleček, starosta

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 2012 bolo poďakované (v zátvorke je dátum zastupiteľstva):
1) Pánovi Romanovi Táborskému a firmám Modrý strom s.r.o., PT 

Veľkoobchod, KL Chateau Krakovany a BOMAT s.r.o. za sponzorovanie 
spoločenského posedenia na záver pracovného roka 2011 a privítania 
nového roka 2012.

2) Manželom Strakovým a Anne Bolečkovej za pomoc pri občerstvení 
občanov pri privítaní nového roku 2012 na námestí.

3) Základnej a materskej škole za usporiadanie detského 
maškarného plesu.

4) Učiteľkám MŠ za výchovu detí k udržiavaniu fašiangových zvykov v 
obci.

5) Pani Adele Bohovicovej a ostatným členom komisie kultúry a 
školstva, ktorí peniaze ušetrené v r. 2011 darovali na kúpu nových 
obrusov pre obec a na opravu kostola.

6) Združeniu rybárov Záhumnie za rybárske preteky.
7) TJ Slovan Veľké Orvište za usporiadanie majálesu.
8) Komisii kultúry a školstva za usporiadanie májových osláv.
9) Združeniu rybárov Záhumnie za detské rybárske preteky. 
10) Jozefovi Kováčikovi ml. za zorganizovanie športového podujatia 

Rodinný futbal.
11) Komisii kultúry a školstva za oslavy Dňa detí.
12) Ing. Mariánovi Šiškovi, predsedovi DHZ, za pomoc pri odčerpaní 

prívalovej vody v časti Topoľové.
13) Každému obyvateľovi obce, ktorý sa stará o verejný priestor pri 

vlastnom dome a blahoželám víťazom 2. ročníka súťaže o najkrajšie 
upravený verejný priestor a predzáhradku. 

14) Pavlovi Táborskému za sponzorskú pomoc obci. 
15)  Mariánovi Hoštákovi za opravu chodníka - “kockový chodník”.
16) Zite a Jozefovi Táborským a Emilovi Folajtárovi za darovanie 

sadeníc tují pre potreby obce.  
17) Sociálnej komisii za usporiadanie posedenia pre seniorov pri 

príležitosti Mesiaca úcty k starším.
18) PD Pokrok Ostrov za sponzorovanie pohostenia pre seniorov. 
19) Viere Bolješikovej a Monike Al Hassam za kúpu sadeníc tují pre 

potreby obce.

Starosta ďakuje 
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20) Romanovi Táborskému, kultúrnej komisii a Poľovníckemu 
združeniu Blaciny za oslavy sv. Huberta

21) Márii Šiškovej a ostatným organizátorom za 4. rodičovský ples.
22) Sociálne komisii za slávnosť uvítania novorodencov do života.
23) Kultúrnej komisii za oslavu sv. Mikuláša.

Ako ste už určite zaregistrovali, v obci sa budujú nové obecné byty. 
Základnou myšlienkou a impulzom k rekonštrukcii obecnej budovy – 
Vatrtovca (bývalej colnice) bolo, že budova bola dlhé roky nevyužitá a jej 
údržba stála nemalé peniaze. Po prvotnej neúspešnej aktivite predaja 
budovy a získania tak finančných prostriedkov pre iné projekty sme sa 
nakoniec rozhodli pre zhodnotenie obecného majetku a vybudovanie 
nových bytov pre ľudí, ktorí majú záujem o bývanie v našej obci. 

Projekt rekonštrukcie nakoniec dostal finálnu verziu v podobe 
vybudovania piatich bytov – troch dvojizbových a dvoch 
jednoizbových. Ide o kompletné byty dokončené na kľúč, štandardne 
vybavené (podlahy, obklady, dlažby, sanita) spolu s kuchynskou linkou a 

2sporákom. Výmera bytov sa pohybuje na úrovni 45 až 65 m  v závislosti 
od typu bytu. Veľkou výhodou budú aj náklady na bývanie, nakoľko 
každý byt má vlastné ústredné kúrenie na plyn v podobe kvalitného 
závesného kotla v kúpeľni bytu.

Stavba je momentálne vo finálnej fáze dokončenia, dorobené sú 
takmer všetky exteriérové práce (nové plastové okná, fasáda so 
zateplením, parkovacie plochy) a momentálne sa dobudovávajú 
interiéry jednotlivých bytov, aby mohol byť bytový dom skolaudovaný.

Následne obec po novom roku požiada o dotáciu zo štátneho fondu 
rozvoja bývania, z ktorého bude projekt financovaný. Výhodnosťou 
úveru od štátu je jeho nízka úroková sadzba a výhoda vo forme 
nenávratného príspevku od štátu vo výške cca 25% z výšky úveru. 
Následne byty prechádzajú do vlastníctva obce a noví nájomníci budú 

24) Základnej škole za usporiadanie Vianočných trhov. 
25) Miestnemu odboru Matice slovenskej sa usporiadanie „domácej 

zabíjačky“ pre občanov obce. 
26) Bohušovi Herzegovi za usporiadanie 5. ročníka turnaja v mariáši.
27) Redakcii Orvištských novín za celoročnú redakčnú prácu.

Ľudovít Boleček, starosta obce

platiť nájomné obci po dobu 30 rokov, ak sa nezmení platnosť terajších 
zákonov. 

Asi sa v duchu pýtate, pre koho sú byty určené? Mladí, starí alebo 
sociálne prípady? Na túto otázku Vám vieme dnes už jednoznačne 
odpovedať. Nájomca musí spĺňať predovšetkým podmienky zákona 
č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. 
Zákon nerozlišuje či pre mladých, resp. starších občanov. Byty sú určené 
pre všetkých, ktorí splnia podmienky určené zákonom na tento typ 
bytov. Zámerne nenazývam byty sociálnymi, lebo to môže evokovať 
predstavu, že sú určene pre sociálne slabších občanov. Jednou zo 
základných podmienok je preukázanie príjmu v dostatočnej výške, aby 
nájomca bytu bol schopný platiť nájom za byt a ešte mu zostala  určená 
suma  na živobytie. Výška nájmu za jednotlivé byty by sa mohla 
pohybovať niekde na úrovni 150 – 230€, k tomu treba pripočítať 
poplatky za energie na byt. Pri podpise nájomnej zmluvy musí nájomca 
bytu vložiť do depozitu obce jednorázovo sumu vo výške až šiestich 
nájmov na prípadné nedoplatky na nájomnom. Ďalšie podmienky 
stanovilo obecné zastupiteľstvo a podľa nich sa budeme pri prideľovaní 
bytu riadiť.

Na záver mi dovoľte len skonštatovať, že myšlienka o obecnom bývaní, 
ktorá stála na začiatku celého úsilia, sa ukazuje ako dobrá  a je len na 
starostovi, poslancoch a na záujme občanov o takéto bývanie, aby sa 
rozvíjala a realizovala, napr. aj výstavba nových bytoviek. Ale o tom zase 
niekedy nabudúce...

Jozef Kováčik, predseda Komisie výstavby a životného prostredia 

Nové obecné byty takmer hotové

Ochrana životného prostredia zahŕňa nielen ochranu vôd ovzdušia, 
prípadne nášho bezprostredného okolia pred znečisťovaním, ale aj v 
získavaní druhotných surovín z odpadov. Samozrejme, že prvou 
prioritou je predchádzať odpadom, ale keď už vznikli, tak z nich 
maximálne využiť druhotné suroviny, ktorých využitie ochráni prírodné 
zdroje, ktoré nie sú nevyčerpateľné. 

Elektrické a elektronické zariadenia, ktoré ste už vyradili z bežného 
používania, ale ktoré ste si ešte odložili do garáže, pivnice alebo na 
chalupu pre prípad „čo keď...“, môžu výrazne pomôcť k získaniu cenných 
druhotných surovín. Tieto suroviny vedia z nepoužiteľných elektrických 
a elektronických zariadení získať len odborne a technologicky vybavení  
spracovatelia odpadov z elektrických a elektronických zariadení, ktorí 
využívajú najlepšie dostupné technológie a techniky. Predtým ale, než 
sa elektroodpad dostane k týmto spracovateľom, musíte ho buď priamo 
odovzdať zbernému dvoru, alebo do na to určeného kontajnera v čase 
kalendárnych zberov, ktoré sú organizované Vašou obcou, mestom, 
obvodom v spolupráci s výrobcami elektrozariadení. 

V poslednom čase, hlavne v pohraničných oblastiach, sa rozmáha 
podomový zber „starého železa, radiátorov, autobatérií, starých 
elektrospotrebičov, nábytku, káblov“ tzv. neformálnymi zberačmi, ktorí 
jazdia po obci, obvode a vyzývajú Vás na odovzdanie nepotrebných vecí 
im. Ministerstvo životného prostredia SR Vás varuje pred týmito 
„zberačmi“, ktorí často nemajú pre vykonávanie tejto činnosti povolenia 

v zmysle zákona o odpadoch a v prípade, že sa rozhodnete im niečo z 
nepoužívaných vecí odovzdať, môžu od Vás žiadať podpísať 
prehlásenie, že ste im Vami nepoužívané zariadenie darovali, čím sa 
snažia obísť ustanovenia zákona o odpadoch. Takto Vami „darované“ 
zariadenia skončia väčšinou u „spracovateľa“, ktorý nie je oprávnený na 
spracovanie odpadov a „získanie druhotných surovín“ nie je odborne 
vykonané pričom hrozí poškodenie ľudského zdravia a aj životného 
prostredia, v lepšom prípade tieto veci skončia na blšom trhu. 

Vážení občania, chceme Vás vyzvať na spoluprácu v oblasti ochrany 
životného prostredia tým, že už pre Vás nepotrebné veci – nábytok, 
elektrické spotrebiče, tužkové batérie, autobatérie, pneumatiky a iné, 
ktoré už sú vlastne odpadom, odovzdáte na zberné miesta resp. 
zberateľom, ktorí spĺňajú všetky zákonné normy a ktorí ich odovzdajú na 
odborné spracovanie. Výrazne tým prispejete k ochrane životného 
prostredia, k naplneniu cieľa zberu Slovenskej republiky a hlavne 
pomôžete priemyslu získať vzácne druhotné suroviny. Miesta, kde 
môžete nepotrebné zariadenia – elektro, batérie, radiátory, plynové 
kotle, bojlery a iné odovzdať, nájdete na internete, alebo na miestnom 
alebo obvodnom úrade v mieste Vášho bydliska.

V prípade, že sa rozhodnete pre Vás nepotrebné veci – spotrebiče 
niekomu darovať, darujte ich na dobročinné účely – domovom 
dôchodcov, detským domovom, nadáciám, ale v žiadnom prípade nie 
„zberačom“, ktorí chodia popred Vaše okná.

Tlačová správa Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
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Prežívame Advent, obdobie prípravy na príchod Ježiša Krista na tento 
svet. Bežne sa hovorí o dvoch príchodoch. Ten prvý, ktorý si 
pripomíname a oslavujeme ho na Vianoce, druhý na konci sveta, v 
ktorom nájde zavŕšenie život každého z nás. Advent je časom 
očakávania, ale i nádeje pre každého kresťana. Je tu však aj tretí príchod, 
ten prítomný a stále aktuálny, keď Ježiš prichádza k nám a posväcuje náš 
život. Tým priestorom, Božím domom, v ktorom prichádza cez sviatosti a 
zvlášť jedinečným spôsobom v Eucharistii vo svätej omši, je aj náš kostol. 
Určite vnímame uprostred našej obce Boží dom ako miesto, ktoré 
sprítomňuje Božiu lásku k nám a aj náš prejav lásky a úcty k nemu. 

Tento chrám postupne zveľaďujeme a oslavujeme Boha aj týmto 
spôsobom. Podarilo sa nám teraz pred Vianocami vďaka dotácii, 
sponzorom a milodarov vytvoriť novú vežu kostola, a tak aj okrášliť a 
zvýrazniť

dominantu našej obce. Chcem sa aj týmto spôsobom poďakovať 
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli zrealizovať toto dielo. 
Ste to predovšetkým Vy, drahí veriaci, s Vašimi milodarmi a modlitbami. 
Ďakujem všetkým sponzorom a firme Zempres, pánovi Pánikovi, pánovi 
Sedlákovi z Biskupovej a pánovi Čapkovičovi  zo Špačiniec.

Nech aj táto snaha a dielo prinesie radosť, ktorú dáva Boh. 

Prajem nám všetkým pravú radosť z Kristovho narodenia, nech sa 
Betlehemské dieťa narodí v našich srdciach a pokoj a Láska-Ježiš 
prenikne naše rodiny i našu obec. Požehnané Vianoce praje                       

Váš dekan František

Drahí priatelia, bratia a sestry!
Už po piatykrát sa do klubu seniorov zišli dňa 30.11.2012 hrdí rodičia so 

svojimi potomkami na slávnostné uvítanie najmladších občanov do 
života.

V tomto roku matrikárka obce, pani Bartková, predstavila starostovi 8 
nových občanov Veľkého Orvišta - šesť chlapcov a dve diečatá. Sú to Max 
Kováčik, Monika Lenická, Dominik Doktor, Dávid Čujko, Dávid Sendi, 
Marián Matej Mikloška, Lukáš Kysela a Ella Mullerová. Dve detičky sa na 
uvítaní nezúčastnili. 

Na úvod sa prítomným prihovoril starosta obce:

Vážení rodičia, 
pozvali sme Vás na túto slávnosť pri príležitosti uvítania do života 

Vašich detí, našich najmenších občanov. Aj touto slávnosťou naša obec 
zdôrazňuje svoj záujem, aby mladé rodiny ostávali v nej žiť, aby tu 
vychovávali svoje deti, pretože mladí ľudia sú budúcnosťou našej obce.   

Dali ste život svojmu dieťaťu, aby ste z neho vychovali zodpovedného, 
vzdelaného a slobodne mysliaceho samostatného človeka. Rodičovské 
starosti pri výchove dieťaťa sú veľké. Výchova detí je tá najťažšia úloha, 
ktorou možno poveriť človeka. Niet lepšej výchovy, ako je dobrý osobný 
príklad rodičov, ako je výchova v podmienkach zdravej rodiny, v ktorej 
vládne láska, vzájomné porozumenie, úcta a podpora. Vychovávajte 
svoje dieťa s rodičovskou láskou a starostlivosťou tak, aby Vaše šťastie 
bolo znásobené v budúcnosti jeho láskavým a starostlivým vzťahom 
voči Vám.

Dovoľte mi, milí rodičia, 
aby som Vám pri tejto príležitosti srdečne zablahoželal a poprial Vám 

veľa rodičovskej radosti z Vášho dieťaťa. Nech Vaše ratolesti prežijú  
šťastný a úspešný život v pevnom zdraví,  v láske v kruhu svojej rodiny a 
priateľov.

Vy milé deti,  
naučte sa chodiť isto a pevne stáť na vlastných nohách. Vyzbrojte sa 

vedomosťami, trpezlivosťou a vôľou zdolávať životné prekážky. Buďte 
hrdí na svoju rodinu, obec a krajinu, na svoj domov. Nikdy nezabudnite 
na svojich rodičov, na ich lásku, prácu a obetavosť, ktorú vložia do Vašej 
výchovy. Staňte sa ich radosťou a pýchou. Verím, že naša obec Veľké 
Orvište bude pre Vás dobrým a bezpečným miestom, kde  budete rásť s 
láskou v rodine, vzdelávať sa, nachádzať priateľstvá,  žiť bezstarostné a 
krásne detské roky. Mnohí z Vás ostanete žiť v našej obci a založíte si tu 
svoje rodiny. Niektorí sa časom odsťahujete do iných regiónov nášho 
Slovenska alebo do iných krajín.  Pevne však verím, že vždy sa budete 
radi a s láskou vracať do svojej rodnej obce, do Veľkého Orvišťa.  

Milí rodičia, 
v mene našej obce vítam do života Vaše deti a prosím Vás, aby ste 

slávnostne vykonali zápis do pamätnej knihy obce Veľké Orvište. 
Na záver oficiálnej časti sa rodičia zapísali do pamätnej knihy a starosta 

so svojím zástupcom im odovzdal album s venovaním a malý darček od 
obce. Ku slávnostnej atmosfére tohto podvečera prispeli aj žiaci našej 
školy milým kultúrnym programom.

Ing. Mgr. Anna Bolečková

Najmladší Orvišťania

V mesiaci úcty k starším usporiadala Komisia sociálnych vecí 
posedenie pre seniorov v kultúrnom dome. K príjemnému posedeniu 
prispel kultúrny  program s jesennou tematikou, s ktorým sa predstavil 
folklórny súbor Krakovienka. Poľnohospodárske družstvo Ostrov 

Mesiac úcty k starším v našej obci

pripravilo pre našich seniorov chutné pohostenie.  O malé  darčeky a 
občerstvenie  sa postarala obec.

Komisia sociálnych vecí
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Prežívame Advent, obdobie prípravy na príchod Ježiša Krista na tento 
svet. Bežne sa hovorí o dvoch príchodoch. Ten prvý, ktorý si 
pripomíname a oslavujeme ho na Vianoce, druhý na konci sveta, v 
ktorom nájde zavŕšenie život každého z nás. Advent je časom 
očakávania, ale i nádeje pre každého kresťana. Je tu však aj tretí príchod, 
ten prítomný a stále aktuálny, keď Ježiš prichádza k nám a posväcuje náš 
život. Tým priestorom, Božím domom, v ktorom prichádza cez sviatosti a 
zvlášť jedinečným spôsobom v Eucharistii vo svätej omši, je aj náš kostol. 
Určite vnímame uprostred našej obce Boží dom ako miesto, ktoré 
sprítomňuje Božiu lásku k nám a aj náš prejav lásky a úcty k nemu. 

Tento chrám postupne zveľaďujeme a oslavujeme Boha aj týmto 
spôsobom. Podarilo sa nám teraz pred Vianocami vďaka dotácii, 
sponzorom a milodarov vytvoriť novú vežu kostola, a tak aj okrášliť a 
zvýrazniť

dominantu našej obce. Chcem sa aj týmto spôsobom poďakovať 
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli zrealizovať toto dielo. 
Ste to predovšetkým Vy, drahí veriaci, s Vašimi milodarmi a modlitbami. 
Ďakujem všetkým sponzorom a firme Zempres, pánovi Pánikovi, pánovi 
Sedlákovi z Biskupovej a pánovi Čapkovičovi  zo Špačiniec.

Nech aj táto snaha a dielo prinesie radosť, ktorú dáva Boh. 

Prajem nám všetkým pravú radosť z Kristovho narodenia, nech sa 
Betlehemské dieťa narodí v našich srdciach a pokoj a Láska-Ježiš 
prenikne naše rodiny i našu obec. Požehnané Vianoce praje                       

Váš dekan František

Drahí priatelia, bratia a sestry!
Už po piatykrát sa do klubu seniorov zišli dňa 30.11.2012 hrdí rodičia so 

svojimi potomkami na slávnostné uvítanie najmladších občanov do 
života.

V tomto roku matrikárka obce, pani Bartková, predstavila starostovi 8 
nových občanov Veľkého Orvišta - šesť chlapcov a dve diečatá. Sú to Max 
Kováčik, Monika Lenická, Dominik Doktor, Dávid Čujko, Dávid Sendi, 
Marián Matej Mikloška, Lukáš Kysela a Ella Mullerová. Dve detičky sa na 
uvítaní nezúčastnili. 

Na úvod sa prítomným prihovoril starosta obce:

Vážení rodičia, 
pozvali sme Vás na túto slávnosť pri príležitosti uvítania do života 

Vašich detí, našich najmenších občanov. Aj touto slávnosťou naša obec 
zdôrazňuje svoj záujem, aby mladé rodiny ostávali v nej žiť, aby tu 
vychovávali svoje deti, pretože mladí ľudia sú budúcnosťou našej obce.   

Dali ste život svojmu dieťaťu, aby ste z neho vychovali zodpovedného, 
vzdelaného a slobodne mysliaceho samostatného človeka. Rodičovské 
starosti pri výchove dieťaťa sú veľké. Výchova detí je tá najťažšia úloha, 
ktorou možno poveriť človeka. Niet lepšej výchovy, ako je dobrý osobný 
príklad rodičov, ako je výchova v podmienkach zdravej rodiny, v ktorej 
vládne láska, vzájomné porozumenie, úcta a podpora. Vychovávajte 
svoje dieťa s rodičovskou láskou a starostlivosťou tak, aby Vaše šťastie 
bolo znásobené v budúcnosti jeho láskavým a starostlivým vzťahom 
voči Vám.

Dovoľte mi, milí rodičia, 
aby som Vám pri tejto príležitosti srdečne zablahoželal a poprial Vám 

veľa rodičovskej radosti z Vášho dieťaťa. Nech Vaše ratolesti prežijú  
šťastný a úspešný život v pevnom zdraví,  v láske v kruhu svojej rodiny a 
priateľov.

Vy milé deti,  
naučte sa chodiť isto a pevne stáť na vlastných nohách. Vyzbrojte sa 

vedomosťami, trpezlivosťou a vôľou zdolávať životné prekážky. Buďte 
hrdí na svoju rodinu, obec a krajinu, na svoj domov. Nikdy nezabudnite 
na svojich rodičov, na ich lásku, prácu a obetavosť, ktorú vložia do Vašej 
výchovy. Staňte sa ich radosťou a pýchou. Verím, že naša obec Veľké 
Orvište bude pre Vás dobrým a bezpečným miestom, kde  budete rásť s 
láskou v rodine, vzdelávať sa, nachádzať priateľstvá,  žiť bezstarostné a 
krásne detské roky. Mnohí z Vás ostanete žiť v našej obci a založíte si tu 
svoje rodiny. Niektorí sa časom odsťahujete do iných regiónov nášho 
Slovenska alebo do iných krajín.  Pevne však verím, že vždy sa budete 
radi a s láskou vracať do svojej rodnej obce, do Veľkého Orvišťa.  

Milí rodičia, 
v mene našej obce vítam do života Vaše deti a prosím Vás, aby ste 

slávnostne vykonali zápis do pamätnej knihy obce Veľké Orvište. 
Na záver oficiálnej časti sa rodičia zapísali do pamätnej knihy a starosta 

so svojím zástupcom im odovzdal album s venovaním a malý darček od 
obce. Ku slávnostnej atmosfére tohto podvečera prispeli aj žiaci našej 
školy milým kultúrnym programom.

Ing. Mgr. Anna Bolečková

Najmladší Orvišťania

V mesiaci úcty k starším usporiadala Komisia sociálnych vecí 
posedenie pre seniorov v kultúrnom dome. K príjemnému posedeniu 
prispel kultúrny  program s jesennou tematikou, s ktorým sa predstavil 
folklórny súbor Krakovienka. Poľnohospodárske družstvo Ostrov 
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Čas letí ako bláznivý. Opäť je tu neskorá jeseň, príroda žiari rôznymi 
farbami a pomaličky sa pripravuje na zimný odpočinok.

Zvoní mi telefón a na druhej strane ma zdraví starosta obce Veľké 
Orvište, pán RNDr. Ľudovít Boleček, ktorý mi oznamuje, že v sobotu 3. 
novembra 2012 sa koná v miestnom kostole  hubertská omša s prosbou, 
aby sme sa my, poľovníci, dostavili v čo najväčšom počte a samozrejme, 
v poľovníckej uniforme.

Priznám sa, že som ostal stáť ako obarený, lebo som o ničom takom 
nevedel, hoci viem, že práve v tento deň je Huberta, patróna poľovníkov, 
ako aj patróna obce Veľké Orvište.

Stačil som iba v šoku „vykoktať“, že to bude problém, lebo 
Poľovníckemu združeniu vlastníkov pôdy Blacina Ostrov sa ku dňu 
31.12.2011 skončila nájomná zmluva na výkon práva poľovníctva, čo 
znamená že združenie ako také „papierovo“ funguje, ale v skutočnosti 
sme bez poľovného revíru. Poľovný revír V. Orvište, Bašovce a Ostrov o 
výmere 1782 ha prevzala Poľovnícka spoločnosť Hubert pod hlavičkou 
miestneho poľnohospodárskeho družstva Pokrok Ostrov. Ako hlavný 
problém sa javila skutočnosť, že nebolo čím naplniť „obetný dar“, ktorý 
pravidelne nosíme na nosidlách, predkladajúc ho pred oltár. Pretože to 
vždy bola ulovená srnčia zver v kategórii srnec, táto možnosť bola 
vylúčená z dôvodu nelovenia akéhokoľvek druhu zveri po zániku 
nájomnej zmluvy, nehovoriac o tom, že počty členskej základne PZ 
Blacina sa značne vyprofilovali v tom, že 7 členov sa pridalo na stranu 
novovzniknutej PS Hubert, čím de facto prijali ich podmienky majority s 
odôvodnením „...lebo oni scú poluvat a strielat“.

Toto boli dosť výrazné dôvody na to, aby sa spomínaná akcia nekonala, 
alebo aby neprebehla s nejakým fiaskom. Takto sme telefonický 
rozhovor s pánom starostom ukončili, hoci nám obom v hlave vŕtalo veľa 
otáznikov... Ovzduším sa šírila aj správa, že akciu zabezpečuje 
spoločnosť členov Matice Slovenskej pri obci Veľké Orvište, ktorá ale 
taktiež nikoho z radov poľovníkov do poslednej chvíle neoslovila. 

Nečudujme sa teda, že predseda PZ Blacina pán František Raška celú 
akciu zamietol s tým, že nie sú na to prostriedky a ani členská základňa, 
ktorá by to všetko zrealizovala tak, ako má byť.

Priznám sa, že ma to nesmierne trápilo a bol som nahnevaný, že to 
všetko takto dopadlo. Zlom nastal ale posledné dva dni pred konaním 
svätej omše, kedy ma telefonicky kontaktoval náš člen PZ, pán Ervín 
Markech z Veľkého Orvišťa, ktorý ma vyslovene prosil, aby sme 
hubertskú slávnosť predsa len uskutočnili, lebo obyvatelia sa ho 
vypytujú, ako to vlastne bude. V tom momente bolo rozhodnuté! Dal 
som mu za povinnosť osloviť všetkých stávajúcich členov poľovníckeho 
združenia z Veľkého Orvišťa a Bašoviec, aby sa zúčastnili svätej omše a 
ostatné zabezpečím ja. Bolo hlavne treba zabezpečiť obetný dar, teda 
nejaký úlovok raticovej zveri, ktorá by bola dôstojná tejto slávnostnej 
udalosti. Nakoľko vonkajšia teplota sa pohybovala vysoko nad nulou, 

Slávnosť svätého Huberta

nebolo možné zabezpečiť skutočnú ulovenú zver, aby nedošlo k 
znehodnoteniu diviny.

Musel som pristúpiť na improvizáciu, a to vo forme použitia 
vypreparovaného medailónu hlavy uloveného 6-ročného muflóna, 
ktorého sme prispôsobili na nosidlá vystlané zelenou čečinou. „Úlovok“ 
sa ako taký vydaril a začali sme sa postupne schádzať na dohodnutom 
mieste pol hodinu pred omšou. Prišli všetci, ktorí boli oslovení. Nakoniec 
to bolo také „zdravé jadro“  farníkov Veľkého Orvišťa, hoci to bola iba 
tretina z členskej základne PZ.

Prišla hodina „H“ a nastúpený v zástupe očakávame pri zadnom 
vchode do kostola dôstojného pána dekana Františka Bačíka, ktorý sa 
spolu s miništrantmi postavil na čelo sprievodu a za zvukov organu sme 
vykročili k hlavnému oltáru, kde sme po uklonení sa vystavili obetné 
dary prírody, muflóna spolu s bažantom a kačicou divou.

Po tomto akte sa všetko konalo už pod réžiou dôstojného pána 
dekana, ktorý bol hlavným celebrantom svätej omše. V prvom a druhom 
čítaní sa nám postupne prihovoril pán starosta Veľkého Orvišťa a pani 
Gabriela Michelová. Potom nasledovala zmysluplná kázeň v podaní 
pána dekana, kde vyzdvihol a pripomenul veriacim podstatu viery 
človeka a samotnú postavu svätého Huberta. Priebeh a záver svätej 
omše bol komorný a dôstojný, ako sa na takúto slávnosť patrí.

Po ukončení svätej omše sme sa poľovníci a veriaci zhromaždili pred 
kostolom, kde nasledovala družná priateľská debata za prítomnosti 
domácich žien – gazdiniek, ktoré tam ponúkali svoje chutné zákusky a 
koláče, no a na pamiatku sa urobilo aj zopár fotografických záberov. 

No a čo dodať na záver? Iba to, že všetko bolo zabezpečené „päť minút 
po dvanástej“. Situáciu sme zachraňovali, ako sa dalo v podstate aj preto, 
aby sa nenarušila tradícia osláv v našej obci. Tieto hubertské slávnosti 
boli vždy totiž najkrajšie zorganizované práve farníkmi vo Veľkom 
Orvišti. Osobne za najvydarenejšiu považujem slávnosť, ktorá bola v 
priestoroch futbalového štadióna.

Týmto príspevkom sa zároveň my, miestni poľovníci, hlboko 
ospravedlňujeme všetkým občanom Veľkého Orvišťa za „slabý výkon“ a 
hlavne za to, že sme nedokázali jednotne ubrániť dobré meno nášho 
Poľovníckeho združenia vlastníkov pôdy Blacina Ostrov pred „novými“ 
záujemcami o tento skromný, ale pekný poľovný revír, hoci ste nám 
podpísali Vaše poľovné pozemky do užívania na ďalšie desaťročie. 
Bohužiaľ, je to stále málo a nedokážeme naplniť literu zákona.

Ale ako to už zvyčajne býva – „reťaz je taká silná, akú silu má jej najslabší 
článok!!!“ Nuž a tých v „reťazi nášho združenia“ bolo sedem, bohužiaľ 
nebolo to tých povestných „Sedem statočných“, ale...

Jozef Miklovič
bývalý poľovnícky hospodár PZ Blacina

Ako už býva pekným zvykom, posledná novembrová sobota patrí 
rodičovskému plesu. Tak tomu bolo aj v tomto roku, kedy sa konal už 
jeho 4.ročník. Samozrejme, že prípravy naň sa začali už oveľa skôr, 
pretože výzdoba kultúrneho domu musí byť na úrovni. K tomu patrí aj 
nekonečné zháňanie sponzorov na ceny do tomboly. Záujem o ples 
prekonal naše očakávania,  vstupenky boli už dávno pred realizáciou 
plesu vypredané. Po všetkých prípravách nastal deň „D“ a mohlo sa 
plesať. Do tanca hrala tentoraz hudobná skupina „AXIÓM“ z Očkova. O 
spestrenie programu sa postarala chlapčenská vokálna skupina z 
Bratislavy, ktorá zaspievala rôznorodý mix piesní, za čo boli odmenení 
veľkým potleskom. Zábava vyvrcholila o polnoci „ťahaním“ tomboly. 
Keďže ceny v tombole boli atraktívne, o tombolové lístky bol veľký 
záujem, preto bolo aj veľa spokojných výhercov. Potom sa tancovalo a 
zabávalo až do rána bieleho. V bufete ani tento rok nechýbal obetavý p. 
Peter Vavrinec s manželkou Renátkou a p. Milka Vavrincová, ktorí mali 
počas plesu plné ruky práce. Vypomáhal im aj p. Jozef Kováčik, za čo im 
všetkým patrí naša veľká vďaka.  V obsluhe  sa rezko zvŕtali Kristínka 

A opäť sme po roku plesali

Borisová a Miška Klampárová so svojimi kamarátmi - mladými  
chlapcami a dievčatami z našej obce, ktorým tiež patrí naše obrovské 
ďakujem. Šatňu mala tento rok na starosti p. Gabika Michelová a p. Mária 
Kráľovičová, ktoré to perfektne zvládli,  za čo im tiež veľmi pekne 
ďakujeme. Veľké ďakujem patrí aj všetkým tým, ktorí pomáhali pri 
výzdobe sály pred plesom, umývaní riadu a upratovaní po plese. 
Menovite: p. Kyselová, Dobrovodská, Vavrincová, Folajtárová E., 
Folajtárová J., Macová, Chromá, Gočálová, Vanglová, p. Vavrinec P. s 
manželkou a p. Boris. Tiež ďakujeme ochotným rodičom, ktorí napiekli 
zákusky na ples – p.Folajtárová E., Folajtárová J., Macová, Doktorová, 
Moravčíková a Gočálová. Ďakujeme aj p. Pavlovi Vavrovi, ktorý previezol 
všetok potrebný materiál z materskej školy do sály kultúrneho domu.

Naše obrovské ĎAKUJEM“ patrí všetkým sponzorom, menovite: 
Obecný úrad Veľké Orvište, p. RNDr.Ľudovít Boleček s manželkou, 

Molitex Krajné, firma MAMA, potraviny Terézie Markovej, firma Paloma a 
p.Pavol Moravčík, p.Bohovicová Adelka, p.Vojtech Dekan-pneuservis, p. 
Ján Matejík, reštaurácia L&P prašník, studio Visage Vrbové, Zooprodukt 
p. Mocko, p. Ján Mokoš, hotel Sandor Pavillon, p. Adriana Macová, 

Liehovar Modrý strom, Domoss, Argus, p. Peter Vavrinec, p. Hromadová 
– „Kristínka“, p. Marián Mikloška, p. Jarka Vatrtová, predajňa mäsa 
Hlohovec, Dom umenia Piešťany, p. Ing.Jaroslav Maco s rodinou, p. Anna 
Miháliková, p.Mgr.Peter Turza, p. Mgr.Dáša Ábelová p. Ján Kotleba – 
Pobedím, p. Martina Sandtnerová – kaderníctvo, reštaurácia Stodola v 
Ostrove, p. Mária Dobrovodská a tieto rodiny: Klčová, Kyselová, Borisová, 
Hercegová, Folajtárová E., Folajtárová J., Peťovská, Šišková, Vavrincová, 
Moravčíková, Macová, Rebrová, Vanglová, Klampárová, Doktorová, 
Táborská, Michelová, Bartková, Tešedíková, Šimoničová, Horňáčková, 
Gočálová, Chromá, Pániková, Paulovičová, Hornáková. Vopred sa veľmi 
ospravedlňujem, ak som pri menovaní nechtiac na niekoho zabudla.

V mene organizátorov plesu ďakujem všetkým hore menovaným za 
pomoc a spoluprácu, veľmi si to ceníme a vážime. Želáme Vám všetkým 
na sklonku roka pokojné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov a 
spokojnosti v nadchádzajúcom roku 2013.

Mária Šišková, riaditeľka MŠ

Tretiaci písali správy
Na hodinách slovenského jazyka v 3. ročníku žiaci spoznávali funkciu 

správy a učili sa ju napísať alebo povedať. Keďže správa je stručná a 
výstižná informácia o niečom, čo sa stalo, dostali za úlohu  napísať 
správu o výchovnom koncerte, ktorý sa na škole uskutočnil.

Najprv žiaci písali stručné správy, ktoré sme si prečítali a  zhodnotili – v 
čom sú dobré, prípadne, čo v nich chýba. Doplnili sme si ich o ďalšie 
informácie, ktoré by v správe ešte mohli byť. Deti sa radi zahrali na 
novinárov a vytvorili pekné, už podrobnejšie správy.

Ťažko bolo vybrať tú najlepšiu, pretože boli veľmi podobné. Hra sa im 
zapáčila, možno nás nabudúce prekvapia zas.

Daša Ábelová

Výchovný koncert

Dňa 5.11.2012 prišiel do ZŠ vo Veľkom Orvišti pán Peter Hlbocký so 
synom Martinom zaspievať a zahrať na starých hudobných nástrojoch. 
Na heligónke, ninere, drumbli, rôznych píšťalkách, ozembuchu a ďalších 
hudobných nástrojoch. Rozprával aj o remeslách – kováčoch, 
hrnčiaroch, mlynároch, drotároch... Na predstavenie sa prišli pozrieť aj 
deti z MŠ.

Predstavenie s názvom „Ja som dobrý remeselník“ sa všetkým veľmi 
páčilo.

Vikinka Moravčíková, žiačka 3.ročníka
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Čas letí ako bláznivý. Opäť je tu neskorá jeseň, príroda žiari rôznymi 
farbami a pomaličky sa pripravuje na zimný odpočinok.

Zvoní mi telefón a na druhej strane ma zdraví starosta obce Veľké 
Orvište, pán RNDr. Ľudovít Boleček, ktorý mi oznamuje, že v sobotu 3. 
novembra 2012 sa koná v miestnom kostole  hubertská omša s prosbou, 
aby sme sa my, poľovníci, dostavili v čo najväčšom počte a samozrejme, 
v poľovníckej uniforme.

Priznám sa, že som ostal stáť ako obarený, lebo som o ničom takom 
nevedel, hoci viem, že práve v tento deň je Huberta, patróna poľovníkov, 
ako aj patróna obce Veľké Orvište.

Stačil som iba v šoku „vykoktať“, že to bude problém, lebo 
Poľovníckemu združeniu vlastníkov pôdy Blacina Ostrov sa ku dňu 
31.12.2011 skončila nájomná zmluva na výkon práva poľovníctva, čo 
znamená že združenie ako také „papierovo“ funguje, ale v skutočnosti 
sme bez poľovného revíru. Poľovný revír V. Orvište, Bašovce a Ostrov o 
výmere 1782 ha prevzala Poľovnícka spoločnosť Hubert pod hlavičkou 
miestneho poľnohospodárskeho družstva Pokrok Ostrov. Ako hlavný 
problém sa javila skutočnosť, že nebolo čím naplniť „obetný dar“, ktorý 
pravidelne nosíme na nosidlách, predkladajúc ho pred oltár. Pretože to 
vždy bola ulovená srnčia zver v kategórii srnec, táto možnosť bola 
vylúčená z dôvodu nelovenia akéhokoľvek druhu zveri po zániku 
nájomnej zmluvy, nehovoriac o tom, že počty členskej základne PZ 
Blacina sa značne vyprofilovali v tom, že 7 členov sa pridalo na stranu 
novovzniknutej PS Hubert, čím de facto prijali ich podmienky majority s 
odôvodnením „...lebo oni scú poluvat a strielat“.

Toto boli dosť výrazné dôvody na to, aby sa spomínaná akcia nekonala, 
alebo aby neprebehla s nejakým fiaskom. Takto sme telefonický 
rozhovor s pánom starostom ukončili, hoci nám obom v hlave vŕtalo veľa 
otáznikov... Ovzduším sa šírila aj správa, že akciu zabezpečuje 
spoločnosť členov Matice Slovenskej pri obci Veľké Orvište, ktorá ale 
taktiež nikoho z radov poľovníkov do poslednej chvíle neoslovila. 

Nečudujme sa teda, že predseda PZ Blacina pán František Raška celú 
akciu zamietol s tým, že nie sú na to prostriedky a ani členská základňa, 
ktorá by to všetko zrealizovala tak, ako má byť.

Priznám sa, že ma to nesmierne trápilo a bol som nahnevaný, že to 
všetko takto dopadlo. Zlom nastal ale posledné dva dni pred konaním 
svätej omše, kedy ma telefonicky kontaktoval náš člen PZ, pán Ervín 
Markech z Veľkého Orvišťa, ktorý ma vyslovene prosil, aby sme 
hubertskú slávnosť predsa len uskutočnili, lebo obyvatelia sa ho 
vypytujú, ako to vlastne bude. V tom momente bolo rozhodnuté! Dal 
som mu za povinnosť osloviť všetkých stávajúcich členov poľovníckeho 
združenia z Veľkého Orvišťa a Bašoviec, aby sa zúčastnili svätej omše a 
ostatné zabezpečím ja. Bolo hlavne treba zabezpečiť obetný dar, teda 
nejaký úlovok raticovej zveri, ktorá by bola dôstojná tejto slávnostnej 
udalosti. Nakoľko vonkajšia teplota sa pohybovala vysoko nad nulou, 

Slávnosť svätého Huberta

nebolo možné zabezpečiť skutočnú ulovenú zver, aby nedošlo k 
znehodnoteniu diviny.

Musel som pristúpiť na improvizáciu, a to vo forme použitia 
vypreparovaného medailónu hlavy uloveného 6-ročného muflóna, 
ktorého sme prispôsobili na nosidlá vystlané zelenou čečinou. „Úlovok“ 
sa ako taký vydaril a začali sme sa postupne schádzať na dohodnutom 
mieste pol hodinu pred omšou. Prišli všetci, ktorí boli oslovení. Nakoniec 
to bolo také „zdravé jadro“  farníkov Veľkého Orvišťa, hoci to bola iba 
tretina z členskej základne PZ.

Prišla hodina „H“ a nastúpený v zástupe očakávame pri zadnom 
vchode do kostola dôstojného pána dekana Františka Bačíka, ktorý sa 
spolu s miništrantmi postavil na čelo sprievodu a za zvukov organu sme 
vykročili k hlavnému oltáru, kde sme po uklonení sa vystavili obetné 
dary prírody, muflóna spolu s bažantom a kačicou divou.

Po tomto akte sa všetko konalo už pod réžiou dôstojného pána 
dekana, ktorý bol hlavným celebrantom svätej omše. V prvom a druhom 
čítaní sa nám postupne prihovoril pán starosta Veľkého Orvišťa a pani 
Gabriela Michelová. Potom nasledovala zmysluplná kázeň v podaní 
pána dekana, kde vyzdvihol a pripomenul veriacim podstatu viery 
človeka a samotnú postavu svätého Huberta. Priebeh a záver svätej 
omše bol komorný a dôstojný, ako sa na takúto slávnosť patrí.

Po ukončení svätej omše sme sa poľovníci a veriaci zhromaždili pred 
kostolom, kde nasledovala družná priateľská debata za prítomnosti 
domácich žien – gazdiniek, ktoré tam ponúkali svoje chutné zákusky a 
koláče, no a na pamiatku sa urobilo aj zopár fotografických záberov. 

No a čo dodať na záver? Iba to, že všetko bolo zabezpečené „päť minút 
po dvanástej“. Situáciu sme zachraňovali, ako sa dalo v podstate aj preto, 
aby sa nenarušila tradícia osláv v našej obci. Tieto hubertské slávnosti 
boli vždy totiž najkrajšie zorganizované práve farníkmi vo Veľkom 
Orvišti. Osobne za najvydarenejšiu považujem slávnosť, ktorá bola v 
priestoroch futbalového štadióna.

Týmto príspevkom sa zároveň my, miestni poľovníci, hlboko 
ospravedlňujeme všetkým občanom Veľkého Orvišťa za „slabý výkon“ a 
hlavne za to, že sme nedokázali jednotne ubrániť dobré meno nášho 
Poľovníckeho združenia vlastníkov pôdy Blacina Ostrov pred „novými“ 
záujemcami o tento skromný, ale pekný poľovný revír, hoci ste nám 
podpísali Vaše poľovné pozemky do užívania na ďalšie desaťročie. 
Bohužiaľ, je to stále málo a nedokážeme naplniť literu zákona.

Ale ako to už zvyčajne býva – „reťaz je taká silná, akú silu má jej najslabší 
článok!!!“ Nuž a tých v „reťazi nášho združenia“ bolo sedem, bohužiaľ 
nebolo to tých povestných „Sedem statočných“, ale...

Jozef Miklovič
bývalý poľovnícky hospodár PZ Blacina

Ako už býva pekným zvykom, posledná novembrová sobota patrí 
rodičovskému plesu. Tak tomu bolo aj v tomto roku, kedy sa konal už 
jeho 4.ročník. Samozrejme, že prípravy naň sa začali už oveľa skôr, 
pretože výzdoba kultúrneho domu musí byť na úrovni. K tomu patrí aj 
nekonečné zháňanie sponzorov na ceny do tomboly. Záujem o ples 
prekonal naše očakávania,  vstupenky boli už dávno pred realizáciou 
plesu vypredané. Po všetkých prípravách nastal deň „D“ a mohlo sa 
plesať. Do tanca hrala tentoraz hudobná skupina „AXIÓM“ z Očkova. O 
spestrenie programu sa postarala chlapčenská vokálna skupina z 
Bratislavy, ktorá zaspievala rôznorodý mix piesní, za čo boli odmenení 
veľkým potleskom. Zábava vyvrcholila o polnoci „ťahaním“ tomboly. 
Keďže ceny v tombole boli atraktívne, o tombolové lístky bol veľký 
záujem, preto bolo aj veľa spokojných výhercov. Potom sa tancovalo a 
zabávalo až do rána bieleho. V bufete ani tento rok nechýbal obetavý p. 
Peter Vavrinec s manželkou Renátkou a p. Milka Vavrincová, ktorí mali 
počas plesu plné ruky práce. Vypomáhal im aj p. Jozef Kováčik, za čo im 
všetkým patrí naša veľká vďaka.  V obsluhe  sa rezko zvŕtali Kristínka 

A opäť sme po roku plesali

Borisová a Miška Klampárová so svojimi kamarátmi - mladými  
chlapcami a dievčatami z našej obce, ktorým tiež patrí naše obrovské 
ďakujem. Šatňu mala tento rok na starosti p. Gabika Michelová a p. Mária 
Kráľovičová, ktoré to perfektne zvládli,  za čo im tiež veľmi pekne 
ďakujeme. Veľké ďakujem patrí aj všetkým tým, ktorí pomáhali pri 
výzdobe sály pred plesom, umývaní riadu a upratovaní po plese. 
Menovite: p. Kyselová, Dobrovodská, Vavrincová, Folajtárová E., 
Folajtárová J., Macová, Chromá, Gočálová, Vanglová, p. Vavrinec P. s 
manželkou a p. Boris. Tiež ďakujeme ochotným rodičom, ktorí napiekli 
zákusky na ples – p.Folajtárová E., Folajtárová J., Macová, Doktorová, 
Moravčíková a Gočálová. Ďakujeme aj p. Pavlovi Vavrovi, ktorý previezol 
všetok potrebný materiál z materskej školy do sály kultúrneho domu.

Naše obrovské ĎAKUJEM“ patrí všetkým sponzorom, menovite: 
Obecný úrad Veľké Orvište, p. RNDr.Ľudovít Boleček s manželkou, 

Molitex Krajné, firma MAMA, potraviny Terézie Markovej, firma Paloma a 
p.Pavol Moravčík, p.Bohovicová Adelka, p.Vojtech Dekan-pneuservis, p. 
Ján Matejík, reštaurácia L&P prašník, studio Visage Vrbové, Zooprodukt 
p. Mocko, p. Ján Mokoš, hotel Sandor Pavillon, p. Adriana Macová, 

Liehovar Modrý strom, Domoss, Argus, p. Peter Vavrinec, p. Hromadová 
– „Kristínka“, p. Marián Mikloška, p. Jarka Vatrtová, predajňa mäsa 
Hlohovec, Dom umenia Piešťany, p. Ing.Jaroslav Maco s rodinou, p. Anna 
Miháliková, p.Mgr.Peter Turza, p. Mgr.Dáša Ábelová p. Ján Kotleba – 
Pobedím, p. Martina Sandtnerová – kaderníctvo, reštaurácia Stodola v 
Ostrove, p. Mária Dobrovodská a tieto rodiny: Klčová, Kyselová, Borisová, 
Hercegová, Folajtárová E., Folajtárová J., Peťovská, Šišková, Vavrincová, 
Moravčíková, Macová, Rebrová, Vanglová, Klampárová, Doktorová, 
Táborská, Michelová, Bartková, Tešedíková, Šimoničová, Horňáčková, 
Gočálová, Chromá, Pániková, Paulovičová, Hornáková. Vopred sa veľmi 
ospravedlňujem, ak som pri menovaní nechtiac na niekoho zabudla.

V mene organizátorov plesu ďakujem všetkým hore menovaným za 
pomoc a spoluprácu, veľmi si to ceníme a vážime. Želáme Vám všetkým 
na sklonku roka pokojné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov a 
spokojnosti v nadchádzajúcom roku 2013.

Mária Šišková, riaditeľka MŠ

Tretiaci písali správy
Na hodinách slovenského jazyka v 3. ročníku žiaci spoznávali funkciu 

správy a učili sa ju napísať alebo povedať. Keďže správa je stručná a 
výstižná informácia o niečom, čo sa stalo, dostali za úlohu  napísať 
správu o výchovnom koncerte, ktorý sa na škole uskutočnil.

Najprv žiaci písali stručné správy, ktoré sme si prečítali a  zhodnotili – v 
čom sú dobré, prípadne, čo v nich chýba. Doplnili sme si ich o ďalšie 
informácie, ktoré by v správe ešte mohli byť. Deti sa radi zahrali na 
novinárov a vytvorili pekné, už podrobnejšie správy.

Ťažko bolo vybrať tú najlepšiu, pretože boli veľmi podobné. Hra sa im 
zapáčila, možno nás nabudúce prekvapia zas.

Daša Ábelová

Výchovný koncert

Dňa 5.11.2012 prišiel do ZŠ vo Veľkom Orvišti pán Peter Hlbocký so 
synom Martinom zaspievať a zahrať na starých hudobných nástrojoch. 
Na heligónke, ninere, drumbli, rôznych píšťalkách, ozembuchu a ďalších 
hudobných nástrojoch. Rozprával aj o remeslách – kováčoch, 
hrnčiaroch, mlynároch, drotároch... Na predstavenie sa prišli pozrieť aj 
deti z MŠ.

Predstavenie s názvom „Ja som dobrý remeselník“ sa všetkým veľmi 
páčilo.

Vikinka Moravčíková, žiačka 3.ročníka



MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

zvieratá nelámali, pán Moravčík nám poslal latky, ktoré sme nalepili 
zozadu kartónu. Každý rok môžeme prirobiť takto ďalšie postavy i 
zvieratká. S prácou detí som bola veľmi spokojná a výsledok môžete 
posúdiť sami, keďže sme si urobili aj niekoľko fotiek. S deťmi sme na 
baliaci papier nakreslili ešte kostol a ďalší betlehem, vymaľovali a spojili 
sme ich cestičkou. 
Počas adventu 
d o k r e s ľ u j e m e  
stopy za dobré 
činy – tieto nás 
d o v e d ú  k  
betlehemu a za 
jednotky si deti 
lepia hviezdy na 
oblohu.

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA
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Oslava Mikuláša v kultúrnom dome má v našej obci už bohatú tradíciu.
Aj v tomto roku sa žiaci našej školy svedomito pripravovali na jeho 

dôstojné privítanie.  Už v novembri  sme pod vedením našich učiteliek 
intenzívne nacvičovali  program a pripravovali kostýmy a kulisy. 
Prípravu však narúšalo ochorenie viacerých žiakov. 5. decembra 2012 
však bolo už všetko pripravené a na vystúpenie sa tešili všetci žiaci školy. 
Doobeda sme absolvovali priamo v kultúrnom dome generálnu skúšku. 
Samotná slávnosť sa tešila ako obyčajne veľkému záujmu. Sála bola 
preplnená nedočkavými deťmi a ich rodičmi. 

Tesne po 17.00 hodine sa pri stíšenom svetle a jasote detí dostavil do 
sály Mikuláš. Na pódiu ho privítala predsedníčka kultúrnej komisie pani 
Michelová.

Mikuláš poďakoval za vrelé privítanie a vyzval účinkujúcich, aby 
predviedli svoj program. Najprv vystúpili deti z materskej školy, ktoré 
vydareným pásmom básničiek a pesničiek roztlieskali všetkých 
prítomných. Po nich sme prišli na radu my školáci. Mali sme veľkú trému. 

Ja som sa najviac bála sólového spevu, pretože som nemala ešte úplne 
doliečené hrdlo. Nakoniec však všetko dopadlo na jednotku a naše pani 
učiteľky i pán riaditeľ boli s našim vystúpením spokojní. Najdôležitejšie 
však bolo, že program sa Mikulášovi i prítomným rodičom páčil.

Na záver Mikuláš odmenil všetky prítomné deti sladkými odmenami.
Romana Horňáčková, žiačka 4. ročníka ZŠ vo Veľkom Orvišti

Ako sme oslávili Mikuláša

K charakteristickým rekvizitám stredoeurópskych Vianoc patrí okrem 
vyzdobeného vianočného stromčeka imela a kapra aj betlehem. Bol 
symbolom Vianoc skôr ako vianočný stromček. Betlehemy sú rôzne - 
najdlhšie, najmenšie, kamenné, papierové, perníkové, ale i maslové. V 
predvianočnej atmosfére pri nácviku programu som sa s deťmi rozhodla 
v y t v o r i ť  v e ľ k ý  
b e t l e h e m  z  
kartónu. Deti so 
mnou na túto tému 
už pracovali, takže 
sa nebáli. Postavy a 
z v i e r a t á  s o m  
nakreslila, deti ich 
v y m a ľ o v á v a l i  
t e m p e r a m i  i  
v o s k o v k a m i .  
Nakoniec sme ho 
povystrihovali a 
aby sa postavy a 

Betlehem v škole

„Jeseň, pani bohatá“
Týždeň od 15.10.2012 do 19.10.2012 sa v materskej škole niesol v 

znamení projektov: „Svetový deň mlieka“ a „Svetový deň zdravej výživy“. 
V praxi to znamenalo, že počas celého týždňa deti dostávali zvýšené 
dávky mlieka, mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny. Súčasťou 
projektov bola výstava na tému: „Jeseň, pani bohatá“, do ktorej prispeli 
mnohí rodičia svojimi výtvormi z plodov jesene, ktoré zhotovili 
spoločne s deťmi. Výstava bola naozaj vydarená, rodičia prejavili kus 
kreativity, výsledkom ktorej boli mnohé krásne a nápadité práce – 
húsenice, stonožky, strašiaky, šarkany a rôzne postavičky z ovocia a 
zeleniny. Na konci tohto vydareného týždňa zamestnanci materskej 
školy pripravili pre rodičov posedenie pri čajíku, kávičke, jablkovej 
štrúdli, koláčikoch a jabĺčkach. Riaditeľka materskej školy ďakuje 
všetkým rodičom, ktorí sa aktívne zapojili do výstavy a zúčastnili sa aj na 
záverečnom príjemnom posedení v materskej škole. Pevne dúfa, že aj tí 
rodičia, ktorí sa  do tohto projektu nezapojili, sa v budúcnosti aktívne 
zapoja do ďalších projektov, ktoré bude materská škola realizovať.

Október - mesiac úcty k starším
V októbri sme navštívili s našimi deťmi seniorov z našej obce v „Klube 

seniorov“ v rámci „Mesiaca úcty k starším“ a predviedli sme im program, 
ktorý sme s deťmi nacvičili v materskej škole. Deti zarecitovali a 
zaspievali babičkám veľa básničiek a piesní a obdarovali sme ich 
jesennými ikebanami, ktoré sme zhotovili v MŠ. Čakalo na nás 
občerstvenie vo forme čajíka a keksíkov, za ktoré babičkám veľmi  pekne 
ďakujeme.

Integračný a vzdelávací projekt : „Medvedík nivea“
Naša materská škola sa v tomto školskom roku zapojila do projektu: 

„Medvedík NIVEA“, ktorý bol vypracovaný pod odbornou gesciou 
Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe a realizačným tímom 
ďalších odborníkov zo Slovenska.

Cieľom tohto projektu v triede predškolákov v súlade so Školským 
vzdelávacím programom je rozvoj vzdelávacích a osobnostných 
predpokladov označovaných ako kľúčové kompetencie detí v 
predprimárnom vzdelávaní. 

Naša materská škola získala pre každé dieťa súbor herných prvkov 
sprevádzaný metodickými poznámkami a odporúčanými postupmi. 
Materiál zahŕňa herné podklady pre spoločnú činnosť celej skupiny a 
súbor samostatných pracovných listov, ktoré možno zadávať skupinovo 
alebo individuálne podľa špecifických požiadaviek nácviku.

Individuálne zadanie v dieťati posilňuje vyjadrovacie schopnosti, 
poskytuje mu príležitosť na využívanie vlastnej skúsenosti a celkovo 
obohacuje jeho znalosti. Motiváciu dieťaťa na prijatie výzvy k činnosti a 
vyhodnotenia jeho výkonu posilnia a podporia tri podoby medvedíka, 
ktorými si deti môžu výkon označiť.

Úlohou programu je prirodzene stimulovať deti k hre a tvorivým 
činnostiam, pri ktorých si zároveň učia preverovať a hodnotiť vlastné sily 
a schopnosti. Takto sa môžu pripraviť na plnenie úloh v atmosfére pri 
nástupe do základnej školy a vyhnúť sa prípadným adaptačným 
problémom.

Vystúpenie detí v Piešťanoch
Keďže sa blížil vianočný čas, chceli sme kúsok vianočného ducha 

venovať starkým v centre Lumen v Piešťanoch. Chodievame s deťmi 
každý rok a nevynechali sme ani tento. Starkých sme boli potešiť našim 
vianočným pásmom piesní, básničiek a scénkou. Za vianočnú príjemnú 
atmosféru, pri ktorej si zaspievali s deťmi aj sestričky, deti dostali sladké 
maškrty. 

Kto rád číta, nikdy nie je sám
Pod týmto názvom sa v Piešťanskej knižnici uskutočnila jubilejná 

výstava Osem rokov s Osmijankom. Žiaci základných škôl piešťanského 
regiónu sa zapojili do malého literárneho kvízu, v ktorom odpovedali na 
osem otázočiek od Osmijanka. Medzi nimi sme samozrejme nesmeli 
chýbať ani my. Deti vyriešili všetky otázky a pomáhala nám aj teta 
knihovníčka Mária Machajová

Prvá pomoc a Polícia očami deti 2012
Táto výtvarná súťaž oslovila našu školu a my sme sa do nej zapojili. 

Projekt je zameraný na prevenciu dopravnej nehodovosti a dôležitosť 
poskytnutia prvej pomoci.                                                                         

Október - mesiac úcty k starším
Žiaci našej školy vystúpili s kultúrnym programom v klube seniorov 

Jazmín vo Veľkom Orvišti. Zaspievali pesničky a predviedli scénku Únos 
starkých. Humorná scénka vyvolala smiech a tomu sme boli veľmi radi, 
pretože to bol náš zámer. Týmto by som v mene detí chcela poďakovať aj 
za výborné koláčiky, na ktorých si deti pochutili. 

 Jesenná výstava v škole
Jeseň je obdobie, kedy príroda hýri farbami, a preto by bolo škoda 

nevyužiť ju na tvorivosť detí. Stačí materiál z prírody a môžeme vyrábať 
tanečnice, zvieratká. Ako sa to deťom darilo, môžete posúdiť sami.



MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

zvieratá nelámali, pán Moravčík nám poslal latky, ktoré sme nalepili 
zozadu kartónu. Každý rok môžeme prirobiť takto ďalšie postavy i 
zvieratká. S prácou detí som bola veľmi spokojná a výsledok môžete 
posúdiť sami, keďže sme si urobili aj niekoľko fotiek. S deťmi sme na 
baliaci papier nakreslili ešte kostol a ďalší betlehem, vymaľovali a spojili 
sme ich cestičkou. 
Počas adventu 
d o k r e s ľ u j e m e  
stopy za dobré 
činy – tieto nás 
d o v e d ú  k  
betlehemu a za 
jednotky si deti 
lepia hviezdy na 
oblohu.

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA
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Oslava Mikuláša v kultúrnom dome má v našej obci už bohatú tradíciu.
Aj v tomto roku sa žiaci našej školy svedomito pripravovali na jeho 

dôstojné privítanie.  Už v novembri  sme pod vedením našich učiteliek 
intenzívne nacvičovali  program a pripravovali kostýmy a kulisy. 
Prípravu však narúšalo ochorenie viacerých žiakov. 5. decembra 2012 
však bolo už všetko pripravené a na vystúpenie sa tešili všetci žiaci školy. 
Doobeda sme absolvovali priamo v kultúrnom dome generálnu skúšku. 
Samotná slávnosť sa tešila ako obyčajne veľkému záujmu. Sála bola 
preplnená nedočkavými deťmi a ich rodičmi. 

Tesne po 17.00 hodine sa pri stíšenom svetle a jasote detí dostavil do 
sály Mikuláš. Na pódiu ho privítala predsedníčka kultúrnej komisie pani 
Michelová.

Mikuláš poďakoval za vrelé privítanie a vyzval účinkujúcich, aby 
predviedli svoj program. Najprv vystúpili deti z materskej školy, ktoré 
vydareným pásmom básničiek a pesničiek roztlieskali všetkých 
prítomných. Po nich sme prišli na radu my školáci. Mali sme veľkú trému. 

Ja som sa najviac bála sólového spevu, pretože som nemala ešte úplne 
doliečené hrdlo. Nakoniec však všetko dopadlo na jednotku a naše pani 
učiteľky i pán riaditeľ boli s našim vystúpením spokojní. Najdôležitejšie 
však bolo, že program sa Mikulášovi i prítomným rodičom páčil.

Na záver Mikuláš odmenil všetky prítomné deti sladkými odmenami.
Romana Horňáčková, žiačka 4. ročníka ZŠ vo Veľkom Orvišti

Ako sme oslávili Mikuláša

K charakteristickým rekvizitám stredoeurópskych Vianoc patrí okrem 
vyzdobeného vianočného stromčeka imela a kapra aj betlehem. Bol 
symbolom Vianoc skôr ako vianočný stromček. Betlehemy sú rôzne - 
najdlhšie, najmenšie, kamenné, papierové, perníkové, ale i maslové. V 
predvianočnej atmosfére pri nácviku programu som sa s deťmi rozhodla 
v y t v o r i ť  v e ľ k ý  
b e t l e h e m  z  
kartónu. Deti so 
mnou na túto tému 
už pracovali, takže 
sa nebáli. Postavy a 
z v i e r a t á  s o m  
nakreslila, deti ich 
v y m a ľ o v á v a l i  
t e m p e r a m i  i  
v o s k o v k a m i .  
Nakoniec sme ho 
povystrihovali a 
aby sa postavy a 

Betlehem v škole

„Jeseň, pani bohatá“
Týždeň od 15.10.2012 do 19.10.2012 sa v materskej škole niesol v 

znamení projektov: „Svetový deň mlieka“ a „Svetový deň zdravej výživy“. 
V praxi to znamenalo, že počas celého týždňa deti dostávali zvýšené 
dávky mlieka, mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny. Súčasťou 
projektov bola výstava na tému: „Jeseň, pani bohatá“, do ktorej prispeli 
mnohí rodičia svojimi výtvormi z plodov jesene, ktoré zhotovili 
spoločne s deťmi. Výstava bola naozaj vydarená, rodičia prejavili kus 
kreativity, výsledkom ktorej boli mnohé krásne a nápadité práce – 
húsenice, stonožky, strašiaky, šarkany a rôzne postavičky z ovocia a 
zeleniny. Na konci tohto vydareného týždňa zamestnanci materskej 
školy pripravili pre rodičov posedenie pri čajíku, kávičke, jablkovej 
štrúdli, koláčikoch a jabĺčkach. Riaditeľka materskej školy ďakuje 
všetkým rodičom, ktorí sa aktívne zapojili do výstavy a zúčastnili sa aj na 
záverečnom príjemnom posedení v materskej škole. Pevne dúfa, že aj tí 
rodičia, ktorí sa  do tohto projektu nezapojili, sa v budúcnosti aktívne 
zapoja do ďalších projektov, ktoré bude materská škola realizovať.

Október - mesiac úcty k starším
V októbri sme navštívili s našimi deťmi seniorov z našej obce v „Klube 

seniorov“ v rámci „Mesiaca úcty k starším“ a predviedli sme im program, 
ktorý sme s deťmi nacvičili v materskej škole. Deti zarecitovali a 
zaspievali babičkám veľa básničiek a piesní a obdarovali sme ich 
jesennými ikebanami, ktoré sme zhotovili v MŠ. Čakalo na nás 
občerstvenie vo forme čajíka a keksíkov, za ktoré babičkám veľmi  pekne 
ďakujeme.

Integračný a vzdelávací projekt : „Medvedík nivea“
Naša materská škola sa v tomto školskom roku zapojila do projektu: 

„Medvedík NIVEA“, ktorý bol vypracovaný pod odbornou gesciou 
Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe a realizačným tímom 
ďalších odborníkov zo Slovenska.

Cieľom tohto projektu v triede predškolákov v súlade so Školským 
vzdelávacím programom je rozvoj vzdelávacích a osobnostných 
predpokladov označovaných ako kľúčové kompetencie detí v 
predprimárnom vzdelávaní. 

Naša materská škola získala pre každé dieťa súbor herných prvkov 
sprevádzaný metodickými poznámkami a odporúčanými postupmi. 
Materiál zahŕňa herné podklady pre spoločnú činnosť celej skupiny a 
súbor samostatných pracovných listov, ktoré možno zadávať skupinovo 
alebo individuálne podľa špecifických požiadaviek nácviku.

Individuálne zadanie v dieťati posilňuje vyjadrovacie schopnosti, 
poskytuje mu príležitosť na využívanie vlastnej skúsenosti a celkovo 
obohacuje jeho znalosti. Motiváciu dieťaťa na prijatie výzvy k činnosti a 
vyhodnotenia jeho výkonu posilnia a podporia tri podoby medvedíka, 
ktorými si deti môžu výkon označiť.

Úlohou programu je prirodzene stimulovať deti k hre a tvorivým 
činnostiam, pri ktorých si zároveň učia preverovať a hodnotiť vlastné sily 
a schopnosti. Takto sa môžu pripraviť na plnenie úloh v atmosfére pri 
nástupe do základnej školy a vyhnúť sa prípadným adaptačným 
problémom.

Vystúpenie detí v Piešťanoch
Keďže sa blížil vianočný čas, chceli sme kúsok vianočného ducha 

venovať starkým v centre Lumen v Piešťanoch. Chodievame s deťmi 
každý rok a nevynechali sme ani tento. Starkých sme boli potešiť našim 
vianočným pásmom piesní, básničiek a scénkou. Za vianočnú príjemnú 
atmosféru, pri ktorej si zaspievali s deťmi aj sestričky, deti dostali sladké 
maškrty. 

Kto rád číta, nikdy nie je sám
Pod týmto názvom sa v Piešťanskej knižnici uskutočnila jubilejná 

výstava Osem rokov s Osmijankom. Žiaci základných škôl piešťanského 
regiónu sa zapojili do malého literárneho kvízu, v ktorom odpovedali na 
osem otázočiek od Osmijanka. Medzi nimi sme samozrejme nesmeli 
chýbať ani my. Deti vyriešili všetky otázky a pomáhala nám aj teta 
knihovníčka Mária Machajová

Prvá pomoc a Polícia očami deti 2012
Táto výtvarná súťaž oslovila našu školu a my sme sa do nej zapojili. 
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poskytnutia prvej pomoci.                                                                         

Október - mesiac úcty k starším
Žiaci našej školy vystúpili s kultúrnym programom v klube seniorov 

Jazmín vo Veľkom Orvišti. Zaspievali pesničky a predviedli scénku Únos 
starkých. Humorná scénka vyvolala smiech a tomu sme boli veľmi radi, 
pretože to bol náš zámer. Týmto by som v mene detí chcela poďakovať aj 
za výborné koláčiky, na ktorých si deti pochutili. 

 Jesenná výstava v škole
Jeseň je obdobie, kedy príroda hýri farbami, a preto by bolo škoda 

nevyužiť ju na tvorivosť detí. Stačí materiál z prírody a môžeme vyrábať 
tanečnice, zvieratká. Ako sa to deťom darilo, môžete posúdiť sami.



Vianočné trhy 2012 sa uskutočnili v klube seniorov Jazmín dňa 
12.12.2012.

Obetaví rodičia žiakov a zamestnanci základnej školy pripravili toto 
podujatie už po piatykrát. S myšlienkou zorganizovať túto akciu prišla 
v roku 2008 učiteľka Mgr. Ábelová a hneď prvý ročník ako aj tie ďalšie 
boli veľmi úspešné.

Finančný zisk bol každoročne citeľným prínosom do pokladne 
rodičovského združenia a umožnil nám nákup učebných pomôcok i 
pracovných zošitov pre žiakov našej školy. 

 Tohtoročné „Vianočné trhy 2012“ môžeme opäť hodnotiť vysoko 
pozitívne. 
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Vianočné trhy 2012

Ku kladom sa pridala aj nová skutočnosť, že nám aktívne prispeli i rodičia, ktorých deti už našu 
školu nenavštevujú. V príjemnej predvianočnej atmosfére si návštevníci mohli posedieť pri káve, 
čaji a vianočnom punči, nechýbali ani domáce zákusky. Samotná ponuka predaja bola opäť 
bohatá a pestrá. Najväčšiemu záujmu sa tešili vianočné ozdoby a aranžmány.

Záverom mi dovoľte, aby som v mene žiakov školy poďakoval všetkým, ktorí prispeli k 
úspešnému zorganizovaniu tejto náročnej akcie. Osobitne chcem poďakovať pani učiteľke 
Ábelovej a pani školníčke Mihálikovej, ktoré mali opäť najväčší podiel na tomto úspechu.  

Mgr. Peter Turza

V tomto roku bola táto akcia určená na dni od 19. do 23.novembra. Na 
našej škole obyčajne trvá dva týždne. Prvou úlohou bola prezentácia 
detí v PowerPointe na tému Zem a svetadiely. Deti si pomáhali s mapou 
na stene, ktorú máme v školskom klube, internetom, encyklopédiami. 
Na začiatku sme si vysvetlili, čo by mala práca obsahovať, venovali sme 
sa štátom, ale i zvieratám, ktoré na svetadieloch žijú. Deti mohli využiť 

internetovú stránku zviratka.info, 
ktorá je veľmi dobre vypracovaná. 
Pr á c e  b o l i  v ý b o r n é ,  m e d z i  
najlepšími bol Michal Šimonič, 
ktorý pridal do práce kultúrne 
pamiatky a rôzne osobnosti. Snažili 
sa všetky deti. Výtvarná súťaž bola 
daná na tému Vesmír – tu sme si 
najskôr ukázali zaujímavosti v 
encyklopédiách a deti sa pustili do 
maľby. Opäť musím povedať, že 
práce boli vynikajúce. Martinka 
C h r o m á  n a m a ľ o v a l a  v e ľ m i  
z a u j í m a v ý  o b r á z o k ,  t a k t i e ž  
výtvarníčky Veronika Dzurová a 
Romanka Horňáčková sa nenechali 
zahanbiť. Na počítači mohli deti 
kresliť na tému Vesmír, ďalšou bola 

téma Dinosaury. Pri súťaži s 
mapou na čas sme zažili veľa 
smiechu. Za dve minúty mala 
dvojica súťažiacich nájsť čo 
najviac miest na určité písmeno. 
Súťažili sme i v matematických 
reťazcoch – tu mladší žiaci 
využili matematické CD na 
počítači a starší súťažili na 
tabuli. Ďalšou činnosťou v 
týždni vzdelávania bolo moje 
čítanie deťom podľa vzoru 
projektu Celé Slovensko číta 
deťom. S deťmi sme navštívili aj 
kníhkupectvo v Piešťanoch, aby 
sme si pozreli zaujímavé knihy a 
knižné novinky. Neostalo len pri 
prezeraní kníh, deti si ich aj 
kupovali a začali čítať už cestou 
domov v autobuse. V ten deň to 

v školskom klube vyzeralo ako v čitárni, deti sedeli alebo ležali na 
loptách a čítali svoje zaujímavé knihy. A to mi urobilo veľkú radosť.

Medzinárodný týždeň vzdelávania na škole

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA RYBÁRI A ŠPORT

Po sérii stretnutí, dohovorov, telefonátov a odjazdených kilometrov, sa 
nám podarilo zabezpečiť a odštartovať 2. ročník prívlačových pretekov s 
názvom: Orvištský  blyskáč.

Počas raňajšej prezentácii zaujali pretekári svoje vylosované 
stanovištia, ktoré sa počas pretekov štyrikrát menili. Už prvé nahodenia 
naznačovali, že ryby budú spolupracovať, o čom nás presvedčilo 
množstvo ulovených kusov. V sobotu 6. októbra sa na rybníku Záhumnie 
zišlo 47 pretekárov, ktorí si to spolu rozdali v štyroch kolách. Každé kolo 
trvalo jednu hodinu.

Celkovo sa v pretekoch ulovilo 194 pstruhov dúhových, 63 kusov 
ostrieža, 6 zubáčov a 3 šťuky. Každý pretekár si mohol počas pretekov 
privlastniť 3 kusy pstruha. Túto možnosť využili niektorí pretekári a 
odniesli si 79 kusov pstruha dúhového. V preteku sa bodoval pstruh, 
ostriež, zubáč, šťuka a sumec. Zratúvali sa dĺžky rýb v centimetroch - čo 
cm, to jeden bod. Víťaz kola bol pretekár s najvyšším súčtom bodov (cm) 
v danom kole. Za 1. miesto získal hráč 1 bod. ( 2.miesto 2 body, 3.miesto 3 
body, 10.miesto 10 bodov atď. ) Celkovým víťazom sa stal pretekár s 

najnižším súčtom umiestnení v jednotlivých kolách. 
Na 6. mieste sa umiestnil Marek Smorada s počtom bodov 66 a záskal 

kartón vína  Chateau Krakovany.
Na 5. mieste sa umiestnil Dušan Patrnčiak s počtom bodov 61 s výhrou 

od pneuservisu Vojto Dekan 30 eur.
Na 4. mieste sa umiestnil Ján Žažo s počtom bodov 54, ktorý obdržal 

poukaz  rybárstvo PIPO Vrbové v hodnote 100 eur.
Na 3. mieste sa umiestnil Norbert Guirický s počtom bodov 53 a získal 

špeciálny prívlačový prút od Jána Balaja v hodnote 170 eur.
Na 2. mieste sa umiestnil Tomáš Mádr s počtom bodov 49 a dostal 

poukaz od Radical Fisching Piešťany v hodnote 200 eur.
Víťazom druhého ročníka pretekov sa stal Marián Michalka s počtom 

bodov 46 a vyhral tak cestný bicykel v hodnote 325 eur.
Všetci prítomní si užili perfektný deň slnka a pohody na rybníku 

Záhumnie. O všetkých bolo postarané výborným jedlom a pitím, o ktoré 
sa už tradične postarali členovia združenia.

Pevne verím, že členovia RZ Záhumnie opäť prispeli k zviditeľneniu 
našej obce Veľké Orvište a v tejto činnosti chcú naďalej pokračovať. Na 
našu akciu prišli priatelia z okolia, ale aj zo Šurian a z Hnilca okr. Spišská 
Nová Ves. Podľa ich slov tu neboli naposledy.

Na záver by som chcel poďakovať všetkým prítomným pretekárom, ale 
aj divákom, ktorí sa zúčastnili na podujatí a svojou účasťou tak podporili 
zdarný priebeh pretekov.

O tom, že to robíme s láskou, svedčí fakt, že náš patrón sv. Peter nám 
opäť vybavil cukríkové počasie, takže komu pán Boh, tomu všetci svätí.

Petrovi zdar.
Autor článku: Noro Michel 

Tajomník RZ

Orvištský blyskáč 2012
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čítanie deťom podľa vzoru 
projektu Celé Slovensko číta 
deťom. S deťmi sme navštívili aj 
kníhkupectvo v Piešťanoch, aby 
sme si pozreli zaujímavé knihy a 
knižné novinky. Neostalo len pri 
prezeraní kníh, deti si ich aj 
kupovali a začali čítať už cestou 
domov v autobuse. V ten deň to 

v školskom klube vyzeralo ako v čitárni, deti sedeli alebo ležali na 
loptách a čítali svoje zaujímavé knihy. A to mi urobilo veľkú radosť.

Medzinárodný týždeň vzdelávania na škole

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA RYBÁRI A ŠPORT

Po sérii stretnutí, dohovorov, telefonátov a odjazdených kilometrov, sa 
nám podarilo zabezpečiť a odštartovať 2. ročník prívlačových pretekov s 
názvom: Orvištský  blyskáč.

Počas raňajšej prezentácii zaujali pretekári svoje vylosované 
stanovištia, ktoré sa počas pretekov štyrikrát menili. Už prvé nahodenia 
naznačovali, že ryby budú spolupracovať, o čom nás presvedčilo 
množstvo ulovených kusov. V sobotu 6. októbra sa na rybníku Záhumnie 
zišlo 47 pretekárov, ktorí si to spolu rozdali v štyroch kolách. Každé kolo 
trvalo jednu hodinu.

Celkovo sa v pretekoch ulovilo 194 pstruhov dúhových, 63 kusov 
ostrieža, 6 zubáčov a 3 šťuky. Každý pretekár si mohol počas pretekov 
privlastniť 3 kusy pstruha. Túto možnosť využili niektorí pretekári a 
odniesli si 79 kusov pstruha dúhového. V preteku sa bodoval pstruh, 
ostriež, zubáč, šťuka a sumec. Zratúvali sa dĺžky rýb v centimetroch - čo 
cm, to jeden bod. Víťaz kola bol pretekár s najvyšším súčtom bodov (cm) 
v danom kole. Za 1. miesto získal hráč 1 bod. ( 2.miesto 2 body, 3.miesto 3 
body, 10.miesto 10 bodov atď. ) Celkovým víťazom sa stal pretekár s 

najnižším súčtom umiestnení v jednotlivých kolách. 
Na 6. mieste sa umiestnil Marek Smorada s počtom bodov 66 a záskal 

kartón vína  Chateau Krakovany.
Na 5. mieste sa umiestnil Dušan Patrnčiak s počtom bodov 61 s výhrou 

od pneuservisu Vojto Dekan 30 eur.
Na 4. mieste sa umiestnil Ján Žažo s počtom bodov 54, ktorý obdržal 

poukaz  rybárstvo PIPO Vrbové v hodnote 100 eur.
Na 3. mieste sa umiestnil Norbert Guirický s počtom bodov 53 a získal 

špeciálny prívlačový prút od Jána Balaja v hodnote 170 eur.
Na 2. mieste sa umiestnil Tomáš Mádr s počtom bodov 49 a dostal 

poukaz od Radical Fisching Piešťany v hodnote 200 eur.
Víťazom druhého ročníka pretekov sa stal Marián Michalka s počtom 

bodov 46 a vyhral tak cestný bicykel v hodnote 325 eur.
Všetci prítomní si užili perfektný deň slnka a pohody na rybníku 

Záhumnie. O všetkých bolo postarané výborným jedlom a pitím, o ktoré 
sa už tradične postarali členovia združenia.

Pevne verím, že členovia RZ Záhumnie opäť prispeli k zviditeľneniu 
našej obce Veľké Orvište a v tejto činnosti chcú naďalej pokračovať. Na 
našu akciu prišli priatelia z okolia, ale aj zo Šurian a z Hnilca okr. Spišská 
Nová Ves. Podľa ich slov tu neboli naposledy.

Na záver by som chcel poďakovať všetkým prítomným pretekárom, ale 
aj divákom, ktorí sa zúčastnili na podujatí a svojou účasťou tak podporili 
zdarný priebeh pretekov.

O tom, že to robíme s láskou, svedčí fakt, že náš patrón sv. Peter nám 
opäť vybavil cukríkové počasie, takže komu pán Boh, tomu všetci svätí.

Petrovi zdar.
Autor článku: Noro Michel 

Tajomník RZ

Orvištský blyskáč 2012



Pôvodne skromná predstava o nahraní piesne pre fanklub sa rodila v 
podstate už od založenia fanklubu. Vzhľadom na súčasnú situáciu v 
našom športe sa nám známy hit od skupiny Team – Na jednej lodi, javil 
ako ten najsprávnejší a už sme sa iba snažili urobiť všetko, čo bolo v 
našich silách. Po úvodnej komunikácii so skupinou Team, pánmi 
Antalíkom a Dočekalom, bolo jasné, že dvere sú otvorené, ale že nám 
Milan Dočekal bude dokonca nápomocný, to sme nečakali vôbec. Textu 
sa zhostil člen fanklubu Peter Zeman (11 apoštolov-TJ Slovan Veľké 
Orvište). Pieseň otextoval tak, aby vystihovala najväčšie úspechy nášho 
futbalu a zároveň hlavné motto „Každý z nás je na tej istej lodi,“ či už v 
osobnom živote alebo vo futbale, kde je spolupráca nevyhnutná -  pri 
víťazstvách aj prehrách.

„Veľa tých, čo nechcú byť zlí“ je názov piesne a je v ňom rovnako ideovo 
zachytená myšlienka a motivácia skladby. To, ako robíme futbal, ako ho 
hráme a ako mu fandíme, má byť už cieľom. A to, že do všetkého toho 

snaženia a do práce dávame celé srdce, je už dokonalosťou a vnútorným 
uspokojeným. V pôvodnej skladbe text pokračuje – skrátka nádherný 
svet, lepší nik už nevymyslí, nie lepší už nie.

Keď bola nahrávka v demo verzii, skúsili sme osloviť hráčov cez našich 
reprezentačných trénerov pánov Stanislava Grigu a Michala Hippa a 
rovnako sme zistili, že ochota a snaha pomôcť bola založená na 
osobnom prístupe ich oboch a do štúdia prišli účastníci MS v JAR (Kucka, 
Hamšík, Zábavník a Sapara). Hráči pomohli naspievať refrén skladby a 
účasť Slovenska na MS 2010 oživuje svojím komentárom Marcel 
Merčiak.

Najväčším uznaním pre novú hymnu bolo jej slávnostné predstavenie 
verejnosti v hoteli Bôrik v Bratislave za účasti významných osobností 
futbalu, kultúry a slovenských médií. Jozef Adamec, Ján Švehlík, bratia 
Čapkovičovci, Titus Buberník, rodičia Petra Dubovského,  rodina Jána 
Popluhára, reprezentačný tréner Michal Hipp, sekretár SFZ Jozef 
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Kliment, nezabudnuteľný  moderátor Karol Polák, predstavitelia obcí, 
kde má fanklub korene: Bernolákovo, Soľčany a Veľké Orvište. Členovia 
fanklubu asistovali krstným rodičom pri krste hymny. Krstnými rodičmi 
boli národná umelkyňa Mária Kráľovičová a Dr. Jozef Vengloš.

Národná umelkyňa Mária Kráľovičová  symbolicky v deň svojich 
umeleckých menín „Marína“ prijala kyticu a báseň s rovnakých názvom 
úžasne  aj predniesla. Dr. Jozef Vengloš je najúspešnejší  tréner  
Slovenska asi všetkých čias. Krstní rodičia symbolicky, sypaním 
roztrhaných červených a žltých kariet v podobe odtrhnutých lupeňov 
kvetov, priali nahrávke a slovenskému futbalu svetový úspech, aby sa 
skladba stala naozajstnou hymnou a aby si ju fanúšikovia mohli s 
hrdosťou spievať.

Text  hymny fanklubu
Spomeňme tých, čo dotkli sa hviezd
idoly, lásky našich mám
slávne časy, keď bavili svet
Adamec, Kvašňák, Popluhár.

Povstaňme v duchu keď ich synovia chcú
dvojkríž do výšin niesť
nech naše hlasy nikdy neutíchnu
nech Slovenskom znie.

Refrén:
Každý z nás je na tej istej lodi
jeden súzvuk - jeden hlas
chceme za vami stáť, na kraj sveta sa plaviť
spoločne padať aj vyhrávať.

Futbal je hra, vášeň  i liek
v súbojoch nesmieš uhýbať
víťazný duch, slávne góly
Dobiáš,  Švehlík, Belehrad

Povstaňme v duchu, keď ich synovia chcú
dvojkríž do výšin miesť
nech naše hlasy nikdy neutíchnu
nech Slovenskom znie

Refrén:
Mgr. Roman Táborský

Hymna fanklubu slovenskej futbalovej reprezentácie

V sobotu 15. decembra sa v našom kultúrnom dome uskutočnil už 5. 
ročník turnaja v mariáši. K stolom zasadol rekordný počet - 45 
účastníkov. O pol desiatej sa hráči pustili do päťkolového zápolenia 
(švajčiarskou formou) o najšikovnejšieho kartára. Za stoly sadli hráči zo 
širokého okolia, ale i domáci kartári Jaroslav Glasnák (umies. 14), Emil 
Šiška a Dodo Marek. 

Po celodennom hraní sa nakoniec zrodilo trio víťazov v poradí: 1. 
Štefan Orviský z Dolného Lopašova, 2. Ján Beňačka z Trenčína, Milan 
Markovič z Moravian nad Váhom. Úspešní hráči sa podelili o množstvo 
cien, ktoré pre nich pripravili organizátori Bohuš Herceg, Vladimír 
Tomášik a Jozef Svetlík. 

Turnaj v mariáši

Všetci účastníci si pochutili na tradičnom guláši od Bohuša Hercega. 
Ďakujeme za pomoc sponzorom, obsluhe v bufete Milke Vavrincovej, 

Jajovi Vavrincovi a Vilme Horváthovej, Katke Kováčikovej pri spracovaní 
výsledkov.

Vidíme sa znovu o rok.
Bohuš Herceg 

Vážení športoví priznivci, vážení občania!
Čas veľmi rýchlo uteká a už tu máme koniec prvej časti futbalového 

ročníka 2012/2013. Vo väčšine prípadov je to čas na zhodnotenie 
predchádzajúcej časti súťaže.

Ako som Vás už informoval v jesennom príspevku, do nového ročníka A-
mužstvo nastúpilo s minimálnymi zmenami. Aktívnu kariéru končil 
štyridsiatnik RastislavKostka. Naopak, smerom do vnútra, prišiel Patrik 
Radošovský a Miroslav Tanáč. A-mužstvo v jesennej časti 
odohralo 15 zápasov, kde so 6 výhrami, 2 remízami a 7 
prehrami nazbieralo 20 bodov a so skóre 38:40 sa 
umiestnilo na 9. mieste, kde ho od tretieho miesta delia len 4 
body. Len pre zaujímavosť, na konci celého odohraného 
minulého ročníka A-mužstvo nazbieralo dohromady 31 
bodov. Výkony počas jesennej časti boli kolísavé, čo bolo 
občas ovplyvnené aj viacerými zraneniami hráčov. 

Čo nás čaká ďalej? To nám ukážu najbližšie týždne. 
Začiatkom roka by sa mala konať výročná schôdza, kde by sa 
mal znova voliť nový výbor, nastaviť finančné podmienky a 
absolvovať kvalitnú prípravu. Všetci záujemcovia sú vítaní. 
Či mužstvo zostane pohromade, alebo sa obmení, sa vyrieši 
do konca apríla. Prvé jarné kolo začína 1.5.2012. 

Určite miesto v tomto príspevku majú ľudia, ktorí 
pomáhajú pri futbale pri majstrovských zápasoch, za čo im 
patrí veľká vďaka. Sú to napr. Peter Vavrinec, Miroslav Kováč, 
Ladislav Kuník, Tomáš Drlička, usporiadatelia, dievčatá, 
ktoré pomáhajú pri vyberaní vstupného, fanúšikovia, pre 
ktorých sa futbal hrá. Takisto by som chcel poďakovať za 
zabezpečenie občerstvenia pri príležitosti ukončenia 
jesennej časti, a to p. Hercegovi a p. Djenkovi. Takisto aj p. 
Táborskému, ktorý nás “napája” vodou. 

Na záver Vám v mene Telovýchovnej jednoty Slovan Veľké 
Orvište prajem veselé Vianoce a štastný nový rok 2013.

Ing. Jozef Bartko
predseda TJ

Výsledná tabuľka - Oblastné majstrovstvá 
dospelí po 15. kole Sezóna - 2012/2013

Čo čaká mužstvo dospelých v roku 2013?

ŠPORT



Pôvodne skromná predstava o nahraní piesne pre fanklub sa rodila v 
podstate už od založenia fanklubu. Vzhľadom na súčasnú situáciu v 
našom športe sa nám známy hit od skupiny Team – Na jednej lodi, javil 
ako ten najsprávnejší a už sme sa iba snažili urobiť všetko, čo bolo v 
našich silách. Po úvodnej komunikácii so skupinou Team, pánmi 
Antalíkom a Dočekalom, bolo jasné, že dvere sú otvorené, ale že nám 
Milan Dočekal bude dokonca nápomocný, to sme nečakali vôbec. Textu 
sa zhostil člen fanklubu Peter Zeman (11 apoštolov-TJ Slovan Veľké 
Orvište). Pieseň otextoval tak, aby vystihovala najväčšie úspechy nášho 
futbalu a zároveň hlavné motto „Každý z nás je na tej istej lodi,“ či už v 
osobnom živote alebo vo futbale, kde je spolupráca nevyhnutná -  pri 
víťazstvách aj prehrách.

„Veľa tých, čo nechcú byť zlí“ je názov piesne a je v ňom rovnako ideovo 
zachytená myšlienka a motivácia skladby. To, ako robíme futbal, ako ho 
hráme a ako mu fandíme, má byť už cieľom. A to, že do všetkého toho 

snaženia a do práce dávame celé srdce, je už dokonalosťou a vnútorným 
uspokojeným. V pôvodnej skladbe text pokračuje – skrátka nádherný 
svet, lepší nik už nevymyslí, nie lepší už nie.

Keď bola nahrávka v demo verzii, skúsili sme osloviť hráčov cez našich 
reprezentačných trénerov pánov Stanislava Grigu a Michala Hippa a 
rovnako sme zistili, že ochota a snaha pomôcť bola založená na 
osobnom prístupe ich oboch a do štúdia prišli účastníci MS v JAR (Kucka, 
Hamšík, Zábavník a Sapara). Hráči pomohli naspievať refrén skladby a 
účasť Slovenska na MS 2010 oživuje svojím komentárom Marcel 
Merčiak.

Najväčším uznaním pre novú hymnu bolo jej slávnostné predstavenie 
verejnosti v hoteli Bôrik v Bratislave za účasti významných osobností 
futbalu, kultúry a slovenských médií. Jozef Adamec, Ján Švehlík, bratia 
Čapkovičovci, Titus Buberník, rodičia Petra Dubovského,  rodina Jána 
Popluhára, reprezentačný tréner Michal Hipp, sekretár SFZ Jozef 
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Kliment, nezabudnuteľný  moderátor Karol Polák, predstavitelia obcí, 
kde má fanklub korene: Bernolákovo, Soľčany a Veľké Orvište. Členovia 
fanklubu asistovali krstným rodičom pri krste hymny. Krstnými rodičmi 
boli národná umelkyňa Mária Kráľovičová a Dr. Jozef Vengloš.

Národná umelkyňa Mária Kráľovičová  symbolicky v deň svojich 
umeleckých menín „Marína“ prijala kyticu a báseň s rovnakých názvom 
úžasne  aj predniesla. Dr. Jozef Vengloš je najúspešnejší  tréner  
Slovenska asi všetkých čias. Krstní rodičia symbolicky, sypaním 
roztrhaných červených a žltých kariet v podobe odtrhnutých lupeňov 
kvetov, priali nahrávke a slovenskému futbalu svetový úspech, aby sa 
skladba stala naozajstnou hymnou a aby si ju fanúšikovia mohli s 
hrdosťou spievať.

Text  hymny fanklubu
Spomeňme tých, čo dotkli sa hviezd
idoly, lásky našich mám
slávne časy, keď bavili svet
Adamec, Kvašňák, Popluhár.

Povstaňme v duchu keď ich synovia chcú
dvojkríž do výšin niesť
nech naše hlasy nikdy neutíchnu
nech Slovenskom znie.

Refrén:
Každý z nás je na tej istej lodi
jeden súzvuk - jeden hlas
chceme za vami stáť, na kraj sveta sa plaviť
spoločne padať aj vyhrávať.

Futbal je hra, vášeň  i liek
v súbojoch nesmieš uhýbať
víťazný duch, slávne góly
Dobiáš,  Švehlík, Belehrad

Povstaňme v duchu, keď ich synovia chcú
dvojkríž do výšin miesť
nech naše hlasy nikdy neutíchnu
nech Slovenskom znie

Refrén:
Mgr. Roman Táborský

Hymna fanklubu slovenskej futbalovej reprezentácie

V sobotu 15. decembra sa v našom kultúrnom dome uskutočnil už 5. 
ročník turnaja v mariáši. K stolom zasadol rekordný počet - 45 
účastníkov. O pol desiatej sa hráči pustili do päťkolového zápolenia 
(švajčiarskou formou) o najšikovnejšieho kartára. Za stoly sadli hráči zo 
širokého okolia, ale i domáci kartári Jaroslav Glasnák (umies. 14), Emil 
Šiška a Dodo Marek. 

Po celodennom hraní sa nakoniec zrodilo trio víťazov v poradí: 1. 
Štefan Orviský z Dolného Lopašova, 2. Ján Beňačka z Trenčína, Milan 
Markovič z Moravian nad Váhom. Úspešní hráči sa podelili o množstvo 
cien, ktoré pre nich pripravili organizátori Bohuš Herceg, Vladimír 
Tomášik a Jozef Svetlík. 

Turnaj v mariáši

Všetci účastníci si pochutili na tradičnom guláši od Bohuša Hercega. 
Ďakujeme za pomoc sponzorom, obsluhe v bufete Milke Vavrincovej, 

Jajovi Vavrincovi a Vilme Horváthovej, Katke Kováčikovej pri spracovaní 
výsledkov.

Vidíme sa znovu o rok.
Bohuš Herceg 

Vážení športoví priznivci, vážení občania!
Čas veľmi rýchlo uteká a už tu máme koniec prvej časti futbalového 

ročníka 2012/2013. Vo väčšine prípadov je to čas na zhodnotenie 
predchádzajúcej časti súťaže.

Ako som Vás už informoval v jesennom príspevku, do nového ročníka A-
mužstvo nastúpilo s minimálnymi zmenami. Aktívnu kariéru končil 
štyridsiatnik RastislavKostka. Naopak, smerom do vnútra, prišiel Patrik 
Radošovský a Miroslav Tanáč. A-mužstvo v jesennej časti 
odohralo 15 zápasov, kde so 6 výhrami, 2 remízami a 7 
prehrami nazbieralo 20 bodov a so skóre 38:40 sa 
umiestnilo na 9. mieste, kde ho od tretieho miesta delia len 4 
body. Len pre zaujímavosť, na konci celého odohraného 
minulého ročníka A-mužstvo nazbieralo dohromady 31 
bodov. Výkony počas jesennej časti boli kolísavé, čo bolo 
občas ovplyvnené aj viacerými zraneniami hráčov. 

Čo nás čaká ďalej? To nám ukážu najbližšie týždne. 
Začiatkom roka by sa mala konať výročná schôdza, kde by sa 
mal znova voliť nový výbor, nastaviť finančné podmienky a 
absolvovať kvalitnú prípravu. Všetci záujemcovia sú vítaní. 
Či mužstvo zostane pohromade, alebo sa obmení, sa vyrieši 
do konca apríla. Prvé jarné kolo začína 1.5.2012. 

Určite miesto v tomto príspevku majú ľudia, ktorí 
pomáhajú pri futbale pri majstrovských zápasoch, za čo im 
patrí veľká vďaka. Sú to napr. Peter Vavrinec, Miroslav Kováč, 
Ladislav Kuník, Tomáš Drlička, usporiadatelia, dievčatá, 
ktoré pomáhajú pri vyberaní vstupného, fanúšikovia, pre 
ktorých sa futbal hrá. Takisto by som chcel poďakovať za 
zabezpečenie občerstvenia pri príležitosti ukončenia 
jesennej časti, a to p. Hercegovi a p. Djenkovi. Takisto aj p. 
Táborskému, ktorý nás “napája” vodou. 

Na záver Vám v mene Telovýchovnej jednoty Slovan Veľké 
Orvište prajem veselé Vianoce a štastný nový rok 2013.

Ing. Jozef Bartko
predseda TJ

Výsledná tabuľka - Oblastné majstrovstvá 
dospelí po 15. kole Sezóna - 2012/2013

Čo čaká mužstvo dospelých v roku 2013?
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Pokračovanie zážitkov z orvištského šenku nemôžem začať inak ako 
slovami známej piesne La Paloma v podaní  vtedajšieho „šenkového 
speváckeho zboru“. Silven a Aladár „Vavrincovíci“,  široká partia murárov 
a ďalších pracovníkov na tunajšom JRD mali cestou z práce prvú 
zastávku v šenku. Keď sa zišla dobrá partia, bola aj dobrá nálada. A keď 
bola dobrá nálada, tak sa aj spievalo. Spievali všetky možné pesničky, ale 
najradšej som mal tú ich „La Palomu“. Mala prekrásne slová a tie som 
dovtedy nikdy nikde nepočul. Keď bola táto partia spolu, tak mi ju na 
moje prosby spievali. Poprosil som Silvenka, aby mi ju napísal. A tak aj 
spravil. A vždy, keď je to možné, dám si ju zahrať a, samozrejme, si ju aj 
spievam. 

Druhou takou speváckou skupinou boli Nedorostovci. Jožko (s tým sa 
stretávam a spomíname), Mikulko a ďalší. Ich obľúbenou pesničkou bola 
„Keď som šiel s Maruškou naposledy“. A takto by som mohol ďalej 
pokračovať. 

Samozrejme, že nemôžem opomenúť najznámejšiu osobnosť – Janka. 
Keď som chcel, aby mi išiel zbierať poháre, lamentoval, že nemá kedy, 
lebo musí ísť zvoniť alebo triesky štiepať. 

Hovorilo sa, že na každej dedine boli najdôležitejšie osoby richtár, farár, 
šenkár, organista a obecný pastier. Asi je to tak, lebo aj škôlkari ma 
poznali a na ulici zdravili – Ahoj, ujo šenkár, a ja som ich zasa vyspovedal 
a dozvedel som sa, čo v ktorej rodine varili v nedeľu na obed.

A keď sme pri varení, tak sa tu trochu pristavíme. Raz, kto iný ako Zdeno 
Bernuš, nazbieral v Blacinách slimákov, bola ich plná igelitka. Doniesol 
mi ich do šenku, aby som ich pripravil. Ale ja som to ešte v živote nerobil. 
No toľko do mňa dobiedzal, až som sa nechal prehovoriť. Hovorím, ale 
mi musíte s tým pomôcť. Vysypal som slimákov do drezu a napustil som 
na ne vodu. Slimáky nič, asi si mysleli že prší.  Nalial som na ne olej a zasa 
nič, posolil som ich –nič, nalial som na ne ocot a zasa nič. Slimáky si 
lebedili v ulitách.  Hovorím teda: „Chlapci, nedá sa nič robiť, ideme ich 
vyťahovať“. Jožko Benko šenkoval a s ďalšími som vyťahoval slimákov. 
Jasné, že niektorí sa nám rozbehli a aj to tak vyzeralo. A keď boli vonku, 
už to išlo ľahko. V hrnci som ich trochu povaril, hodil na pekáč, pridal 
rôzne špécie, vložil do trúby a za pár minút bola pochúťka hotová. 
Samozrejme, že chlapi sedeli v šenku a čakali na výsledok. Keď to bolo 
hotové, dal som všetko aj s plechom na pult a veru každý si vzal a 
ochutnal. Na druhý deň celá dedina rozprávala, že v šenku jedli slimákov. 
Ale potom som mal ja ostudu s upratovačkou, lebo niekoľko slimákov 
nám slimačím tempom ušlo. Ráno boli na záchode, na okne, na 
obkladačkách a upratovačka nechcela ísť do kuchyne, tak sa jej to 
hnusilo.

Raz mi doniesol Stano Mihálik (Bašovan) očistenú nutriu (on ich 
choval), aby som ju pripravil. Prečo nie? 
Dal som ju na plech do trúby a keď sa to 
pieklo, rozvoniavalo to až von. Chlapi sa 
chodili pýtať, čo to pečiem. Keď to bolo 
upečené, dal som nutriu aj s plechom na 
pult a kto chcel, tak si vzal. A, veru, jedli 
všetci. 

Inokedy mi doniesli z družstva býčie a 
kančie žľazy. Urobil som aj tie. A všetci si 
zasa pochvaľovali. Trochu mi ostalo a dal 
som ich do chladničky, reku budem mať 
na zajtra. Upratovačka (p. Zemková) sa 
pýtala, čo to bolo, že to bolo veľmi 
chutné. Keď som jej povedal čo, tak už aj 
utekala zvracať. A nikdy viac sa už ničoho 
v chladničke nechytala. 

Na želanie Zdena som takto pohostil aj 
jedného futbalového rozhodcu a Veľké 
Orvište vyhralo...                    

Ešte chvíľu ostanem pri kuchyni. Bolo 
pred hodovou zábavou a futbalisti robili 
zabíjačku. Samozrejme, že tam šéfoval 
Zdeno. Bolo treba očistiť cesnak. Túto 
úlohu dal Zdeno Lackovi Polákovi, ale 
ešte predtým mu schoval okuliare a 
namiesto cesnaku mu do misky 

nazbieral malých kamienkov.  Keď mu to nešlo očistiť, potom Zdeno s 
údivom „objavil“ príčinu...  

Keď prišli výrobky studenej kuchyne, Pepovi som musel vždy odložiť 
chlebíčky, tlačenku a šunkový salám.

Ale zažil som aj horor a nie jeden. Raz na záverečnú zaspal jeden 
zákazník pri stole. Zobudil som ho a on sa postavil, že ide preč. Poplietol 
si dvere a narazil hlavou do sklenej výplne. Spadol na kolená a z 
rozbitého skla ostali trčať špice. Chcel sa postaviť, ale nejako mu to nešlo, 
nemal stabilitu. Hlavu a krk mal na druhej strane dverí nad rozbitým 
sklom. Stačil iba malý pohyb a bol by si porezal krk. Niekoľko ľudí bolo 
ešte v šenku, ale všetci sme boli ako prikovaní. Nikto nebol schopný 
zakročiť. Báli sme sa, že ho náš pohyb alebo krik vyruší a bude veľká 
tragédia. Ešte teraz mi pri písaní naskakuje husia koža. 

Boli aj nedorozumenia. Napr. došiel mi na kontrolu Dozorný výbor 
Jednoty z Veľkého Orvišťa. Došli naschvál práve na hodovú sobotu. Nuž, 
ale mali smolu. Keď chceli ísť merať obsah poldecákov, tie sa nejakým 
„záhadným“ spôsobom prevrátili a nebolo čo merať. 

Zažil som aj mnoho bitiek a hádok. Avšak s odstupom času 
konštatujem, že sme boli všetci správna partia v správnom čase na 
správnom mieste – pred pultom aj za pultom. 

Spoznal som tam väčšinou dobrých ľudí. Nedá mi, aby som aspoň 
niektorých nespomenul. Napr. Jaro Košinár, Tomáš Drlička, Ivan Folajtár, 
Emil Glasnák, Tóno Sumer  a ďalší a ďalší. Niektorí už zomreli – Tibor 
Michel, Jozef Benko, Janko Folajtár (Bubnáš),  Zemko, Zdeno Bernuš, ale 
hlavne „Silvenko“. Ochotne ma zastupoval a ja som sa zatiaľ naháňal za 
loptou. On si chcel zahrať mariáš, posedieť s kamarátmi, ale kvôli mne 
nemohol. Až teraz, keď som  asi v takom veku ako on vtedy, to plne 
chápem a ďakujem mu. Mohol som sa na neho plne spoľahnúť. 

Ďakujem redakcii, že mi umožnila podeliť sa aspoň časťou týchto 
spomienok s čitateľmi Orvištských novín. Všetkým čitateľom prajem 
šťastné Vianoce, veľa zdravia, pokoja a lásky do ďalších rokov.

Tieto moje spomienky zo šenku, vlastne akýsi monológ, nemôžem 
inak zakončiť, ako slovami z „La Paloma“ v podaní speváckeko zboru z 
orvištského šenku:

 
...mladosti pár dní slnečných hneď sa pominú, 
šťastie jak biely holub za obzor letí, 
láska je maják, čo životom nám svieti...

Anton Hrnčiar

RÔZNE

Život je more, roky jak vlnky plynú...

Želám Vám

šťastné a pokojné Vianoce, 

v novom roku pevné zdravie 

a veľa úspechov.
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a veľa úspechov.

Ľudovít Boleček

starosta obce Veľké Orvište 

Ľudovít Boleček
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zdrobneninou slova húf – húfik, ale 
podobne ako pri spojeniach kŕdeľ 

detí, kŕdeľ oviec možno podstatné 
meno kŕdeľ pri miernom posunutí 

významu spájať aj s rybami. Nie vždy 
je to však jednoduché určiť. Pri 

prekladaní trilógie Firelight (slov. 

preklad Draki) o drakoch som musela 
riešiť, ako nazvať ich skupinu. Črieda 

drakov? Svorka? Húf...? Schválne, čo 

by ste dali vy? ☺ Mimochodom, práve 
v týchto dňoch vychádza na trh druhá 

zo série Draki kníh s názvom Útek! 

 Pour féliciter 2013! 

Na vianočných a novoročných pohľadniciach alebo na samostatných 

novoročenkách sa stretávame s dvojslovnou formulkou pour féliciter 
[vysl. pur félisité], spravidla v spojení s príslušným letopočtom 
označujúcim nadchádzajúci rok. Toto ustálené, všeobecne známe a 

medzinárodne používané slovné spojenie nahrádza prianie šťastia v 
novom roku. Častejšie sa  – z úsporných dôvodov – namiesto slov pour 

féliciter používa skratka, pri ktorej sa slová nahrádzajú začiatočnými 
písmenami. Tie bývajú veľké alebo malé a dáva sa za nimi bodka, napr. P. 

F. alebo p. f., niekedy sa uvádzajú bez bodiek a bez medzier – Pf i pf. Za 
skratkou sa môže uvádzať plný letopočet, napr. P. F. 2013, p. f. 20132, 
alebo letopočet skrátený na posledné dve číslice – vtedy sa namiesto 

číslic označujúcich tisícročie a storočie píše apostrof – P. F. '13, p. f. '13, Pf 
'08 i pf '13.  Na záver si teda spoločne zaželajme – POUR FÉLICITER 2013!

šéfredaktorka

Na záver pracovného roka starosta obce pozval na tradičný večierok 
do klubu seniorov zamestnancov obce,  poslancov, členov komisií, 

Ukončenie pracovného roka 

redakcia on

Traja králi, trojkráľový

Nielen záver kalendárneho roka, ale aj začiatok nasledujúceho nového 
roka sa vyznačuje niekoľkými sviatkami. Prvého januára oslavujeme 

Nový  rok a pripomíname si Deň vzniku Slovenskej republiky. Šiesty 
január zasa  tradične patrí sviatku Troch kráľov. Názov tohto sviatku 
píšeme s veľkým  začiatočným písmenom, lebo je to vlastné meno. No 

ak máme na mysli biblických mudrcov, ktorí sa prišli do Betlehema 
pokloniť narodenému Ježišovi,  v ľudovej tradícii nazývaných  traja králi  

(Gašpar, Melichar a Baltazár),  slovné spojenie traja králi píšeme s malým 
začiatočným písmenom, lebo nejde o vlastné meno. Zložené prídavné 

meno trojkráľový píšeme s malým začiatočným písmenom v oboch 
prípadoch, teda aj vtedy, keď sa vzťahuje na pomenovanie sviatku, 
napríklad v spojeniach trojkráľové koledy, trojkráľový večer, trojkráľové 

zvyky.

Kŕdeľ rýb alebo húf rýb?

K Vianociam bezpochyby patrí aj nejaká tá ryba na stole. Aké je však 

správne pomenovanie skupiny rýb? Skupiny zvierat majú často v 
závislosti od druhu rozličné pomenovania.  Napríklad pri vlkoch a psoch 
hovoríme o svorke, pri väčšej skupine zvierat (väčšinou kopytníkov) o 

čriede, napr. črieda oviec, alebo o stáde, napr. stádo kráv, stádo antilop. 
Slovom stádo sa pomenúva napríklad aj skupina slonov. V súvislosti s 

vtákmi používame na vyjadrenie väčšieho množstva  či skupiny slovo 
kŕdeľ, napr. kŕdeľ divých husí, kŕdeľ sliepok, a zoskupenie lietavého 

hmyzu označujeme zvyčajne ako roj – roj včiel, roj komárov. Väčšiu 
skupinu rýb či iných morských živočíchov, alebo nelietavého hmyzu 
nazývame húf, napr. húf sardiniek, húf morských koníkov, húf mravcov. 

Niekedy sa však najmä v súvislosti s menšou skupinou rýb stretávame aj 
s pomenovaním kŕdeľ, kŕdlik. Menšie množstvo rýb sa dá vyjadriť aj 

Jazykové okienko

zástupcov občianskych združení, podnikateľov a ďalších občanov, 
ktorí počas roka svojou prácou a aktivitou prispeli k rozvoju obce.     

RÔZNE
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Pokračovanie zážitkov z orvištského šenku nemôžem začať inak ako 
slovami známej piesne La Paloma v podaní  vtedajšieho „šenkového 
speváckeho zboru“. Silven a Aladár „Vavrincovíci“,  široká partia murárov 
a ďalších pracovníkov na tunajšom JRD mali cestou z práce prvú 
zastávku v šenku. Keď sa zišla dobrá partia, bola aj dobrá nálada. A keď 
bola dobrá nálada, tak sa aj spievalo. Spievali všetky možné pesničky, ale 
najradšej som mal tú ich „La Palomu“. Mala prekrásne slová a tie som 
dovtedy nikdy nikde nepočul. Keď bola táto partia spolu, tak mi ju na 
moje prosby spievali. Poprosil som Silvenka, aby mi ju napísal. A tak aj 
spravil. A vždy, keď je to možné, dám si ju zahrať a, samozrejme, si ju aj 
spievam. 

Druhou takou speváckou skupinou boli Nedorostovci. Jožko (s tým sa 
stretávam a spomíname), Mikulko a ďalší. Ich obľúbenou pesničkou bola 
„Keď som šiel s Maruškou naposledy“. A takto by som mohol ďalej 
pokračovať. 

Samozrejme, že nemôžem opomenúť najznámejšiu osobnosť – Janka. 
Keď som chcel, aby mi išiel zbierať poháre, lamentoval, že nemá kedy, 
lebo musí ísť zvoniť alebo triesky štiepať. 

Hovorilo sa, že na každej dedine boli najdôležitejšie osoby richtár, farár, 
šenkár, organista a obecný pastier. Asi je to tak, lebo aj škôlkari ma 
poznali a na ulici zdravili – Ahoj, ujo šenkár, a ja som ich zasa vyspovedal 
a dozvedel som sa, čo v ktorej rodine varili v nedeľu na obed.

A keď sme pri varení, tak sa tu trochu pristavíme. Raz, kto iný ako Zdeno 
Bernuš, nazbieral v Blacinách slimákov, bola ich plná igelitka. Doniesol 
mi ich do šenku, aby som ich pripravil. Ale ja som to ešte v živote nerobil. 
No toľko do mňa dobiedzal, až som sa nechal prehovoriť. Hovorím, ale 
mi musíte s tým pomôcť. Vysypal som slimákov do drezu a napustil som 
na ne vodu. Slimáky nič, asi si mysleli že prší.  Nalial som na ne olej a zasa 
nič, posolil som ich –nič, nalial som na ne ocot a zasa nič. Slimáky si 
lebedili v ulitách.  Hovorím teda: „Chlapci, nedá sa nič robiť, ideme ich 
vyťahovať“. Jožko Benko šenkoval a s ďalšími som vyťahoval slimákov. 
Jasné, že niektorí sa nám rozbehli a aj to tak vyzeralo. A keď boli vonku, 
už to išlo ľahko. V hrnci som ich trochu povaril, hodil na pekáč, pridal 
rôzne špécie, vložil do trúby a za pár minút bola pochúťka hotová. 
Samozrejme, že chlapi sedeli v šenku a čakali na výsledok. Keď to bolo 
hotové, dal som všetko aj s plechom na pult a veru každý si vzal a 
ochutnal. Na druhý deň celá dedina rozprávala, že v šenku jedli slimákov. 
Ale potom som mal ja ostudu s upratovačkou, lebo niekoľko slimákov 
nám slimačím tempom ušlo. Ráno boli na záchode, na okne, na 
obkladačkách a upratovačka nechcela ísť do kuchyne, tak sa jej to 
hnusilo.

Raz mi doniesol Stano Mihálik (Bašovan) očistenú nutriu (on ich 
choval), aby som ju pripravil. Prečo nie? 
Dal som ju na plech do trúby a keď sa to 
pieklo, rozvoniavalo to až von. Chlapi sa 
chodili pýtať, čo to pečiem. Keď to bolo 
upečené, dal som nutriu aj s plechom na 
pult a kto chcel, tak si vzal. A, veru, jedli 
všetci. 

Inokedy mi doniesli z družstva býčie a 
kančie žľazy. Urobil som aj tie. A všetci si 
zasa pochvaľovali. Trochu mi ostalo a dal 
som ich do chladničky, reku budem mať 
na zajtra. Upratovačka (p. Zemková) sa 
pýtala, čo to bolo, že to bolo veľmi 
chutné. Keď som jej povedal čo, tak už aj 
utekala zvracať. A nikdy viac sa už ničoho 
v chladničke nechytala. 

Na želanie Zdena som takto pohostil aj 
jedného futbalového rozhodcu a Veľké 
Orvište vyhralo...                    

Ešte chvíľu ostanem pri kuchyni. Bolo 
pred hodovou zábavou a futbalisti robili 
zabíjačku. Samozrejme, že tam šéfoval 
Zdeno. Bolo treba očistiť cesnak. Túto 
úlohu dal Zdeno Lackovi Polákovi, ale 
ešte predtým mu schoval okuliare a 
namiesto cesnaku mu do misky 

nazbieral malých kamienkov.  Keď mu to nešlo očistiť, potom Zdeno s 
údivom „objavil“ príčinu...  

Keď prišli výrobky studenej kuchyne, Pepovi som musel vždy odložiť 
chlebíčky, tlačenku a šunkový salám.

Ale zažil som aj horor a nie jeden. Raz na záverečnú zaspal jeden 
zákazník pri stole. Zobudil som ho a on sa postavil, že ide preč. Poplietol 
si dvere a narazil hlavou do sklenej výplne. Spadol na kolená a z 
rozbitého skla ostali trčať špice. Chcel sa postaviť, ale nejako mu to nešlo, 
nemal stabilitu. Hlavu a krk mal na druhej strane dverí nad rozbitým 
sklom. Stačil iba malý pohyb a bol by si porezal krk. Niekoľko ľudí bolo 
ešte v šenku, ale všetci sme boli ako prikovaní. Nikto nebol schopný 
zakročiť. Báli sme sa, že ho náš pohyb alebo krik vyruší a bude veľká 
tragédia. Ešte teraz mi pri písaní naskakuje husia koža. 

Boli aj nedorozumenia. Napr. došiel mi na kontrolu Dozorný výbor 
Jednoty z Veľkého Orvišťa. Došli naschvál práve na hodovú sobotu. Nuž, 
ale mali smolu. Keď chceli ísť merať obsah poldecákov, tie sa nejakým 
„záhadným“ spôsobom prevrátili a nebolo čo merať. 

Zažil som aj mnoho bitiek a hádok. Avšak s odstupom času 
konštatujem, že sme boli všetci správna partia v správnom čase na 
správnom mieste – pred pultom aj za pultom. 

Spoznal som tam väčšinou dobrých ľudí. Nedá mi, aby som aspoň 
niektorých nespomenul. Napr. Jaro Košinár, Tomáš Drlička, Ivan Folajtár, 
Emil Glasnák, Tóno Sumer  a ďalší a ďalší. Niektorí už zomreli – Tibor 
Michel, Jozef Benko, Janko Folajtár (Bubnáš),  Zemko, Zdeno Bernuš, ale 
hlavne „Silvenko“. Ochotne ma zastupoval a ja som sa zatiaľ naháňal za 
loptou. On si chcel zahrať mariáš, posedieť s kamarátmi, ale kvôli mne 
nemohol. Až teraz, keď som  asi v takom veku ako on vtedy, to plne 
chápem a ďakujem mu. Mohol som sa na neho plne spoľahnúť. 

Ďakujem redakcii, že mi umožnila podeliť sa aspoň časťou týchto 
spomienok s čitateľmi Orvištských novín. Všetkým čitateľom prajem 
šťastné Vianoce, veľa zdravia, pokoja a lásky do ďalších rokov.

Tieto moje spomienky zo šenku, vlastne akýsi monológ, nemôžem 
inak zakončiť, ako slovami z „La Paloma“ v podaní speváckeko zboru z 
orvištského šenku:

 
...mladosti pár dní slnečných hneď sa pominú, 
šťastie jak biely holub za obzor letí, 
láska je maják, čo životom nám svieti...

Anton Hrnčiar

RÔZNE

Život je more, roky jak vlnky plynú...

Želám Vám

šťastné a pokojné Vianoce, 

v novom roku pevné zdravie 

a veľa úspechov.

Želám Vám

šťastné a pokojné Vianoce, 

v novom roku pevné zdravie 

a veľa úspechov.

Ľudovít Boleček

starosta obce Veľké Orvište 

Ľudovít Boleček

starosta obce Veľké Orvište 

zdrobneninou slova húf – húfik, ale 
podobne ako pri spojeniach kŕdeľ 

detí, kŕdeľ oviec možno podstatné 
meno kŕdeľ pri miernom posunutí 
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drakov? Svorka? Húf...? Schválne, čo 

by ste dali vy? ☺ Mimochodom, práve 
v týchto dňoch vychádza na trh druhá 

zo série Draki kníh s názvom Útek! 

 Pour féliciter 2013! 

Na vianočných a novoročných pohľadniciach alebo na samostatných 

novoročenkách sa stretávame s dvojslovnou formulkou pour féliciter 
[vysl. pur félisité], spravidla v spojení s príslušným letopočtom 
označujúcim nadchádzajúci rok. Toto ustálené, všeobecne známe a 

medzinárodne používané slovné spojenie nahrádza prianie šťastia v 
novom roku. Častejšie sa  – z úsporných dôvodov – namiesto slov pour 

féliciter používa skratka, pri ktorej sa slová nahrádzajú začiatočnými 
písmenami. Tie bývajú veľké alebo malé a dáva sa za nimi bodka, napr. P. 

F. alebo p. f., niekedy sa uvádzajú bez bodiek a bez medzier – Pf i pf. Za 
skratkou sa môže uvádzať plný letopočet, napr. P. F. 2013, p. f. 20132, 
alebo letopočet skrátený na posledné dve číslice – vtedy sa namiesto 

číslic označujúcich tisícročie a storočie píše apostrof – P. F. '13, p. f. '13, Pf 
'08 i pf '13.  Na záver si teda spoločne zaželajme – POUR FÉLICITER 2013!

šéfredaktorka

Na záver pracovného roka starosta obce pozval na tradičný večierok 
do klubu seniorov zamestnancov obce,  poslancov, členov komisií, 

Ukončenie pracovného roka 

redakcia on

Traja králi, trojkráľový

Nielen záver kalendárneho roka, ale aj začiatok nasledujúceho nového 
roka sa vyznačuje niekoľkými sviatkami. Prvého januára oslavujeme 

Nový  rok a pripomíname si Deň vzniku Slovenskej republiky. Šiesty 
január zasa  tradične patrí sviatku Troch kráľov. Názov tohto sviatku 
píšeme s veľkým  začiatočným písmenom, lebo je to vlastné meno. No 

ak máme na mysli biblických mudrcov, ktorí sa prišli do Betlehema 
pokloniť narodenému Ježišovi,  v ľudovej tradícii nazývaných  traja králi  

(Gašpar, Melichar a Baltazár),  slovné spojenie traja králi píšeme s malým 
začiatočným písmenom, lebo nejde o vlastné meno. Zložené prídavné 

meno trojkráľový píšeme s malým začiatočným písmenom v oboch 
prípadoch, teda aj vtedy, keď sa vzťahuje na pomenovanie sviatku, 
napríklad v spojeniach trojkráľové koledy, trojkráľový večer, trojkráľové 

zvyky.

Kŕdeľ rýb alebo húf rýb?

K Vianociam bezpochyby patrí aj nejaká tá ryba na stole. Aké je však 

správne pomenovanie skupiny rýb? Skupiny zvierat majú často v 
závislosti od druhu rozličné pomenovania.  Napríklad pri vlkoch a psoch 
hovoríme o svorke, pri väčšej skupine zvierat (väčšinou kopytníkov) o 

čriede, napr. črieda oviec, alebo o stáde, napr. stádo kráv, stádo antilop. 
Slovom stádo sa pomenúva napríklad aj skupina slonov. V súvislosti s 

vtákmi používame na vyjadrenie väčšieho množstva  či skupiny slovo 
kŕdeľ, napr. kŕdeľ divých husí, kŕdeľ sliepok, a zoskupenie lietavého 

hmyzu označujeme zvyčajne ako roj – roj včiel, roj komárov. Väčšiu 
skupinu rýb či iných morských živočíchov, alebo nelietavého hmyzu 
nazývame húf, napr. húf sardiniek, húf morských koníkov, húf mravcov. 

Niekedy sa však najmä v súvislosti s menšou skupinou rýb stretávame aj 
s pomenovaním kŕdeľ, kŕdlik. Menšie množstvo rýb sa dá vyjadriť aj 

Jazykové okienko

zástupcov občianskych združení, podnikateľov a ďalších občanov, 
ktorí počas roka svojou prácou a aktivitou prispeli k rozvoju obce.     

RÔZNE
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OZNAMY

Starosta obce Vás srdečne 
pozýva na tradičné stretnutie 

pri príležitosti uvítania 
nového roka 

20132013
Stretneme sa 

pred polnocou 
pred obecným úradom.           

starosta obce

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.

Január 11. piatok
Február 22. piatok
Marec

 

-
Apríl

 

5. piatok
Máj

 

17. piatok
Jún

 
28. piatok

Júl
 

-

Zb
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vý

 p
a

p
ie

r
P

la
st

y

 
Január 15. utorok 
Február 26. utorok 
Marec - 
Apríl 9. utorok 
Máj 21. utorok 
Jún - 
Júl 2. 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)

Zb
er

o
vé

 s
kl

o Január 8. utorok 
Február 19. utorok 
Marec - 
Apríl 2. utorok 
Máj 14. utorok 
Jún 25. utorok 
Júl - 

1 100 l kontajner  Sklo
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)

Termíny zbery odpadu 2013

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.


