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Veľa úspechov v novom roku 2016 želá redakcia ON!
Novoročný ohňostroj

Tak ako minulý rok, aj tento Nový rok sme pripravili pre deti aj 
dospelých ohňostroj. Zúčastnilo sa ho oveľa viac ľudí aj z okolitých obcí. 
Pripravený bol približne 7 min. program zábavnej pyrotechniky, ktorý 
odštartoval starosta obce. Najprv deti potešili prskavky a potom v 
sprievode svojich rodičov púšťali lampióny šťastia. Po skončení 
programu nasledovalo občerstvenie. V príjemnej atmosfére vianočnej 
hudby sa podávalo varené víno a čaj. Ľudia sa zabávali a rozprávali do 
neskorých večerných hodín. Vydarená akcia mala u občanov príjemnú 
odozvu. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na tejto akcii sponzorsky, či 
pomocou alebo prípravou… "Vďaka aj Vám občania, že ste prišli a tí, čo 
sa nezúčastnili, radi ich uvidíme o rok...“

Jozef Valo
zástupca starostu Novoročný príhovor

Vážení občania, dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril na prahu 
nového roku 2016. Práve uplynul rok, ktorý bol aj mojím prvým rokom 
vo funkcii starostu obce. Využijem priestor v tomto článku na 
zosumarizovanie prác v obci počas uplynulého roka. Taktiež Vám 
priblížim, aké projekty pripravujeme, a tým aj odpoviem na niektoré 
Vaše otázky, preto v tomto čísle vynecháme rubriku s otázkami pre 
starostu.  

Naša obec nemala na začiatku roka dostatok finančných prostriedkov 
na to, aby sa mohlo investovať do jej rozvoja. Nie je tajomstvom, že po 
ekonomickej stránke sme odkázaní na čerpanie dotácií a grantov, ktoré 
sú zväčša podmienené projektovou dokumentáciou a platným 
stavebným povolením. Z toho dôvodu a aj z dôvodu finančnej 
spoluúčasti na prípadne zrealizovaných projektoch, nie je možné 
uchádzať sa o každú výzvu na čerpanie nenávratných finančných 
prostriedkov. A nie vždy vychádzajú také výzvy, ktoré potrebujeme a 
ktorých podmienky vieme splniť. Všetky obecné budovy (okrem 
bytovky na Tálovej ulici) máme energeticky neefektívne a v zlom stave. Z 
uvedeného vyplýva, že ak sme chceli zveľaďovať obec, bolo nutné 
osloviť sponzorov, dobrovoľníkov, priateľov, známych a ľudí, ktorým nie 

Pokračovanie na 2. str.
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Spoločenská kronika
V období od 1.10.2015 do 31.12.2015 Obec Veľké Orvište mala k 

31.12.2015 1057 obyvateľov.

Narodili sa:  Mišíková Laura
Benková Anna
Benková Emily
Vavrincová Klaudia
Gažová Nina
Kudrík Armani

Gratulujeme!

Rozlúčili sme sa: Miloš Lamoš Feré vo veku 64 rokov
Anna Vavrincová vo veku 72 rokov
Mária Daubnerová vo veku 69 rokov
Mária Nedorostová vo veku 75 rokov
Ladislav Šimurka vo veku 67 rokov
Alžbeta Kropajová vo veku 80 rokov

Úprimnú sústrasť.

Na trvalý pobyt sa prihlásil 1 občan, z trvalého pobytu sa odhlásili 3 
občania.

V období od 1.10.2015 do 31.12.2015 sa dožili
80 rokov  Vavrinec Anton

Folajtárová Anna
85 rokov  Nedorost Mikuláš

Srdečne blahoželáme!

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI
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Ďakujeme
Veľmi sme sa potešili z oslavy pri príležitosti októbra „Mesiaca úcty k 

starším“, ktorá sa konala v našej obci vo Veľkom Orvišti 22. októbra.
Vkusné pozvánky, krásne vyzdobená sála, balíček sladkostí pri vstupe 

do sály, pekný kultúrny program i občerstvenie – domáca zabíjačka a 
varené víno. 

Pri milom a srdečnom príhovore pána starostu, mnohým z nás sa 
zajagali slzy v očiach. Chceme sa poďakovať Obecnému zastupiteľstvu 
vo Veľkom Orvišti na čele s pánom starostom Pavlom Paulovičom, ktorý 
je vo funkcii necelý rok a urobil pre našu obec kus užitočnej práce. 
Okrem iného nás „seniorov“ veľmi potešili lavičky pred domami, nové 
svietidlá na verejnom osvetlení i nájazd pre vozíky do Domu smútku. Do 
ďalšej práce Vám prajeme veľa zdravia a síl od Pána Boha, aby ste i 
naďalej mohli  pomáhať všade tam, kde je Vaša pomoc nevyhnutná. 

Vaši vďační dôchodcovia

Oslava svätého Huberta
Svätý Hubert ako patrón poľovníkov je i v erbe našej obce. Pri tejto 

príležitosti bola odslúžená sviatočná omša, ktorú celebroval pán dekan 
František Bačik, bývalý správca našej farnosti. V spolupráci s poľovným 
združením Hubert bol náš kostolík pekne vyzdobený a tiež sála 
kultúrneho domu. Poľovníci poskytli mäso z diviny a hasiči pripravili 
veľmi chutný guláš. Po skončení sv. omše sa účastníci odobrali do sály 
KD na príjemné posedenie pri hudbe a guláši s občerstvením. Akcia sa 
vydarila a občania odchádzali po príjemnom prežití podvečerného 
času.

Oslava svätého Mikuláša

Aj tento rok si našiel cestu do KD Mikuláš v spoločnosti čerta a dvoch 
anjelikov.  Tu ho netrpezlivo čakali detičky so svojimi rodičmi.  Priniesol 
so sebou vrece plné dobrôt a srdečne sa s deťmi zvítal.  Deti mu 
predviedli svoj program, ktorý nacvičili so svojimi pedagógmi, rôzne 
básničky, pesničky a vinše s vianočnou tematikou. Mikulášovi sa 
program páčil, tak ich odmenil balíčkom sladkostí. Nezabudol ani na 
ostatné deti, ktoré boli v sále. Potom sa Mikuláš bez čerta, už len s 

Z dreva vyrezané
Dňa 22.11.2015 prijala skupina našich občanov od starostu obce 

Drahovce Ing. Juraja Kleina pozvanie do domáceho divadla Dobreta na 
predstavenie s názvom „ Z dreva vyrezané alebo Jánošík podľa 
Vivaldiho“. Túto hru napísal pán Ľubomír Feldek, ktorý sa predstavenia aj 
osobne zúčastnil. Dej pretkávaný tancom a spevom zaujal natoľko, až 
sme mali miestami pocit, že na javisku stoja profesionálni herci. Milým 
prekvapením bolo účinkovanie našej rodáčky Emílie Glasnákovej v 
jednej z hlavných úloh. Umelecký výkon našej Milky bol odmenený 
pánom Feldekom aj tým, že po predstavení bola požiadaná, aby opäť 
zaspievala. Veľmi pekný zážitok skončil neutíchajúcim potleskom 
divákov. Sme radi, že Milka Glasnáková takýmto spôsobom 
reprezentuje našu obec. 

Pavol Paulovič - starosta obce

Tradičné návštevy v zariadeniach soc. služieb
Zástupcovia OÚ vo Veľkom Orvišti starosta p. Paulovič, p. Kráľovičová a 

p. Michelová  
pred Vianocami navštívili našich spoluobčanov v zariadeniach 

sociálnych služieb. 
Všetci boli šťastní, že sme si na nich spomenuli. Boli zvedaví, čo je nové 

v obci, pozdravovali všetkých známych, susedov. Pospomínali sme na 
časy, keď žili medzi nami. Odovzdali sme im malé darčeky a želaním 
pevného zdravia sme sa snažili spríjemniť im predvianočné obdobie.

anjelikmi rozlúčil a prisľúbil, že o rok príde zas a nájde len samé dobré a 
poslušné detičky.       

Michelová  Gabriela  - predseda kult. komisie

je osud našej obce ľahostajný, a investovať tam, odkiaľ sa nám aj 
finančné prostriedky vrátia.

Veľkou pomocou bolo aj využívanie programov UPSVaR, z ktorých je 
možnosť financovania miezd miestnych pomocných pracovníkov 
(nezamestnaných a sociálne odkázaných), pretože títo ľudia (často 
podceňovaní) prikladali ruku k dielu aj nad rámec povinne 
odpracovanej činnosti.

Z väčších projektov sme dokončili a skolaudovali už rozpracovaný 
projekt IBV Topoľové II. Tu ešte musíme odovzdať kanalizačnú 
prečerpávaciu stanicu firme Tavos s. r. o.

Ďalším projektom bola rekonštrukcia verejného osvetlenia, ktorá bola 
realizovaná v letných mesiacoch minulého roka a ktorú sa podarilo aj v 
októbri úspešne skolaudovať.  

Svojpomocne sme odizolovali, opravili a omaľovali predný múr na 
základnej škole. Zhotovili sme prístrešok na bicykle, zrekonštruovali 
bočné schody, vybudovali chodník a vymaľovali interiér školy. Z nadácie 
Filantropia sa nám podarilo získať finančné prostriedky na opravenie a 
vymaľovanie väčšej časti fasády a interiéru školy.

Približne dve tretiny plochy materskej školy sme odizolovali a 
vybetónovali sme podklad pod novú podlahu so zabudovaným 
podlahovým vykurovaním, ktoré nahradilo vykurovanie gamatkami. Z 
dôvodu časovej a finančnej náročnosti budeme v tejto rekonštrukcii 
pokračovať aj v tomto roku. 

Vďaka nadácii SPP a občanom, ktorí „naháňali“ SMS-ky počas niekoľko 
týždňového hlasovania, sme získali finančné prostriedky na 
zrealizovanie multifunkčného ihriska v areáli školy. Tiež nové 
preliezačky a rôzne športové pomôcky. 

Popri oplotení miestneho športového ihriska naši pracovníci osadili 
dva stožiare s osvetlením, ktoré osvietilo chodník k rybníku, pretože táto 
časť nebola zaradená do projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia.

V časti Topoľové II. sme vybudovali plochu na zberné nádoby pre 
separovaný odpad, ktoré tvorili prekážku na chodníku. 

V centre obce sme umiestnili nové lavičky a začali sme s úpravou domu 
smútku. Túto sme museli prerušiť pre nepriazeň počasia, preto sme 
začali s rekonštrukciou kultúrneho domu a kancelárie úradu. S ďalším 
umiestňovaním lavičiek budeme pokračovať aj v tomto roku.

Zavedenie režijných nákladov v kuchyni školskej jedálne viedlo k 
výmene sporákov a aj vďaka sponzorom sme zabezpečili sporák, 
chladničku a digestory do kuchyne v kultúrnom dome.

Kapitálový príjem z predaja predposledného pozemku v časti 
Topoľové II. sa nám podarilo ušetriť na vybudovanie chodníka pozdĺž 
časti Topoľové I.. Verím, že postupne začneme budovať a rekonštruovať 
aj ostatné chodníky v obci. 

Na NDS (Národnú diaľničnú spoločnosť a. s.) bola zaslaná sťažnosť pre 
chýbajúcu protihlukovú bariéru. Navštívil som prevádzkového riaditeľa 
tejto spoločnosti, následne bola spísaná petícia a koncom minulého 
roka boli v našej obci vykonané merania, ktoré sa budú vyhodnocovať.   

Žiadosť o kamerový systém nám bola zamietnutá z dôvodu 
nedostatku finančných prostriedkov.

V súčasnosti čakáme ešte na vyjadrenie k dvom žiadostiam o 
nenávratné finančné prostriedky z Environmentálneho fondu, a tými sú 
kotolňa na vykurovanie základnej a materskej školy, čím by sa podstatne 
znížila energetická neefektívnosť obidvoch budov, a nákladné vozidlo.

Všetci občania našej obce, ktorí pomáhali pri realizácii týchto 
projektov, pracovali bezodplatne a vo väčšine prípadov nechceli byť 
menovaní. Pre ich postoj a pomoc im patrí, verím, že nie len moja VEĽKÁ 
VĎAKA. Ďakujem aj občanom, ktorí nám počas roka pomáhali a 
podporovali nás prinajmenšom svojou účasťou na kultúrnych 
podujatiach. Tiež ďakujem poslancom obecného zastupiteľstva za 
podporu a pomoc, všetkým zamestnancom a členom komisií za dobre 
odvedenú prácu počas celého roka. 

V roku 2016 Vám prajem hlavne pevné zdravie, úspechy v pracovnom 
aj osobnom živote, veľa radostných chvíľ v kruhu svojich najbližších a 
dostatok času pre svoje záujmy a záľuby.

Pavol Paulovič - starosta obce

Čistota a rozvoj, alebo ako lepšie hospodáriť
Vzhľadom na to, že náklady na vývoz, uskladnenie odpadu a na 

likvidovanie čiernych skládok podstatne prevyšujú príjem na tomto 
úseku (obec dopláca zhruba 6.000 eur), museli sme prejsť k 
nepopulárnemu opatreniu, ktorým je zvyšovanie poplatku za 
komunálny odpad, a to z 16,00 € na 19,96 € /osoba/rok. Aj napriek 
tomuto zvýšeniu bude obec naďalej doplácať za likvidáciu odpadu na 
občana zhruba 2 eurá.

Taktiež bolo uznesením OcZ č. 89/2016 prijaté VZN č. 10/2015, ktorým 
sa zvyšuje daň za pozemky pod stavbami pre fyzické osoby z 0,06 € na 
0,10 €/m² a pre právnické osoby z 0,60 € na 1,00 €/m². Ostatné dane a 
poplatky zostávajú nezmenené. Výškou poplatkov a daní sa dostaneme 
na úroveň obcí Ostrov a Krakovany. Dúfam, že sa naši občania s týmito 
opatreniami vyrovnajú, budú viac separovať odpad a netvoriť čierne 
skládky, ktorých likvidácia stojí peniaze každého z nás. Môžem Vás 
ubezpečiť, že peniaze, ktoré toto opatrenie prinesie, budú investované 
do rozvoja obce. 

Pavol Paulovič- starosta obce
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dostatok času pre svoje záujmy a záľuby.

Pavol Paulovič - starosta obce
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poplatky zostávajú nezmenené. Výškou poplatkov a daní sa dostaneme 
na úroveň obcí Ostrov a Krakovany. Dúfam, že sa naši občania s týmito 
opatreniami vyrovnajú, budú viac separovať odpad a netvoriť čierne 
skládky, ktorých likvidácia stojí peniaze každého z nás. Môžem Vás 
ubezpečiť, že peniaze, ktoré toto opatrenie prinesie, budú investované 
do rozvoja obce. 

Pavol Paulovič- starosta obce
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Obecná zabíjačka
Aby sa zachovala tradícia a dobré zvyky, konala sa 12.12.2015 obecná 

zabíjačka. Od skorého sobotňajšieho rána sa pred kultúrnym domom v 
štyroch kotlinách pripravovali zabíjačkové dobroty (jaternice, kaša, 
škvarky, kapustnica, pečené mäso, tlačenka). Domáci i cezpoľní 
návštevníci si mohli pochutnať na týchto výrobkoch priamo na mieste, 
alebo si ich zakúpiť so sebou domov. Sami sme boli prekvapení veľkým 
záujmom o výrobky, preto sa ospravedlňujeme tým, ktorým sa neušlo. 
Moje poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na hladkom 
priebehu tejto veľmi vydarenej akcie. Zámerne nebudem nikoho 
menovať, lebo určite by som nechcel na niekoho zabudnúť, takže ... 
veľká vďaka vám všetkým! Na budúci rok chceme v tejto tradícii 
pokračovať.

Jozef Valo - zástupca starostu

Október – „Mesiac úcty k starším“
„Nieto krajšieho obdobia v prírode ako je jeseň, keď vietor sa hrá s 

krásne sfarbenými listami, nieto krajšieho a milšieho pohladenia ako je 
pohladenie starého otca či starej mamy, nieto krajších chvíľ, ako keď sú 
medzi nami.“

Pri príležitosti októbra „Mesiaca úcty k starším“ sa konala milá slávnosť 
v Kultúrnom dome vo Veľkom Orvišti. Touto slávnosťou sme chceli 
vyjadriť úprimné poďakovanie a úctu za prácu našich starších 
spoluobčanov, pomoc pri výchove detí a vnúčat, za milé slová 
povzbudenia. Na slávnosti sa našim starším spoluobčanom prihovoril 
starosta obce p. Paulovič Pavol a prítomní hostia.

O spríjemnenie nálady sa postarali deti zo Základnej a Materskej školy 
a hudobná skupina         „Starí chlapci“ z Nového Mesta nad Váhom.

Veľa zdravia do ďalšieho života všetkým!
Marta Kráľovičová

Gratulácie starším spoluobčanom

V októbri tohto roku sa dožila 80-tich narodenín p. Folajtárová Anna, v 
novembri 80-tich narodenín p. Vavrinec Anton a v decembri sa dožil 85-
tich narodenín p. Nedorost Mikuláš.

Oslávencom pri príležitosti životného jubilea boli zagratulovať p. 
starosta Paulovič Pavol, Kráľovičová Marta a Michelová Gabriela s 
kyticou kvetov a želaním ešte dobrého zdravia v kruhu svojich 
najbližších.

Ešte raz všetko najlepšie!

Sviatok Troch kráľov sme zahájili ráno svätou omšou. Po chutnom 
obede sme sa pripravovali na koncert v kultúrnom dome v našej obci s 
názvom „Spieva celá dedina.“ Hoci to stálo veľa práce a úsilia 
dobrovoľníkov, sála bola vyzdobená a pôsobila ako raj. Príjemná 
cimbalová hudba sprevádzaná spevom dievčat pod vedením pani 
organistky a Maja Hoštáka, ktorý sa aj spolu so sponzormi veľkým 
dielom podieľal na jeho príprave. Celý čas bola výborná nálada, spievala 
celá sála, piesne vianočné aj ľudové. Koncert sa vydaril, sála bola plne 
obsadená, síce väčšinou hosťami, aj keď v budúcnosti by som privítala 
viac domácich obyvateľov. Názov „Spieva celá dedina“ by bol skutočne 
ten pravý. Aby celá dedina – bola jedna veľká rodina. 

Chcem pripomenúť aj veľmi vydarenú domácu zabíjačku, na ktorej sa 
taktiež podieľalo veľa dobrovoľníkov na čele s pánom starostom 
Paulovičom.

Na novoročný ohňostroj prišlo veľa občanov, púšťali sa lampióny, deti 
mali prskavky, bolo aj občerstvenie – ľudia sa vracali domov v dobrej 
nálade a spokojní. Som šťastná, že naša dedina znova ožila, hoci tieto 
akcie v duchu tradícií stoja veľa úsilia, sú vydarené a ľudia sú spokojní.

Do budúcna prajem ešte väčšiu podporu obyvateľov a silné zážitky z 
podujatí v našej dedine.

Očami občana

predseda sociálnej komisie

Spolu a aktívne
Pár dní pred Vianocami sa u nás vo Veľkom Orvišti pri posedení 

dôchodcov stretli dve generácie. Naši dôchodcovia a mladí. Barbora 
Šišková prišla porozprávať o projekte, ktorého sa v rámci svojho štúdia 
na Sokratovom inštitúte chopila aj s kolegom Jakubom Gregušom z 
Vrbového. Prichádzajú s myšlienkou podpory konceptu aktívneho 
starnutia, a to tým, v čom sú dôchodcovia dobrí a čo ich napĺňa. Títo 
mladí majú silnú víziu do budúcnosti – zlepšiť aktuálnu situáciu 
dôchodcov po odchode do dôchodku. Ako z mnohých výskumov 
vyplýva, že seniori po odchode do dôchodku, okrem straty finančného 
zárobku, strácajú aj istý spoločenský status, s čím súvisí aj odstrihnutie 
od kontaktu s chodom spoločnosti. Z toho vyplýva pocit frustrácie, 
samoty, nenaplnenia a následne aj telesné či duševné chátranie. Pre 
Barboru bol inšpiráciou najmä jej otec, ktorý sa vďaka aktivite v práci, v 
záhrade či pri krížovkách udržuje v sile a kondícii aj po odchode do 
dôchodku. Za ďalší motivátor považuje osobnú skúsenosť jednak so 
starými ľuďmi, s ktorými počas štúdia pracovala v jednom bratislavskom 
centre a ktorí boli pripútaní na lôžka a bezvládni. Na druhej strane 
participovala na výskume so študentmi Univerzity tretieho veku a práve 
tu si uvedomila potrebu šírenia myšlienky aktívneho starnutia. Jakub na 
druhej strane nezávisle od tohto vyrábal vlastné višňové víno. Tieto 
višne získal z inzerátu od dôchodcov, ktorí naň reagovali a pri jeho 
návšteve ho ponúkali aj iným ovocím. Pri spojení týchto dvoch 
skúseností sa zrodil nápad podpory zmysluplného trávenia voľného 
času dôchodcov – a to záhradkárčením. Mnohí seniori disponujú 
prebytkami ovocia vo svojich záhradách a každoročne skončia 
kilogramy kvalitného ovocia na zemi. Ich plán je spojiť dôchodcov, ktorí 
majú radi svoje záhradky a ľudí, ktorí majú ovocia nedostatok, aby spolu 
začali spolupracovať jednak pomocou pri oberaní, či pri odkúpení 
týchto prebytkov. 

Projekt je realizovaný v rámci štúdia na Sokratovom inštitúte s 
finančnou podporou Slovak Aidz grantu SAMRS2015/RV/1/10.

Ak taktiež vo svojich záhradkách dopestujete viac, než viete 
spotrebovať, prípadne máte nevyužitú časť záhrady, neváhajte 
kontaktovať Barboru na tel. č. 0905 244 067.
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V októbri pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ sme s 
deťmi našej MŠ vystúpili v kultúrnom dome s krátkym 

kultúrnym programom. Deti prítomným seniorom ukázali, 
aké piesne a básničky sa od septembra v materskej škole 
naučili. Vystúpenie sa všetkým páčilo, čo sa odrazilo na 

dlhotrvajúcom potlesku.

„7.RODIČOVSKÝ PLES“
28.októbra sa uskutočnil už siedmy ročník rodičovského plesu v 

spolupráci: MŠ, ZŠ a OZ Deti Orvišťa. Teší nás, že sa ujala táto pekná 
tradícia a každý rok sa nám darí úspešne zorganizovať ples na kvalitnej 
úrovni hlavne vďaka organizátorom plesu, rodičom a sponzorom. Aj v 
tomto roku tomu tak bolo. Do tanca hrala hudobná skupina:“Duo Song“ 
z Levíc, ktorá hrala až do štvrtej hodiny rannej.

Nechýbala ani bohatá tombola a to vďaka rodičom detí z materskej a 
základnej školy a obetavým sponzorom, ktorí prispeli na ples či už 
vecnou cenou alebo finančne.

Prispeli nám menovite títo sponzori:
Starosta p. Paulovič Pavol, Firma Kellys Bicycles, Obecný úrad Veľké 

Orvište, p. Nedorost Ľuboš,
Sedliacka stodola – p. Ján Kováč, Reštaurácia 70-tka v Malom Orvišti, 

Nedorostová Deniska,
PT Univerzal p. Pavol Táborský, Judr. Miroslav Holčík, p. Ján Matejík, 

Zooprodukt p. Marcela Mocková,
PD Ostrov, Sportbar p. Bartko, Argus, Zempres – p. Dekan, Kvety Katka, 

Krakovany Chateau,
„Kristínka“ – p. Hromadová, p. Marián Mikloška, Majster mäsiar 

Hlohovec, Pneuservis p. Dekan,
BoondMode, p. Marián Šiška – DOMOSS, p. Pilátová Anna, Hairstudio – 

Katarína Mitošinková,
Zapo – Jana Vavrová, Perfektné vlasy, p. Tomáš Diňa a Jozef Šiška, 

Rodina Lehocká, p. Djenka Peter, p. Jozef Valo, Šrámková Eva, p. Valovič 
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Maroš, p. Vlnka Rudolf,  rod. Moravcová a Erika Ander.
Prispeli nám tieto rodiny: 
Vavrová, Kyselová, Králiková, Folajtárová, Šišková, Michalcová, Šišková, 

Kováčiková, Doktorová,
Hercegová, Glasnáková, Ganobčíková, Pániková, Krištofovičová, 

Vavrincová, Mullerová, Tejčková, Mokošová, Matejíková, Paulovičová, 
Bartková, Borisová, Rebrová, Vašková, Almáši, Hlavnová, Baffi, Macová, 
Klampárová, Chromá, Cziborová, Hornáková, Táborská, Černoková, 
Folajtárová, Mykultsia, Melicherová, Miklošková.

Naše poďakovanie v mene detí patrí aj všetkým ostatným, ktorí nám vo 
veľkej miere pomohli pri realizácii nášho plesu – ľuďom v bufete – 
Jožkovi Bartkovi, Erike Ander, Ľubkovi Strakovi a Vierke Pánikovej, 
obsluhe – Zuzke Djenkovej, Veronike Gočálovej, Martinkovi Paulovičovi, 
Maroškovi Vavrincovi, Romankovi Klampárovi a Boriskovi 
Pohořelskému, šatnárkam – Gabike Michelovej a Jojke Šiškovej, 
všetkým obetavým rodičom, ktorí pomáhali pri výzdobe sály,umývaní 
riadu, pečení zákuskov a upratovaní po plese. Tiež naše poďakovanie 
patrí reštaurácii z Hornej Stredy za chutnú večeru,  PT Univerzál za dovoz 
a odvoz tovaru do bufetu, p. Jozefovi Valovi za zabezpečenie vína a p. 
Jarmile Folajtárovej za zabezpečenie vína.

Celý výťažok z plesu ide deťom materskej a základnej školy. Srdečná 
vďaka!

Príchod Mikuláša do MŠ
Aj tento rok sme v našej materskej škole privítali ikuláša, ktorý prišiel 

spolu s čertom a priniesol deťom okrem dobrej zábavy aj veľa hračiek 
pod stromček a balíčky so sladkosťami. Už tradične vládla od rána medzi 
deťmi dobrá nálada, pretože sa tešili na príchod Mikuláša. Samozrejme z 
čerta mali menšie deti trochu strach, ale pretože to bol dobrý čert, užili si 
s ním veľa zábavy a dokonca si s ním aj zaspievali a zatancovali a 
nezabudli ani na básničky, ktoré Mikulášovi a čertovi zarecitovali. Pani 
kuchárku Marcelku nám chcel čert zobrať do pekla, ale deti mu to 
nedovolili. Ďakujeme p. Marike Dobrovodskej a Táničke Lámošovej, 
ktoré sa zhostili úlohy Mikuláša a čerta na výbornú a aj  kuchárke 
Marcelke za spestrenie programu a dobrú náladu! 

Koncert „Spieva celá dedina“

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Ožila nám dedina, tvorí sa z nej jedna veľká rodina.

Ale sú aj neprajníci, ktorým vadia dobré veci.

Prírodu nám ničia, smeti do nej vozia.

Musia sami pochopiť, že keď ničiť všetko budú,

zle sa bude všetkým žiť.

Našťastie je veľa tých, čo pracujú pre druhých.

Hodnoty tvoríme, by sa nám tu dobre žilo,

iba to si želáme.

Po práci sa zabávame, vymýšľame, spievame.

Starým zvykom holdujeme, na nové sa tešíme.

Súdržnosťou, pilnou prácou dedinu zas tvoríme.

M. Šišková Michalová

„Tradície, vzťahy a láska sú pevnými mostami....“
Ľudová pieseň, ako forma dedičstva po našich predkoch, sa akosi 

vytráca z našich životov. Piesne, ktoré sprevádzali našich starých a 
prastarých rodičov pri ich denno-denných činnostiach, životných 
udalostiach, strácajú opodstatnenie a miesto v našich životoch. A hoci 
čas nemožno zastaviť, ani ho nechceme vrátiť, je dobré načrieť do 
pokladnice a ako vzácne malé poklady vyberať si to pozitívne z čias 
minulých do čias prítomných.

Zvlášť v čase vianočných sviatkov máme tendenciu zachovávať 
niektoré tradície počas slávenia Štedrovečere, či chodiť po domoch „ s 
koledou“ a možno ani nevieme, prečo všetky tieto zvyky zachovávame a 
čo všetko symbolizujú.

Vrátiť krásu ľudovej piesne medzi nás, prežívať v spoločnom speve jej 

melodiku, melanchóliu, lásku i realitu života, ale aj vtip a veselosť, ktorú v 
sebe nesie.

Práve toto všetko bolo hlavnou myšlienkou podujatia „Spieva celá 
dedina“, ktoré sa uskutočnilo dňa 6.1.2016 v Kultúrnom dome vo Veľkom 
Orvišti. Speváci v sprievode cimbalovej hudby Salón orchestra 
rozospievali všetkých prítomných, čím naplnili víziu podujatia. Bez 
vekového rozdielu spievali starí i mladí, tlieskali, výskali „na celú dedinu“, 
a tým povzbudzovali účinkujúcich.

Záverečné výkriky: „Spievajme až do rána bieleho...“ a veľký potlesk boli 
znamením radosti a spokojnosti prítomných, ale aj zadosťučinením pre 
všetkých tých, ktorí akýmkoľvek spôsobom podali pomocnú ruku pri 
tvorbe tohto programu, ktorý by sa možno v budúcnosti mohol stať 
tradíciou.

Ďakujeme všetkým, ktorý pomohli toto podujatie zorganizovať: Pavol 
Táborský a spol. – Potraviny PT – CBA, Reštaurácia 70 Ostrov – Malé 
Orvište, Záhradné centrum Charvát, rodina Straková, agentúra Topfest, 
Marián Hošták, Ivona Hrdinová, aranžérka Lucia Machajová, fotograf 
Erik Ďuriš, spevácky zbor z kostola Veľké Orvište a okolia, cimbalová 
kapela Salon Orchestra a všetky rodiny, priatelia a známi.

Ivona Hrdinova

Vzácna návšteva v MŠ.
Pred vianočnými prázdninami navštívil našu materskú školu vdp. Peter 

Gula – kaplán našej farnosti, aby deťom a zamestnancom poprial krásne, 
radostné a pokojné vianočné sviatky a veľa darčekov pod stromček. 
Naše deti mu zaspievali koledy a vianočné piesne, ktoré sa mu veľmi 
páčili a deti pochválil za šikovnosť a my sme ho tak symbolicky 
obdarovali stromčekom, vyrobeným v materskej škole. Z jeho návštevy 
sme mali všetci veľmi dobrý pocit, pretože priniesol do MŠ pokojnú a 
láskavú predvianočnú atmosféru. Ďakujeme Vám pán kaplán!
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V októbri pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ sme s 
deťmi našej MŠ vystúpili v kultúrnom dome s krátkym 

kultúrnym programom. Deti prítomným seniorom ukázali, 
aké piesne a básničky sa od septembra v materskej škole 
naučili. Vystúpenie sa všetkým páčilo, čo sa odrazilo na 

dlhotrvajúcom potlesku.

„7.RODIČOVSKÝ PLES“
28.októbra sa uskutočnil už siedmy ročník rodičovského plesu v 

spolupráci: MŠ, ZŠ a OZ Deti Orvišťa. Teší nás, že sa ujala táto pekná 
tradícia a každý rok sa nám darí úspešne zorganizovať ples na kvalitnej 
úrovni hlavne vďaka organizátorom plesu, rodičom a sponzorom. Aj v 
tomto roku tomu tak bolo. Do tanca hrala hudobná skupina:“Duo Song“ 
z Levíc, ktorá hrala až do štvrtej hodiny rannej.

Nechýbala ani bohatá tombola a to vďaka rodičom detí z materskej a 
základnej školy a obetavým sponzorom, ktorí prispeli na ples či už 
vecnou cenou alebo finančne.

Prispeli nám menovite títo sponzori:
Starosta p. Paulovič Pavol, Firma Kellys Bicycles, Obecný úrad Veľké 

Orvište, p. Nedorost Ľuboš,
Sedliacka stodola – p. Ján Kováč, Reštaurácia 70-tka v Malom Orvišti, 

Nedorostová Deniska,
PT Univerzal p. Pavol Táborský, Judr. Miroslav Holčík, p. Ján Matejík, 

Zooprodukt p. Marcela Mocková,
PD Ostrov, Sportbar p. Bartko, Argus, Zempres – p. Dekan, Kvety Katka, 

Krakovany Chateau,
„Kristínka“ – p. Hromadová, p. Marián Mikloška, Majster mäsiar 

Hlohovec, Pneuservis p. Dekan,
BoondMode, p. Marián Šiška – DOMOSS, p. Pilátová Anna, Hairstudio – 

Katarína Mitošinková,
Zapo – Jana Vavrová, Perfektné vlasy, p. Tomáš Diňa a Jozef Šiška, 

Rodina Lehocká, p. Djenka Peter, p. Jozef Valo, Šrámková Eva, p. Valovič 
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Maroš, p. Vlnka Rudolf,  rod. Moravcová a Erika Ander.
Prispeli nám tieto rodiny: 
Vavrová, Kyselová, Králiková, Folajtárová, Šišková, Michalcová, Šišková, 

Kováčiková, Doktorová,
Hercegová, Glasnáková, Ganobčíková, Pániková, Krištofovičová, 

Vavrincová, Mullerová, Tejčková, Mokošová, Matejíková, Paulovičová, 
Bartková, Borisová, Rebrová, Vašková, Almáši, Hlavnová, Baffi, Macová, 
Klampárová, Chromá, Cziborová, Hornáková, Táborská, Černoková, 
Folajtárová, Mykultsia, Melicherová, Miklošková.

Naše poďakovanie v mene detí patrí aj všetkým ostatným, ktorí nám vo 
veľkej miere pomohli pri realizácii nášho plesu – ľuďom v bufete – 
Jožkovi Bartkovi, Erike Ander, Ľubkovi Strakovi a Vierke Pánikovej, 
obsluhe – Zuzke Djenkovej, Veronike Gočálovej, Martinkovi Paulovičovi, 
Maroškovi Vavrincovi, Romankovi Klampárovi a Boriskovi 
Pohořelskému, šatnárkam – Gabike Michelovej a Jojke Šiškovej, 
všetkým obetavým rodičom, ktorí pomáhali pri výzdobe sály,umývaní 
riadu, pečení zákuskov a upratovaní po plese. Tiež naše poďakovanie 
patrí reštaurácii z Hornej Stredy za chutnú večeru,  PT Univerzál za dovoz 
a odvoz tovaru do bufetu, p. Jozefovi Valovi za zabezpečenie vína a p. 
Jarmile Folajtárovej za zabezpečenie vína.

Celý výťažok z plesu ide deťom materskej a základnej školy. Srdečná 
vďaka!

Príchod Mikuláša do MŠ
Aj tento rok sme v našej materskej škole privítali ikuláša, ktorý prišiel 

spolu s čertom a priniesol deťom okrem dobrej zábavy aj veľa hračiek 
pod stromček a balíčky so sladkosťami. Už tradične vládla od rána medzi 
deťmi dobrá nálada, pretože sa tešili na príchod Mikuláša. Samozrejme z 
čerta mali menšie deti trochu strach, ale pretože to bol dobrý čert, užili si 
s ním veľa zábavy a dokonca si s ním aj zaspievali a zatancovali a 
nezabudli ani na básničky, ktoré Mikulášovi a čertovi zarecitovali. Pani 
kuchárku Marcelku nám chcel čert zobrať do pekla, ale deti mu to 
nedovolili. Ďakujeme p. Marike Dobrovodskej a Táničke Lámošovej, 
ktoré sa zhostili úlohy Mikuláša a čerta na výbornú a aj  kuchárke 
Marcelke za spestrenie programu a dobrú náladu! 

Koncert „Spieva celá dedina“

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Ožila nám dedina, tvorí sa z nej jedna veľká rodina.

Ale sú aj neprajníci, ktorým vadia dobré veci.

Prírodu nám ničia, smeti do nej vozia.

Musia sami pochopiť, že keď ničiť všetko budú,

zle sa bude všetkým žiť.

Našťastie je veľa tých, čo pracujú pre druhých.

Hodnoty tvoríme, by sa nám tu dobre žilo,

iba to si želáme.

Po práci sa zabávame, vymýšľame, spievame.

Starým zvykom holdujeme, na nové sa tešíme.

Súdržnosťou, pilnou prácou dedinu zas tvoríme.

M. Šišková Michalová

„Tradície, vzťahy a láska sú pevnými mostami....“
Ľudová pieseň, ako forma dedičstva po našich predkoch, sa akosi 

vytráca z našich životov. Piesne, ktoré sprevádzali našich starých a 
prastarých rodičov pri ich denno-denných činnostiach, životných 
udalostiach, strácajú opodstatnenie a miesto v našich životoch. A hoci 
čas nemožno zastaviť, ani ho nechceme vrátiť, je dobré načrieť do 
pokladnice a ako vzácne malé poklady vyberať si to pozitívne z čias 
minulých do čias prítomných.

Zvlášť v čase vianočných sviatkov máme tendenciu zachovávať 
niektoré tradície počas slávenia Štedrovečere, či chodiť po domoch „ s 
koledou“ a možno ani nevieme, prečo všetky tieto zvyky zachovávame a 
čo všetko symbolizujú.

Vrátiť krásu ľudovej piesne medzi nás, prežívať v spoločnom speve jej 

melodiku, melanchóliu, lásku i realitu života, ale aj vtip a veselosť, ktorú v 
sebe nesie.

Práve toto všetko bolo hlavnou myšlienkou podujatia „Spieva celá 
dedina“, ktoré sa uskutočnilo dňa 6.1.2016 v Kultúrnom dome vo Veľkom 
Orvišti. Speváci v sprievode cimbalovej hudby Salón orchestra 
rozospievali všetkých prítomných, čím naplnili víziu podujatia. Bez 
vekového rozdielu spievali starí i mladí, tlieskali, výskali „na celú dedinu“, 
a tým povzbudzovali účinkujúcich.

Záverečné výkriky: „Spievajme až do rána bieleho...“ a veľký potlesk boli 
znamením radosti a spokojnosti prítomných, ale aj zadosťučinením pre 
všetkých tých, ktorí akýmkoľvek spôsobom podali pomocnú ruku pri 
tvorbe tohto programu, ktorý by sa možno v budúcnosti mohol stať 
tradíciou.

Ďakujeme všetkým, ktorý pomohli toto podujatie zorganizovať: Pavol 
Táborský a spol. – Potraviny PT – CBA, Reštaurácia 70 Ostrov – Malé 
Orvište, Záhradné centrum Charvát, rodina Straková, agentúra Topfest, 
Marián Hošták, Ivona Hrdinová, aranžérka Lucia Machajová, fotograf 
Erik Ďuriš, spevácky zbor z kostola Veľké Orvište a okolia, cimbalová 
kapela Salon Orchestra a všetky rodiny, priatelia a známi.

Ivona Hrdinova

Vzácna návšteva v MŠ.
Pred vianočnými prázdninami navštívil našu materskú školu vdp. Peter 

Gula – kaplán našej farnosti, aby deťom a zamestnancom poprial krásne, 
radostné a pokojné vianočné sviatky a veľa darčekov pod stromček. 
Naše deti mu zaspievali koledy a vianočné piesne, ktoré sa mu veľmi 
páčili a deti pochválil za šikovnosť a my sme ho tak symbolicky 
obdarovali stromčekom, vyrobeným v materskej škole. Z jeho návštevy 
sme mali všetci veľmi dobrý pocit, pretože priniesol do MŠ pokojnú a 
láskavú predvianočnú atmosféru. Ďakujeme Vám pán kaplán!
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Naši žiaci v informatickej súťaži
V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž Bebras - Informatický 

bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín. 
V školskom roku 2014/2015 sa konala súťaž v 35 krajinách a zapojilo sa 
do nej 927 668 žiakov. Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž 
trochu inak, organizátori zo všetkých krajín sa raz ročne stretnú, aby 
vytvorili spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže. Súťaž na 
Slovensku organizovala Asociácia projektu Infovek v spolupráci s 
Katedrou základov a vyučovania informatiky FMFI UK v Bratislave. 
Podporili ju partneri SOITRON, Addup a PC Revue. Samotná súťaž 
prebieha pomocou počítačov. Naši žiaci mali na riešenie 30 minút – boli 
v kategórii Bobrík. Ďalšie kategórie podľa veku sú Benjamíni, Kadeti, 
Juniori, Seniori. U nás je súťaž známa pod názvom iBobor a v tomto roku 
sa jej zúčastnili štyria žiaci našej školy: Tamarka Vanglová, Katka 
Klampárová, Matej Chromý, a Marek Czibor. Piaty Lukáš Paulovič 
ochorel. Každý registrovaný žiak dostal kód, ktorým sa prihlásil do 
súťažného priestoru na webe. Koordinátorom súťaže bola pani 
vychovávateľka Pálková. Chlapci Matej Chromý a Marek Czibor získali v 

Týždeň vzdelávania na školách
Táto akcia prebieha vždy v novembri a v tomto roku sa deti našej školy 

počas tohto týždňa zúčastnili v informatickej súťaži iBobor, všetky deti 
riešili archívne úlohy tejto súťaže na počítačoch i interaktívnych 
tabuliach, taktiež archívne úlohy Všetkovedka, čo je celoslovenská 
vedomostná súťaž. Ďalej sa deti oboznámili so šachovými pravidlami a s 
radosťou môžem konštatovať, že máme 8 aktívnych šachistov, zahrali 
sme si šachový turnaj, v ktorom zvíťazila Tamarka Vanglová. Ostatné deti 
sa šach veľmi radi učia. Cieľom bolo ukázať deťom, že nielen počítačové 
hry sú zaujímavé. Akcia, ktorá deti pritiahla, bolo premietanie o vesmíre 
a riešenie úloh o vesmíre na interaktívnej tabuli v programe ActivInspire. 
V tomto týždni sa naši malí prváci bližšie zoznámili s knižnicou v obci a 
som rada, že sa chceli prihlásiť a prejavili záujem o pravidelné návštevy, 
tak ako ich starší spolužiaci. Výborným spojením mapy a fotografie v 
google maps a Earthalbum na interaktívnych tabuliach a počítačoch sa 
učili poznávať rôzne miesta v Európe, Ázii, Austrálii, Amerike a 
významné pamiatky.

Výtvarná súťaž
V roku 2015 spustili ornitológovia kampaň Vták roka netradične. 

Operencom roka sa nestáva jeden druh, ale hneď dva. Rok 2015 sa niesol 
v znamení vrabca domového a vrabca poľného. Oba druhy ubúdajú a 
zaslúžia si našu pozornosť. Hrozbou je aj necitlivé využívanie drevnej 
biomasy najmä v nížinatej krajine, keď sú odstraňované stromy s 
dutinami, v ktorých hniezdia vrabce poľné. Pomoc vrabcom je veľmi 
jednoduchá. V zimnom období uvítajú vrabce prikrmovanie, ideálne 
pšenicou. Obom vrabčím druhom je možné vykladať vtáčie búdky v 
okolí domov, na záhradách, ale aj vo voľnej krajine pre vrabce. Slovenská 
ornitologická spoločnosť Birdlife vyhlásila výtvarnú súťaž, do ktorej sme 
sa zapojili aj my a z výtvarných dielok sme poslali práce Maťa Chromého, 
Lukáša Pauloviča, Tamarky Vanglovej, Timey Vavrovej. Ďalšou súťažou, 
ktorú máme rozkreslenú je Malá krajina – veľké osobnosti.
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Tamarka VanglováTamarka Vanglová
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súťaži diplomy, prvý získal 84 bodov a druhý 68 bodov. Dievčatá súťažné 
úlohy vypracovali na 83 percentil, takže tiež boli úspešné. Percentil je 
číslo od 0 do 100, ktoré vyjadruje úspešnosť súťažiaceho v rámci 
všetkých ostatných súťažiacich. Presne vyjadruje, koľko percent 
súťažiacich malo menej, alebo rovnako veľa bodov ako daný súťažiaci. 
Všetkým štyrom súťažiacim ešte raz blahoželáme! 

Projekt „Skrášlime si školu“
Riaditeľka ZŠ Daša Ábelová v spolupráci so starostom obce Pavlom 

Paulovičom podala k 5.10.2015 projekt „Skrášlime si školu“, ktorý 
vyhlásila Nadácia Filantropia.

Cieľom nášho projektu bolo opraviť a natrieť fasádu základnej školy a 
odviesť dažďovú vodu ďalej od budovy školy. Do realizácie prác boli 
zainteresovaní dobrovoľníci a zamestnanci samosprávy.

Zo 146 projektov postúpilo do užšieho výberu 21, z ktorých sa na 
schválenie dostalo celkovo 10 projektov. Základná škola sa dostala 
medzi 10 úspešných projektov. Hoci sme nezískali plnú požadovanú 
čiastku, získali sme finančné prostriedky na zakúpenie potrebného 
materiálu na obnovu fasády školy.

NE – ODPAD – NI
V rámci enviromentálnej výchovy prebehol na našej škole dňa 

19.11.2015 program o separácii odpadov s názvom NE–ODPAD–NI v 
podaní OZ Kvas.

Skupina mladých ľudí pripravila pre deti program, kde jednoduchými 
a zážitkovými aktivitami priblížili túto tému tak, aby bola zrozumiteľná a 
aby povzbudili záujem o ochranu životného prostredia v rámci 
každodenného života. Prezentáciu pre deti viedla slečna Hana Kalinová 
a pomáhali jej priatelia zo zahraničia Davide a Pauline, ktorí nakreslili 
komiks o odpadoch.

Lektori deťom vysvetlili, aká je dôležitá separácia, čo sa deje s vecami 
po ich vyhodení do koša, a prečo je dôležité redukovať množstvo 
nevytriedeného odpadu.

Naši hostia boli príjemne prekvapení, koľko toho žiaci vedia o triedení 
odpadu.

Nakoniec rozdali deťom komiks a sľúbili, že sa do našej školy vrátia s 
nejakým novým projektom.

V novembri zamestnanci Obecného úradu začali s prácami na budove 
školy – očistili vonkajšiu stenu, opravili ju cementovou omietkou, natreli 
penetračným náterom a nakoniec omaľovali fasádnou farbou. Sokel 
budovy namaľovali eternexom. 

Touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na 
rekonštrukčných prácach. 

Sme spokojní, že sme boli úspešní a škola je po mnohých rokoch krajšia 
a pútavejšia.

Daša Ábelová
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Naši žiaci v informatickej súťaži
V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž Bebras - Informatický 

bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín. 
V školskom roku 2014/2015 sa konala súťaž v 35 krajinách a zapojilo sa 
do nej 927 668 žiakov. Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž 
trochu inak, organizátori zo všetkých krajín sa raz ročne stretnú, aby 
vytvorili spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže. Súťaž na 
Slovensku organizovala Asociácia projektu Infovek v spolupráci s 
Katedrou základov a vyučovania informatiky FMFI UK v Bratislave. 
Podporili ju partneri SOITRON, Addup a PC Revue. Samotná súťaž 
prebieha pomocou počítačov. Naši žiaci mali na riešenie 30 minút – boli 
v kategórii Bobrík. Ďalšie kategórie podľa veku sú Benjamíni, Kadeti, 
Juniori, Seniori. U nás je súťaž známa pod názvom iBobor a v tomto roku 
sa jej zúčastnili štyria žiaci našej školy: Tamarka Vanglová, Katka 
Klampárová, Matej Chromý, a Marek Czibor. Piaty Lukáš Paulovič 
ochorel. Každý registrovaný žiak dostal kód, ktorým sa prihlásil do 
súťažného priestoru na webe. Koordinátorom súťaže bola pani 
vychovávateľka Pálková. Chlapci Matej Chromý a Marek Czibor získali v 

Týždeň vzdelávania na školách
Táto akcia prebieha vždy v novembri a v tomto roku sa deti našej školy 

počas tohto týždňa zúčastnili v informatickej súťaži iBobor, všetky deti 
riešili archívne úlohy tejto súťaže na počítačoch i interaktívnych 
tabuliach, taktiež archívne úlohy Všetkovedka, čo je celoslovenská 
vedomostná súťaž. Ďalej sa deti oboznámili so šachovými pravidlami a s 
radosťou môžem konštatovať, že máme 8 aktívnych šachistov, zahrali 
sme si šachový turnaj, v ktorom zvíťazila Tamarka Vanglová. Ostatné deti 
sa šach veľmi radi učia. Cieľom bolo ukázať deťom, že nielen počítačové 
hry sú zaujímavé. Akcia, ktorá deti pritiahla, bolo premietanie o vesmíre 
a riešenie úloh o vesmíre na interaktívnej tabuli v programe ActivInspire. 
V tomto týždni sa naši malí prváci bližšie zoznámili s knižnicou v obci a 
som rada, že sa chceli prihlásiť a prejavili záujem o pravidelné návštevy, 
tak ako ich starší spolužiaci. Výborným spojením mapy a fotografie v 
google maps a Earthalbum na interaktívnych tabuliach a počítačoch sa 
učili poznávať rôzne miesta v Európe, Ázii, Austrálii, Amerike a 
významné pamiatky.

Výtvarná súťaž
V roku 2015 spustili ornitológovia kampaň Vták roka netradične. 

Operencom roka sa nestáva jeden druh, ale hneď dva. Rok 2015 sa niesol 
v znamení vrabca domového a vrabca poľného. Oba druhy ubúdajú a 
zaslúžia si našu pozornosť. Hrozbou je aj necitlivé využívanie drevnej 
biomasy najmä v nížinatej krajine, keď sú odstraňované stromy s 
dutinami, v ktorých hniezdia vrabce poľné. Pomoc vrabcom je veľmi 
jednoduchá. V zimnom období uvítajú vrabce prikrmovanie, ideálne 
pšenicou. Obom vrabčím druhom je možné vykladať vtáčie búdky v 
okolí domov, na záhradách, ale aj vo voľnej krajine pre vrabce. Slovenská 
ornitologická spoločnosť Birdlife vyhlásila výtvarnú súťaž, do ktorej sme 
sa zapojili aj my a z výtvarných dielok sme poslali práce Maťa Chromého, 
Lukáša Pauloviča, Tamarky Vanglovej, Timey Vavrovej. Ďalšou súťažou, 
ktorú máme rozkreslenú je Malá krajina – veľké osobnosti.
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Tamarka VanglováTamarka Vanglová

Maťo ChromýMaťo Chromý

Jana Pálková

súťaži diplomy, prvý získal 84 bodov a druhý 68 bodov. Dievčatá súťažné 
úlohy vypracovali na 83 percentil, takže tiež boli úspešné. Percentil je 
číslo od 0 do 100, ktoré vyjadruje úspešnosť súťažiaceho v rámci 
všetkých ostatných súťažiacich. Presne vyjadruje, koľko percent 
súťažiacich malo menej, alebo rovnako veľa bodov ako daný súťažiaci. 
Všetkým štyrom súťažiacim ešte raz blahoželáme! 

Projekt „Skrášlime si školu“
Riaditeľka ZŠ Daša Ábelová v spolupráci so starostom obce Pavlom 

Paulovičom podala k 5.10.2015 projekt „Skrášlime si školu“, ktorý 
vyhlásila Nadácia Filantropia.

Cieľom nášho projektu bolo opraviť a natrieť fasádu základnej školy a 
odviesť dažďovú vodu ďalej od budovy školy. Do realizácie prác boli 
zainteresovaní dobrovoľníci a zamestnanci samosprávy.

Zo 146 projektov postúpilo do užšieho výberu 21, z ktorých sa na 
schválenie dostalo celkovo 10 projektov. Základná škola sa dostala 
medzi 10 úspešných projektov. Hoci sme nezískali plnú požadovanú 
čiastku, získali sme finančné prostriedky na zakúpenie potrebného 
materiálu na obnovu fasády školy.

NE – ODPAD – NI
V rámci enviromentálnej výchovy prebehol na našej škole dňa 

19.11.2015 program o separácii odpadov s názvom NE–ODPAD–NI v 
podaní OZ Kvas.

Skupina mladých ľudí pripravila pre deti program, kde jednoduchými 
a zážitkovými aktivitami priblížili túto tému tak, aby bola zrozumiteľná a 
aby povzbudili záujem o ochranu životného prostredia v rámci 
každodenného života. Prezentáciu pre deti viedla slečna Hana Kalinová 
a pomáhali jej priatelia zo zahraničia Davide a Pauline, ktorí nakreslili 
komiks o odpadoch.

Lektori deťom vysvetlili, aká je dôležitá separácia, čo sa deje s vecami 
po ich vyhodení do koša, a prečo je dôležité redukovať množstvo 
nevytriedeného odpadu.

Naši hostia boli príjemne prekvapení, koľko toho žiaci vedia o triedení 
odpadu.

Nakoniec rozdali deťom komiks a sľúbili, že sa do našej školy vrátia s 
nejakým novým projektom.

V novembri zamestnanci Obecného úradu začali s prácami na budove 
školy – očistili vonkajšiu stenu, opravili ju cementovou omietkou, natreli 
penetračným náterom a nakoniec omaľovali fasádnou farbou. Sokel 
budovy namaľovali eternexom. 

Touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na 
rekonštrukčných prácach. 

Sme spokojní, že sme boli úspešní a škola je po mnohých rokoch krajšia 
a pútavejšia.

Daša Ábelová
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Detstvo bez násilia
Začiatkom decembra sme sa so žiakmi zapojili do súťaže „Chráňme 

deti pred násilím“. Na krúžku „Tvorivé dielne“ šikovné ruky našich detí 1. – 
4. ročníka vytvorili model hradu z krabíc, ktoré oblepovali farebným 
papierom a vežičky zase z roliek toaletného papiera a keďže bol práve 
Haloween, tak sme ho ešte dozdobili strašidlami. Nakoniec sme 
spoločne urobili plagát s názvom webovej stránky organizácie, ktorá 
túto súťaž organizuje. Cieľom súťaže je zviditeľniť problematiku násilia 
na deťoch v očiach verejnosti a poskytnúť informácie o možnostiach 
pomoci. Zapojili sa do nej žiaci MŠ, ZŠ a SŠ celého Slovenska, takže 
konkurencia je veľká.

Pre nás je však najkrajší ten náš hrad, lebo sme sa pri jeho tvorbe všetci 
dobre zabavili.

Andrea Sedláková

Vianočné trhy

Dňa 15.12.2015 sa uskutočnili vianočné trhy v klube seniorov, ktoré 
zorganizovali zamestnanci a rodičia základnej školy. 

Aj tento rok mamičky i babičky s deťmi dokázali svoju zručnosť, 
šikovnosť a kreativitu.Výsledkom boli stoly plné nádherných 
dekoratívnych predmetov – guličiek, hviezdičiek, svietnikov, 
snehuliakov, ježkov, stromčekov, aranžmánov, či medovníkov, trubičiek, 
oblátok... Hneď po otvorení sa klub seniorov zaplnil rodičmi, starými 
rodičmi a ďalšími obyvateľmi obce. Samozrejme nechýbal pán starosta 
Pavol Paulovič,  

p. úradníčky Bartková a Müllerová, p. kaplán Peter Gula. Návštevníci si 
mohli posedieť pri vianočnom punči, čaji alebo káve. Pochutili si na 
domácich koláčikoch pani školníčky Mihálikovej. Z množstva výrobkov 
si každý mohol vybrať niečo pekné pre svojich najbližších. 

Za výrobky na predaj ďakujeme p. Baffiovej, Bartkovej, Borisovej, 
Cziborovej, Černekovej, Folajtárovej, Gabrišovej, Hanšutovej, Hlavnovej, 

Hornákovej, Chromej, Klampárovej, Kyselovej, Macovej, Melicherovej, 
Mikloškovej, Paulovičovej, Rebrovej, Vanglovej, Vaškovej, Vavrovej a p. 
knihovníčke Machajovej.

Veľká vďaka patrí p. Macovej za prípravu punču, p. Vanglovej a 
Folajtárovej za varenie kávy a čaju, p. Mihálikovej za pečenie koláčikov a 
obsluhu, p. Michelovej za obsluhu, pedagógom za prevoz výrobkov, 
prípravu výrobkov na stoly, upratovanie po trhoch.

Vianočné trhy boli opäť vydarenou akciou. Zo zisku sme zaplatili 
zálohu do školy v prírode.

Daša Ábelová

ŠPORT, RYBÁRI, HASIČI

Súhrn činnosti a plány na rok 2016 v RZ 
Záhumnie

Vážení občania, dovoľte mi na začiatku môjho príspevku Vám popriať 
všetko najlepšie 

v novom roku 2016, najmä pevné zdravie.
Chcel by som Vás informovať o činnosti RZ Záhumnie za uplynulý rok a 

taktiež oboznámiť s plánovanými akciami na tento rok. Mnohí z Vás sa 
zúčastňujete našich podujatí na rybníku, či už ako súťažiaci, alebo diváci 
a pevne dúfam, že Vás to teší tak, ako aj nás. Verím, že nám zachováte 
priazeň aj v budúcnosti.

V roku 2015 sme do nášho rybníka nasadili 1154 kg kapra, 300 kg 
pstruha dúhového, 100 kg amura a 250 ks zubáča, o dĺžke 12-15cm. O 
tom, že rybník je dobre zarybnený svedčí aj množstvo úlovkov, či už na 
pretekoch, ktoré organizujeme, ale aj na denných a ročných 
povoleniach pre nečlenov a samozrejme aj na povoleniach našich 
členov. Tieto údaje sa momentálne spracúvajú a rád Vás s nimi 
oboznámim v ďalšom vydaní ON. (Všetky povolenia vydané na lov v 
roku 2015, je treba odovzdať správcovi revíru do 15.januára 2016.)

Počas minulého roku sme dokončili úpravy okolo oddychovej zóny a 
podarilo sa nám vybudovať osvetlenie časti rybníka. Členovia RZ sa 
príkladne starali o poriadok a čistotu, kosenie areálu rybníka. Tu by som 
chcel spomenúť niekoľko najaktívnejších, a to: Miro Králik, Zdenko 
Markech, Jozef Markech, Emil Folajtár, Peter Vavrinec, Jozef Kovačik ml., 
Jano Chrastek a veľa ďalších členov organizácie. Všetci majú veľkú 
zásluhu na fungovaní organizácie, či už na budovaní, alebo príprave a 
realizácii podujatí. Sme radi, že spolupráca sa darí aj s obecným úradom 
a starostom p. Paulovičom. Nemôžem zabudnúť spomenúť aj úspechy 
našich členov a to menovite Marek Palkech a Peter Vavrinec, ktorí sa 
zúčastňujú prívlačových pretekov. Marek Palkech vyhral preteky v 
Šuranoch a spolu s Petrom sa umiestňovali v ďalších pretekoch na 
popredných miestach.

Aj v roku 2016 máme v pláne kvalitné zarybnenie kaprom a pstruhom. 

Už robíme prípravy na preteky v love kapra, pri príležitosti Dňa detí 
budeme robiť detské preteky a samozrejme aj prívlačové preteky v love 
dravcov. Keďže je o prívlačové preteky veľký záujem, rozhodli sme sa 
usporiadať preteky v prívlači aj v jarnom termíne. V lete by sme chceli 
zorganizovať Rybársky deň pre členov a ich rodinných príslušníkov, 
priateľov a sponzorov, ktorí nám pomáhajú pri obohatení našich 
podujatí. Členovia organizácie sa rozhodli prostredníctvom starostu 
obce, osloviť potencionálnych rybárov z družobnej obce Šakvice. Verím, 
že sa to podarí a budeme môcť, zatiaľ neznámych priateľov, privítať na 
našich podujatiach.

Toľko v krátkosti o našej činnosti a plánoch na tento rok.
Vidíme sa na rybníku Záhumnie, priatelia.
Petrov Zdar.

Norbert Michel

DHZO Veľké Orvište
Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som Vás stručne informoval o 

činnosti našej obecnej jednotky dobrovoľných hasičov Veľkého Orvišťa 
za 4Q 2015.

Po ukončení súťažnej sezóny 2015 sa naša činnosť zamerala na 
vyčistenie a zazimovanie zverenej techniky, inventarizáciu majetku a 
výstroje. Počas týchto prác sme prekontrolovali AVIU DA31 a PS 12. Na 
základe obhliadky bol stanovený predbežný odhad nákladov na opravu 
tejto techniky. Na zabezpečenie výjazdovej pohotovosti je potrebné 
vykonať kompletnú rekonštrukciu prednej nápravy, demontáž všetkých 
4  nábojov kolies,ich vyčistenie, presústruženie, osadenie nového resp. 
opraveného brzdového obloženia, výmenu náplne brzdovej sústavy a 
následne kompletné prestriekanie karosérie – podmienka pre úspešné 
absolvovanie STK - predpokladané náklady cca 1 200 – 1 500€.

Na čerpadle PS 12 je potrebné vymeniť tesnenia a olejovú vaňu s 
externým chladením pre potreby dlhodobého čerpania vody - 
predpokladané náklady cca 50 €, olejovú vaňu už máme.

Pred príchodom zimy sme ešte umiestnili 7 cm vrstvu izolačného 
materiálu na plechovú bránu hasičskej zbrojnice, aby bolo 
minimalizované premŕzanie celej stavby. 

Dňa 21.11.2015 o 18:00 hod. sa v priestoroch klubu dôchodcov Jazmín 
konala za účasti starostu a zástupkyne obecného zastupiteľstva p. 
Michelovej výročná členská schôdza, na ktorej sa zúčastnilo 23 členov 
našej DHZO. Predmetom schôdze  bolo zhodnotenie výcvikového roka 
2015, príprava plánov na rok 2016, voľba nového veliteľa DHZO a 
hlasovanie o pozastavení členstva hasičom, ktorí  sa odsťahovali z našej 
obce resp. sa nezapájajú do aktivít DHZO, hlasovanie o prijatí nových 
členov - pokiaľ sa nájdu záujemcovia.

Výsledkom schôdze bol:
- schválený plán práce na rok 2016 – omša, ples, súťaže, cvičenia
- odsúhlasili sme 2 kandidátov, ktorí prejavili záujem o vykonávanie 

funkcie veliteľa DHZO- do funkcie môžu byť zaradení až po úspešnom 
absolvovaní školenia veliteľov DHZO. 

- Predsedovi organizácie bola zadaná úloha, aby kontaktoval všetkých 
hasičov, ktorým bolo navrhnuté pozastavenie členstva, aby sa mohli 
vyjadriť, či sú ochotní sa aktívne, v rámci svojich možností, zúčastňovať 
na činnosti DHZO.

- Predsedovi organizácie bola zadaná úloha podať na Prezídium DPO a 
MV SR žiadosť o pridelenie zásahového automobilu IvecoDaily – ako 
náhradu za dosluhujúcu AVIU DA 31 a zároveň všetkým členom DHZ 
hľadať možnosť, ako čo najefektívnejšie zabezpečiť opravu a prevádzku 
vozidla AVIA DA 31 zo zverených prostriedkov do doby pridelenia 
nového automobilu, o ktoré sa uchádzame.

- Predsedovi organizácie bola zadaná úloha vyslať min. 3 členov na 
Základnú prípravu členov HJ, 2 členov na kurz veliteľov DHZO, min. 3 
členov na kurz obsluha reťazovej píly.

- Zabezpečiť odbornú prípravu celej jednotky v rozsahu min. 6 hodín 
mesačne.

- Predsedovi a veliteľovi bola zadaná úloha dovybaviť nových členov 
HJ osobnými ochrannými prostriedkami – pracovný oblek, zásahová 
prilba, zásahové topánky a zásahové rukavice.

Na VČS sme prisľúbili pomoc OÚ pri organizácii obecnej zabíjačky a 
dohľad na Novoročnom ohňostroji. Oboch akcií sa zúčastnili naši 
členovia a sami musíte zhodnotiť, ako sme reprezentovali obec a DHZO. 
Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá, nakoľko iba Vy viete 
objektívne zhodnotiť našu prácu a význam DHZO pre našu obec.

Verím, že tak ako doteraz sa budeme spolu stretávať pri rôznych 
spoločenských a kultúrnych podujatiach, pri nácvikoch na riešenie 
krízových situácií a príprave na športové podujatia.

Stále platí, že radi privítame nových členov alebo členky do našich 
radov.

Záujemcovia  nás môžu kontaktovať priamo na FCB konte DHZ Veľké 
Orvište, kde zverejňujeme všetky naše aktivity. 

Hasiči Veľké Orvište

TJ Slovan Veľké Orvište – 2016 Jarná časť
Po skončení jesennej časti nebola s celkovým umiestnením úplná 

spokojnosť. Cieľ na rozhraní 26-30 bodov sa nenaplnil a nedobehli sme 
handicap z prvých dvoch zápasov. Škoda, pretože s odstupom času to 
3.- 4. miesto mohlo byť realitou. Lepšie zápasy striedali horšie a hlavne 
stabilita kádra nezodpovedala možnostiam, čomu prispela aj finančná 
nestabilita. Záväzky voči hráčom na cestovnom a dopravnom sa 
urovnali, ale o to viac budeme musieť dobiehať prvý polrok. Z domácich 
hráčov odišli pracovať do zahraničia Matúš Vavrinec a Juraj Šiška a v roku 
2015 nám samozrejme chýbali, pretože dedinský futbal musí stáť 
predovšetkým na domácich hráčoch a tých so zodpovedným prístupom 
k tréningom, ale aj      k hráčskym a osobnostným povinnostiam. 
Rovnako nestabilne pôsobí aj výbor TJ a podstatne vplýva na výkony 
mužstva. Je nevyhnutne nutné zmeniť koncepciu klubu a prispôsobiť ju 
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MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Detstvo bez násilia
Začiatkom decembra sme sa so žiakmi zapojili do súťaže „Chráňme 

deti pred násilím“. Na krúžku „Tvorivé dielne“ šikovné ruky našich detí 1. – 
4. ročníka vytvorili model hradu z krabíc, ktoré oblepovali farebným 
papierom a vežičky zase z roliek toaletného papiera a keďže bol práve 
Haloween, tak sme ho ešte dozdobili strašidlami. Nakoniec sme 
spoločne urobili plagát s názvom webovej stránky organizácie, ktorá 
túto súťaž organizuje. Cieľom súťaže je zviditeľniť problematiku násilia 
na deťoch v očiach verejnosti a poskytnúť informácie o možnostiach 
pomoci. Zapojili sa do nej žiaci MŠ, ZŠ a SŠ celého Slovenska, takže 
konkurencia je veľká.

Pre nás je však najkrajší ten náš hrad, lebo sme sa pri jeho tvorbe všetci 
dobre zabavili.

Andrea Sedláková

Vianočné trhy

Dňa 15.12.2015 sa uskutočnili vianočné trhy v klube seniorov, ktoré 
zorganizovali zamestnanci a rodičia základnej školy. 

Aj tento rok mamičky i babičky s deťmi dokázali svoju zručnosť, 
šikovnosť a kreativitu.Výsledkom boli stoly plné nádherných 
dekoratívnych predmetov – guličiek, hviezdičiek, svietnikov, 
snehuliakov, ježkov, stromčekov, aranžmánov, či medovníkov, trubičiek, 
oblátok... Hneď po otvorení sa klub seniorov zaplnil rodičmi, starými 
rodičmi a ďalšími obyvateľmi obce. Samozrejme nechýbal pán starosta 
Pavol Paulovič,  

p. úradníčky Bartková a Müllerová, p. kaplán Peter Gula. Návštevníci si 
mohli posedieť pri vianočnom punči, čaji alebo káve. Pochutili si na 
domácich koláčikoch pani školníčky Mihálikovej. Z množstva výrobkov 
si každý mohol vybrať niečo pekné pre svojich najbližších. 

Za výrobky na predaj ďakujeme p. Baffiovej, Bartkovej, Borisovej, 
Cziborovej, Černekovej, Folajtárovej, Gabrišovej, Hanšutovej, Hlavnovej, 

Hornákovej, Chromej, Klampárovej, Kyselovej, Macovej, Melicherovej, 
Mikloškovej, Paulovičovej, Rebrovej, Vanglovej, Vaškovej, Vavrovej a p. 
knihovníčke Machajovej.

Veľká vďaka patrí p. Macovej za prípravu punču, p. Vanglovej a 
Folajtárovej za varenie kávy a čaju, p. Mihálikovej za pečenie koláčikov a 
obsluhu, p. Michelovej za obsluhu, pedagógom za prevoz výrobkov, 
prípravu výrobkov na stoly, upratovanie po trhoch.

Vianočné trhy boli opäť vydarenou akciou. Zo zisku sme zaplatili 
zálohu do školy v prírode.

Daša Ábelová

ŠPORT, RYBÁRI, HASIČI

Súhrn činnosti a plány na rok 2016 v RZ 
Záhumnie

Vážení občania, dovoľte mi na začiatku môjho príspevku Vám popriať 
všetko najlepšie 

v novom roku 2016, najmä pevné zdravie.
Chcel by som Vás informovať o činnosti RZ Záhumnie za uplynulý rok a 

taktiež oboznámiť s plánovanými akciami na tento rok. Mnohí z Vás sa 
zúčastňujete našich podujatí na rybníku, či už ako súťažiaci, alebo diváci 
a pevne dúfam, že Vás to teší tak, ako aj nás. Verím, že nám zachováte 
priazeň aj v budúcnosti.

V roku 2015 sme do nášho rybníka nasadili 1154 kg kapra, 300 kg 
pstruha dúhového, 100 kg amura a 250 ks zubáča, o dĺžke 12-15cm. O 
tom, že rybník je dobre zarybnený svedčí aj množstvo úlovkov, či už na 
pretekoch, ktoré organizujeme, ale aj na denných a ročných 
povoleniach pre nečlenov a samozrejme aj na povoleniach našich 
členov. Tieto údaje sa momentálne spracúvajú a rád Vás s nimi 
oboznámim v ďalšom vydaní ON. (Všetky povolenia vydané na lov v 
roku 2015, je treba odovzdať správcovi revíru do 15.januára 2016.)

Počas minulého roku sme dokončili úpravy okolo oddychovej zóny a 
podarilo sa nám vybudovať osvetlenie časti rybníka. Členovia RZ sa 
príkladne starali o poriadok a čistotu, kosenie areálu rybníka. Tu by som 
chcel spomenúť niekoľko najaktívnejších, a to: Miro Králik, Zdenko 
Markech, Jozef Markech, Emil Folajtár, Peter Vavrinec, Jozef Kovačik ml., 
Jano Chrastek a veľa ďalších členov organizácie. Všetci majú veľkú 
zásluhu na fungovaní organizácie, či už na budovaní, alebo príprave a 
realizácii podujatí. Sme radi, že spolupráca sa darí aj s obecným úradom 
a starostom p. Paulovičom. Nemôžem zabudnúť spomenúť aj úspechy 
našich členov a to menovite Marek Palkech a Peter Vavrinec, ktorí sa 
zúčastňujú prívlačových pretekov. Marek Palkech vyhral preteky v 
Šuranoch a spolu s Petrom sa umiestňovali v ďalších pretekoch na 
popredných miestach.

Aj v roku 2016 máme v pláne kvalitné zarybnenie kaprom a pstruhom. 

Už robíme prípravy na preteky v love kapra, pri príležitosti Dňa detí 
budeme robiť detské preteky a samozrejme aj prívlačové preteky v love 
dravcov. Keďže je o prívlačové preteky veľký záujem, rozhodli sme sa 
usporiadať preteky v prívlači aj v jarnom termíne. V lete by sme chceli 
zorganizovať Rybársky deň pre členov a ich rodinných príslušníkov, 
priateľov a sponzorov, ktorí nám pomáhajú pri obohatení našich 
podujatí. Členovia organizácie sa rozhodli prostredníctvom starostu 
obce, osloviť potencionálnych rybárov z družobnej obce Šakvice. Verím, 
že sa to podarí a budeme môcť, zatiaľ neznámych priateľov, privítať na 
našich podujatiach.

Toľko v krátkosti o našej činnosti a plánoch na tento rok.
Vidíme sa na rybníku Záhumnie, priatelia.
Petrov Zdar.

Norbert Michel

DHZO Veľké Orvište
Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som Vás stručne informoval o 

činnosti našej obecnej jednotky dobrovoľných hasičov Veľkého Orvišťa 
za 4Q 2015.

Po ukončení súťažnej sezóny 2015 sa naša činnosť zamerala na 
vyčistenie a zazimovanie zverenej techniky, inventarizáciu majetku a 
výstroje. Počas týchto prác sme prekontrolovali AVIU DA31 a PS 12. Na 
základe obhliadky bol stanovený predbežný odhad nákladov na opravu 
tejto techniky. Na zabezpečenie výjazdovej pohotovosti je potrebné 
vykonať kompletnú rekonštrukciu prednej nápravy, demontáž všetkých 
4  nábojov kolies,ich vyčistenie, presústruženie, osadenie nového resp. 
opraveného brzdového obloženia, výmenu náplne brzdovej sústavy a 
následne kompletné prestriekanie karosérie – podmienka pre úspešné 
absolvovanie STK - predpokladané náklady cca 1 200 – 1 500€.

Na čerpadle PS 12 je potrebné vymeniť tesnenia a olejovú vaňu s 
externým chladením pre potreby dlhodobého čerpania vody - 
predpokladané náklady cca 50 €, olejovú vaňu už máme.

Pred príchodom zimy sme ešte umiestnili 7 cm vrstvu izolačného 
materiálu na plechovú bránu hasičskej zbrojnice, aby bolo 
minimalizované premŕzanie celej stavby. 

Dňa 21.11.2015 o 18:00 hod. sa v priestoroch klubu dôchodcov Jazmín 
konala za účasti starostu a zástupkyne obecného zastupiteľstva p. 
Michelovej výročná členská schôdza, na ktorej sa zúčastnilo 23 členov 
našej DHZO. Predmetom schôdze  bolo zhodnotenie výcvikového roka 
2015, príprava plánov na rok 2016, voľba nového veliteľa DHZO a 
hlasovanie o pozastavení členstva hasičom, ktorí  sa odsťahovali z našej 
obce resp. sa nezapájajú do aktivít DHZO, hlasovanie o prijatí nových 
členov - pokiaľ sa nájdu záujemcovia.

Výsledkom schôdze bol:
- schválený plán práce na rok 2016 – omša, ples, súťaže, cvičenia
- odsúhlasili sme 2 kandidátov, ktorí prejavili záujem o vykonávanie 

funkcie veliteľa DHZO- do funkcie môžu byť zaradení až po úspešnom 
absolvovaní školenia veliteľov DHZO. 

- Predsedovi organizácie bola zadaná úloha, aby kontaktoval všetkých 
hasičov, ktorým bolo navrhnuté pozastavenie členstva, aby sa mohli 
vyjadriť, či sú ochotní sa aktívne, v rámci svojich možností, zúčastňovať 
na činnosti DHZO.

- Predsedovi organizácie bola zadaná úloha podať na Prezídium DPO a 
MV SR žiadosť o pridelenie zásahového automobilu IvecoDaily – ako 
náhradu za dosluhujúcu AVIU DA 31 a zároveň všetkým členom DHZ 
hľadať možnosť, ako čo najefektívnejšie zabezpečiť opravu a prevádzku 
vozidla AVIA DA 31 zo zverených prostriedkov do doby pridelenia 
nového automobilu, o ktoré sa uchádzame.

- Predsedovi organizácie bola zadaná úloha vyslať min. 3 členov na 
Základnú prípravu členov HJ, 2 členov na kurz veliteľov DHZO, min. 3 
členov na kurz obsluha reťazovej píly.

- Zabezpečiť odbornú prípravu celej jednotky v rozsahu min. 6 hodín 
mesačne.

- Predsedovi a veliteľovi bola zadaná úloha dovybaviť nových členov 
HJ osobnými ochrannými prostriedkami – pracovný oblek, zásahová 
prilba, zásahové topánky a zásahové rukavice.

Na VČS sme prisľúbili pomoc OÚ pri organizácii obecnej zabíjačky a 
dohľad na Novoročnom ohňostroji. Oboch akcií sa zúčastnili naši 
členovia a sami musíte zhodnotiť, ako sme reprezentovali obec a DHZO. 
Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá, nakoľko iba Vy viete 
objektívne zhodnotiť našu prácu a význam DHZO pre našu obec.

Verím, že tak ako doteraz sa budeme spolu stretávať pri rôznych 
spoločenských a kultúrnych podujatiach, pri nácvikoch na riešenie 
krízových situácií a príprave na športové podujatia.

Stále platí, že radi privítame nových členov alebo členky do našich 
radov.

Záujemcovia  nás môžu kontaktovať priamo na FCB konte DHZ Veľké 
Orvište, kde zverejňujeme všetky naše aktivity. 

Hasiči Veľké Orvište

TJ Slovan Veľké Orvište – 2016 Jarná časť
Po skončení jesennej časti nebola s celkovým umiestnením úplná 

spokojnosť. Cieľ na rozhraní 26-30 bodov sa nenaplnil a nedobehli sme 
handicap z prvých dvoch zápasov. Škoda, pretože s odstupom času to 
3.- 4. miesto mohlo byť realitou. Lepšie zápasy striedali horšie a hlavne 
stabilita kádra nezodpovedala možnostiam, čomu prispela aj finančná 
nestabilita. Záväzky voči hráčom na cestovnom a dopravnom sa 
urovnali, ale o to viac budeme musieť dobiehať prvý polrok. Z domácich 
hráčov odišli pracovať do zahraničia Matúš Vavrinec a Juraj Šiška a v roku 
2015 nám samozrejme chýbali, pretože dedinský futbal musí stáť 
predovšetkým na domácich hráčoch a tých so zodpovedným prístupom 
k tréningom, ale aj      k hráčskym a osobnostným povinnostiam. 
Rovnako nestabilne pôsobí aj výbor TJ a podstatne vplýva na výkony 
mužstva. Je nevyhnutne nutné zmeniť koncepciu klubu a prispôsobiť ju 
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ŠPORT, OZNAMY

TABUĽKA 2015/2016
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aktívne na podmienky dnešnej doby. Pred niekoľkými rokmi sme boli 
ťahúňmi nových myšlienok a podarilo sa nám zlepšiť financovanie klubu 
a odbremeniť obec ako takú z nákladov potrebných na chod klubu. 
Dnes sme si už na mnohé zvykli, ale to nemusí trvať večne a  napríklad 
bez hospodára sa enormne zvýši náročnosť a zníži kvalita plochy a 
okolia areálu. Futbal a zvyšovanie služieb prináša náročnosť a za tou sú 
vždy aj peniaze a tie vie a musí zohnať predovšetkým výbor TJ. 
Pôvodných 50% k rozpočtu(zabezpečiť výbor TJ) je už vyšší, ak chceme 
zabezpečiť všetky potreby klubu a potrebných renovácií a rozvoja. Môže 
to byť a nemusí. Všetko má však vplyv na všetko. Ľudia sú oveľa 
náročnejší ako pred rokmi. Viac očakávame a svojim spôsobom je to 
dobre. Treba dokončiť dvor - zastrešenie, doplniť a dokončiť tribúny, ich 
renováciu a predovšetkým kúpiť novú kosačku. Nemôžeme sa 
uspokojovať – skôr hľadať riešenia, ako dosiahnuť cieľ, ak je to trochu 
možné. Futbal, ak chceme, aby fungoval, musí mať výbor zložený z 
desiatok osôb, a nie, postavený na jednotlivcoch a ich finančnom krytí. 
Možno vtiahnuť ľudí zvonka, alebo rozdeliť úlohy do malých častí medzi 
viacej funkcionárov. Futbal má neuveriteľnú časovú náročnosť a pri 
mnohých možnostiach venovať mu niekoľko dní do týždňa je pre 
mnohých už nemožné a na čas je dnes náročných už veľmi veľa 
zamestnaní a naozaj je veľkou vďakou, že máme hospodára a areál 
upravený tak, ako treba. Snáď sa nájde naozaj dostatok ľudí, ktorí 
zabezpečia klub a budeme múdrejší po členskej schôdzi, ktorá bude v 
druhej polovici februára.  Je nutné stabilizovať výbor a obsadiť takmer 
všetky funkcie. Káder mužstva by mal zostať nezmenený do konca 
sezóny. Zimná príprava sa začala 12.1.2016 a trénerom je stále Ľuboš 
Bartošek. Účasť cca 10-12 hráčov na úvod je uspokojivá. Ukončujeme z 
dôvodu finančnej náročnosti a neefektivity prepravu autobusom a 
bude iba pri finančnom krytí, alebo sponzorskom dare. Rovnako je 
nutné dôsledne aplikovať výber členského vo výške 20€ a ponúknuť 
fanúšikom aj túto možnosť podpory. Za oplátku bude vstup na všetky 
domáce zápasy zdarma – teda v podstate si každý môže vstupné 
predplatiť. Každý člen svojou trochou musí prispieť, resp. pomôcť k 
fungovaniu klubu a naopak verejnosť nemôže očakávať všetko zdarma. 
Ak klub vynakladá oveľa viac prostriedkov na svoj chod a údržbu a 
naozaj sa už veľakrát osvedčilo, čo je zadarmo si absolútne nevážime, a 
naopak prináša iba zlú krv. Ďalšou úlohou je zapojenie mládeže a nájsť 
cestu ako reprezentovať obec a byť na to patrične hrdý. Pevne verím, že 
budeme mať viac Matúšov Kunikov, ktorý začínal ako žiak v TJ Slovan 
Veľké Orvište. Aj keď už nie je naším hráčom, stále je dôležitý a prajeme 
mu profesionálnu zmluvu. Zároveň tým podporí aj náš klub a nech ešte 
veľa ráz môže reprezentovať SR a vidieť futbalový svet. 

Športu zdar a futbalu zvlášť
Mgr. Roman Táborský


