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Z obecnej matriky
Obec Veľké Orvište mala k 01.10.2013 1064 

obyvateľov. Na trvalý pobyt sa prihlásilo 9 
občanov, z trvalého pobytu sa odhlásili 3 
občania, zomreli 4 občania. V súčasnosti v obci 
žije 1066 občanov.

V období od 01.10.2013 do 31.12.2013 sa v 
obci nenarodilo žiadne dieťa.

V tomto období sme sa rozlúčili:

Hedviga Krakovíková, 
Antonín Vavrinec, 
Vojtech Melicher, 
Marta Vavrincová

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

65 rokov: Beáta Šišková

70 rokov: Emil Hollý, Vlasta Šišková, 
Anna Vavrincová

80 rokov: Magdaléna Kováčiková, 
Mikuláš Vavrinec

85 rokov: Alžbeta Szerencesová

december 2013

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Vážení občania,
na schôdzach obecného zastupiteľstva 

ďakujem tým z Vás, ktorí ste svojou aktivitou 
pomohli obci pri organizovaní spoločenských 
akcií, ktorí ochraňujete a zveľaďujete obecný 
majetok, pomáhate obci vo svojom osobnom 
voľne. Svojou prácou ste 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 2013 som poďakoval (v zátvorke je 
dátum zasadnutia obecného zastupiteľstva):

1. Romanovi Táborskému a spoločnostiam 
Modrý strom s.r.o., PT Veľkoobchod, KL 
Schateau Krakovany za sponzorovanie 
s p o l o č e n s k é h o  p o s e d e n i a  n a  z á v e r  
pracovného roka 2012 a privítania nového roka 
2013 (28.1.2013),

2. Manželom Strakovím a p. Bolečkovej za 
pomoc pri občerstvení občanov pri privítaní 
nového roku 2013 na námestí (28.1.2013),

3 .  M a t e r s k e j  š k o l e  z a  u d r ž i a v a n i e  
fašiangového zvyku „Pod šable“ (25.2.2013),

4. Základnej škole a materskej škole za 
usporiadanie maškarného plesu (29.4.2013),

5 .  Združeniu r ybárov Záhumnie za  
usporiadanie rybárskych pretekov spojených s 
občerstvením aj pre našich občanov a 

ostatných návštevníkov (29.4.2013),
6.      Spoločnosti Modrý strom za 

sponzorovane návštevy z partnerskej obce zo 
Šakvíc (27.5.2013),

7. Romanovi Táborskému za pomoc pri 
rokovaní so spoločnosťou Západoslovenská 
energetika o urýchlení budovania siete v 
lokalite Topoľové II (27.5.2013),

8. Pani Michelovej za pomoc pri riešení 
sociálnej situácie Ladislava Šimona (27.5.2013),

9.  Komisii kultúry a školstva za program pre 
deti ku Dňu detí (24.6.2013),

10. Združeniu rybárov Záhumnie za detské 
rybárske preteky ku Dňu detí (24.6.2013),

11. Jurajovi Matejíkovi, Tomášovi Šimurkovi a 
Petrovi Šiškovi ml. za nový náter autobusových 
zastávok (24.6.2013),

12. Komisii kultúry a školstva, Združeniu 
rybárov Záhumnie a TJ Slovan Veľké Orvište za 
pomoc pri usporiadaní oslavách 900. výročia 
prvej písomnej zmienky o obci (5.8.2013),

13. Romanovi Táborskému, Komisii kultúry a 
školstva, Alexandrovi Chalánymu, sponzorom 
P. Táborskému, Modrý strom s.r.o., Bomat s.r.o. a 
ďalším za pomoc pri usporiadaní osláv 85. 
výročia futbalu v obci (2.9.2013),

14. Rodičom, ktorí pomohli pri stavbe nových 
sociálnych zariadení v materskej škole: Martine 
Vavrincovej, Andrejovi Šiškovi, Tomášovi 
Hercegovi, Radovanovi Vavrincovi, Miroslavovi 
Fo l a j t á rov i ,  J a ro s l avov i  Tá b o r s k é m u,  
Ľubomírovi Šiškovi, Pavlovi Kyselovi, Petrovi 
Hanšutovi, Jozefovi Šiškovi, Pavlovi Vavrovi, 
Romanovi Folajtárovi, Andree Borisovej, 
Zuzane Bartkovej, Martinovi Bartkovi, 
Adriánovi Hnilkovi (2.9.2013),

15. Firmám Chateau Krakovany s.r.o. a Modrý 
strom s.r.o. za dary pre partnerskú obec 
Šakvice. (2.9.2013),

16. Klubu seniorov Jazmín za údržbu 
kvetinových záhonov na cintoríne (30.9.2013),

17. Komisii sociálnych vecí za usporiadanie 
stretnutia seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším (28.10.2013),

18. Komisii kultúry a školstva za sprievodný 
program pri slávnostnej 
sv. omši na sviatok sv. 
Huberta a privítanie sv. 
Mikuláša (9.12.2013),

1 9 .  R o m a n o v i  
T á b o r s k é m u  z a  
zorganizovanie prvej 
púte do Belgicka na 
miesta, kde pôsobil a 
zomrel patrón obce sv. 
Hubert (9.12.2013),

20. Materskej škole za 
5 .  ro d i č ovs k ý  p l e s  
(9.12.2013),

21. Sociálnej komisii za 
uvítanie novorodencov 
do života (9.12.2013),

22. Základnej škole za 

Starosta ďakuje

Vážení občania,
uplynul ďalší rok a opäť sú tu Vianoce - 

najkrajšie sviatky roka. Čas, kedy slávime 
narodenie Ježiša Krista,  sadáme si  k 
spoločnému stolu, aby sme si prejavili  
vzájomnú úctu a lásku, kedy sa po celoročnom 
zhone tešíme na chvíle pokoja, pohody a 
vzájomného obdarúvania.

Na Vianoce chceme byť blízko seba, 
zaspomínať si na naše detské časy pri 
vianočnom stromčeku, či sa v spomienkach 
vrátiť ku krásnym okamihom v našich životoch.

Vážení občania, ďakujem Vám za každý čin, 
ktorým ste pomohli svojej obci a prispeli k 
tomu, aby život v nej bol lepší. Prajem Vám 
krásne a pokojné prežitie Vianočných sviatkov 
v kruhu svojej rodiny a priateľov, v novom roku 
Vám prajem pevné zdravie, spokojnosť vo 
Vašich rodinách a veľa osobných a pracovných 
úspechov.

Ľudovít Boleček, starosta

Príhovor starostu

1. kolo:
Prvého kola volieb sa zúčastnilo 94 voličov z 

celkového počtu 885 zapísaných voličov, čo je 
10,6 %.

Počet platných hlasov pre jednotlivých 
kandidátov na predsedu samosprávneho kraja:

Tibor Mikuš – 61
József Nagy – 3
Andrej Richnák – 9
Ivan Uhliarik – 12

usporiadanie vianočných trhov (9.12.2013),
23. Bohušovi Hercegovi za usporiadanie 6. 

Ročníka turnaja v mariáši (9.12.2013),
24. Ing. Jozefovi Bartkovi za dlhoročnú prácu 

vo funkcii predsedu Slovan Veľké Orvište 
(9.12.2013).

Ľudovít Boleček, starosta

Voľby do orgánov 
samosprávnych krajov

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
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Z poslancov najviac hlasov získal:
Jozef Bolješik – 46
Miloš Tamajka – 29
Remo Cicutto – 25
Ivan Borovský – 23
Milan Gajdoš – 22

2. kolo:
Druhého kola volieb sa zúčastnilo 130 voličov z celkového počtu 

888 zapísaných voličov, čo je 14,6 %.
Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov na predsedu 

samosprávneho kraja:
Jozef Mikuš – 127
József Berényi – 3

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Na začiatku novembra je v kalendári spomienka na patróna 
poľovníkov sv. Huberta. Tento svätec je zobrazený v erbe našej obce a je 
patrónom našej obce.

Jeho atribúty - luk, šípy, jeleň – priamo evokujú legendárny príbeh. 
Pointou nie je obraz banálnej poľovačky. Príbeh skrýva vo výjave s 
krížom uprostred parožia otázku - výčitku: „Prečo hľadáš v lesoch iba 
zver? Je načase, aby si začal hľadať Boha a slúžiť mu...“

Toľko legenda. V reálnom živote sa znej predsa čosi uplatnilo. Utiahol 
sa na sedem rokov ako pustovník do ardenských lesov, potom vykonal 
púť do Ríma. Húževnatou prípravou dosiahol sviatosť kňazstva a asi v 
roku 705 sa stal biskupom v Maastrichte, neskôr sa presťahoval do 
Lutychu. Cestoval, staval kostoly, ale údajne veľkú pozornosť venoval 
spoločenstvám poľovníkov a rybárov. Zomrel na následky zranenia.

Erb našej obce vychádza z prsteňovej pečate s motívom sv. Huberta 
odtlačenej na urbárskej písomnosti z 25.februára 1790 uloženej v 
Štátnom oblastnom archíve v Nitre. Na základe tejto písomnosti 
schválilo obecné zastupiteľstvo erb obce Veľké Orvište v roku 1995. Erb a 
vlajka obce Veľké Orvište sú zaevidované v Heraldickom registri SR pod 
signatúrou V-58/95.

Ing. Jaroslav Maco

Na prvú novembrovú nedeľu podľa kalendára pripadol sviatok sv. 
Huberta. Ako patróna našej obce a patróna poľovníkov sa uskutočnila 
oslava na pamiatku tohto svätca. Oslava začala sv. omšou v našom 
kostole, ktorú odslúžil vdp. František Bačík. O výzdobu kostola sa 
postarali členovia poľovníckeho združenia „Blacina“. Po skončení sv. 
omše pokračovala oslava na námestí pri kultúrnom dome. Členovia 
komisie kultúry pri OU pripravili malé pohostenie v podobe napečených 
domácich koláčov a sladkých zákuskov.

V chladnom počasí ponúkali aj dobré varené vínko. O dobrú náladu sa 
postarala Vavrinecká trojka.

Komisia kultúry pri OU Veľké Orvište

Oslava sviatku sv. Huberta

Legenda o sv. Hubertovi (655 - 727)



Orvištské noviny-2- 

Z obecnej matriky
Obec Veľké Orvište mala k 01.10.2013 1064 

obyvateľov. Na trvalý pobyt sa prihlásilo 9 
občanov, z trvalého pobytu sa odhlásili 3 
občania, zomreli 4 občania. V súčasnosti v obci 
žije 1066 občanov.

V období od 01.10.2013 do 31.12.2013 sa v 
obci nenarodilo žiadne dieťa.

V tomto období sme sa rozlúčili:

Hedviga Krakovíková, 
Antonín Vavrinec, 
Vojtech Melicher, 
Marta Vavrincová

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

65 rokov: Beáta Šišková

70 rokov: Emil Hollý, Vlasta Šišková, 
Anna Vavrincová

80 rokov: Magdaléna Kováčiková, 
Mikuláš Vavrinec

85 rokov: Alžbeta Szerencesová

december 2013

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Vážení občania,
na schôdzach obecného zastupiteľstva 

ďakujem tým z Vás, ktorí ste svojou aktivitou 
pomohli obci pri organizovaní spoločenských 
akcií, ktorí ochraňujete a zveľaďujete obecný 
majetok, pomáhate obci vo svojom osobnom 
voľne. Svojou prácou ste 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 2013 som poďakoval (v zátvorke je 
dátum zasadnutia obecného zastupiteľstva):

1. Romanovi Táborskému a spoločnostiam 
Modrý strom s.r.o., PT Veľkoobchod, KL 
Schateau Krakovany za sponzorovanie 
s p o l o č e n s k é h o  p o s e d e n i a  n a  z á v e r  
pracovného roka 2012 a privítania nového roka 
2013 (28.1.2013),

2. Manželom Strakovím a p. Bolečkovej za 
pomoc pri občerstvení občanov pri privítaní 
nového roku 2013 na námestí (28.1.2013),

3 .  M a t e r s k e j  š k o l e  z a  u d r ž i a v a n i e  
fašiangového zvyku „Pod šable“ (25.2.2013),

4. Základnej škole a materskej škole za 
usporiadanie maškarného plesu (29.4.2013),

5 .  Združeniu r ybárov Záhumnie za  
usporiadanie rybárskych pretekov spojených s 
občerstvením aj pre našich občanov a 

ostatných návštevníkov (29.4.2013),
6.      Spoločnosti Modrý strom za 

sponzorovane návštevy z partnerskej obce zo 
Šakvíc (27.5.2013),

7. Romanovi Táborskému za pomoc pri 
rokovaní so spoločnosťou Západoslovenská 
energetika o urýchlení budovania siete v 
lokalite Topoľové II (27.5.2013),

8. Pani Michelovej za pomoc pri riešení 
sociálnej situácie Ladislava Šimona (27.5.2013),

9.  Komisii kultúry a školstva za program pre 
deti ku Dňu detí (24.6.2013),

10. Združeniu rybárov Záhumnie za detské 
rybárske preteky ku Dňu detí (24.6.2013),

11. Jurajovi Matejíkovi, Tomášovi Šimurkovi a 
Petrovi Šiškovi ml. za nový náter autobusových 
zastávok (24.6.2013),

12. Komisii kultúry a školstva, Združeniu 
rybárov Záhumnie a TJ Slovan Veľké Orvište za 
pomoc pri usporiadaní oslavách 900. výročia 
prvej písomnej zmienky o obci (5.8.2013),

13. Romanovi Táborskému, Komisii kultúry a 
školstva, Alexandrovi Chalánymu, sponzorom 
P. Táborskému, Modrý strom s.r.o., Bomat s.r.o. a 
ďalším za pomoc pri usporiadaní osláv 85. 
výročia futbalu v obci (2.9.2013),

14. Rodičom, ktorí pomohli pri stavbe nových 
sociálnych zariadení v materskej škole: Martine 
Vavrincovej, Andrejovi Šiškovi, Tomášovi 
Hercegovi, Radovanovi Vavrincovi, Miroslavovi 
Fo l a j t á rov i ,  J a ro s l avov i  Tá b o r s k é m u,  
Ľubomírovi Šiškovi, Pavlovi Kyselovi, Petrovi 
Hanšutovi, Jozefovi Šiškovi, Pavlovi Vavrovi, 
Romanovi Folajtárovi, Andree Borisovej, 
Zuzane Bartkovej, Martinovi Bartkovi, 
Adriánovi Hnilkovi (2.9.2013),

15. Firmám Chateau Krakovany s.r.o. a Modrý 
strom s.r.o. za dary pre partnerskú obec 
Šakvice. (2.9.2013),

16. Klubu seniorov Jazmín za údržbu 
kvetinových záhonov na cintoríne (30.9.2013),

17. Komisii sociálnych vecí za usporiadanie 
stretnutia seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším (28.10.2013),

18. Komisii kultúry a školstva za sprievodný 
program pri slávnostnej 
sv. omši na sviatok sv. 
Huberta a privítanie sv. 
Mikuláša (9.12.2013),

1 9 .  R o m a n o v i  
T á b o r s k é m u  z a  
zorganizovanie prvej 
púte do Belgicka na 
miesta, kde pôsobil a 
zomrel patrón obce sv. 
Hubert (9.12.2013),

20. Materskej škole za 
5 .  ro d i č ovs k ý  p l e s  
(9.12.2013),

21. Sociálnej komisii za 
uvítanie novorodencov 
do života (9.12.2013),

22. Základnej škole za 

Starosta ďakuje

Vážení občania,
uplynul ďalší rok a opäť sú tu Vianoce - 

najkrajšie sviatky roka. Čas, kedy slávime 
narodenie Ježiša Krista,  sadáme si  k 
spoločnému stolu, aby sme si prejavili  
vzájomnú úctu a lásku, kedy sa po celoročnom 
zhone tešíme na chvíle pokoja, pohody a 
vzájomného obdarúvania.

Na Vianoce chceme byť blízko seba, 
zaspomínať si na naše detské časy pri 
vianočnom stromčeku, či sa v spomienkach 
vrátiť ku krásnym okamihom v našich životoch.

Vážení občania, ďakujem Vám za každý čin, 
ktorým ste pomohli svojej obci a prispeli k 
tomu, aby život v nej bol lepší. Prajem Vám 
krásne a pokojné prežitie Vianočných sviatkov 
v kruhu svojej rodiny a priateľov, v novom roku 
Vám prajem pevné zdravie, spokojnosť vo 
Vašich rodinách a veľa osobných a pracovných 
úspechov.

Ľudovít Boleček, starosta

Príhovor starostu

1. kolo:
Prvého kola volieb sa zúčastnilo 94 voličov z 

celkového počtu 885 zapísaných voličov, čo je 
10,6 %.

Počet platných hlasov pre jednotlivých 
kandidátov na predsedu samosprávneho kraja:

Tibor Mikuš – 61
József Nagy – 3
Andrej Richnák – 9
Ivan Uhliarik – 12

usporiadanie vianočných trhov (9.12.2013),
23. Bohušovi Hercegovi za usporiadanie 6. 

Ročníka turnaja v mariáši (9.12.2013),
24. Ing. Jozefovi Bartkovi za dlhoročnú prácu 

vo funkcii predsedu Slovan Veľké Orvište 
(9.12.2013).

Ľudovít Boleček, starosta

Voľby do orgánov 
samosprávnych krajov

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Orvištské noviny -3-december 2013

Z poslancov najviac hlasov získal:
Jozef Bolješik – 46
Miloš Tamajka – 29
Remo Cicutto – 25
Ivan Borovský – 23
Milan Gajdoš – 22

2. kolo:
Druhého kola volieb sa zúčastnilo 130 voličov z celkového počtu 

888 zapísaných voličov, čo je 14,6 %.
Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov na predsedu 

samosprávneho kraja:
Jozef Mikuš – 127
József Berényi – 3
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Na začiatku novembra je v kalendári spomienka na patróna 
poľovníkov sv. Huberta. Tento svätec je zobrazený v erbe našej obce a je 
patrónom našej obce.

Jeho atribúty - luk, šípy, jeleň – priamo evokujú legendárny príbeh. 
Pointou nie je obraz banálnej poľovačky. Príbeh skrýva vo výjave s 
krížom uprostred parožia otázku - výčitku: „Prečo hľadáš v lesoch iba 
zver? Je načase, aby si začal hľadať Boha a slúžiť mu...“

Toľko legenda. V reálnom živote sa znej predsa čosi uplatnilo. Utiahol 
sa na sedem rokov ako pustovník do ardenských lesov, potom vykonal 
púť do Ríma. Húževnatou prípravou dosiahol sviatosť kňazstva a asi v 
roku 705 sa stal biskupom v Maastrichte, neskôr sa presťahoval do 
Lutychu. Cestoval, staval kostoly, ale údajne veľkú pozornosť venoval 
spoločenstvám poľovníkov a rybárov. Zomrel na následky zranenia.

Erb našej obce vychádza z prsteňovej pečate s motívom sv. Huberta 
odtlačenej na urbárskej písomnosti z 25.februára 1790 uloženej v 
Štátnom oblastnom archíve v Nitre. Na základe tejto písomnosti 
schválilo obecné zastupiteľstvo erb obce Veľké Orvište v roku 1995. Erb a 
vlajka obce Veľké Orvište sú zaevidované v Heraldickom registri SR pod 
signatúrou V-58/95.

Ing. Jaroslav Maco

Na prvú novembrovú nedeľu podľa kalendára pripadol sviatok sv. 
Huberta. Ako patróna našej obce a patróna poľovníkov sa uskutočnila 
oslava na pamiatku tohto svätca. Oslava začala sv. omšou v našom 
kostole, ktorú odslúžil vdp. František Bačík. O výzdobu kostola sa 
postarali členovia poľovníckeho združenia „Blacina“. Po skončení sv. 
omše pokračovala oslava na námestí pri kultúrnom dome. Členovia 
komisie kultúry pri OU pripravili malé pohostenie v podobe napečených 
domácich koláčov a sladkých zákuskov.

V chladnom počasí ponúkali aj dobré varené vínko. O dobrú náladu sa 
postarala Vavrinecká trojka.

Komisia kultúry pri OU Veľké Orvište

Oslava sviatku sv. Huberta

Legenda o sv. Hubertovi (655 - 727)
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Púť k svätému Hubertovi do Belgicka

V rámci osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci Veľké Orvište 
bolo cťou pre našich obyvateľov nezabudnúť na svojho patróna - sv. 
Huberta.

V dňoch 8.11.2013 až 11.11.2013 sa uskutočnila púť do Belgicka práve 
k tomuto svätcovi - patrónovi poľovníkov, lukostrelcov, lesných 
robotníkov, mäsiarov, kožušníkov, sústružníkov, matematikov a optikov. 
Hubert pochádzal zo šľachtickej rodiny. Osobná tragédia, ktorou bola 
smrť jeho manželky pri pôrode syna, ho viedla k obráteniu práve na 
Veľký piatok. Vybral sa na lov, kde sa mu nečakane zjavil jeleň so 
žiariacim krížom medzi parohami a prehovoril k nemu nadprirodzený 
hlas, ktorý sa ho opýtal: „Hubert, prečo stále lovíš a naháňaš zver? Je na 
čase, aby si začal hľadať mňa, ktorý sa pre teba obetoval.“

Púte sa zúčastnilo celkom 14 pútnikov za podpory slovenského kňaza 
zo Slovenskej katolíckej misie (SKM) v Bruseli Jaroslava Hanzlíka, ktorý 
nás ochotne sprevádzal od prvého dňa až do skorých ranných hodín 
posledného dňa púte. Venoval sa nám profesionálne pripraveným 
programom sprevádzaním po Belgicku ale aj duchovne - modlitbami a 
sv. omšou.

Na letisku Charleroi nás privítalo typické belgické mrholenie. Napriek 
dažďu sme podľa plánu navštívili Waterloo, ktoré bolo dejiskom 
Napoleonovej poslednej známej bitky, kde podľahol spojeneckej 
armáde. Navštívili sme múzeum a vyhliadku z umelo vytvoreného 
kopca s 226 schodmi, ktorá bola síce náročná a sprevádzaná dažďom, 
ale zato veľmi ocenená pekným výhľadom na okolitú krajinu a prvými 

spoločnými fotografiami. Úlohu fotografa po celý čas našej púte prebral 
starosta Ľudovít Boleček.

Po prehliadke Waterloo sme sa išli ubytovať do hotela takmer v centre 
Bruselu. Hotel bol zaujímavý tým, že bol obložený ako zvonku tak aj 
zvnútra doskami z paliet. Ale to len na okraj. Po ubytovní nasledovala 
prehliadka mesta. Navštívili sme hlavné námestie, budovy európskeho 
parlamentu, typický bufet s belgickými hranolkami - mimochodom boli 
naozaj výborné. Chutili dokonca aj tým, čo rýchle občerstvenie 
neobľubujú. Ďalej sme videli sídlo belgického kráľa a samozrejme 
symboly Bruselu – sochy cikajúceho chlapčeka a dievčatka – ale z 
veľkosti sôch boli viacerí sklamaní. Na rad prišla aj radnica a zopár 
obchodíkov s pravou belgickou čokoládou. V neskorých večerných 
hodinách a značne unavení sme sa pod vedením Jaroslava presunuli 
metrom naspäť do hotela. Brusel je vraj najkrajší pod rúškom tmy a bola 
to naozaj pravda - bol okúzľujúci.

Sobota bola celá venovaná sv. Hubertovi. Navštívili sme mestečko 
Tervueren, kde sv. Hubert zomrel 30.05.724 vyčerpaný a chorý z 
putovania cez vlhké lesy. Pochovaný bol v kostole sv. Petra v Liege. Keď 
jeho syn Floribert dal v roku 744 otvoriť jeho hrob, našiel jeho telo 
neporušené. Malý kostolík v Tervuerene krčiaci sa v lesíku a pri rybníku 
pôsobil opustene, ale jeho história ožila pri našej návšteve. Dokonca 
sme mali neuveriteľné šťastie, keď počas svätej omše, ktorú sme tam 
slávili, priniesli medzi nás aj relikviu svätca - článok prsta v loveckom 
lesnom rohu, ktorú si uctievajú počas slávností sv. Huberta. Po sv. omši 
sme sa krátko prešli po blízkom parku a obzreli si z diaľky jedinečné 
Africké múzeum- jediné svojho druhu.

Pokračovali sme do mesta Louvain. Dôvodom bola návšteva 
románskeho kostola sv. Jakuba, kde majú byť toho času uložené ostatky 
svätca, ktoré boli prenesené po žobráckej revolúcií v októbri 1568 zo 
Saint Hubert. Kostol je však niekoľko desaťročí uzatvorený z dôvodu zlej 
statiky, ale v minulosti bol veľmi významným miestom. Začínali tam totiž 
svätojakubské púte do Santiago de Compostela. V tomto meste sme 
krátko navštívili zaujímavosti mesta, ale predovšetkým kostol sv. 
Antona, kde je zachytený život pátra Damiána de Veuster, ktorý sa 
obetoval a pôsobil na ostrove Molokai, kde sa staral o ľudí postihnutých 
malomocenstvom. Chvíľka ticha bola emotívna a zároveň 
povzbudzujúca do ďalšej púte pri modlitbe a meditácií o najväčšom 
Flámovi v ich dejinách.

Po veľmi intenzívnom, ale krátkom rozhodovaní sme púť nasmerovali 
do mestečka St. Hubert a urobili sme dobre. Pútnický kostol sa vynímal 
už z diaľky. Bývalé opátstvo je dodnes krásne upravené a spolu so 
spomínaným kostolom pôsobili príjemne. Miesto ešte dýchalo 
atmosférou svätého Huberta – kostol sa práve rekonštruuje, ale napriek 
tomu sme v ňom venovali chvíle modlitbe, kompletne sme prehliadli 
jeho zákutia, trezor a poklady v podobe relikvií a sakrálnych cenností a 
výzdoby. Neobišli sme ani suveníry, veď pre nás mali špecifický význam. 
Dozvedeli sme sa zaujímavosti z každoročných pútí a zaujímavosť, že 
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mnísi tu vyšľachtili plemeno poľovníckych psov Svätý Hubert – dnes 
známe pod menom Bloodhound. Plemeno slúžilo nielen na lov zveri, ale 
aj na vyhľadávanie ľudí, ktorý sa napríklad stratili v lesoch. Počas púte 
kňaz pred kostolom posväcuje chleby pre psov, ale aj iným dravcom, aby 
ich chránili pred chorobami a besnotou. Po tomto duchovne 
naplnenom dni sme sa rozhodli a dali si predsavzatie púť vykonať aj 
nasledujúci rok. Pevne veríme v požehnanie a silu vrátiť sa na krásne 
miesta, ale i pozrieť napríklad Liege alebo La Roche miesto 
legendárneho stretnutia svätého Huberta, kde bol vyzvaný prekonať 
sám seba, vziať svoj kríž, nasledovať Ježiša Krista a kde dostal príkaz ísť za 
biskupom Lambertom do Maastrichtu. Miesto je vzdialené asi 25 km od 
Saint Hubert a Ardénskych lesoch.

Nedeľu sme začali svätou omšou v 
českom jazyku v Bruseli. Prezreli sme 
si miesto pôsobenia v SKM  bývalého 
kaplána Jaroslava Hanzlíka, ktorý 
pôsobil vo svojich pastoračných 
začiatkoch aj vo Veľkom Orvišti. 
S lúženie bohoslužby začal  s  
predstavením pútnikov z Veľkého 
Orvišťa pod vedením dekana 
Františka Bačíka. Po omši sme sa 
osviežili pri káve a občerstvení s 
našimi ľuďmi slovenskej a českej 
národnosti, ktorí žijú v Bruseli  a 
stretávajú sa v malej komunite. 
Pobudli sme s nimi asi hodinu a 
keďže sme mali nabitý program, 
rozlúčili sme sa a pokračovali do 
najromantickejšieho mesta Brugge.

Mesto nás privítalo poriadnou prietržou mračien a preto sme čas 
využili na obed v jednej z miestnych reštaurácií a vyskúšali domáce pivo. 
Keď sme sa najedli, počasie sa umúdrilo a my sme pokračovali krátkou 
prehliadkou mesta. Obdivovali sme malebné vodné kanály a nechali 
sme sa po nich voziť na člnoch a pritom sme nasávali atmosféru mesta. 
Navštívili sme Baziliku Svätej Krvi, kde sme sa v tichosti modlili za tých, 
ktorí práve v tej chvíli zomierali. Bazilika je známa tým, že sa v nej 
nachádza skutočná krv Krista, ktorú podľa legendy zachytil Jozef 
Arimatejský a priniesol ju rytier z II. križiackej výpravy do  Svätej zemi. 
Nádherne vyzdobené a voňavé obchody s čokoládou sme si nemohli 
nechať ujsť. Ochutnali sme varenú čokoládu a nakúpili sladkú pochúťku 
aj domov. Deň sme zavŕšili pri ďalšom symbole Bruselu – Atómiu, ktorý 
zobrazuje zväčšený model  kryštálu železa. Pri Atómiu sme urobili 
posledné fotografie a navečerali sme sa.

V pondelok skoro ráno sme sa už len rozlúčili s našim sprievodcom po 
Belgicku kňazom Jaroslavom Hanzlíkom a za hustej hmly sme sa cestami 
- necestami vydali na letisko.

Púť prevýšila naše očakávania. Duchovne sme sa obohatili, spoznali 

sme krásy Belgicka, unavili sme ale aj príjemne sme si oddýchli. Púť 
zaujímavá pre starších aj pre mladých bola sprevádzaná požehnaním 
patrónom našej obce sv. Hubertom. My sme do Belgicka priniesli časť 
našej obce v nás a spolu sme prežili spoločenstvo orvištskej rodiny...

Manželia Mária a Roman Táborskí

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI
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nás ochotne sprevádzal od prvého dňa až do skorých ranných hodín 
posledného dňa púte. Venoval sa nám profesionálne pripraveným 
programom sprevádzaním po Belgicku ale aj duchovne - modlitbami a 
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kopca s 226 schodmi, ktorá bola síce náročná a sprevádzaná dažďom, 
ale zato veľmi ocenená pekným výhľadom na okolitú krajinu a prvými 

spoločnými fotografiami. Úlohu fotografa po celý čas našej púte prebral 
starosta Ľudovít Boleček.

Po prehliadke Waterloo sme sa išli ubytovať do hotela takmer v centre 
Bruselu. Hotel bol zaujímavý tým, že bol obložený ako zvonku tak aj 
zvnútra doskami z paliet. Ale to len na okraj. Po ubytovní nasledovala 
prehliadka mesta. Navštívili sme hlavné námestie, budovy európskeho 
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mnísi tu vyšľachtili plemeno poľovníckych psov Svätý Hubert – dnes 
známe pod menom Bloodhound. Plemeno slúžilo nielen na lov zveri, ale 
aj na vyhľadávanie ľudí, ktorý sa napríklad stratili v lesoch. Počas púte 
kňaz pred kostolom posväcuje chleby pre psov, ale aj iným dravcom, aby 
ich chránili pred chorobami a besnotou. Po tomto duchovne 
naplnenom dni sme sa rozhodli a dali si predsavzatie púť vykonať aj 
nasledujúci rok. Pevne veríme v požehnanie a silu vrátiť sa na krásne 
miesta, ale i pozrieť napríklad Liege alebo La Roche miesto 
legendárneho stretnutia svätého Huberta, kde bol vyzvaný prekonať 
sám seba, vziať svoj kríž, nasledovať Ježiša Krista a kde dostal príkaz ísť za 
biskupom Lambertom do Maastrichtu. Miesto je vzdialené asi 25 km od 
Saint Hubert a Ardénskych lesoch.

Nedeľu sme začali svätou omšou v 
českom jazyku v Bruseli. Prezreli sme 
si miesto pôsobenia v SKM  bývalého 
kaplána Jaroslava Hanzlíka, ktorý 
pôsobil vo svojich pastoračných 
začiatkoch aj vo Veľkom Orvišti. 
S lúženie bohoslužby začal  s  
predstavením pútnikov z Veľkého 
Orvišťa pod vedením dekana 
Františka Bačíka. Po omši sme sa 
osviežili pri káve a občerstvení s 
našimi ľuďmi slovenskej a českej 
národnosti, ktorí žijú v Bruseli  a 
stretávajú sa v malej komunite. 
Pobudli sme s nimi asi hodinu a 
keďže sme mali nabitý program, 
rozlúčili sme sa a pokračovali do 
najromantickejšieho mesta Brugge.

Mesto nás privítalo poriadnou prietržou mračien a preto sme čas 
využili na obed v jednej z miestnych reštaurácií a vyskúšali domáce pivo. 
Keď sme sa najedli, počasie sa umúdrilo a my sme pokračovali krátkou 
prehliadkou mesta. Obdivovali sme malebné vodné kanály a nechali 
sme sa po nich voziť na člnoch a pritom sme nasávali atmosféru mesta. 
Navštívili sme Baziliku Svätej Krvi, kde sme sa v tichosti modlili za tých, 
ktorí práve v tej chvíli zomierali. Bazilika je známa tým, že sa v nej 
nachádza skutočná krv Krista, ktorú podľa legendy zachytil Jozef 
Arimatejský a priniesol ju rytier z II. križiackej výpravy do  Svätej zemi. 
Nádherne vyzdobené a voňavé obchody s čokoládou sme si nemohli 
nechať ujsť. Ochutnali sme varenú čokoládu a nakúpili sladkú pochúťku 
aj domov. Deň sme zavŕšili pri ďalšom symbole Bruselu – Atómiu, ktorý 
zobrazuje zväčšený model  kryštálu železa. Pri Atómiu sme urobili 
posledné fotografie a navečerali sme sa.

V pondelok skoro ráno sme sa už len rozlúčili s našim sprievodcom po 
Belgicku kňazom Jaroslavom Hanzlíkom a za hustej hmly sme sa cestami 
- necestami vydali na letisko.

Púť prevýšila naše očakávania. Duchovne sme sa obohatili, spoznali 

sme krásy Belgicka, unavili sme ale aj príjemne sme si oddýchli. Púť 
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Manželia Mária a Roman Táborskí

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI
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KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Mesiac október je pre nás všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť 
starších ľudí. V našej obci organizujeme posedenie s našimi staršími 
občanmi nad 65 rokov. Dňa 23.októbra sme si tento sviatok pripomenuli 
posedením seniorov, ktoré sa konalo v kultúrnom dome. Naši starší 
spoluobčania sa na toto posedenie vždy tešia, o čom svedčí aj plná sála 
seniorov. Prítomných v sále pozdravil starosta obce Ľudovít Boleček. Po 
slovách starostu obce pokračoval kultúrny program vystúpením 

Mesiac úcty k starším

Komisia sociálnych vecí

V roku 2008 samospráva obce obnovila pekný zvyk - uvítanie 
novorodencov do života. V piatok 29.11.2013 sme teda už po šiesty raz 
privítali v Klube seniorov Jazmín hrdých rodičov a ich potomkov na 
slávnostnom uvítaní najmladších občanov do života. Na úvod privítala 
rodičov Eva Folajtárová, predsedníčka sociálnej komisie. K rodičom a 
deťom sa prihovoril starosta obce.

Pani Bartková, matrikárka obce, predstavila starostovi týchto 12 
novorodencov: Aneta Bartková, Sebastián Daniš, Dominika Gallayová, 
Rebeka Horvátová, Henrieta Janotová, Matteo Kantek, Juliana 
Kubriczká, Samuel Straka, Tobiáš Šiška, Lea Šišková, Mária Šišková, Lívia 
Ťapušíková.

Uvítanie novorodencov

folklórneho súboru Krakovčanka. Poľnohospodárske družstvo Ostrov 
pripravilo pre seniorov chutné pohostenie a spoločne si pripili pohárom 
vareného vína. Pri tejto príležitosti venovala obec seniorom i malý 
darček. Našim seniorom ešte raz veľmi pekne ďakujeme za všetko 
krásne a dobré, čo priniesli a ešte prinesú pre rodinu, obec a spoločnosť 
a tešíme sa na stretnutie s nimi pri ďalších kultúrno-spoločenských a 
športových podujatiach.

Na záver sa rodičia zapísali do pamätnej knihy, starosta obce a jeho 
zástupca im odovzdali album s venovaním a malý darček od obce. Ku 
slávnostnej atmosfére tejto milej slávnosti prispeli aj žiaci našej školy 
milým kultúrnym programom.

Ing. Mgr. Anna Bolečková

Orvištské noviny -7-december 2013

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Aj tento rok – konkrétne 23.novembra - sa nám podaril zorganizovať už 
piaty ročník  „Rodičovského plesu“ vďaka obetavým organizátorom a 
veľkému množstvu sponzorov.

Vyzdobená sála v slnečnicovom štýle, slávnostne prestreté stoly, kvety, 
ale aj úsmevy čakali na všetkých milých hostí, ktorí si zakúpili vstupenku. 
Aj tento rok ako minulý hrala do tanca hudobná skupina „AXIÓM“ z 
Očkova. Veľkým prekvapením bolo vystúpenie skupiny „ANVAR“, ktoré 
prítomným predviedli orientálne tance. Vystúpenie brušných tanečníc 
sa všetkým veľmi páčilo, čo aj ocenili veľkým aplauzom.

Po úvodnom privítaní prítomných hostí riaditeľkou materskej školy 
Máriou Šiškovou ples oficiálne otvoril starosta obce RNDr. Boleček 
Ľudovít s manželkou Ankou čestným kolom.

Na hostí čakala aj tento rok bohatá tombola a skvelá zábava.
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí akoukoľvek formou pomohli pri 

jeho realizácii.
SPONZOROM:
Mudr. Nedorostovi, RNDr.Bolečkovi a firme BOMAT, firme Kellys, 

Markovej Terézii, Moravčíkovi Pavlovi, Nedorostovi Ľubošovi, 
Bohovicovej Adelke, Jánovi Matejíkovi, Jánovi Mokošovi, Adriane 
Macovej, Zooproduktu p.Mockovi, hotelu Sandor Pavillon, Liehovaru 
„Modrý strom“, PD Ostrov, Argusu, Zempresu, kvety Katka, Krakovany 
Chateau, Bartkovi Martinovi – sportbar, Zuzane Masarikovej, Mabonexu, 
Stanislave Ťapušíkovej, Pavlovi Vavrovi, predajni Kristínae-
p.Hromadovej, Mariánovi Mikloškovi, firme Majster mäsiar, Jaroslavovi 
Macovi, OÚ V.Orvište, Pavlovi Táborskému, Lekárni p. Bilickej, Márie 
Dobrovodskej, Loading systems z Vrbového, Studiu KD Ostrov, Benkovi 
Milanovi.

RODINÁM:
Kyselovej, Borisovej, Folajtárovej, Folajtárovej, Šiškovej, Šiškovej, 

Hercegovej, Vavrovej, Vaškovej, Almáši, Hlavnovej, Vavrincovej, 
Moravčíkovej, Macovej, Táborskej, Michelovej, Bartkovej, Paulovičovej, 
Hornákovej, Tejčkovej, Černokovej, Hnilkovej.

Naše veľké dakujem patrí aj ľuďom, ktorí mali na starosti bufet: Jozef 
Kováčik, Lenka Augustínová, Martinka Rodenáková, obsluhe: Kike 
Borisovej, Klaudike Horvátovej, Mirke Dekanovej, Marošovi Vavrincovi, 
p. Michelovej Gabikea p. Kráľovičovej Marte, ktoré mali na starosti šatňu, 
Kyselovej Lucii, Bartkovej Zuzane a Michelovej Gabike, ktoré nám 
pomohli pri výzdobe sály, verejnoprospešným zamestnancom, ktorí 
nám preniesli z klubu „Jazmín“ stoly a stoličky, rodičom, ktorí pomáhali v 
piatok pri umývaní riadu: Folajtárová Eva, Folajtárová Jarmila, Králiková 
Erika, a ktorí pomáhali pri upratovaní v nedeľu po plese: Hnilková Erika a 
Mokošová Gabriela. Tiež ďakujeme Pavlovi Vavrovi, ktorý nám previezol 
všetok materiál z materskej školy do sály a rodičom, ktorí nám na ples 
upiekli zákusky: Hanšutová Eva, Moravčíková Eva, Folajtárová Eva, 
Bartková Zuzana, Kyselová Lucia, Borisová Andrea, Králiková Erika a 
Hornáková Zuzana. Ďakujeme aj p. Jozefovi Valovi za to, že nám 
zabezpečil a doviezol víno a Brankovi Táborskému za dovoz a odvoz 
tovaru do bufetu. Tiež ďakujeme p. Markechovej Elene, ktorá nám vydala 
potrebný riad a p. Jojke Šiškovej, ktorá nám tiež pomáhala pri vydávaní 
riadu.

Ďalej ďakujeme Obecnému úradu za poskytnutie sály a zabezpečenie 
vyčistenia obrusov.

„5. RODIČOVSKÝ PLES“
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Akcia prebieha vždy v novembri a väčšinou je rozložená na dva týždne. 
Tohto roku sme začali turnajom v šachu a dáme. Obidve hry zvyšujú 
inteligenciu detí a prospievajú im v nasledujúcich oblastiach:

Pozornosť - deti sa učia chápať výhody pozorného sledovania a 
koncentrácie. Ak nedokážu sledovať, čo sa deje, nemôžu vhodne 
r e a g o v a ť  b e z  o h ľ a d u  n a  t o ,  a k é  s ú  m ú d r e .  

Predstavivosť - deti sú nútené predstaviť si rôzne akcie v rôznom 
poradí, pred tým ako sa udejú. Túto vlastnosť rozvíjame u detí tým, že ich 
učíme si predstavovať budúce ťahy bez toho, aby ťahali figúrkami.

 
Predvídanie - deti sa učia najprv myslieť, potom konať.

Porovnávanie možností – ukazujeme si s deťmi, že nemusia spraviť 
hneď prvú vec, čo ich napadne. Učia sa zvažovať rôzne možnosti a ich 
pre a proti. Rozhodovací proces je lepší, ak je podložený logikou.

Šach si zahrali Viktorka Moravčíková a Martinka Pániková s pani 
vychovávateľkou. Ostatné deti sa zoznámili s pravidlami šachu. Potom 
sme sa pustili s chuťou do jednoduchšej dámy. Deti boli rozdelené podľa 
toho, ako hrali do skupín A a B. Na mape sme poznávali kontinenty, 
moria, oceány. Hovorili sme si o charakteristických znakoch severného, 
južného a mierneho pásma. Deti  vypracovali na informatike 
prezentácie o Európe, Ázii, Austrálii, Afrike. Minulý rok sme kreslili 
vesmír, v tomto roku sme sa venovali životu v mori, ktorý sme kreslili a 
deti vytvárali prezentácie. Súťažili sme v družstvách s mapou. Na 
výtvarnej výchove sme si porozprávali ako vzniká knižka, kto je autor a 
kto ilustrátor. Deti sa zahrali na ilustrátorov kníh, navštívili sme knižnicu s 

Medzinárodný týždeň vzdelávania na škole

výtvarnými prácami detí a prezreli si nové zaujímavé knihy, čítali sme z 
nich a prváčikov sme s knižnicou oboznámili. Niektorí z nich odchádzali 
s požičanou knihou, staršie deti samozrejme tiež. V školskom klube sme 
spomenuli okrem iných aj knihy Julesa Verna a premietli si na 
dataprojektore výstavu Svet podľa Julesa Verna, ktorá teraz prebieha v 
Bratislave.

Jeseň – čarovné a farebné ročné obdobie…jeho krásu sme aj my 
premenili na jesenné výrobky, dekorácie. Obdivovať sa dajú každý rok 
výmysly prírody ale aj šikovné ruky našich detí.

Jesenná výstava v škole

Najväčšia tekvica 
od Viki Moravčíkovej, 

jej Slečna vareška 
a jabĺčka detí 
vytvorené na 

pracovnom vyučovaní.

Najväčšia tekvica 
od Viki Moravčíkovej, 

jej Slečna vareška 
a jabĺčka detí 
vytvorené na 

pracovnom vyučovaní.

duch jesene Tamarky Vanglovejduch jesene Tamarky Vanglovej

ďalšia časť výstavyďalšia časť výstavy
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Ďakujem aj všetkým zamestnancom materskej školy, ktorí sa v nemalej 
miere zaslúžili o zdarný a dôstojný priebeh plesu, z ktorého výťažok 
pôjde deťom materskej školy.

Veľmi sa ospravedlňujem tým ľuďom, ktorých som prípadne zabudla 
spomenúť, pretože pri takom veľkom počte ľudí, ktorí boli do príprav 
plesu zainteresovaní sa to mohlo stať. Mesiac úcty k starším

V rámci mesiaca úcty k starším sme s deťmi našej materskej školy 
navštívili dôchodkyne v klube seniorov Jazmín. Pripravili sme pre ne 
kultúrny program v podobe piesní, básničiek a scénky o repke. Program 
sa im veľmi páčil, za čo deti odmenili veľkým potleskom. Dôchodkyne 
pripravili pre deti a učiteľky malé občerstvenie v podobe čajíka a 
keksíkov. My sme ich zasa obdarovali malými ikebanami s jesennou 
tematikou. Aj takouto formou sa im snažíme prejavovať úctu a vďaku.

Projekt „Medvedík Nivea“

Tak ako minulý rok, aj tento rok sa naša materská škola zapojila do 
projektu: „Medvedík nivea“, ktorý je určený pre predškolákov. Je to 
integračný a vzdelávací program, ktorý prirodzene stimuluje deti k hre a 
tvorivým činnostiam, v ktorých sa zároveň učia preverovať a hodnotiť 
vlastné sily a schopnosti. Je v súlade s Rámcovým vzdelávacím 
programom pre predškolskú výchovu a napĺňa nasledovné ciele: 
integračné, vzdelávacie a výchovné.

Nové vchodové dvere

Zamestnanci materskej školy, rodičia aj detičky srdečne ďakujú 
Obecnému úradu za financovanie výmeny vchodových dverí do 
budovy MŠ aj do jedálne, ktoré boli v dezolátnom stave. Nové plastové 
dvere sú nielen estetické, ale hlavne praktické, pretože sa už nemusíme 
obávať toho, že nám pri búrke natečie voda do chodieb a už nám 
neprefukuje do priestorov MŠ.

Ešte raz srdečná vďaka!
Mária Šišková, riaditeľka MŠ

Výstava: „Jeseň pani bohatá“

V treťom októbrovom týždni zavítala do materskej školy pani Jeseň. 
Konala sa tu totiž výstava prác na tému „Jeseň pani bohatá“, ktoré 
vyrobili v rámci tvorivých dielní učiteľky, deti a ich rodičia. Nechýbali 
rôzne postavičky a strašidielka z tekvíc, „ovocníčkovia“ z rozličných 
druhov ovocia dotvorené rozličným prírodným materiálom. Nápady a 
fantázia tvorcov boli naozaj skvelé. Zamestnanci materskej školy 
pripravili na záver výstavy posedenie spojené s malým občerstvením 
pre rodičov detí MŠ. Nechýbala ani jablková štrúdľa, koláčiky, ovocný a 
bylinkový čajík a kávička. Akcia sa vydarila a najväčšiu radosť mali 
detičky, ktoré strávili so svojimi rodičmi veľmi príjemné chvíle pri 
vymýšľaní a vyrábaní svojich jesenných výtvorov.
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poradí, pred tým ako sa udejú. Túto vlastnosť rozvíjame u detí tým, že ich 
učíme si predstavovať budúce ťahy bez toho, aby ťahali figúrkami.

 
Predvídanie - deti sa učia najprv myslieť, potom konať.

Porovnávanie možností – ukazujeme si s deťmi, že nemusia spraviť 
hneď prvú vec, čo ich napadne. Učia sa zvažovať rôzne možnosti a ich 
pre a proti. Rozhodovací proces je lepší, ak je podložený logikou.

Šach si zahrali Viktorka Moravčíková a Martinka Pániková s pani 
vychovávateľkou. Ostatné deti sa zoznámili s pravidlami šachu. Potom 
sme sa pustili s chuťou do jednoduchšej dámy. Deti boli rozdelené podľa 
toho, ako hrali do skupín A a B. Na mape sme poznávali kontinenty, 
moria, oceány. Hovorili sme si o charakteristických znakoch severného, 
južného a mierneho pásma. Deti  vypracovali na informatike 
prezentácie o Európe, Ázii, Austrálii, Afrike. Minulý rok sme kreslili 
vesmír, v tomto roku sme sa venovali životu v mori, ktorý sme kreslili a 
deti vytvárali prezentácie. Súťažili sme v družstvách s mapou. Na 
výtvarnej výchove sme si porozprávali ako vzniká knižka, kto je autor a 
kto ilustrátor. Deti sa zahrali na ilustrátorov kníh, navštívili sme knižnicu s 

Medzinárodný týždeň vzdelávania na škole

výtvarnými prácami detí a prezreli si nové zaujímavé knihy, čítali sme z 
nich a prváčikov sme s knižnicou oboznámili. Niektorí z nich odchádzali 
s požičanou knihou, staršie deti samozrejme tiež. V školskom klube sme 
spomenuli okrem iných aj knihy Julesa Verna a premietli si na 
dataprojektore výstavu Svet podľa Julesa Verna, ktorá teraz prebieha v 
Bratislave.

Jeseň – čarovné a farebné ročné obdobie…jeho krásu sme aj my 
premenili na jesenné výrobky, dekorácie. Obdivovať sa dajú každý rok 
výmysly prírody ale aj šikovné ruky našich detí.

Jesenná výstava v škole

Najväčšia tekvica 
od Viki Moravčíkovej, 

jej Slečna vareška 
a jabĺčka detí 
vytvorené na 

pracovnom vyučovaní.

Najväčšia tekvica 
od Viki Moravčíkovej, 

jej Slečna vareška 
a jabĺčka detí 
vytvorené na 

pracovnom vyučovaní.

duch jesene Tamarky Vanglovejduch jesene Tamarky Vanglovej

ďalšia časť výstavyďalšia časť výstavy
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Ďakujem aj všetkým zamestnancom materskej školy, ktorí sa v nemalej 
miere zaslúžili o zdarný a dôstojný priebeh plesu, z ktorého výťažok 
pôjde deťom materskej školy.

Veľmi sa ospravedlňujem tým ľuďom, ktorých som prípadne zabudla 
spomenúť, pretože pri takom veľkom počte ľudí, ktorí boli do príprav 
plesu zainteresovaní sa to mohlo stať. Mesiac úcty k starším

V rámci mesiaca úcty k starším sme s deťmi našej materskej školy 
navštívili dôchodkyne v klube seniorov Jazmín. Pripravili sme pre ne 
kultúrny program v podobe piesní, básničiek a scénky o repke. Program 
sa im veľmi páčil, za čo deti odmenili veľkým potleskom. Dôchodkyne 
pripravili pre deti a učiteľky malé občerstvenie v podobe čajíka a 
keksíkov. My sme ich zasa obdarovali malými ikebanami s jesennou 
tematikou. Aj takouto formou sa im snažíme prejavovať úctu a vďaku.

Projekt „Medvedík Nivea“

Tak ako minulý rok, aj tento rok sa naša materská škola zapojila do 
projektu: „Medvedík nivea“, ktorý je určený pre predškolákov. Je to 
integračný a vzdelávací program, ktorý prirodzene stimuluje deti k hre a 
tvorivým činnostiam, v ktorých sa zároveň učia preverovať a hodnotiť 
vlastné sily a schopnosti. Je v súlade s Rámcovým vzdelávacím 
programom pre predškolskú výchovu a napĺňa nasledovné ciele: 
integračné, vzdelávacie a výchovné.

Nové vchodové dvere

Zamestnanci materskej školy, rodičia aj detičky srdečne ďakujú 
Obecnému úradu za financovanie výmeny vchodových dverí do 
budovy MŠ aj do jedálne, ktoré boli v dezolátnom stave. Nové plastové 
dvere sú nielen estetické, ale hlavne praktické, pretože sa už nemusíme 
obávať toho, že nám pri búrke natečie voda do chodieb a už nám 
neprefukuje do priestorov MŠ.

Ešte raz srdečná vďaka!
Mária Šišková, riaditeľka MŠ

Výstava: „Jeseň pani bohatá“

V treťom októbrovom týždni zavítala do materskej školy pani Jeseň. 
Konala sa tu totiž výstava prác na tému „Jeseň pani bohatá“, ktoré 
vyrobili v rámci tvorivých dielní učiteľky, deti a ich rodičia. Nechýbali 
rôzne postavičky a strašidielka z tekvíc, „ovocníčkovia“ z rozličných 
druhov ovocia dotvorené rozličným prírodným materiálom. Nápady a 
fantázia tvorcov boli naozaj skvelé. Zamestnanci materskej školy 
pripravili na záver výstavy posedenie spojené s malým občerstvením 
pre rodičov detí MŠ. Nechýbala ani jablková štrúdľa, koláčiky, ovocný a 
bylinkový čajík a kávička. Akcia sa vydarila a najväčšiu radosť mali 
detičky, ktoré strávili so svojimi rodičmi veľmi príjemné chvíle pri 
vymýšľaní a vyrábaní svojich jesenných výtvorov.
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Stretávam sa dnes veľmi často s otázkami ľudí, či je dobré dať si dieťa na 
školu v našej obci. Niektorí na túto školu chodili, niektorí tu mali deti. 
Myslím si, že platilo a platí: nie je na svete človek ten, ktorý by vyhovoval 
všetkým. Ale pre tých, ktorí túto školu nepoznajú, môžem s čistým 
svedomím povedať, že celý náš pedagogický zbor je oddaný svojej 
práci.

K deťom sa pristupuje kamarátsky. Už od prvých dní školskej 
dochádzky je potrebné u žiakov rozvíjať detskú osobnosť po stránke 
rozumovej, mravnej a estetickej. To všetko sa tu robí. Zúčastňujeme sa 
celoslovenských čitateľských a výtvarných súťaží, okresného kola 
Holého pamätník, športových súťaží. Naši žiaci vyhrávajú vedľa žiakov 
piešťanských škôl. Každý žiak sa na hodine informatiky naučí pracovať s 
počítačom – nepoužíva ho iba na hry. Hrať hru dokáže i cvičená opica. 
Žiak skúša pracovať v grafických programoch, má k dispozícii rôzne 
software a hardware prostriedky (grafické pero, fotoaparát, a pod). Učí 
sa pracovať s fotografiou. Môže sa zdokonaľovať, pretože má na čom 
pracovať. Pomalším pomáha pochopiť dané súvislosti dataprojektor. V 
týchto mesiacoch očakávame interaktívnu tabuľu. Angličtina ako 
povinný predmet je vyučovaná kvalitne odbornou pani učiteľkou. Učiteľ 
má dosť času pre každého žiaka a pracuje veľmi precízne. Všetky deti nie 
sú rovnaké – jeden je rýchlejší, iný pomalší. Aj to učiteľ rešpektuje u 
žiaka. Vyučuje sa podľa nového školského vzdelávacieho programu. 
Nezanedbávame ani telesnú stránku detí. Každý deň sú v pohybe na 
ihrisku, cvičia na fit loptách, hrajú basketbal, hádzanú, cvičia na 
žinenkách. Pokiaľ je sneh, chodíme týždeň čo týždeň sánkovať, ak je 
zamrznutý rybník korčuľujeme. Dievčatá (niekedy aj chlapci) sa venujú 
tancovaniu na škole. Nie je tu šikana, na malej škole sa dá lepšie 
ustriehnuť správanie detí a ony sa tu cítia dobre. Nakoniec, to je priorita. 
Som viac rokov na škole, venujem sa jej i vo svojom voľnom čase, tak ako 
kolegovia, a preto si môžem dovoliť napísať tento článok s čistým 
svedomím pre tých, ktorí majú pochybnosti o kvalite výučby. A pritom 
stačí tak málo – prísť sa pozrieť. Som rada, keď vidím ako sa pred mojimi 
očami ustráchaný prváčik mení na sebavedomého žiačika, ktorý si 
začína veriť. Radosť nám robia bývalí žiaci, ktorí dosahujú rôzne 
úspechy, o ktorých sa snažíme informovať a prichádzajú stále do školy.

Beh Terryho Foxa v Ostrove
Žiaci ZŠ Veľké Orvište sa zúčastnili  na behu Terryho Foxa v Ostrove. 

Pripravovali sme ho so susednou školou spoločne, tak ako iné športové 
podujatia, ktoré robíme s deťmi mnoho rokov. Počasie bolo nádherné a 
tak sme sa pustili do súťaženia.

Prváci a druháci bežali 50m
Výsledky chlapci: dievčatá:
1.Adam Šadibol (Ostrov) 1. Lea Chlapíková (Ostrov)
2.Adam Hlavna (V.Orvište) 2. Viki Brunovská (Ostrov)
3.Marek Chromý (V.Orvište) 3.  Karin Blašková (Ostrov)

Otázky a odpovede týkajúce sa školy
Tretiaci a štvrtáci bežali 100m

Výsledky chlapci: dievčatá:
 1.Samuel Klampár (Ostrov) 1.Martinka Pániková (V.Orvište)
2.Adam Valko (Ostrov) 2.Martinka Chromá (V.Orvište)
3.Daniel.Brenessel (Ostrov) 3.Rebeka Behanová (Ostrov)
 

Vytrvalostný beh 320m
1.S.Klampár (Ostrov)
2.M.Chromá (V.Orvište)
3.M.Czibor (V.Orvište)
4.A.Šadibol(Ostrov)
5.V.Moravčíková (V.Orvište)

 
Veľkým prekvapením pre mňa bolo, keď sa do vytrvalostného behu 

prihlásili aj prváčikovia, všetci ho úspešne zabehli, za čo ich veľmi 
chválim, ale že na treťom mieste sa nám umiestni prvák som nepočítala, 
dokonca ani to, že dievčatá budú na druhom a piatom mieste. Taký 
výsledok si nepamätám. Keby bola bežala Martinka Pániková, ktorá 
mala natiahnutý sval, asi by sme mali všetky prvé miesta. Nehovoriac o 
tom, že nám chýbali dvojičky chlapci Tešedíkovci, ktorí sú výbornými 
vytrvalostnými bežcami. Všetkým víťazom ešte raz blahoželáme!

Lukáš Paulovič na motorových člnoch
Tento náš žiak druhého ročníka súťaží na Formule Future. Súťaží sa v 

dvoch súťažných disciplínach, a to vo viazaní uzlov a v jazde na 
motorovom člne. V 3. kole seriálu Formula Future v Komárne sa 
umiestnil na 3.mieste a v Piešťanoch na 4.mieste. Lukáš je členom Klubu 
vodného motorizmu a vodných športov Piešťany. Lukino držíme palce aj 
v ďalších pretekoch a to nielen tebe, ale aj bratovi Martinovi!
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Naša bývalá žiačka Livika sa už niekoľko rokov venuje časovo 
náročnému kajaku, ale jej výsledky sú veľmi pekné. V tomto roku sa 
zúčastnila hneď deviatich pretekov a tu je jej umiestnenie. Kajak sa 
označuje písmenom K a číslo označuje počet členov posádky.

Šamorínsky pohár v K1 . . . . . . . . . . . . . . . . 4.miesto ( 17lodí )
Trenčianska regata v K2. . . . . . . . . . . . . . . . 4.miesto..

                                         v K1 . . . . . . . . . . . . . . . 6.miesto ( 15lodí )
Novácka päťstovka v K2. . . . . . . . . . . . . . . . 3.miesto ( 12lodí )
Pohár SNP Piešťany v K2 . . . . . . . . . . . . . . . 3.miesto ( 13lodí )
Pohár Interu Bratislava v K1 . . . . . . . . . . . . 7.miesto ( 16lodí )
Veľká cena Komárna v K2 . . . . . . . . . . . . . . 3.miesto ( 12lodí )
Pohár Slavie UK Bratislava v K2 . . . . . . . . . 3.miesto  (12lodí)

                                                      v K1 . . . . . . . . . 2.miesto (14lodí)
Hargašov Memoriál Bratislava v K1 . . . . . 1.miesto (16lodí )
Rozlúčkové preteky Bratislava v K1 . . . . . 3.miesto (16lodí )
Livika blahoželáme!

Športové úspechy 
Liviky Mikloškovej v kanoistike

Náš Maťko, ktorý už 
navštevuje piaty ročník v 
Piešťanoch sa rád venuje 
rybárčeniu a v tomto 
roku získal vo Vrbovom 
n a  n a j v ä č š o m  
m e d z i n á r o d n o m  
p r e t e k u  m l a d ý c h  
rybárov do 18 rokov v 
prívlači pod názvom 
Sports-Salmo-Spinning 
Cup EU 2013 2.miesto. 
Preteky sú zároveň 2. 
kolom juniorskej ligy 
L R U -  p r í v l a č .  
Blahoželáme a želáme 
úspechy!

Matej Vavrinec

Jana Pálková

Dňa 18.10.2013 sa pod vedením pedagogických pracovníkov školy 
realizovalo projektové vyučovanie s názvom „Deň ovocia“. Učitelia 
pripravili pre deti rôzne aktivity na celý deň, ktorých spoločným cieľom 
bolo upriamenie pozornosti na význam ovocia, potrebu vitamínov v 
našom organizme počas jesenných dní a blížiacej sa zimy.

Po úvodnom oboznámení s ovocnými stromami, druhmi ovocia, 
spôsobom uskladnenia ovocia, ktoré sme previedli formou prezentácie, 
mladší žiaci vypracovávali úlohy z časopisu Vrabček. Nasledovali 
matematické úlohy s ovocím, pre starších žiakov slovné úlohy. Žiačka 
3.ročníka tvorila rozprávkovú knižku – k obrázkom vymýšľala príbeh. 
Nechýbala ochutnávka ovocia – porovnávanie rôznych chutí ovocia. 
Pokračovali sme kreatívnou tvorbou ovocia – maľovanie, strihanie, 
lepenie. Telo si deti rozhýbali pri pohybovej hre „Jablko, hruška, slivka“, 
ktorá preverila ich postreh a rýchlosť. Žiačky 3. a 4. ročníka nacvičili 
divadelnú scénku, ktorú predviedli mladším spolužiakom. Žiačka Saška 
Fábryová napísala báseň s názvom „Jabĺčko“: 

V našom sade na strome
rastie jabĺčko ohromné.   

Červené je ako ruža,       
už aj osy po ňom túžia.  

 Odtrhnem ho z konára 
a už sa doň zabáram.     

 Zjem ho celé celučké,   
  bo je veľmi sladučké.  

    Vitamínov má dosť veru,
 keď ho zjem tak namojveru

   budem zdravá ako buk
     a silná sťa Valibuk.

DEŇ OVOCIA NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE

 
Popoludní deti na počítačoch tvorili ovocné košíky alebo misy, starší 

žiaci zasa prezentácie v programe PowerPoint. Výtvory žiakov zdobia 
chodbu a triedy školy. Deťom sa tento netradičný deň v škole páčil. 
Určite nebol posledný.

Daša Ábelová
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dvoch súťažných disciplínach, a to vo viazaní uzlov a v jazde na 
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Naša bývalá žiačka Livika sa už niekoľko rokov venuje časovo 
náročnému kajaku, ale jej výsledky sú veľmi pekné. V tomto roku sa 
zúčastnila hneď deviatich pretekov a tu je jej umiestnenie. Kajak sa 
označuje písmenom K a číslo označuje počet členov posádky.

Šamorínsky pohár v K1 . . . . . . . . . . . . . . . . 4.miesto ( 17lodí )
Trenčianska regata v K2. . . . . . . . . . . . . . . . 4.miesto..

                                         v K1 . . . . . . . . . . . . . . . 6.miesto ( 15lodí )
Novácka päťstovka v K2. . . . . . . . . . . . . . . . 3.miesto ( 12lodí )
Pohár SNP Piešťany v K2 . . . . . . . . . . . . . . . 3.miesto ( 13lodí )
Pohár Interu Bratislava v K1 . . . . . . . . . . . . 7.miesto ( 16lodí )
Veľká cena Komárna v K2 . . . . . . . . . . . . . . 3.miesto ( 12lodí )
Pohár Slavie UK Bratislava v K2 . . . . . . . . . 3.miesto  (12lodí)

                                                      v K1 . . . . . . . . . 2.miesto (14lodí)
Hargašov Memoriál Bratislava v K1 . . . . . 1.miesto (16lodí )
Rozlúčkové preteky Bratislava v K1 . . . . . 3.miesto (16lodí )
Livika blahoželáme!

Športové úspechy 
Liviky Mikloškovej v kanoistike

Náš Maťko, ktorý už 
navštevuje piaty ročník v 
Piešťanoch sa rád venuje 
rybárčeniu a v tomto 
roku získal vo Vrbovom 
n a  n a j v ä č š o m  
m e d z i n á r o d n o m  
p r e t e k u  m l a d ý c h  
rybárov do 18 rokov v 
prívlači pod názvom 
Sports-Salmo-Spinning 
Cup EU 2013 2.miesto. 
Preteky sú zároveň 2. 
kolom juniorskej ligy 
L R U -  p r í v l a č .  
Blahoželáme a želáme 
úspechy!

Matej Vavrinec

Jana Pálková

Dňa 18.10.2013 sa pod vedením pedagogických pracovníkov školy 
realizovalo projektové vyučovanie s názvom „Deň ovocia“. Učitelia 
pripravili pre deti rôzne aktivity na celý deň, ktorých spoločným cieľom 
bolo upriamenie pozornosti na význam ovocia, potrebu vitamínov v 
našom organizme počas jesenných dní a blížiacej sa zimy.

Po úvodnom oboznámení s ovocnými stromami, druhmi ovocia, 
spôsobom uskladnenia ovocia, ktoré sme previedli formou prezentácie, 
mladší žiaci vypracovávali úlohy z časopisu Vrabček. Nasledovali 
matematické úlohy s ovocím, pre starších žiakov slovné úlohy. Žiačka 
3.ročníka tvorila rozprávkovú knižku – k obrázkom vymýšľala príbeh. 
Nechýbala ochutnávka ovocia – porovnávanie rôznych chutí ovocia. 
Pokračovali sme kreatívnou tvorbou ovocia – maľovanie, strihanie, 
lepenie. Telo si deti rozhýbali pri pohybovej hre „Jablko, hruška, slivka“, 
ktorá preverila ich postreh a rýchlosť. Žiačky 3. a 4. ročníka nacvičili 
divadelnú scénku, ktorú predviedli mladším spolužiakom. Žiačka Saška 
Fábryová napísala báseň s názvom „Jabĺčko“: 

V našom sade na strome
rastie jabĺčko ohromné.   

Červené je ako ruža,       
už aj osy po ňom túžia.  

 Odtrhnem ho z konára 
a už sa doň zabáram.     

 Zjem ho celé celučké,   
  bo je veľmi sladučké.  

    Vitamínov má dosť veru,
 keď ho zjem tak namojveru

   budem zdravá ako buk
     a silná sťa Valibuk.

DEŇ OVOCIA NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE

 
Popoludní deti na počítačoch tvorili ovocné košíky alebo misy, starší 

žiaci zasa prezentácie v programe PowerPoint. Výtvory žiakov zdobia 
chodbu a triedy školy. Deťom sa tento netradičný deň v škole páčil. 
Určite nebol posledný.

Daša Ábelová
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Každý rok naše deti zo ZŠ chodia na Mikuláša do Piešťan potešiť s 
programom starenky do zariadenia s opatrovateľskou službou Lumen. 
Program sa babičkám veľmi páčil, dokonca im aj slzičky tiekli od dojatia. 
Deti svojim vystúpením doniesli darček v podobe úsmevu a dobrej 
nálady pod vianočný stromček. Ale to ešte nebol koniec vystúpeniu. 
Vždy navštevujeme aj kníhkupectvo v Priore, teraz, pretože bol dátum 
šiesty december, sme sa pred Priorom stretli so Santa Clausom – 

Vystúpenie detí v Piešťanoch

V adventnom období, dňa 11.12.2013, uskutočnila naša škola 
vianočné trhy v útulnom prostredí klubu seniorov, ktorý dýchal 
slávnostnou atmosférou blížiacich sa najkrajších sviatkov v roku. 
Podujatie sme pripravili nielen pre rodičov, ale aj pre všetkých 
obyvateľov obce. Na návštevníkov čakali stoly plné najrozmanitejších 
výrobkov. Zhotovili ich žiaci v škole, s rodičmi doma, zamestnanci školy i 
ďalší občania obce. Návštevníci trhov sa mohli občerstviť punčom, 
kávou, čajom a výbornými koláčikmi.

Sme radi, že medzi nás zavítal pán starosta Ľudovít Boleček s 
manželkou, pán kaplán Marián Kolenčík, p. Alena Borovská, p. 
knihovníčka Mária Machajová, p. dôchodkyne aj mamičky na materskej 
dovolenke.

Poďakovanie patrí najmä rodičom našich žiakov, ktorí aktívne prispeli k 
tejto úspešnej akcii.

Naše veľké ďakujem patrí aj tým, ktorí už u nás deti nemajú a neváhali 
nám pomôcť: p. Folajtárovej Eve, Folajtárovej Miriam, Macovej Soni, 
Machajovej Márii, Moravčíkovej Anne, pánovi Vavrincovi Petrovi a p. 
Macovi Jaroslavovi.

Vianočné trhy

zámerne nehovorím s Mikulášom, pretože v kresťanskejšie založených a 
konzervatívnejších spoločenstvách má Mikuláš oblečený habit 
podobný tomu biskupskému - dlhé šatové oblečenie a na hlave 
biskupskú čiapku – mitru. Santa Claus nadeľuje v okolitých krajinách 
24.decembra. A tak naše deti, pretože sa neboja, išli a porozprávali 
Santovi odkiaľ idú, zaspievali pesničky a zarecitovali básne. Zaujali 
nielen jeho, ale aj ľudí okolo a dostali malú odmenu. Nakoniec nakúpili 
knižky a s krásnym pocitom, že sme urobili niečo pekné pre druhých sme 
sa všetci vrátili do školy

Orvištské noviny -13-december 2013

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
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RYBÁRI A ŠPORT 

Tak, ako sa už stalo dobrým zvykom, aj tento rok sme znovu 
zorganizovali prívlačové preteky pod názvom Orvištský blyskáč, s 
poradovým číslom tri, ktorý sa konal 5. októbra 2013.

Členovia RZ Záhumnie zabezpečili prípravu a samotné preteky na 
výbornej úrovni, o čom svedčí aj počet štartujúcich na preteku. Keďže 
rybník má svoju kapacitu lovných miest, mohli sme uspokojiť iba 52 
pretekárov. Pred pretekmi sme nasadili do rybníka 300kg pstruha 
dúhového, čo predstavuje asi 1100kusov rýb. Od skorého rána sa začali 
schádzať prívlačkári pri rybárskom dome, kde sa zaprezentovali a 
vylosovali si štartovacie miesta v jednotlivý kolách. Aj tento rok sa 
chytalo na štyri kolá, z ktorých každé trvalo jednu hodinu. Preteky sa 
začali o 7:45 a skončili o 13:45 hod. Medzi 3. a 4. kolom bola obedová 
prestávka, počas ktorej sa pretekári občerstvili výborným gulášom, 
ktorý ako sa už stalo tradíciou navarili členovia RZ pod vedením 
šéfkuchára Romana Havrlenta. O tom ,že sa na pretekoch zišli majstri 
Petrovho cechu v prívlači, svedčí aj počet ulovených rýb, ktorých sa 
počas pretekov chytilo spolu 396 kusov, z toho 375ks pstruha 
dúhového, 5ks šťuky a 16ks ostriežov. Keďže pretekári si mohli počas 
pretekov privlastniť po 3ks pstruha, niektorí túto možnosť využili a spolu 
si privlastnili 91ks tejto veľmi kvalitnej ryby. Po konečnom sčítaní 
výsledkov t.j. súčtu umiestnení v jednotlivých kolách, nastala chvíľa 
vyhodnotenia pretekov.

Na 6. mieste sa umiestnil František Vaňo z Nového mesta nad Váhom so 
súčtom umiestnení 61 bodov a odniesol si karton vína.

Na 5. mieste sa umiestnil Jaro Petríček z Piešťan so súčtom umiestení 
44 bodov a získal poukaz v hodnote 30 euro od pneuservis Vojto Dekan.

Na 4. mieste sa umiestnil Štefan Bielko z Vrbového so súčtom 
umiestení 42 bodov, za čo bol odmenený rybárskym kreslom s taškou na 
prenos v hodnote 125 euro. Túto cenu do súťaže venoval p. Martin Lipka 
rybárske potreby DAIV.

Na bronzovej priečke so súčtom umiestení 40 bodov, sa umiestnil 
Martin Petráš z Piešťan, ktorý si odniesol prívlačový prút, ktorý je 
vyrobený hand made (ručne) od majstra Janka Balaja. Tento prút je 
jedinečný a patrí do edície prútov vyrobených pri príležitosti našich 
pretekov. Má hodnotu nevyčísliteľnú, morálne. Vecne asi 155euro.

Na striebornom stupni sa umiestnil Igor Slávik z Piešťan so súčtom 
umiestnení 26 bodov a bol odmenený nákupným poukazom v hodnote 
200 euro od rybárske potreby Fekete z Vrbového.

Ako sa už stalo tradíciou prívlačových pretekov na rybníku Záhumnie 
vo Veľkom Orvišťi, víťaz si odnáša, lepšie povedané, sa odváža domov na 
novučkom bicykli značky Kellys v hodnote 350 euro. Svojim 
majstrovstvom si túto hodnotnú cenu vybojoval Marián Michalka z 
Potvoríc, ktorý dosiahol súčet umiestnení v jednotlivých kolách 22 

bodov, za čo mu pomyseľná zlatá medaila právom patrí.
K pretekom by som chcel dodať iba toľko, že sa konali za typicky 

jesenného počasia, ktoré nebolo až také teplé ako pominulé roky. No 
rybár je tvor odolný a drží sa hesla: „zlé počasie neexistuje, existuje len 
zle oblečený človek.“

O tom, že RZ Záhumnie zviditeľňuje našu obec v širokom okolí aj vďaka 
týmto pretekom, svedčia  pretekári, ktorí ku nám zavítali zo všetkých 
kútov Slovenska. Viacerí z nich sa už zaujímali o ďalší ročník pretekov. 
Toto nás veľmi teší a zároveň zaväzuje k ďalšej práci.

Začiatkom novembra sme uskutočnili výlov malého rybníka, do 
ktorého sme v apríli 2013 nasadili kapra K2 v celkovej hmotnosti 200kg. 
Priemerná hmotnosť nasadenej ryby bola 650-700gr. Po šiestich 
mesiacoch sme dochovali ryby, ktoré mali priemernú hmotnosť 1350gr, 
čo sú celkovo výborné výsledky. No po spočítaní vylovených kusov, sme 
zistili, že v love na malom rybníku nás niekto predbehol. V rybníku 
chýbalo pár desiatok kaprov, čo inklinuje ku trestnému činu pytliactva a 
celkovo dehonestuje našu prácu. V budúcnosti podnikneme kroky, aby 
sa to už  neopakovalo.

Naše RZ Záhumnie pôsobí vo Veľkom Orvišti už piaty rok. Za túto dobu 
členovia odpracovali stovky brigádnických hodín na zveľadení rybníka a 
jeho okolia, zorganizovali veľké množstvo rybárskych pretekov, či už pre 
deti alebo dospelých. Pripravili chutné pohostenie pre stovky ľudí, ktorí 
sa zúčastnili na akciách. Získali si nových priateľov a priaznivcov z celého 
Slovenska, ktorí sa ku nám budú radi vracať, preto lebo sa u nás veľmi 
dobre cítili.

V tejto činnosti chceme aj naďalej pokračovať a zviditeľňovať naše RZ 
záhumnie ako aj našu obec Veľké Orvište.

Na záver by som chcel všetkým čitateľom v mene členov RZ Záhumnie 
a aj vo svojom mene popriať krásne Vianoce v kruhu blízkych a priateľov 
a šťastný Nový Rok 2014.

Petrov Zdar.
Norbert Michel, tajomník RZ Záhumnie

Piaty rok za nami
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sa to už  neopakovalo.

Naše RZ Záhumnie pôsobí vo Veľkom Orvišti už piaty rok. Za túto dobu 
členovia odpracovali stovky brigádnických hodín na zveľadení rybníka a 
jeho okolia, zorganizovali veľké množstvo rybárskych pretekov, či už pre 
deti alebo dospelých. Pripravili chutné pohostenie pre stovky ľudí, ktorí 
sa zúčastnili na akciách. Získali si nových priateľov a priaznivcov z celého 
Slovenska, ktorí sa ku nám budú radi vracať, preto lebo sa u nás veľmi 
dobre cítili.

V tejto činnosti chceme aj naďalej pokračovať a zviditeľňovať naše RZ 
záhumnie ako aj našu obec Veľké Orvište.

Na záver by som chcel všetkým čitateľom v mene členov RZ Záhumnie 
a aj vo svojom mene popriať krásne Vianoce v kruhu blízkych a priateľov 
a šťastný Nový Rok 2014.

Petrov Zdar.
Norbert Michel, tajomník RZ Záhumnie

Piaty rok za nami
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Keďže sa blíži koniec roka býva dobrým zvykom pozastaviť sa a 
zhodnotiť uplynulý rok. Z pohľadu človeka, ktorý má na starosti 
fungovanie mládežníkov v našom klube, musím hodnotenie rozdeliť na 
dve časti. Prvý polrok, v ktorom sme fungovali v skúšobnom modeli, 
ktorý sa nám viac menej osvedčil. Spojenie mládeže s iným mužstvom je 
ako myšlienka dobré, podmienkou fungovania musí byť však 
obojstranná snaha napredovať. Toto sa nám pri doraste, kde sme boli 
spojení s Ratnovcami, nepodarilo. Preto sme sa v letnej prestávke 
rozhodli všetky mládežnícke mužstvá spojiť so Slovan Ostrov. Už po 
polroku spoločného fungovania, môžem túto spoluprácu hodnotiť 
pozitívne, nakoľko máme v mládežníckych súťažiach tri mužstvá 
(prípravka, žiaci, dorast), ktorým sa darí. A hlavne musím vyzdvihnúť 
veľmi dobrú komunikáciu medzi klubmi, ktorá prispieva k hladkému 
fungovaniu.

 
Prípravka
V tejto vekovej skupine sme nováčikovia, prihlásili sme sa do súťaže len 

túto jeseň. Po počiatočných problémoch s počtom hráčov, kedy nás 
bolo len 8, sme v priebehu mesiaca september pritiahli do mužstva 
ďalších chlapcov a počet našich prípravkárov sa ustálil na čísle 17. 
Prípravka hrá s ôsmimi hráčmi v poli a jedným brankárom. Mužstvo je 
zložené z chlapcov Ostrova (6), Bašoviec (3) a našej obce (8). Som rád, že 
pod vedením trénera Adama Doktora sa chlapci zlepšujú od zápasu k 
zápasu. Pozitívne hodnotím náladu v mužstve, ktoré ide do každého 
zápasu s odhodlaním, nasadením a chuťou pobiť sa o víťazstvo. Vidieť na 
nich, že ich futbal baví a ich spontánna radosť z víťazstva je pre nás 
zainteresovaných odmenou za dobre vykonanú prácu. Nedá mi 
nespomenúť aj rodičov týchto detí, ktorí nám aktívne pomáhajú a 
zároveň vytvárajú výbornú atmosféru hlavne pri domácich zápasoch. 
Domáce zápasy hrávame v piatok popoludní, preto by som Vás rád 
všetkých pozval, aby ste nás prišli podporiť a povzbudiť.

Futbalová mládež nám začína robiť radosť

Horný rad zľava: Matúško Ťapušík, Aleš Orviský, Patrik Podhorný, Filip Hermann, Matej Vavrinec, Timo Vatrt, Šimon Tešedík, tréner Adam Doktor
Dolný rad zľava: Samo Klampár, Adam Spišák, Samko Maco, Adam Al Hassam, Jakub Svetlík, Vratko Maco, Martin Tešedík. Chýbajú: Sabínka 

Spišáková, Mário Cararannte, Paťo Valovič

V žiackej kategórii pracujeme na projekte spojených mužstiev už o rok 
dlhšie. Tu je vidieť, že mužstvo je už stabilizované, chlapci sa poznajú a 
vytvárajú dobrý kolektív. Keďže mužstvo je dopĺňané aj staršími hráčmi 
z prípravky, je v kádri cca 18-20 chlapcov, ktorí tvoria dobrý základ do 
budúcna pri prechode do dorasteneckej kategórie. Tu sa musím priznať, 

Tabuľka žiaci:

že Veľké Orvište ťahá za kratší koniec, nakoľko nám chýbajú ročníky 
chlapcov narodených 1999, 2000, 2001 resp. je ich málo, musíme toto 
obdobie preklenúť a doplniť mladšími chlapcami z prípravky. Mužstvo 
pod vadením trénera Miloša Holána je však dobre poskladané a 
pohybuje sa v hornej polovici tabuľky.

Žiaci

ŠPORT 

Tabuľka Prípravka:

V dorasteneckej kategórii sme jar odohrali spojení s Ratnovcami, tento 
projekt sa nám neosvedčil. Tak sme v lete zahrnuli do spojenia sa s 
Ostrovom aj dorastenecké mužstvo. A ako sa ukazuje naše rozhodnutie 
bolo správne. Pod vedením trénera Mareka Hajdina sa vytvorila dobrá 
partia chalanov, ktorí poctivo trénujú, čo sa odzrkadlilo v podobe 
výborných výsledkov. Väčšinu mužstiev sme predčili hlavne lepšou 
trénovanosťou (kondíciou), kedy sme ťažké zápasy rozhodovali vo svoj 
prospech až v poslednej polhodine stretnutia. Mužstvo je prevažne 
zložené z ročníkov narodenia 1996 a 1997, čo naznačuje, že v tomto 
zložení môžu hrať spolu ešte rok a pól. Momentálne „zimujeme“ na prvej 
priečke tabuľky, čo nás teší a zároveň zaväzuje k zodpovednosti pripraviť 
sa čo najlepšie na jarnú časť. 

Dorast
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ŠPORT 

Horný rad zľava: tréner Marek Hajdín, Andrej 
Toplanský, Lukáš Gágorík, Dano Kunic, Paťo 

Bartoš, Tomáš Bábsky, Ondrej Klínovský, Jakub 
Bolješik, Ivan Horváth, vedúci mužstva Jozef 

Kováčik
Doľný rad zľava: Marcel Macek, Lukáš 

Piešťanský, David Truhlář, Jančo Horváth, Martin 
Michalka, Martin Pišoja, Marek Svetlík. Chýbajú: 

Patrik Svetlík, Ondrej Putek 

Vážení športoví priaznivci, vážení občania,
Ani sme sa nenazdali a máme tu koniec prvej polovice nového 

futbalového ročníka, ako aj koniec kalendárneho roka. Vždy medzi 
jednotlivými fázami súťaže, ako sú letné a zimné prestávky, si veľa ľudí 
kladie otázku ako ďalej s futbalom v obci.

Kalendárny rok 2013, ako aj predošlé roky, bol niečím lepším a niečím 
horším. Lepším resp. výnimočným pre nás bol založením mužstva 
prípravky. Je radosť pozerať sa na progres potenciálnych futbalových 
nádejí pod vedením Adama Doktora. Tou horšou stránkou roka bolo, že 
sa nám nepodarilo získať žiadne financie z rôznych finančných grantov 
ako po minulé roky, či už z dôvodu neúspešného projektu alebo 
neotvorenia grantov pre tento rok. Ďalším negatívnym bodom bolo 
takmer zrušenie mužskej súťaže v obci z dôvodu nedostatku hráčov. 
Keďže letná prestávka bola veľmi krátka a hráči, ktorí sľúbili pokračovať v 
našej obci, sa na poslednú chvíľu rozhodli pokračovať vo svojom 
materskom klube, ktorý ich dlhé roky nepotreboval. Samozrejme 
nebolo možné a ľahké nájsť náhradu za 5-tich hráčov, kedže všeobecne 
je káder mužov úzky aj z dôvodu dlhodobých zranení domácich hráčov. 
Nakoniec sa ale opäť dalo mužstvo dokopy a po skončení jesennej časti 
obsadilo 8. priečku s 22 bodmi, ale určite malo na viac, keď len 
spomeniem zápasy v Kľačanoch, Leopoldove a v Zelenči.

Ako som spomínal na začiatku, polovica súťaže je za nami a máme tu 
koniec kalendárneho roka a čas pred výročnou schôdzou. Výročná 
schôdza sa bude konať v priebehu decembra, kde sa opäť postavíme 
pred dôležitú otázku a to voľba nového prezidenta klubu a nového 
výboru. Po takmer 6-tich rokoch som sa rozhodol opustiť túto funkciu. 
Dôvody budem prezentovať na výročnej schôdzi. Pevne verím, že sa 
nám spoločne podarí nájsť vhodného kandidáta na tento post, ktorý 
prevezme všetky zodpovednosti v klube. Taktiež verím, že si vytvorí 

silnejší tím ľudí, ktorý mu bude nápomocný vo všetkých povinnostiach.
Tak ako aj nás čakajú výrazne zmeny v TJ, tak aj Oblastný futbalový zväz 

v Trnave čakajú voľby nového predsedu, výkonného výboru ako aj 
členov jednotlivých komisií. Voľby sa konajú 29.11.2013 v Trnave a voliť 
si budú jednotlivé kluby. Každý jeden klub má právo na jeden hlas.

Na záver by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí počas môjho 
pôsobenia pomohli klubu, pomohli futbalu a udržovali jednu z mála 
kultúrnych podujatí v našej malej obci.

Ing. Jozef Bartko
predseda TJ

Niečo raz končí a niečo opäť začína

80. narodeniny Titusa Buberníka 
a Jozefa Kadrabu

13. októbra v Slovenskej reštaurácií v dome športu v Bratislave sme 
mali tú česť osláviť krásne okrúhle narodeniny slávneho futbalistu, 
reprezentanta Československa, Titusa Buberníka. Zároveň to bolo 
spojené aj s výročím fanklubu slovenskej futbalovej reprezentácie, ktorý 
oslavoval už 3 krásne rôčky.

Otvorenie oslavy sa začalo krátko po jednej hodine popoludní 
gratuláciami hlavnému oslávencovi. V mene fanklubu mu zablahoželal 
prezident fanklubu Roman Táborský s manželkou a pán Miloš Kopča. 
Ďalej to boli blahoželania zo strany jeho kamarátov a spoluhráčov zo 
Slovenska a Českej republiky, ktorí spolu bok po boku kopali pod jednou 
vlajkou a hájili farby obidvoch štátov ako jeden tím. Nasledoval prípitok 
a pieseň pre oslávenca. Pán Buberník neskrýval ani slzy dojatia a 
poďakoval sa krátkym príhovorom. Pokračovalo sa samozrejme 
obedom a rozhovormi prítomných.

Ďalším bodom programu bol hokejový zápas KHL na novom zimnom 
štadióne Slovana Bratislava,  na ktorý boli pozvaní hlavne Titus a jeho 
spoluhráči.

Na večer bol pripravený opäť bohatý program, ktorý začal gratuláciami 
ďalšiemu oslávencovi  Jozefovi Kadrabovi asi o siedmej hodine. 
Obedovo prestreté stoly vystriedali švédske s ponukou vína, chlebíčkov 
a pravej domácej štrúdle.

Veľkým prekvapením večera bola cimbalová kapela až z moravského 
kraja, ktorá obdivuhodne dokázala zahrať všetky známe ľudové české a 
slovenské piesne. Celý večer moderoval so svojím nezameniteľným 
hlasom Karol Polák, ktorý nezabudol sem-tam ani pridať svoj obľúbený 
vtip. Keď dohrala úvodná skladba, pán Polák vyspovedal postupne 
všetkých prítomných spoluhráčov od pána Kadrabu až po pána 
Buberníka pred zvedavým objektívom kamery a nakoniec aj samotného 
oslávenca.
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Keďže sa blíži koniec roka býva dobrým zvykom pozastaviť sa a 
zhodnotiť uplynulý rok. Z pohľadu človeka, ktorý má na starosti 
fungovanie mládežníkov v našom klube, musím hodnotenie rozdeliť na 
dve časti. Prvý polrok, v ktorom sme fungovali v skúšobnom modeli, 
ktorý sa nám viac menej osvedčil. Spojenie mládeže s iným mužstvom je 
ako myšlienka dobré, podmienkou fungovania musí byť však 
obojstranná snaha napredovať. Toto sa nám pri doraste, kde sme boli 
spojení s Ratnovcami, nepodarilo. Preto sme sa v letnej prestávke 
rozhodli všetky mládežnícke mužstvá spojiť so Slovan Ostrov. Už po 
polroku spoločného fungovania, môžem túto spoluprácu hodnotiť 
pozitívne, nakoľko máme v mládežníckych súťažiach tri mužstvá 
(prípravka, žiaci, dorast), ktorým sa darí. A hlavne musím vyzdvihnúť 
veľmi dobrú komunikáciu medzi klubmi, ktorá prispieva k hladkému 
fungovaniu.

 
Prípravka
V tejto vekovej skupine sme nováčikovia, prihlásili sme sa do súťaže len 

túto jeseň. Po počiatočných problémoch s počtom hráčov, kedy nás 
bolo len 8, sme v priebehu mesiaca september pritiahli do mužstva 
ďalších chlapcov a počet našich prípravkárov sa ustálil na čísle 17. 
Prípravka hrá s ôsmimi hráčmi v poli a jedným brankárom. Mužstvo je 
zložené z chlapcov Ostrova (6), Bašoviec (3) a našej obce (8). Som rád, že 
pod vedením trénera Adama Doktora sa chlapci zlepšujú od zápasu k 
zápasu. Pozitívne hodnotím náladu v mužstve, ktoré ide do každého 
zápasu s odhodlaním, nasadením a chuťou pobiť sa o víťazstvo. Vidieť na 
nich, že ich futbal baví a ich spontánna radosť z víťazstva je pre nás 
zainteresovaných odmenou za dobre vykonanú prácu. Nedá mi 
nespomenúť aj rodičov týchto detí, ktorí nám aktívne pomáhajú a 
zároveň vytvárajú výbornú atmosféru hlavne pri domácich zápasoch. 
Domáce zápasy hrávame v piatok popoludní, preto by som Vás rád 
všetkých pozval, aby ste nás prišli podporiť a povzbudiť.

Futbalová mládež nám začína robiť radosť

Horný rad zľava: Matúško Ťapušík, Aleš Orviský, Patrik Podhorný, Filip Hermann, Matej Vavrinec, Timo Vatrt, Šimon Tešedík, tréner Adam Doktor
Dolný rad zľava: Samo Klampár, Adam Spišák, Samko Maco, Adam Al Hassam, Jakub Svetlík, Vratko Maco, Martin Tešedík. Chýbajú: Sabínka 

Spišáková, Mário Cararannte, Paťo Valovič

V žiackej kategórii pracujeme na projekte spojených mužstiev už o rok 
dlhšie. Tu je vidieť, že mužstvo je už stabilizované, chlapci sa poznajú a 
vytvárajú dobrý kolektív. Keďže mužstvo je dopĺňané aj staršími hráčmi 
z prípravky, je v kádri cca 18-20 chlapcov, ktorí tvoria dobrý základ do 
budúcna pri prechode do dorasteneckej kategórie. Tu sa musím priznať, 

Tabuľka žiaci:

že Veľké Orvište ťahá za kratší koniec, nakoľko nám chýbajú ročníky 
chlapcov narodených 1999, 2000, 2001 resp. je ich málo, musíme toto 
obdobie preklenúť a doplniť mladšími chlapcami z prípravky. Mužstvo 
pod vadením trénera Miloša Holána je však dobre poskladané a 
pohybuje sa v hornej polovici tabuľky.

Žiaci

ŠPORT 

Tabuľka Prípravka:

V dorasteneckej kategórii sme jar odohrali spojení s Ratnovcami, tento 
projekt sa nám neosvedčil. Tak sme v lete zahrnuli do spojenia sa s 
Ostrovom aj dorastenecké mužstvo. A ako sa ukazuje naše rozhodnutie 
bolo správne. Pod vedením trénera Mareka Hajdina sa vytvorila dobrá 
partia chalanov, ktorí poctivo trénujú, čo sa odzrkadlilo v podobe 
výborných výsledkov. Väčšinu mužstiev sme predčili hlavne lepšou 
trénovanosťou (kondíciou), kedy sme ťažké zápasy rozhodovali vo svoj 
prospech až v poslednej polhodine stretnutia. Mužstvo je prevažne 
zložené z ročníkov narodenia 1996 a 1997, čo naznačuje, že v tomto 
zložení môžu hrať spolu ešte rok a pól. Momentálne „zimujeme“ na prvej 
priečke tabuľky, čo nás teší a zároveň zaväzuje k zodpovednosti pripraviť 
sa čo najlepšie na jarnú časť. 

Dorast
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Horný rad zľava: tréner Marek Hajdín, Andrej 
Toplanský, Lukáš Gágorík, Dano Kunic, Paťo 

Bartoš, Tomáš Bábsky, Ondrej Klínovský, Jakub 
Bolješik, Ivan Horváth, vedúci mužstva Jozef 

Kováčik
Doľný rad zľava: Marcel Macek, Lukáš 

Piešťanský, David Truhlář, Jančo Horváth, Martin 
Michalka, Martin Pišoja, Marek Svetlík. Chýbajú: 

Patrik Svetlík, Ondrej Putek 

Vážení športoví priaznivci, vážení občania,
Ani sme sa nenazdali a máme tu koniec prvej polovice nového 

futbalového ročníka, ako aj koniec kalendárneho roka. Vždy medzi 
jednotlivými fázami súťaže, ako sú letné a zimné prestávky, si veľa ľudí 
kladie otázku ako ďalej s futbalom v obci.

Kalendárny rok 2013, ako aj predošlé roky, bol niečím lepším a niečím 
horším. Lepším resp. výnimočným pre nás bol založením mužstva 
prípravky. Je radosť pozerať sa na progres potenciálnych futbalových 
nádejí pod vedením Adama Doktora. Tou horšou stránkou roka bolo, že 
sa nám nepodarilo získať žiadne financie z rôznych finančných grantov 
ako po minulé roky, či už z dôvodu neúspešného projektu alebo 
neotvorenia grantov pre tento rok. Ďalším negatívnym bodom bolo 
takmer zrušenie mužskej súťaže v obci z dôvodu nedostatku hráčov. 
Keďže letná prestávka bola veľmi krátka a hráči, ktorí sľúbili pokračovať v 
našej obci, sa na poslednú chvíľu rozhodli pokračovať vo svojom 
materskom klube, ktorý ich dlhé roky nepotreboval. Samozrejme 
nebolo možné a ľahké nájsť náhradu za 5-tich hráčov, kedže všeobecne 
je káder mužov úzky aj z dôvodu dlhodobých zranení domácich hráčov. 
Nakoniec sa ale opäť dalo mužstvo dokopy a po skončení jesennej časti 
obsadilo 8. priečku s 22 bodmi, ale určite malo na viac, keď len 
spomeniem zápasy v Kľačanoch, Leopoldove a v Zelenči.

Ako som spomínal na začiatku, polovica súťaže je za nami a máme tu 
koniec kalendárneho roka a čas pred výročnou schôdzou. Výročná 
schôdza sa bude konať v priebehu decembra, kde sa opäť postavíme 
pred dôležitú otázku a to voľba nového prezidenta klubu a nového 
výboru. Po takmer 6-tich rokoch som sa rozhodol opustiť túto funkciu. 
Dôvody budem prezentovať na výročnej schôdzi. Pevne verím, že sa 
nám spoločne podarí nájsť vhodného kandidáta na tento post, ktorý 
prevezme všetky zodpovednosti v klube. Taktiež verím, že si vytvorí 

silnejší tím ľudí, ktorý mu bude nápomocný vo všetkých povinnostiach.
Tak ako aj nás čakajú výrazne zmeny v TJ, tak aj Oblastný futbalový zväz 

v Trnave čakajú voľby nového predsedu, výkonného výboru ako aj 
členov jednotlivých komisií. Voľby sa konajú 29.11.2013 v Trnave a voliť 
si budú jednotlivé kluby. Každý jeden klub má právo na jeden hlas.

Na záver by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí počas môjho 
pôsobenia pomohli klubu, pomohli futbalu a udržovali jednu z mála 
kultúrnych podujatí v našej malej obci.

Ing. Jozef Bartko
predseda TJ

Niečo raz končí a niečo opäť začína

80. narodeniny Titusa Buberníka 
a Jozefa Kadrabu

13. októbra v Slovenskej reštaurácií v dome športu v Bratislave sme 
mali tú česť osláviť krásne okrúhle narodeniny slávneho futbalistu, 
reprezentanta Československa, Titusa Buberníka. Zároveň to bolo 
spojené aj s výročím fanklubu slovenskej futbalovej reprezentácie, ktorý 
oslavoval už 3 krásne rôčky.

Otvorenie oslavy sa začalo krátko po jednej hodine popoludní 
gratuláciami hlavnému oslávencovi. V mene fanklubu mu zablahoželal 
prezident fanklubu Roman Táborský s manželkou a pán Miloš Kopča. 
Ďalej to boli blahoželania zo strany jeho kamarátov a spoluhráčov zo 
Slovenska a Českej republiky, ktorí spolu bok po boku kopali pod jednou 
vlajkou a hájili farby obidvoch štátov ako jeden tím. Nasledoval prípitok 
a pieseň pre oslávenca. Pán Buberník neskrýval ani slzy dojatia a 
poďakoval sa krátkym príhovorom. Pokračovalo sa samozrejme 
obedom a rozhovormi prítomných.

Ďalším bodom programu bol hokejový zápas KHL na novom zimnom 
štadióne Slovana Bratislava,  na ktorý boli pozvaní hlavne Titus a jeho 
spoluhráči.

Na večer bol pripravený opäť bohatý program, ktorý začal gratuláciami 
ďalšiemu oslávencovi  Jozefovi Kadrabovi asi o siedmej hodine. 
Obedovo prestreté stoly vystriedali švédske s ponukou vína, chlebíčkov 
a pravej domácej štrúdle.

Veľkým prekvapením večera bola cimbalová kapela až z moravského 
kraja, ktorá obdivuhodne dokázala zahrať všetky známe ľudové české a 
slovenské piesne. Celý večer moderoval so svojím nezameniteľným 
hlasom Karol Polák, ktorý nezabudol sem-tam ani pridať svoj obľúbený 
vtip. Keď dohrala úvodná skladba, pán Polák vyspovedal postupne 
všetkých prítomných spoluhráčov od pána Kadrabu až po pána 
Buberníka pred zvedavým objektívom kamery a nakoniec aj samotného 
oslávenca.
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OSTATNÉ

80. narodeniny Jiřího Tichého
V nedeľné dopoludnie dňa 8. decembra 2013 sa Oficiálny fanklub 

slovenskej futbalovej reprezentácie rozhodol zablahoželať ďalšiemu 
významnému futbalistovi a to priamo v Českej republike v mestečku 
Podivín. Skupinka ôsmich členov fanklubu pozvala pána Tichého aj s 
manželkou na malý obed v kruhu jeho priateľov z reprezentácie pána 
Titusa Buberníka a Jozefa Štibrányiho. Pán Tichý pôsobil veľmi milým 

dojmom. Pri obede sa rozhovoril ako sa s manželkou spoznali, aké boli 
roky v reprezentácií a ako trávi svoj čas na zaslúženom dôchodku teraz v  
súčasnosti. Jeho pani manželka sa tiež nedala zahanbiť a ako správna 
žena aj ona sa rozhovorila o spoločných rokoch po boku futbalistu.

Na záver asi dvojhodinového obeda nám ešte pani Tichá ponúkla z 
domácich koláčov, čo podaktorí veľmi radi prijali. Nakoniec, ešte po 
krátkej prechádzke k ich rodinnému domčeku, nasledovala malá 
prehliadka pozemku.

Pomaly sme sa pobrali domov a s prísľubom návratu sme opustili 
mestečko Podivín plní príjemného zážitku v kruhu výnimočných a 
milých ľudí.

Mgr. Roman Táborský, predseda fanklubu

Matičiari udržujú tradičné slovenské zvyky
Miestny odbor Matice slovenskej vo Veľkom Orvišti usporiadal v 

predvianočnú Striebornú sobotu na miestnom námestí už 6. ročník 
ponuky írečitých slovenských gazdovských výrobkov z domácej 
zabíjačky a vianočných koláčikov. Pri tomto podujatí pomohli aj 
matičiari z Ostrova a Bašoviec. Matičiari pozvali na túto milú udalosť 
predsedu Matice slovenskej p. Mariána Tkáča. Je to historicky prvá 
návšteva predsedu Matice slovenskej v našej obci.

V tomto termíne bol v obci poriadaný aj 6. ročník turnaja v mariáši. 
Predseda Marián Tkáč pozdravil aj účastníkov turnaja. Zároveň 
mariášistom navrhol, aby budúci rok svoj turnaj pomenovali po veľkom 

Po pár ďalších piesňach nasledovala tombola, kde sa dali vyhrať naozaj 
zaujímavé ceny ako napríklad DVD Pachohybský zbojník, sada na 
umývanie do sprchy, odznaky a tričká s logom fanklubu, vstupenky na 
športové podujatia, zájazdy a mnoho ďalších.

Ako sa večer pomaly chýlil ku koncu ubúdalo aj hostí a tak cimbalovka 
zahrala na rozlúčku ešte pár piesní, kým sme sa so všetkými nerozlúčili a 
nezaželali si ešte mnoho takýchto krásnych stretnutí s výnimočnými 
ľuďmi.

Mgr. Roman Táborský, predseda fanklubu

národovcovi Andrejovi Hlinkovi, ktorý tiež s obľubou hrával túto 
kráľovskú kartovú hru. Na oboch podujatiach zahral na fujare a zaspieval 
maestro Štefan Suchý.

Ing. Jana Melicherová, predsedníčka MO MS

Záver pracovného roka
Aj v tomto som pozval na záver pracovného roka zamestnancov obce, 

poslancov, členov komisií, podnikateľov, predsedov občianskych 
združení a dobrovoľných pracovníkov na spoločenský večer, ktorý sa 
konal 13.12.2013 v Klube seniorov Jazmín. Aj touto formou chcem 
poďakovať každému občanovi, ktorý pracuje pre túto obec, pre veci 
verejné  a často to robí aj na úkor vlastnej rodiny a osobného voľna.  Ešte 
raz ďakujem.

Ľudovít Boleček, starosta     


