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Z obecnej matriky

Obec Veľké Orvište mala k 01.01.2014 1067 
obyvateľov. Od 01.01.2014 do 31.03.2014 sa v 
obci narodilo 1 dieťa, na trvalý pobyt sa 
prihlásilo 7 občanov, z trvalého pobytu sa 
odhlásil 1 občan. V súčasnosti v obci žije 1074 
občanov.

V období od - 01.01.2014 do 31.03.2014 sa 
v obci narodil Timotej Ilenčík.

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

65 rokov: Jana Baleková, 
Tomáš Drlička, 
Peter Galo

70 rokov: Andrej Čurnek, 
Agneša Folajtárová

75 rokov: Milan Kováčik, 
Jozef Maco

80 rokov: Baleková Janka

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
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Príhovor starostu
Vážení občania,
rok 2014 je posledným rokom terajšieho volebného obdobia. Hlavnými úlohami pre súčasnú 

samosprávu sú dokončenie novej obytnej zóny Topoľové II a rekonštrukcia verejného osvetlenia.
V časti Topoľové II je potrebné predať stavebné pozemky a dokončiť stavbu inžinierskych sietí a 

miestnych komunikácií. Stavba Topoľové II pozostáva z jednotlivých stavebných objektov (SO). 
SO 01 - Príprava územia, SO 03 - Pitný vodovod a prípojky, SO 05 - STL plynovod a prípojky a SO 06 - 
NN rozvody a prípojky sú dokončené a skolaudované.

Zvyšné SO sú v rozpracovanom stave s predpokladom dokončenia do 30.6.2014. SO 02 - 
Komunikácie: hotové sú násypy zo štrkopiesku a sedimentačná nádrž na odvodnenie. Treba 
osadiť obrubníky, žľaby, urobiť chodníky a vyasfaltovať komunikáciu. SO 04 - Splašková 
kanalizácia a prípojky: hotové, treba osadiť čerpaciu stanicu. SO 07 - Verejné osvetlenie a verejný 
rozhlas: rozvody sú hotové, treba osadiť stĺpy. SO 08 - Prekládka telefónneho kábla: hotová.

Z 12 stavebných pozemkov je predaných 5, o ďalšie 3 pozemky je záujem. Stavenisko je v takom 
stave, že majitelia stavebných pozemkov môžu začať stavať. Príjmy z predaja stavebných 
pozemkov pokryjú výdavky na stavbu inžinierskych sietí a komunikácií a zisk sa použije na ďalšie 
investičné akcie obce: na rekonštrukciu verejného osvetlenia, kde obec je povinná 
spolufinancovať 5 % nákladov ( na 95 % nákladov sme získali nenávratný finančný príspevok z 
eurofondov) a na stavbu chodníka k obytnej časti Topoľové I.

Čo sa týka rekonštrukcie verejného osvetlenia, ako som Vás informoval v poslednom čísle 
Orvištských novín, verejnú súťaž na dodávateľa stavby musíme zopakovať. V súčasnosti prebieha 
nová verejná súťaž, predpokladáme že bude úspešná a po jej vyhodnotení bude môcť obec s 
rekonštrukciou začať.

Záverom Vás chcem informovať, ako hospodári obec. INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne 
reformy) hodnotil finančné zdravie obce, t.j. ako obec hospodári so svojimi financiami. V stupnici 
od 0 (najhoršie) do 6 (najlepšie) naša obec je hodnotená stupňom 4,7 (dobré finančné zdravie), čo 
je najlepšie hodnotenie z okolitých obcí. To znamená, že obec hospodári so svojimi financiami 
zodpovedne.

Ľudovít Boleček, starosta obce

Druhé kolo voľby prezidenta sa uskutočnilo 
29.03.2014.

Z celkového počtu oprávnených osôb 
zapísaných do zoznamu, ktorých bolo 891, sa 
volieb zúčastnilo 466 voličov, čo je 52,30 %.

Počet platných hlasov odovzdaných pre 
všetkých kandidátov bol 458 hlasov.

Z toho Fico Róbert, doc. JUDr. CSc, 

dostal 226 hlasov 

a Kiska Andrej, Ing. získal 

232 hlasov oprávnených voličov.

p. Borovská

Výsledky voľby prezidenta SR vo Veľkom Orvišti

Milí spoluobčania,
s príchodom jarných dní sa každoročne vytvárajú podmienky so 

zvýšeným požiarnym rizikom. Preto mi dovoľte upozorniť na niektoré 
rizikové situácie.

Pre jarné upratovanie je jednou z charakteristických situácií spaľovanie 
nepotrebných horľavých materiálov alebo  vypaľovanie trávnatých a 
náletových porastov. Pri týchto činnostiach každoročne vznikajú 
požiare, ktoré spôsobia nezanedbateľné materiálne a finančné škody, 
ale čo je horšie, v minulosti sa stalo aj veľa vážnych zranení aj so 
smrteľnými následkami. Nepodceňujte preto žiadnu rizikovú situáciu. Aj 
odhodená cigareta, nedohasená pahreba, použitie otvoreného ohňa 
môže spôsobiť požiar, ktorý ohrozí majetok alebo zdravie. Nebuďte 
ľahostajní k tým, ktorých počínanie vystavuje našu spoločnosť riziku 
vzniku požiaru, upozornite ich na možné následky, tým nechránite len 
okolie, ale aj seba.

Zákon o požiarnej ochrane preto zakazuje právnickým aj fyzickým 
osobám vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa 
mohol rozšíriť.

Pri spaľovaní horľavých materiálov na vašich pozemkoch prosím 
dbajte na svoju bezpečnosť, nevzďaľujte sa od založeného ohňa a majte 
pripravené prostriedky na prípadné uhasenie rozširujúceho sa ohniska. 
To, čo sa Vám môže zdať ako zvládnuté spaľovanie, môže byť pre 
nezainteresovaného pozorovateľa začínajúcim požiarom a potom je len 
malý krôčik k vyhláseniu poplachu pre všetky záchranné zložky. Čo ak 
práve v tom okamihu potrebuje pomoc niekto z Vašich príbuzných 
alebo známych, ktorí sa dostali nie vlastnou vinou do problémov.

Vaši hasiči
Ing. Marián Šiška

JARNÉ UPRATOVANIE - POŽIARNE RIZIKO

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Najdôstojnejší otec biskup Mons. Jozef Haľko, 
dovoľte, aby som Vás v mene pútnikov z našej obce Veľké 

Orvište informoval o našej veľkej vďake dp. Jaroslavovi 
Hanzlíkovi, správcovi Slovenskej katolíckej misie v Bruseli.

Pútnici z Veľkého Orvišťa vykonali v dňoch 8.11. až 
11.11.2013 v rámci osláv 900. výročia prvej písomnej 
zmienky o obci púť do Belgicka na miesta, kde pôsobil 
svätý Hubert, patrón našej obce.

Púte sa zúčastnilo 13 pútnikov z Veľkého Orvišťa a dekan 
našej Farnosti sv. Štefana v Piešťanoch vdp. Mgr. František 
Bačík. V Bruseli sa k nám pridal a po celú púť nás sprevádzal 
správca Slovenskej katolíckej misie v Bruseli dp. Jaroslav 
Hanzlík, ktorý pôsobil vo svojich pastoračných začiatkoch 
aj vo Veľkom Orvišti.

V sobotu 9.11. sme navštívili mestečko Tervueren pri 
Bruseli, kde sv. Hubert zomrel 30.05.724. Malá kaplnka sv. 
Huberta  v Tervuerene krčiaca sa v lesíku pri rybníku 
pôsobila opustene, ale jej priestory ožili pri našej návšteve. 
Dokonca sme mali neuveriteľné šťastie, keď na svätú omšu, 
ktorú slúžili dekan František Bačík a kaplán Jaroslav 
Hanzlík, domáci priniesli do kaplnky relikviu svätca - článok 
prsta v  lesnom rohu. Túto relikviu si uctievajú počas 
slávností sv. Huberta.

V meste Louvain sme navštívili románsky kostol sv. 
Jakuba, kde majú byť uložené ostatky svätca, ktoré boli 
prenesené po žobráckej revolúcií v októbri 1568 z mesta  
Saint Hubert. Kostol, ktorý je už dlhšiu dobu zatvorený z 
dôvodu zlej statiky, bol v minulosti veľmi významným 
miestom. Začínali tu totiž svätojakubské púte do 
španielskeho mesta Santiago de Compostela. V Louvain 
sme navštívili aj 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.

V sobotu poobede púť pokračovala do mestečka Saint 
Hubert. Pútnický kostol - Bazilika sv. Petra a Pavla sa 
vynímala už z diaľky. Bývalé opátstvo je dodnes krásne 
upravené a spolu s kostolom pôsobili príjemne. Miesto 
dýchalo atmosférou svätého Huberta – kostol sa práve 
rekonštruuje, ale napriek tomu sme v ňom venovali chvíle 
modlitbe a prezreli sme jeho zákutia, trezor a poklady v 
podobe relikvií a sakrálnych cenností.

Nedeľu sme začali v Bruseli v mieste pôsobenia kaplána 
Jaroslava Hanzlíka svätou omšou v českom jazyku v 
Kostole Sacré-Coeur. Pán kaplán Jaroslav Hanzlík na úvod 
svätej omše nás – pútnikov z Veľkého Orvišťa predstavil 
veriacim. Svätú omšu slúžil spoločne s dekanom 
Františkom Bačíkom. Veľmi milé bolo stretnutie po omši v 
malej komunite so Slovákmi a Čechmi, ktorí žijú v Bruseli. V 
nedeľu popoludní sme ešte stihli navštíviť mesto Bruggy, 
kde v kostole Krista Spasiteľa sme mali možnosť dotknúť sa 
relikviára s Krvou Ježiša Krista. V pondelok 11.11. skoro 
ráno sme sa s Jaroslavom Hanzlíkom rozlúčili a vydali sme 
sa na letisko.

Púť prevýšila naše očakávania. Duchovne sme sa 
obohatili a spoznali sme krásy Belgicka. Na záver chceme 
vysloviť veľké poďakovanie dp. Jaroslavovi Hanzlíkovi, 
ktorý nám obetavo robil sprievodcu počas celej púte. 
Snažil sa nám ukázať čo najviac zaujímavostí v mestách 
Brusel, Tervueren, Louvain, Saint Hubert a Bruggy. 
Porozprával nám veľa z histórie navštívených kostolov a zo 
života Slovenskej katolíckej misie. Sme radi, že Slováci 
žijúci v Bruseli majú takého schopného a obetavého kňaza, 
bez ktorého by naša púť po stopách sv. Huberta nebola 
taká úspešná. Pripájam aj niekoľko fotografií z našej púte.

S úctou
RNDr. Ľudovít Boleček - starosta obce Veľké Orvište
Veľké Orvište, 05.01.2014

Ďakovný list biskupovi Mons. Jozefovi Haľkovi

apríl 2014 apríl 2014

POZVÁNKA
Kultúrna komisia pri obecnom úrade pozýva všetkých občanov 

na slávnostné stavanie mája spojené s májovou veselicou

dňa 30.4.2014 o 17:00 hod. na námestí.
Do tanca a na pobavenie bude hrať skupina RIVA z Topoľčian. 

Pre účastníkov bude pripravené občerstvenie. Tešíme sa na Vašu účasť.
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Púť prevýšila naše očakávania. Duchovne sme sa 
obohatili a spoznali sme krásy Belgicka. Na záver chceme 
vysloviť veľké poďakovanie dp. Jaroslavovi Hanzlíkovi, 
ktorý nám obetavo robil sprievodcu počas celej púte. 
Snažil sa nám ukázať čo najviac zaujímavostí v mestách 
Brusel, Tervueren, Louvain, Saint Hubert a Bruggy. 
Porozprával nám veľa z histórie navštívených kostolov a zo 
života Slovenskej katolíckej misie. Sme radi, že Slováci 
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bez ktorého by naša púť po stopách sv. Huberta nebola 
taká úspešná. Pripájam aj niekoľko fotografií z našej púte.

S úctou
RNDr. Ľudovít Boleček - starosta obce Veľké Orvište
Veľké Orvište, 05.01.2014

Ďakovný list biskupovi Mons. Jozefovi Haľkovi

apríl 2014 apríl 2014

POZVÁNKA
Kultúrna komisia pri obecnom úrade pozýva všetkých občanov 

na slávnostné stavanie mája spojené s májovou veselicou

dňa 30.4.2014 o 17:00 hod. na námestí.
Do tanca a na pobavenie bude hrať skupina RIVA z Topoľčian. 

Pre účastníkov bude pripravené občerstvenie. Tešíme sa na Vašu účasť.
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KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Zo života seniorov
Naši seniori vo svojom Klube Jazmín nezabúdajú na staré 

tradície. Aj v tomto roku, tak ako každoročne pri príležitosti 
fašiangov, si pripravili milé posedenie a pohostenie. 
Napiekli šišky a k tomu dobrú sladkú kávičku. Na pobavenie 
im vyhrávala reprodukované hudba, pričom sa niektoré 
členky poobliekali do fašiangových masiek a príjemne sa 
pobavili. Záverom posedenia si usporiadali tombolu, v 
ktorej skoro každá členka niečo vyhrala. Takto si aspoň v 
priestoroch klubu zaspomínali na staré časy, keď chodil po 
dedine sprievod masiek a na záver bola v kultúrnom dome 
zábava s pochovávaním basy.

Gabriela Michelová, vedúca klubu

Odpoveď biskupa Mons. Jozefa Haľka

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Ve ľ k o u  š p o r t o vo u  
u d a l o s ť o u  b ý v a j ú  
olympijské hry. Tohto 
roku sa uskutočnili v 
Soči a naša športová 
strelkyňa - bronzová 
medailistka z OH v 
L o n d ý n e  D a n k a  

Barteková, ktorá našim žiakom odovzdávala na jar 2013 
medaile na olympiáde malotriednych škôl, bola 
členkou medzinárodného olympijského výboru a 
zároveň komisie športovcov MOV. Stala sa súčasťou 
štafety s olympijským ohňom v centre Soči a bol to pre 
ňu zážitok na celý život. Naši žiaci pripravili prezentácie 
o histórii olympiády i o známych športovcoch. Tieto 
prezentácie sme si premietali a OH sme stvárnili i 
výtvarne. Myslím, že sa deťom podarili, a to aj 
prváčikom. Samozrejme nesmel chýbať ani olympijský 
kútik so zaujímavosťami.

ZOH 2014 v prácach detí.

Alexandra FábryováAlexandra Fábryová Viki MoravčíkováViki Moravčíková Martinka PánikováMartinka Pániková

Tamarka VanglováTamarka VanglováMartinka ChromáMartinka Chromá
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Tohto roku nám zima neumožnila sánkovačku ani korčuľovanie, 
niektorí síce vyšli na rybník počas obdobia krátkych mrazov, ale myslím, 
že to nebolo moc bezpečné. A čo hovorí na takú zimu rastlinstvo a 
živočíšstvo? Bahniatka sa namiesto Veľkej noci ukázali niekde už na 
Vianoce. Niektoré medvede sa zobudili po veľmi krátkom čase, iné 
nezaľahli vôbec. Ryby nezazimovali, sú stále aktívne. Tak sme sa s deťmi 
rozhodli urobiť aspoň peknú snehovú krajinku s Eskimákmi, tučniakmi, 
snehuliakmi a zimnými športmi. Ako sa nám to podarilo môžete posúdiť 
sami.

Knižnica a Osmijanko
Pri návšteve knižnice začiatkom januára, niektoré deti sa už nemohli 

dočkať, sme nielen vymieňali knihy, ale mali aj tvorivé dielne. Pracujeme 
už na desiatom ročníku celoslovenskej súťaže Čítame s Osmijankom. 
Súťažný zošit je plný humoru a napínavého dobrodružstva. V otázočke 
štvrtej sme okrem iného mali vytvoriť cirkusový plagát a ten sme práve 
,,vyrábali“ aj za pomoci tety knihovníčky Machajovej a jej kníh. Neurobili 
sme jeden, ale hneď niekoľko plagátov a dve hodiny v knižnici nám ušli 
veľmi rýchlo. Cítili sme sa veľmi príjemne a práce bolo neúrekom.

Jana Pálková

Zima na škole

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Dňa 15.2. 2014 organizovala základná škola detský karneval pre všetky 
deti z obce. Najrozmanitejšie masky v sprievode svojich rodičov i starých 
rodičov zaplnili vyzdobenú sálu kultúrneho domu do posledného 
miesta. Do tanca hrala skupina Old Boys, ktorá sa postarala o výbornú 
zábavu nielen hudbou, ale aj svojimi vtipnými komentármi. Prítomní sa 
mohli potešiť z promenády masiek, diskotéky, malého občerstvenia a 
bohatej tomboly, pozostávajúcej z 50 cien. Lákadlom bola najmä prvá 
cena - digitálny fotoaparát. Porota, ktorá hodnotila 10 najkrajších 
masiek, mala veľmi ťažkú úlohu, pretože masky boli naozaj krásne: Pipi 
Dlhá Pančucha, kohútik, lienky, piráti s loďou, Šmoulinka, rockerka, pani 
Zima, tekvička, transformer, šašovia, zajačik, princezné, kovboji, motýle, 
čerti... Bolo čo obdivovať.

Touto cestou sa chceme poďakovať:
sponzorom: firme Kellys, PD Ostrov, Obecnému úradu Veľké Orvište, 

firmám Zooprodukt, Bomat, PT Veľkoobchod s potravinami, Argus, 
Remas, Paloma Plus, PN print, rod. Mikloškovej, p. Bábikovej, p. 
Bohovicovej, p. Folajtárovej Eve a

rodičom našich žiakov: pani Cziborovej, rodine Hlavnovej, Chromej, 
Klampárovej, Melicherovej, Moravčíkovej, Paulovičovej, Rebrovej, 
Tešedíkovej za príspevky do tomboly.

Veľká vďaka patrí:
- rodine Šandrikovej, ktorá mala na starosti bufet, p. Šandrikovej za 

obsluhu,
- p. Michelovej za predaj tombolových lístkov, za pomoc pri 

upratovaní,
- p. Pánikovej za nákup cien do tomboly, nákup potravín na 

chlebíčky, predaj chlebíkov i zákuskov, obsluhu,
- p. Hlavnovej, Rebrovej, Melicherovej, Mihálikovej za pomoc pri 

výzdobe sály KD,
- p. Chromej, Klampárovej, Tešedíkovej za prípravu chlebíčkov,
- p. Mihálikovej za umývanie riadov pred karnevalom,
- Martinovi Paulovičovi za predaj tombolových lístkov,
- p. Markechovej Elene za vydanie obrusov a riadu,
- Obecnému úradu za poskytnutie sály a zabezpečenie vyčistenia 

obrusov,
- všetkým, ktorí pomohli napečením zákuskov a pri upratovaní sály.

Detský karneval

Sme radi, že karneval priniesol deťom krásne prežité popoludnie plné 
tanca, smiechu a dobrej nálady. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí 
prispeli k vytvoreniu tejto príjemnej atmosféry.

Daša Ábelová
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MATERSKÁ ŠKOLA

Naša materská škola sa zapojila do projektu: „Elektronizácia 
vzdelávacieho systému regionálneho školstva“, ktorý zastrešuje 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Najvýznamnejšie prínosy projektu sú:
· akcelerácia procesu zavádzania elektronických služieb a 

digitálnych technológií do škôl
· aktívne používanie a lepšia dostupnosť digitálnych 

technológií
· rozšírenie ponuky digitálnych vzdelávacích obsahov 

vytváraných na báze a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom
Zapojením sa do tohto projektu môže naša materská škola výrazne 

rozšíriť a najmä skvalitniť svoje technologické vybavenie. Pomôže 
pripraviť naše deti pre život v spoločnosti, v ktorej čoraz viac pociťujeme 
potrebu digitálnej gramotnosti.

Po schválení projektu získa naša materská škola na bezodplatný 
prenájom na dobu neurčitú interaktívnu tabuľu, notebook a farebnú 
tlačiareň.

Veľmi dúfame, že projekt bude úspešný a našu materskú vyberú na 
realizáciu tohto projektu.

Karneval v materskej škole
Rodičia detí, ktoré navštevujú materskú školu sa na rodičovskom 

združení dohodli, že tento rok zorganizujeme KARNEVAL v materskej 
škole. Hlavne rodičia malých detí nechcú priviesť svoje deti do sály 
kultúrneho domu pre veľký hluk a ruch, ktorý tam  počas karnevalu 
vládne a v materskej škole je pre nich známe prostredie, v ktorom sa 
dobre cítia. Mnohí rodičia sa však so svojimi deťmi zúčastnili aj na 
karnevale v sále kultúrneho domu, ktorý usporiadala základná škola.

Preto učiteľky vyzdobili priestory materskej školy lampiónmi, 
škraboškami, serpentínkami a balónikmi, vypratali zo spálne lehátka, 
aby mali deti dostatok miesta na tanec a zábavu a v piatok 28.februára 
už od rána chystali s pomocou pedagógov pre seba a svojich rodičov a 
starých rodičov občerstvenie v podobe chuťoviek a koláčikov. 
Nezabudli sme ani na „pitný režim“, podával sa čajík, džúsiky, malinovka 
a kávička. Niektorí rodičia napiekli chutné zákusky, takže občerstvenie 
bolo naozaj bohaté.

O14,00 hod. sa náš karneval začal prezentáciou masiek a každá maska 
bola odmenená malým darčekom. Potom už nasledovala zábava, tanec, 
rôzne hry a ochutnávanie pripravených dobrôt až do večera. Deti sa v 
známom prostredí materskej školy výborne zabávali a aj úplne 
najmenšie deti sa bavili bez stresu a zábran z neznámeho prostredia.

Večer príjemne unavení po výdatnom tanci a zábave sme sa všetci 
rozišli do svojich domovov plní dojmov a pekných zážitkov z príjemne 
prežitého dňa.

Projekt: “Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“

Pod šable
Aj tento rok sme na konci fašiangov zorganizovali s deťmi našej  

materskej školy folklórne pásmo „Pod šable“. V materskej škole sme sa na 
pochod obcou patrične pripravili. Vyobliekali sme sa do krojov, 
sukničiek, kožúškov a vestičiek, pomaľovaní a vyzbrojení šabľami a 
ozembuchom sme chodili po obci  so spevom a dobrou náladou. 
Nezabudli sme už tradične navštíviť aj niektoré inštitúcie v obci, kde nás 

za pekný program odmenili sladkosťami, prípadne peniažtekmi na 
prilepšenie. Táto krásna tradícia sa v našej materskej škole dodržiava už 
niekoľko rokov a má v obci veľmi dobré ohlasy. Sme patrične hrdí na to, 
že sa môžeme aj takouto formou podieľať na dodržiavaní tradícií a 
pekných zvykov, na ktoré už v mnohých obciach a mestách zabúdajú. 
Okrem inštitúcií nás volajú aj niektorí obyvatelia obce, ktorým tiež 
zaspievame. Aj tento rok sa do našej akcie zapojila poslankyňa 
obecného zastupiteľstva p. Gabika Michelová, ktorá sa obliekla za 
„cigánku“ a spestrila náš fašiangový sprievod.

MATERSKÁ ŠKOLA

Vynášanie „MORÉNY“
„Moréna, Moréna, kde si prebývala?
Na tom vyšnom konci v slamenom domci.
Moréna, Moréna, čo si tam robila?
Orvištským mládencom mlieko som mútila.
Spievajme dievčatá, kým sme mladé,
Nebudeme spievať, keď budeme staré...“
Vynášanie Morény je spojené s nosením figuríny ženy po obci, ktorá sa 

nakoniec hodí do vody. Zvyk vychádzal z viery, že sa tým z obce vyženú 
nebezpečné choroby, že sa vypudia negatívne sily, ktoré zadržiavajú 
vegetáciu, ale predovšetkým, že sa urýchli odchod zimy a urýchli 
príchod jari.

Aj my sme s deťmi našej materskej školy v našej obci v stredu 26. marca 
predviedli malú ukážku vynášania Morény. Zhotovili sme si Morénu, 
ktorú sme za spevu a recitovania básničiek a vinšovačiek vyniesli k 
obecnému potoku,  kde sme ju hodili do vody. Na znak príchodu jari sme 

si do rúk zobrali ozdobené rozkvitnuté vetvičky. Sme radi,  že sme mohli 
túto peknú starú tradíciu priblížiť našej mladej generácii, pretože naša 
materská škola sa zameriava na dodržiavanie ľudových zvykov a tradícií. 
Veríme, že konečne príde vytúžené teplo – JAR.

„Šťastia, zdravia, pokoj stály,
by ste boli vždy len zdraví.
Tejto jari, každej jari.
A úrodu hojnú, prácu pokojnú...“

Zápis detí do materskej školy na školský rok 
2014/2015

Tento rok sa zápis detí uskutočnil v dňoch 25.a 26.februára 2014. 
Rodičia a zákonný zástupcovia boli o zápise vopred informovaní formou 
oznamov, ktoré boli umiestnené vo vývesnej tabuli obecného úradu, na 
dverách materskej školy a vo všetkých  obchodoch, ktoré sú v obci.

V septembri odchádza z materskej školy 8 detí do základnej školy. V  
materskej škole zostáva 23 detí. Nových zapísaných detí je 11. Takže 
všetkých detí na školský rok 2014/2015 je 34, z toho jedno dieťa je 2,5 
ročné, ktoré sa počíta za 2 deti. Zo zákona môže byť v jednej triede 
maximálne 21 detí. Tento počet sa môže navýšiť o 3 deti. Pretože počet 
všetkých detí je veľký, bude musieť byť otvorená aj trieda s poldennou 
starostlivosťou. Deti budú zaradené do tried podľa veku – mladšie a 
staršie. V triede staršej vekovej skupiny by bolo 21 detí a v triede  mladšej 
vekovej skupiny 13 detí. Detí na celodennú starostlivosť /aj na spanie/ 
zostane 24 /maximálne možný počet/ a detí s poldennou 
starostlivosťou bude 10.

Tešíme sa, že záujem rodičov o našu materskú školu je taký vysoký a 
budeme sa aj naďalej snažiť o to, aby sme deťom poskytli čo najviac 
poznatkov, vedomostí, zážitkov a rozličných aktivít. Našim cieľom je, aby 
sa všetky deti cítili v našej materskej škole príjemne a bezpečne.

OKIENKO PRE RODIČOV:
Prosociálny výchovný štýl v materskej škole
Často sa stretávame s názorom, že výchova je záležitosť rodiny, nie 

školy. Ukazuje sa však, že výchova sa musí stať celospoločenskou 
záležitosťou.

Zodpovednosť za výchovu dieťaťa sa v predškolskom i školskom veku 
delí medzi rodinu a školu. Škola ako jedna z mála inštitúcií sa dostáva do 
osobného kontaktu so všetkými rodičmi. Ak učitelia vidia v rodičoch 
svojich partnerov pri výchove detí, dokážu nadchnúť pre spoluprácu aj 
rodičov. Materská škola, v ktorej funguje výchovné spoločenstvo, má 
teda skvelú príležitosť zúčastňovať sa nielen na výchove detí, ale aj na 
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Naša materská škola sa zapojila do projektu: „Elektronizácia 
vzdelávacieho systému regionálneho školstva“, ktorý zastrešuje 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Najvýznamnejšie prínosy projektu sú:
· akcelerácia procesu zavádzania elektronických služieb a 

digitálnych technológií do škôl
· aktívne používanie a lepšia dostupnosť digitálnych 

technológií
· rozšírenie ponuky digitálnych vzdelávacích obsahov 

vytváraných na báze a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom
Zapojením sa do tohto projektu môže naša materská škola výrazne 

rozšíriť a najmä skvalitniť svoje technologické vybavenie. Pomôže 
pripraviť naše deti pre život v spoločnosti, v ktorej čoraz viac pociťujeme 
potrebu digitálnej gramotnosti.

Po schválení projektu získa naša materská škola na bezodplatný 
prenájom na dobu neurčitú interaktívnu tabuľu, notebook a farebnú 
tlačiareň.

Veľmi dúfame, že projekt bude úspešný a našu materskú vyberú na 
realizáciu tohto projektu.

Karneval v materskej škole
Rodičia detí, ktoré navštevujú materskú školu sa na rodičovskom 

združení dohodli, že tento rok zorganizujeme KARNEVAL v materskej 
škole. Hlavne rodičia malých detí nechcú priviesť svoje deti do sály 
kultúrneho domu pre veľký hluk a ruch, ktorý tam  počas karnevalu 
vládne a v materskej škole je pre nich známe prostredie, v ktorom sa 
dobre cítia. Mnohí rodičia sa však so svojimi deťmi zúčastnili aj na 
karnevale v sále kultúrneho domu, ktorý usporiadala základná škola.

Preto učiteľky vyzdobili priestory materskej školy lampiónmi, 
škraboškami, serpentínkami a balónikmi, vypratali zo spálne lehátka, 
aby mali deti dostatok miesta na tanec a zábavu a v piatok 28.februára 
už od rána chystali s pomocou pedagógov pre seba a svojich rodičov a 
starých rodičov občerstvenie v podobe chuťoviek a koláčikov. 
Nezabudli sme ani na „pitný režim“, podával sa čajík, džúsiky, malinovka 
a kávička. Niektorí rodičia napiekli chutné zákusky, takže občerstvenie 
bolo naozaj bohaté.

O14,00 hod. sa náš karneval začal prezentáciou masiek a každá maska 
bola odmenená malým darčekom. Potom už nasledovala zábava, tanec, 
rôzne hry a ochutnávanie pripravených dobrôt až do večera. Deti sa v 
známom prostredí materskej školy výborne zabávali a aj úplne 
najmenšie deti sa bavili bez stresu a zábran z neznámeho prostredia.

Večer príjemne unavení po výdatnom tanci a zábave sme sa všetci 
rozišli do svojich domovov plní dojmov a pekných zážitkov z príjemne 
prežitého dňa.

Projekt: “Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“

Pod šable
Aj tento rok sme na konci fašiangov zorganizovali s deťmi našej  

materskej školy folklórne pásmo „Pod šable“. V materskej škole sme sa na 
pochod obcou patrične pripravili. Vyobliekali sme sa do krojov, 
sukničiek, kožúškov a vestičiek, pomaľovaní a vyzbrojení šabľami a 
ozembuchom sme chodili po obci  so spevom a dobrou náladou. 
Nezabudli sme už tradične navštíviť aj niektoré inštitúcie v obci, kde nás 

za pekný program odmenili sladkosťami, prípadne peniažtekmi na 
prilepšenie. Táto krásna tradícia sa v našej materskej škole dodržiava už 
niekoľko rokov a má v obci veľmi dobré ohlasy. Sme patrične hrdí na to, 
že sa môžeme aj takouto formou podieľať na dodržiavaní tradícií a 
pekných zvykov, na ktoré už v mnohých obciach a mestách zabúdajú. 
Okrem inštitúcií nás volajú aj niektorí obyvatelia obce, ktorým tiež 
zaspievame. Aj tento rok sa do našej akcie zapojila poslankyňa 
obecného zastupiteľstva p. Gabika Michelová, ktorá sa obliekla za 
„cigánku“ a spestrila náš fašiangový sprievod.

MATERSKÁ ŠKOLA

Vynášanie „MORÉNY“
„Moréna, Moréna, kde si prebývala?
Na tom vyšnom konci v slamenom domci.
Moréna, Moréna, čo si tam robila?
Orvištským mládencom mlieko som mútila.
Spievajme dievčatá, kým sme mladé,
Nebudeme spievať, keď budeme staré...“
Vynášanie Morény je spojené s nosením figuríny ženy po obci, ktorá sa 

nakoniec hodí do vody. Zvyk vychádzal z viery, že sa tým z obce vyženú 
nebezpečné choroby, že sa vypudia negatívne sily, ktoré zadržiavajú 
vegetáciu, ale predovšetkým, že sa urýchli odchod zimy a urýchli 
príchod jari.

Aj my sme s deťmi našej materskej školy v našej obci v stredu 26. marca 
predviedli malú ukážku vynášania Morény. Zhotovili sme si Morénu, 
ktorú sme za spevu a recitovania básničiek a vinšovačiek vyniesli k 
obecnému potoku,  kde sme ju hodili do vody. Na znak príchodu jari sme 

si do rúk zobrali ozdobené rozkvitnuté vetvičky. Sme radi,  že sme mohli 
túto peknú starú tradíciu priblížiť našej mladej generácii, pretože naša 
materská škola sa zameriava na dodržiavanie ľudových zvykov a tradícií. 
Veríme, že konečne príde vytúžené teplo – JAR.

„Šťastia, zdravia, pokoj stály,
by ste boli vždy len zdraví.
Tejto jari, každej jari.
A úrodu hojnú, prácu pokojnú...“

Zápis detí do materskej školy na školský rok 
2014/2015

Tento rok sa zápis detí uskutočnil v dňoch 25.a 26.februára 2014. 
Rodičia a zákonný zástupcovia boli o zápise vopred informovaní formou 
oznamov, ktoré boli umiestnené vo vývesnej tabuli obecného úradu, na 
dverách materskej školy a vo všetkých  obchodoch, ktoré sú v obci.

V septembri odchádza z materskej školy 8 detí do základnej školy. V  
materskej škole zostáva 23 detí. Nových zapísaných detí je 11. Takže 
všetkých detí na školský rok 2014/2015 je 34, z toho jedno dieťa je 2,5 
ročné, ktoré sa počíta za 2 deti. Zo zákona môže byť v jednej triede 
maximálne 21 detí. Tento počet sa môže navýšiť o 3 deti. Pretože počet 
všetkých detí je veľký, bude musieť byť otvorená aj trieda s poldennou 
starostlivosťou. Deti budú zaradené do tried podľa veku – mladšie a 
staršie. V triede staršej vekovej skupiny by bolo 21 detí a v triede  mladšej 
vekovej skupiny 13 detí. Detí na celodennú starostlivosť /aj na spanie/ 
zostane 24 /maximálne možný počet/ a detí s poldennou 
starostlivosťou bude 10.

Tešíme sa, že záujem rodičov o našu materskú školu je taký vysoký a 
budeme sa aj naďalej snažiť o to, aby sme deťom poskytli čo najviac 
poznatkov, vedomostí, zážitkov a rozličných aktivít. Našim cieľom je, aby 
sa všetky deti cítili v našej materskej škole príjemne a bezpečne.

OKIENKO PRE RODIČOV:
Prosociálny výchovný štýl v materskej škole
Často sa stretávame s názorom, že výchova je záležitosť rodiny, nie 

školy. Ukazuje sa však, že výchova sa musí stať celospoločenskou 
záležitosťou.

Zodpovednosť za výchovu dieťaťa sa v predškolskom i školskom veku 
delí medzi rodinu a školu. Škola ako jedna z mála inštitúcií sa dostáva do 
osobného kontaktu so všetkými rodičmi. Ak učitelia vidia v rodičoch 
svojich partnerov pri výchove detí, dokážu nadchnúť pre spoluprácu aj 
rodičov. Materská škola, v ktorej funguje výchovné spoločenstvo, má 
teda skvelú príležitosť zúčastňovať sa nielen na výchove detí, ale aj na 
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ovplyvňovaní výchovných postojov rodičov. Každá rodina má totiž svoje 
vlastné pravidlá správania sa, ktoré sa môžu ale aj nemusia zakladať na 
prosociálnych hodnotách. Poslaním zmysluplnej obojstrannej 
spolupráce je preto pozitívna výchova stimulujúca prosociálnosť detí, 
rodičov a učiteliek.

Efektívnosť prosociálneho výchovného štýlu v materskej školy závisí 
nielen od kvality vzťahov, ale aj od úrovne sociálnej komunikácie 
učiteľky /zvládnutie vzťahov učiteľka - dieťa, dieťa - dieťa, dieťa - učiteľka 
a dieťa - dospelý/.

Skúsenosť ukazuje, že vo výchovnom pôsobení na dieťa v 
predškolskom veku je rozhodujúca zložka neverbálnej komunikácie, 
napríklad očný kontakt, úsmev, pohladenie, objatie a iné. Tieto prejavy 
nežnosti a náklonnosti sú základom budúcej priateľskosti a 
prosociálneho správania dieťaťa. Účinnosť slova ako výchovného 
prostriedku vzrastá až po dovŕšení 6.roku veku dieťaťa.

Mária Šišková, riaditeľka MŠ

ŠPORT 

Ako každý rok začína príprava na novú sezónu už v polovici januára. A - 
mužstvo, ktoré prezimovalo na ôsmom mieste tabuľky nastúpilo do 
prípravy so sedemnástimi hráčmi. K stabilným hráčom nášho mužstva 
pribudlo pár nových tvárí, ktoré ako sa ukazuje, sú posilami nášho 
kolektívu. Z Veľkých Kostolian sme na post stredného záložníka získali 
Silvestra Grígeľa, čo nám pomohlo vyriešiť post, na ktorý nám chýbal 
stabilný hráč. Navyše sa nám podarilo tesne pred sezónou získať Stana 
Hlaváča z Podolia, ktorý svojimi extraligovými skúsenosťami (Spartak 
Trnava), značne pomôže skompletizovať silu stredovej formácie. Táto je 
doplnená dvoma domácimi excelentnými hráčmi Adamom Doktorom a 
Igorom Belicom ml. Takúto stredovú formáciu, by si želal nejeden tréner 
aj z vyššej súťaže. Do útoku prišiel na hosťovanie Denis Krajčo z 
Veselého, ktorý už hrával v našich dorasteneckých štruktúrach v období, 
kedy dorastenci spolu s Krakovanmi hrali štvrtú ligu.

Nedá mi nespomenúť aj jeden odchod, kedy naše rady opustil 
dlhoročný hráč Gabriel Havrlent, ktorý prestúpil do Pobedima. Ja 
osobne som s týmto odchodom nerátal, dosť ma zaskočil, ale život je 
taký. Gabovi prajeme v jeho novom pôsobisku pevné zdravie, veľa 
športových a osobných úspechov. Za výkony odvedené pre Veľké 
Orvište zároveň ďakujeme. 

Príprava prebiehala v domácich podmienkach, kedy sme hrali s 
mužstvami z rôznych regionálnych líg. Načo sme párkrát využili aj umelú 
trávu v Piešťanoch. Tu sa nám darilo pomerne dobre. Na začiatok sme 
síce prehrali S PFK Piešťany 2:3, ale potom prišli dobré výsledky. S 
Pobedimom sme vyhrali 8:3, s Veľkými Ripňanmi 10:1 a Ostrovom 7:1. 
Prechod na prírodné trávniky bol už ťažší prehrali sme vo Veľkých 
Kostoľanoch 5:3, doma s Dolným Lopašovom 2:3. Generálku sme 
absolvovali v Koplotovciach, kde sme síce od začiatku nastúpili len s 
desiatimi hráčmi (zranenia a pracovné vyťaženie) ale napokon sme 
domáce mužstvo zdolali 6:4 aj s Miroslavom Borisom na hrote, ktorý nás 
doplnil v prestávke zápasu.

Po absolvovanej príprave sme 22 - ho marca nastúpili k majstrovskému 
zápasu, kedy sme cestovali do Šulekova. S odhodlaním sme nastúpili do 
zápasu avšak zranenia dvoch hráčov do polčasu (I. Belica a I. Jánošík) nás 
pripravili o nádej na dobrý výsledok. Mužstvo nepodalo kompaktný 
výkon, ktorý sme očakávali. V stretnutí sme napokon prehrali 3:1. 
Domáci zápas druhého jarného kola, už bol z iného súdka. Na perfektne 
pripravenom domácom ihrisku sme privítali lídra súťaže mužstvo 
Malženíc. Počasie ako stvorené na futbal, hojná divácka kulisa, ktorá 
hnala domáce mužstvo dopredu proti favoritovi. Toto všetko 
podčiarknuté výkonom domáceho mužstva, ukázalo výborný športový 
zážitok. Naše mužstvo zabojovalo a výsledok 1:1 ktorý svietil na tabuli 
po odohratí zápasu bol odzrkadlením výborného výkonu, bojovnosti a 

obetavosti hráčov nášho mužstva. Hosťujúce mužstvo, ktoré bolo 
zvyknuté vyhrávať rozdielom triedy, situáciu nieslo veľmi ťažko, čo sa 
odzrkadlilo aj v pozápasovom správaní v kabíne, ale to je už na iný 
článok.

Tak ako A mužstvo absolvovali zimnú prípravu aj dorastenci nášho 
spojeného mužstva. Že zobrali zimnú prípravu vážne, sa ukázalo v 
poctivom trénovaní už od 7 - ho januára. Po odohratí dvoch zápasov s 
rovesníkmi treťoligového Vrbového, v ktorom sme remizovali 2:2 a s PFK 
Piešťany, ktorí hrajú druhú ligu sme remizovali 3:3 zavládla spokojnosť s 
absolvovanou prípravou. Generálka na sezónu nám však nevyšla, 
nakoľko sme prehrali v Čachticiach 5:1. Chlapci sa však poučili a už v 
prvom majstrovskom stretnutí, ktoré sme odohrali na našom ihrisku 
sme nasúkali do siete hostí zo Šulekova jedenásť gólov a vyhrali sme 
pomerom 11:0. Súper nás však nepreveril, nakoľko je na spodných 
miestach tabuľky a my momentálne súťaž vedieme. Ťažké zápasy nás 
ešte len čakajú.

V zime sa udiala ešte jedna dôležitá vec a tou bolo zvolenie nového 
výboru. Momentálne pôsobí vo výbore osem ľudí čo je na prospech veci. 
K trom bývalým členom (Bartko, Boris, Kováčik) pribudli ešte Bohuš 
Herceg, Jaroslav Vavrinec ml., Rado Králik, Adam Doktor a Adrián Hnilka. 
Novému výboru sa podarilo skonsolidovať financie a podeliť si úlohy 
spojené s vedení TJ, ktorých nie je málo. 

Nakoľko financovanie takýchto združení je z roka na rok nákladnejšie, 
oslovili sme potencionálnych sponzorov, ktorí sú blízki obci a v 
samotnom TJ aj pôsobili ako hráči alebo funkcionári. Situácia s 
financiami nie je ľahká ani v podnikaní, ale z postoja niektorých ľudí 
(sponzorov) som bol naozaj sklamaný. TJ nepotrebuje veľké čiastky na 
podporu, navyše keď obec je hlavným prispievateľom a potiahne 
základné režijné náklady. My sa uspokojíme aj s malými pravidelnými 
čiastkami, ktoré žiadnu veľkú oslovenú firmu nepoložia na kolená. 
Netreba zabúdať, že hlavným cieľom je podpora mládeže, ktorú každým 
rokom priťahujeme na ihrisko vo väčšom počte, o čom svedčí naša 
prípravka.

Takže TJ dofinancovávajú určití členovia výboru a ako jediný z veľkých 
sponzorov nám pomocnú ruku podal pán Pavol Táborský (PT Univerzál), 
ktorému zároveň ďakujeme.

Zároveň by som Vás na tomto mieste všetkých pozval na naše domáce 
stretnutia, aby ste nás prišli povzbudiť. Na každý domáci zápas sme pre 
Vás pripravili zaujímavý buletín a vstupenky, ktoré sú zlosovateľné o 
vecné ceny. V prvom kole ceny venovali pani Hološková - CAFE 
KOLONÁDA a ŠPORT BAR pán Martin Bartko. Taktiež ďakujeme.

Jozef Kováčik, člen výboru TJ

Futbalisti do jarnej časti s novým výborom a posilami

ŠPORT  A HASIČI

Legendy orvištského futbalu
Tak ako býva zvykom pri nejakom začiatku niečoho nového, tak aj v 

tomto prípade pri zrode nového výboru nášho TJ, ma napadlo viacero 
myšlienok ako pritiahnuť divákov na naše zápasy. Jednou z myšlienok 
bolo začať vydávať buletín na domáce zápasy. Po dohode s mojou 
dcérou Katkou (chceš, nechceš, musíš), sme si sadli v jednu zimnú 
sobotu za notebook a návrh butelínu bol na svete. Katarína pozvoľne 
prenášala moje myšlienky do otvoreného súboru a formovala návrh, 
ktorý dnes vo finálnej podobe môžete dostať pri vstupe na náš štadión 
pri domácich zápasoch. Písal sa január 2014. Jednou z rubrík v buletíne, 
ktorý sme nazvali „Futbalový klebetník“ je aj odstavec z názvom 
Legendy. Základnou myšlienkou bolo spomenúť si na ľudí, ktorí tvoria 
históriu obecného futbalu, malým článkom im vzdať úctu a vďaku za to, 
čo pre najmasovejší šport v našej dedine urobili. Určitý menný zoznam 
nás napadol hneď pri tvorbe avšak pri otvorení obecnej internetovej 
stránky a pohľade na pár fotografií z histórie sme mali hneď jasno, koho 
treba osloviť. Škoda, že na jarnú časť sezóny 2013/2014 potrebujeme len 
sedem mien. Nevadí veď, budú aj ďalšie sezóny...

Po telefonáte so synom jednej „legendy“, či môžem prísť, som o pár dní 
sedel v kuchyni a živo som debatoval s čiperným osemdesiatnikom 
MILOŠOM LÁMOŠOM starším. Prvá otázka bola kedy ste sa narodili? „21 - 
ho apríla 1929, keď dožijem na jar budem oslavovať 85 rokov.“, odpovedá 
dedko Lamoš. Hneď som nadviazal debatu váhavou otázkou, ale vy nie 
ste Orvišťan? „ Nie, ja pochádzam z Lipovca, vieš kde to je?“, nesúhlasne 
krútim hlavou, že nemám ani potuchy „no veď pri Vrútkach“ a už mi 
opisuje, ako sa tam dostanem. „Vo Vrútkach hneď za delom odbočíš 
doprava, na poľskú stranu cez Váh je tam dedina, ja pochádzam odtiaľ.“ 
Už mi to trochu bolo jasné a sľúbil som, keď tadiaľ pôjdem, že sa pozriem, 
kde to je. Moja zvedavosť mi nedala a vyťahujem ďalšiu otázku: Tak ako 
ste poznali babku? „No chodil som Čistým do mlyna pre múku a Gizela 
Lámošová ma s babkou Betkou zoznámila. Vieš, ja som bol železničiar, 42 
rokov som robil na štreke, z toho 36 rokov signalistu v Piešťanoch. Tých 
ostatných šesť rokov som strávil pri zváračoch, čo zvárali koľajnice na 
železnici, v tuneloch sa koľajnice zvárajú, aby vlak nebúchal.“, pokrútil 
som súhlasne hlavou a zase som sa niečo nové naučil. Naša debata sa 
uberala ďalej futbalovým smerom: A kde ste hrávali? Na to mi dedko 
Lamoš hrdo odpovedá: „V Turanoch“ a jedným dychom dodáva „hrali 
sme oblastnú súťaž a to bolo dobré mužstvo. Bolo to v rokoch 1953 až 
1955. S mužstvom som pochodil veľa dedín aj na východ a už 
vymenováva Liptovská Poruba, Ploštín, Sielnica, Sliače aj na martinskú 
stranu sme chodili Diviaky atď. Raz sme hrali vo Važci, na ihrisku boli 
normálne kopy kravských lajen, v šestnástke som sa na jednom 
pošmykol a padol som do neho, tak som celý smrdel ešte aj po zápase. 
Vyhrali sme tam 2:0 a hneď nás išli biť, normálne nás museli vartovať 
žandári, to boli takí futbalisti. Ja som zažil veľa s futbalom a mám na to 
pekné spomienky. Aj ma chodili z Turán brávať na futbal, keď som už 
býval v Orvišti, riadny kus cesty. Vieš boli tam sponzori, jeden predajca 
koní a jeden mäsiar, ten mi hneď dal 2-3 kilá mäsa po zápase.“ Ihneď 
kontrujem: A čo vojna a Orvište? „No na vojne (1952-54) som bol v 
Humennom, Martine, Kolíne a Čáslavy, kde som aj hrával. Taký mladý 
poručík nám velil a keď som mal ísť do služby tak ma hneď „haltoval“ 
zajtra je nedeľa ty tam nejdeš, treba hrať futbal. Boli to pekné časy.“ 
konštatuje dedko Lamoš. „No a v Orvišti som hrával od roku 1955 až do 
môjho 37 roku života“, rýchlo rátam v hlave, aký to bol rok – 1966 „áno“ 
súhlasí dedko Lamoš. „Veľa sme toho zažili, súťaž sa ešte nehrala, len sme 
chodili po dedinách hrávať, trenky a košeľu musela vždy babka doma 
oprať a vstupné sa vyberalo do čapice a najlepší sponzor bol Imro 
Táborský (žerákech), ten hneď dal fľašku. Raz sme išli hrať do Čachtíc a išli 
sme pešo až tam. Tam sme vyhrali 2:1 a poďme ho do Očkova na hody. 
Tam sme sa veselili až do rána a nadránom, ako inak, pešo domov. 
Inokedy sme išli na koňoch do Kostolán na zápas a vo Vrbovom sa ženil 
Karol Hoštákech, tak sme ho naložili a aj päť litrov páleného a išlo sa. 
Došli sme do Kostolán, tam sa spustila taká búrka, že sa ani nehralo. A my 
poďho do krčmy a tam sa pilo do rána, veru domov som prišiel až na 
druhý deň na obed.“ A čo najlepší kamaráti, kto to bol? „Laco Michel, s 

tým som sa kamarátil najviac a 
aj Rudo Šalátech, ten býval 
vedľa MNV“, odpovedám, že 
viem kde to je, že tam stál dom 
so slamenou strechou, že mi o 
tom raz hovoril môj dedko 
Ľudo „ten mi bol aj s Tonkou na 
svadbe, to bola kamarátka 
mojej Betky“ a pokračoval ďalej 
„ešte s nami hrávali Fero 
Šmercel, Filip Hošták, Jožo 
F e r d i n é c h ,  J o ž o  s a t a n  
Opatovský, Palo Polák, Karol 
Šmercel, Milan Kubán, Jožo 
Šiška Kubinák, Mikulo a Béla 
Nedorostovci a vedúci bol Jožo 
Gigino Folajtár a Jano Bubenáš 
F o l a j t á r .  A  t e n  B é l a  
Nedorostéch ten bol pichnutý 
všade, len si prehodil tú ofinu na bok a už sa išlo.“ Dozvedám sa plejádu 
orvištských mien, legiend ako maku do mojej rubriky. Ešte sme posedeli 
v družnej debate asi pol hodinku, dozvedel som sa, že dedko Lamoš 
pochádza z 10 detí a bol najmladší, nikto už zo súrodencov nežije. 
Chválil svojich synov, že Dušan sa o neho vzorne stará a je rád že Miloš 
(ktorý sedel po celý čas snami pri stole) je s ním a má mu kto doniesť 
chleba z obchodu, aj keď si sem tam vypije, veď kto už v Orvišti nepije. A 
že aj on si sem tam dá „dva zdravotné štamperlíky“, rád sedáva na dvore 
pod stromom a je rád že vnúčence ho chodia pozerať. Len tie nohy ho už 
moc neposlúchajú a ďaleko sa mu chodiť nechce, lebo ho potom bolia. A 
na futbal by rád išiel, ale že je to už ďaleko. Napriek tomu sme sa lúčili so 
slovami a malým sľubom, že sa na prvom domácom zápase uvidíme. 
Musím priznať, že som zo stretnutia odchádzal nabitý pozitívnou 
energiou z tak optimistického a dobre naladeného človeka. Veľa zdravia 
dedko Lamoš!

Jozef Kováčik, člen výboru TJ Slovan

Zo života DHZ Veľké Orvište
Začiatok roka 2014 bol pre všetkých dobrovoľných hasičov prelomový. 

Dňa 29. januára 2014 poslanci Národnej rady Slovenskej republiky 
schválili v  návrh zákona o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej 
republiky. V zákone je DPO definovaná ako dobrovoľná organizácia, 
ktorá plní úlohy na úseku ochrany pred požiarmi, zdolávania požiarov a 
záchranárskych prác. Úlohy DPO v obciach a v mestách plnia ako 
výkonné jednotky dobrovoľné hasičské zbory.

Na základe spomínaného zákona, bol zo strany zodpovedných zložiek, 
pripravený projekt   Celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov 
hasičských jednotiek na rok 2013. Cieľom projektu je poskytnutie 
podpory DHZ apo doplnení odborných školení následné začlenenie 
DHZ do užšej spolupráce sHZaZ SR. Zapojením do tohto projektu 
vznikol pre DHZ VEĽKÉ ORVIŠTE nárok na pridelenie štátnej dotácie na 
obnovu alebo doplnenie technického vybavenia. O ďalšom vývoji, o 
zmenách v DPO SR a v projekte Celoplošného rozmiestnenia síl a 
prostriedkov hasičských jednotiek budeme informovať v nasledujúcich 
číslach Orvišťských novín.

Výpis z uznesenia UzV Piešťany o povýšení do hodností a udelení 
ocenení pre členov DHZ

Predsedníctvo UzV Piešťany na základe platného Štatútu o povyšovaní 
členov a funkcionárov DPO schválilo povýšenie Ing. Marty Bartošovej do 
hodnosti Starší inšpektor, Rudolfa Machaja do hodnosti Starší technik a 
Ing. Mariána Šišku do hodnosti Vrchný technik. Zároveň priznalo 
Rudolfovi Machajovi stužku Za vernosť DPO za aktívnu činnosť v DPO v 
trvaní 30 rokov.

Ako skúsení funkcionári – rozhodcovia boli naši členovia nominovaní 
za UzV Piešťany ako rozhodcovia na okresné kolo Previerky 
pripravenosti DHZ, 21.6.2014 na krajské kolo Previerky pripravenosti 
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MATERSKÁ ŠKOLA

ovplyvňovaní výchovných postojov rodičov. Každá rodina má totiž svoje 
vlastné pravidlá správania sa, ktoré sa môžu ale aj nemusia zakladať na 
prosociálnych hodnotách. Poslaním zmysluplnej obojstrannej 
spolupráce je preto pozitívna výchova stimulujúca prosociálnosť detí, 
rodičov a učiteliek.

Efektívnosť prosociálneho výchovného štýlu v materskej školy závisí 
nielen od kvality vzťahov, ale aj od úrovne sociálnej komunikácie 
učiteľky /zvládnutie vzťahov učiteľka - dieťa, dieťa - dieťa, dieťa - učiteľka 
a dieťa - dospelý/.

Skúsenosť ukazuje, že vo výchovnom pôsobení na dieťa v 
predškolskom veku je rozhodujúca zložka neverbálnej komunikácie, 
napríklad očný kontakt, úsmev, pohladenie, objatie a iné. Tieto prejavy 
nežnosti a náklonnosti sú základom budúcej priateľskosti a 
prosociálneho správania dieťaťa. Účinnosť slova ako výchovného 
prostriedku vzrastá až po dovŕšení 6.roku veku dieťaťa.

Mária Šišková, riaditeľka MŠ

ŠPORT 

Ako každý rok začína príprava na novú sezónu už v polovici januára. A - 
mužstvo, ktoré prezimovalo na ôsmom mieste tabuľky nastúpilo do 
prípravy so sedemnástimi hráčmi. K stabilným hráčom nášho mužstva 
pribudlo pár nových tvárí, ktoré ako sa ukazuje, sú posilami nášho 
kolektívu. Z Veľkých Kostolian sme na post stredného záložníka získali 
Silvestra Grígeľa, čo nám pomohlo vyriešiť post, na ktorý nám chýbal 
stabilný hráč. Navyše sa nám podarilo tesne pred sezónou získať Stana 
Hlaváča z Podolia, ktorý svojimi extraligovými skúsenosťami (Spartak 
Trnava), značne pomôže skompletizovať silu stredovej formácie. Táto je 
doplnená dvoma domácimi excelentnými hráčmi Adamom Doktorom a 
Igorom Belicom ml. Takúto stredovú formáciu, by si želal nejeden tréner 
aj z vyššej súťaže. Do útoku prišiel na hosťovanie Denis Krajčo z 
Veselého, ktorý už hrával v našich dorasteneckých štruktúrach v období, 
kedy dorastenci spolu s Krakovanmi hrali štvrtú ligu.

Nedá mi nespomenúť aj jeden odchod, kedy naše rady opustil 
dlhoročný hráč Gabriel Havrlent, ktorý prestúpil do Pobedima. Ja 
osobne som s týmto odchodom nerátal, dosť ma zaskočil, ale život je 
taký. Gabovi prajeme v jeho novom pôsobisku pevné zdravie, veľa 
športových a osobných úspechov. Za výkony odvedené pre Veľké 
Orvište zároveň ďakujeme. 

Príprava prebiehala v domácich podmienkach, kedy sme hrali s 
mužstvami z rôznych regionálnych líg. Načo sme párkrát využili aj umelú 
trávu v Piešťanoch. Tu sa nám darilo pomerne dobre. Na začiatok sme 
síce prehrali S PFK Piešťany 2:3, ale potom prišli dobré výsledky. S 
Pobedimom sme vyhrali 8:3, s Veľkými Ripňanmi 10:1 a Ostrovom 7:1. 
Prechod na prírodné trávniky bol už ťažší prehrali sme vo Veľkých 
Kostoľanoch 5:3, doma s Dolným Lopašovom 2:3. Generálku sme 
absolvovali v Koplotovciach, kde sme síce od začiatku nastúpili len s 
desiatimi hráčmi (zranenia a pracovné vyťaženie) ale napokon sme 
domáce mužstvo zdolali 6:4 aj s Miroslavom Borisom na hrote, ktorý nás 
doplnil v prestávke zápasu.

Po absolvovanej príprave sme 22 - ho marca nastúpili k majstrovskému 
zápasu, kedy sme cestovali do Šulekova. S odhodlaním sme nastúpili do 
zápasu avšak zranenia dvoch hráčov do polčasu (I. Belica a I. Jánošík) nás 
pripravili o nádej na dobrý výsledok. Mužstvo nepodalo kompaktný 
výkon, ktorý sme očakávali. V stretnutí sme napokon prehrali 3:1. 
Domáci zápas druhého jarného kola, už bol z iného súdka. Na perfektne 
pripravenom domácom ihrisku sme privítali lídra súťaže mužstvo 
Malženíc. Počasie ako stvorené na futbal, hojná divácka kulisa, ktorá 
hnala domáce mužstvo dopredu proti favoritovi. Toto všetko 
podčiarknuté výkonom domáceho mužstva, ukázalo výborný športový 
zážitok. Naše mužstvo zabojovalo a výsledok 1:1 ktorý svietil na tabuli 
po odohratí zápasu bol odzrkadlením výborného výkonu, bojovnosti a 

obetavosti hráčov nášho mužstva. Hosťujúce mužstvo, ktoré bolo 
zvyknuté vyhrávať rozdielom triedy, situáciu nieslo veľmi ťažko, čo sa 
odzrkadlilo aj v pozápasovom správaní v kabíne, ale to je už na iný 
článok.

Tak ako A mužstvo absolvovali zimnú prípravu aj dorastenci nášho 
spojeného mužstva. Že zobrali zimnú prípravu vážne, sa ukázalo v 
poctivom trénovaní už od 7 - ho januára. Po odohratí dvoch zápasov s 
rovesníkmi treťoligového Vrbového, v ktorom sme remizovali 2:2 a s PFK 
Piešťany, ktorí hrajú druhú ligu sme remizovali 3:3 zavládla spokojnosť s 
absolvovanou prípravou. Generálka na sezónu nám však nevyšla, 
nakoľko sme prehrali v Čachticiach 5:1. Chlapci sa však poučili a už v 
prvom majstrovskom stretnutí, ktoré sme odohrali na našom ihrisku 
sme nasúkali do siete hostí zo Šulekova jedenásť gólov a vyhrali sme 
pomerom 11:0. Súper nás však nepreveril, nakoľko je na spodných 
miestach tabuľky a my momentálne súťaž vedieme. Ťažké zápasy nás 
ešte len čakajú.

V zime sa udiala ešte jedna dôležitá vec a tou bolo zvolenie nového 
výboru. Momentálne pôsobí vo výbore osem ľudí čo je na prospech veci. 
K trom bývalým členom (Bartko, Boris, Kováčik) pribudli ešte Bohuš 
Herceg, Jaroslav Vavrinec ml., Rado Králik, Adam Doktor a Adrián Hnilka. 
Novému výboru sa podarilo skonsolidovať financie a podeliť si úlohy 
spojené s vedení TJ, ktorých nie je málo. 

Nakoľko financovanie takýchto združení je z roka na rok nákladnejšie, 
oslovili sme potencionálnych sponzorov, ktorí sú blízki obci a v 
samotnom TJ aj pôsobili ako hráči alebo funkcionári. Situácia s 
financiami nie je ľahká ani v podnikaní, ale z postoja niektorých ľudí 
(sponzorov) som bol naozaj sklamaný. TJ nepotrebuje veľké čiastky na 
podporu, navyše keď obec je hlavným prispievateľom a potiahne 
základné režijné náklady. My sa uspokojíme aj s malými pravidelnými 
čiastkami, ktoré žiadnu veľkú oslovenú firmu nepoložia na kolená. 
Netreba zabúdať, že hlavným cieľom je podpora mládeže, ktorú každým 
rokom priťahujeme na ihrisko vo väčšom počte, o čom svedčí naša 
prípravka.

Takže TJ dofinancovávajú určití členovia výboru a ako jediný z veľkých 
sponzorov nám pomocnú ruku podal pán Pavol Táborský (PT Univerzál), 
ktorému zároveň ďakujeme.

Zároveň by som Vás na tomto mieste všetkých pozval na naše domáce 
stretnutia, aby ste nás prišli povzbudiť. Na každý domáci zápas sme pre 
Vás pripravili zaujímavý buletín a vstupenky, ktoré sú zlosovateľné o 
vecné ceny. V prvom kole ceny venovali pani Hološková - CAFE 
KOLONÁDA a ŠPORT BAR pán Martin Bartko. Taktiež ďakujeme.

Jozef Kováčik, člen výboru TJ

Futbalisti do jarnej časti s novým výborom a posilami

ŠPORT  A HASIČI

Legendy orvištského futbalu
Tak ako býva zvykom pri nejakom začiatku niečoho nového, tak aj v 

tomto prípade pri zrode nového výboru nášho TJ, ma napadlo viacero 
myšlienok ako pritiahnuť divákov na naše zápasy. Jednou z myšlienok 
bolo začať vydávať buletín na domáce zápasy. Po dohode s mojou 
dcérou Katkou (chceš, nechceš, musíš), sme si sadli v jednu zimnú 
sobotu za notebook a návrh butelínu bol na svete. Katarína pozvoľne 
prenášala moje myšlienky do otvoreného súboru a formovala návrh, 
ktorý dnes vo finálnej podobe môžete dostať pri vstupe na náš štadión 
pri domácich zápasoch. Písal sa január 2014. Jednou z rubrík v buletíne, 
ktorý sme nazvali „Futbalový klebetník“ je aj odstavec z názvom 
Legendy. Základnou myšlienkou bolo spomenúť si na ľudí, ktorí tvoria 
históriu obecného futbalu, malým článkom im vzdať úctu a vďaku za to, 
čo pre najmasovejší šport v našej dedine urobili. Určitý menný zoznam 
nás napadol hneď pri tvorbe avšak pri otvorení obecnej internetovej 
stránky a pohľade na pár fotografií z histórie sme mali hneď jasno, koho 
treba osloviť. Škoda, že na jarnú časť sezóny 2013/2014 potrebujeme len 
sedem mien. Nevadí veď, budú aj ďalšie sezóny...

Po telefonáte so synom jednej „legendy“, či môžem prísť, som o pár dní 
sedel v kuchyni a živo som debatoval s čiperným osemdesiatnikom 
MILOŠOM LÁMOŠOM starším. Prvá otázka bola kedy ste sa narodili? „21 - 
ho apríla 1929, keď dožijem na jar budem oslavovať 85 rokov.“, odpovedá 
dedko Lamoš. Hneď som nadviazal debatu váhavou otázkou, ale vy nie 
ste Orvišťan? „ Nie, ja pochádzam z Lipovca, vieš kde to je?“, nesúhlasne 
krútim hlavou, že nemám ani potuchy „no veď pri Vrútkach“ a už mi 
opisuje, ako sa tam dostanem. „Vo Vrútkach hneď za delom odbočíš 
doprava, na poľskú stranu cez Váh je tam dedina, ja pochádzam odtiaľ.“ 
Už mi to trochu bolo jasné a sľúbil som, keď tadiaľ pôjdem, že sa pozriem, 
kde to je. Moja zvedavosť mi nedala a vyťahujem ďalšiu otázku: Tak ako 
ste poznali babku? „No chodil som Čistým do mlyna pre múku a Gizela 
Lámošová ma s babkou Betkou zoznámila. Vieš, ja som bol železničiar, 42 
rokov som robil na štreke, z toho 36 rokov signalistu v Piešťanoch. Tých 
ostatných šesť rokov som strávil pri zváračoch, čo zvárali koľajnice na 
železnici, v tuneloch sa koľajnice zvárajú, aby vlak nebúchal.“, pokrútil 
som súhlasne hlavou a zase som sa niečo nové naučil. Naša debata sa 
uberala ďalej futbalovým smerom: A kde ste hrávali? Na to mi dedko 
Lamoš hrdo odpovedá: „V Turanoch“ a jedným dychom dodáva „hrali 
sme oblastnú súťaž a to bolo dobré mužstvo. Bolo to v rokoch 1953 až 
1955. S mužstvom som pochodil veľa dedín aj na východ a už 
vymenováva Liptovská Poruba, Ploštín, Sielnica, Sliače aj na martinskú 
stranu sme chodili Diviaky atď. Raz sme hrali vo Važci, na ihrisku boli 
normálne kopy kravských lajen, v šestnástke som sa na jednom 
pošmykol a padol som do neho, tak som celý smrdel ešte aj po zápase. 
Vyhrali sme tam 2:0 a hneď nás išli biť, normálne nás museli vartovať 
žandári, to boli takí futbalisti. Ja som zažil veľa s futbalom a mám na to 
pekné spomienky. Aj ma chodili z Turán brávať na futbal, keď som už 
býval v Orvišti, riadny kus cesty. Vieš boli tam sponzori, jeden predajca 
koní a jeden mäsiar, ten mi hneď dal 2-3 kilá mäsa po zápase.“ Ihneď 
kontrujem: A čo vojna a Orvište? „No na vojne (1952-54) som bol v 
Humennom, Martine, Kolíne a Čáslavy, kde som aj hrával. Taký mladý 
poručík nám velil a keď som mal ísť do služby tak ma hneď „haltoval“ 
zajtra je nedeľa ty tam nejdeš, treba hrať futbal. Boli to pekné časy.“ 
konštatuje dedko Lamoš. „No a v Orvišti som hrával od roku 1955 až do 
môjho 37 roku života“, rýchlo rátam v hlave, aký to bol rok – 1966 „áno“ 
súhlasí dedko Lamoš. „Veľa sme toho zažili, súťaž sa ešte nehrala, len sme 
chodili po dedinách hrávať, trenky a košeľu musela vždy babka doma 
oprať a vstupné sa vyberalo do čapice a najlepší sponzor bol Imro 
Táborský (žerákech), ten hneď dal fľašku. Raz sme išli hrať do Čachtíc a išli 
sme pešo až tam. Tam sme vyhrali 2:1 a poďme ho do Očkova na hody. 
Tam sme sa veselili až do rána a nadránom, ako inak, pešo domov. 
Inokedy sme išli na koňoch do Kostolán na zápas a vo Vrbovom sa ženil 
Karol Hoštákech, tak sme ho naložili a aj päť litrov páleného a išlo sa. 
Došli sme do Kostolán, tam sa spustila taká búrka, že sa ani nehralo. A my 
poďho do krčmy a tam sa pilo do rána, veru domov som prišiel až na 
druhý deň na obed.“ A čo najlepší kamaráti, kto to bol? „Laco Michel, s 

tým som sa kamarátil najviac a 
aj Rudo Šalátech, ten býval 
vedľa MNV“, odpovedám, že 
viem kde to je, že tam stál dom 
so slamenou strechou, že mi o 
tom raz hovoril môj dedko 
Ľudo „ten mi bol aj s Tonkou na 
svadbe, to bola kamarátka 
mojej Betky“ a pokračoval ďalej 
„ešte s nami hrávali Fero 
Šmercel, Filip Hošták, Jožo 
F e r d i n é c h ,  J o ž o  s a t a n  
Opatovský, Palo Polák, Karol 
Šmercel, Milan Kubán, Jožo 
Šiška Kubinák, Mikulo a Béla 
Nedorostovci a vedúci bol Jožo 
Gigino Folajtár a Jano Bubenáš 
F o l a j t á r .  A  t e n  B é l a  
Nedorostéch ten bol pichnutý 
všade, len si prehodil tú ofinu na bok a už sa išlo.“ Dozvedám sa plejádu 
orvištských mien, legiend ako maku do mojej rubriky. Ešte sme posedeli 
v družnej debate asi pol hodinku, dozvedel som sa, že dedko Lamoš 
pochádza z 10 detí a bol najmladší, nikto už zo súrodencov nežije. 
Chválil svojich synov, že Dušan sa o neho vzorne stará a je rád že Miloš 
(ktorý sedel po celý čas snami pri stole) je s ním a má mu kto doniesť 
chleba z obchodu, aj keď si sem tam vypije, veď kto už v Orvišti nepije. A 
že aj on si sem tam dá „dva zdravotné štamperlíky“, rád sedáva na dvore 
pod stromom a je rád že vnúčence ho chodia pozerať. Len tie nohy ho už 
moc neposlúchajú a ďaleko sa mu chodiť nechce, lebo ho potom bolia. A 
na futbal by rád išiel, ale že je to už ďaleko. Napriek tomu sme sa lúčili so 
slovami a malým sľubom, že sa na prvom domácom zápase uvidíme. 
Musím priznať, že som zo stretnutia odchádzal nabitý pozitívnou 
energiou z tak optimistického a dobre naladeného človeka. Veľa zdravia 
dedko Lamoš!

Jozef Kováčik, člen výboru TJ Slovan

Zo života DHZ Veľké Orvište
Začiatok roka 2014 bol pre všetkých dobrovoľných hasičov prelomový. 

Dňa 29. januára 2014 poslanci Národnej rady Slovenskej republiky 
schválili v  návrh zákona o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej 
republiky. V zákone je DPO definovaná ako dobrovoľná organizácia, 
ktorá plní úlohy na úseku ochrany pred požiarmi, zdolávania požiarov a 
záchranárskych prác. Úlohy DPO v obciach a v mestách plnia ako 
výkonné jednotky dobrovoľné hasičské zbory.

Na základe spomínaného zákona, bol zo strany zodpovedných zložiek, 
pripravený projekt   Celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov 
hasičských jednotiek na rok 2013. Cieľom projektu je poskytnutie 
podpory DHZ apo doplnení odborných školení následné začlenenie 
DHZ do užšej spolupráce sHZaZ SR. Zapojením do tohto projektu 
vznikol pre DHZ VEĽKÉ ORVIŠTE nárok na pridelenie štátnej dotácie na 
obnovu alebo doplnenie technického vybavenia. O ďalšom vývoji, o 
zmenách v DPO SR a v projekte Celoplošného rozmiestnenia síl a 
prostriedkov hasičských jednotiek budeme informovať v nasledujúcich 
číslach Orvišťských novín.

Výpis z uznesenia UzV Piešťany o povýšení do hodností a udelení 
ocenení pre členov DHZ

Predsedníctvo UzV Piešťany na základe platného Štatútu o povyšovaní 
členov a funkcionárov DPO schválilo povýšenie Ing. Marty Bartošovej do 
hodnosti Starší inšpektor, Rudolfa Machaja do hodnosti Starší technik a 
Ing. Mariána Šišku do hodnosti Vrchný technik. Zároveň priznalo 
Rudolfovi Machajovi stužku Za vernosť DPO za aktívnu činnosť v DPO v 
trvaní 30 rokov.

Ako skúsení funkcionári – rozhodcovia boli naši členovia nominovaní 
za UzV Piešťany ako rozhodcovia na okresné kolo Previerky 
pripravenosti DHZ, 21.6.2014 na krajské kolo Previerky pripravenosti 
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Rybári zahajujú šiestu sezónu
Ako býva každoročne zvykom, rybársky rok sa začína členskou 

schôdzou. Aj tento rok sa vo februári stretli v klube dôchodcov členovia 
miestneho združenia, aby zhodnotili predchádzajúci rok a zároveň dali 
bodku za práve skončeným volebným obdobím výboru združenia. 
Počas týchto piatich rokov sa nám podarilo vybudovať stabilne 
fungujúce občianske združenie, ktorého počet členov sa pohybuje 
okolo počtu 35 rybárov. Hlavným cieľom združenia je starostlivosť o 
miestny rybník, ktorý prináša radosť nielen nám členom, ale i všetkým 
občanom Veľkého Orvišťa.

Po zhodnotení činnosti výboru ako i celého združenia od jeho vzniku, 
ktorý sa datuje na rok 2009, prišlo k voľbe nového predsedníctva, ktoré 
dostalo mandát na ďalšie päťročné obdobie. Predsedníctvo i naďalej 
bude fungovať v zložení v akom fungovalo posledné tri roky, čo je 
prejavením dôvery členov vo vykonanú prácu. Za túto dôveru sa chcem 
v mene všetkých poďakovať.

Princíp združenia je založený na dobrovoľnosti členov, a to nielen 
prispievaním vo forme členského, ale i hodinami odpracovanej činnosti 
vo svojom voľnom čase, po víkendoch a sviatkoch. Niekto si môže 
povedať: „Však chytáte ryby a beriete si ich domov.“ Nie vždy však tomu 
je tak. Aj tie ryby musíme kúpiť a starať sa o ne, aby sme nakoniec mali 
radosť z peknej rybačky. Veľa je nás v združení, ktorí tie ryby nenosíme 

Jozef Kováčik, predseda RZ Záhumnie

RYBÁRI A POZVÁNKY

DHZ do Jelky okr. GALANTA a  4. - 5.7.2014 na národné kolo Plameň do 
Hurbanova okr. KOMÁRNO.

Ďalšími pripravovanými aktivitami na nasledovné obdobie je v apríli 
účasť členov DHZ na oslavách Veľkej noci, začiatkom mája účasť na 
svätej omši za sv. Floriána - patróna hasičov a pre záujemcov z členov 
DHZ UzV Piešťany a DHZ Drahovce pripravil zájazd na 2. národnú púť 
hasičov do Národnej baziliky v Šaštíne okr. Senica.

M. Šiška

domov, ale pokojne ich púšťame nazad do rybníka, aby každým rokom 
boli väčšie a väčšie a tým bola rybačka zaujímavejšia.

Osobne si veľmi cením našu tradíciu v organizovaní troch pretekov za 
rok. Jarný šupináč – preteky v love kapra, detské preteky pri príležitosti 
dňa detí, a jesenný blyskáč v love dravcov. Pretekov sa môže zúčastniť 
každý, kto má záujem. Páči sa mi aj účasť občanov obce, ktorí si prídu 
pochutnať na nami ponúkaných špecialitách v podobe výborného 
gulášiku a grilovaného pstruha. Ak je pekné počasie pritiahne na rybník 
množstvo domácich pozorovateľov všetkých vekových kategórií, čo 
mňa osobne veľmi teší. Tento rok v letných mesiacoch, chceme ako 
bonus, zorganizovať deň otvorených dverí hlavne pre občanov obce, 
ktorí si budú môcť vyskúšať lovenie v našom rybníku a posedieť pri nami 
pripravených špecialitách. 

Prvým pretekom začíname už 26. apríla (sobota), kedy budeme loviť 
kaprov, ktorých sme aj tento rok v hodnom počte nasadili do rybníka v 
priebehu marca. Srdečne Vás pozývame!

Jarná násada


