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Dňa 28.02.2016 sa v našom KD odohralo divadelné predstavenie s názvom " Z dreva 
vyrezané, alebo Jánošík podľa Vivaldiho", kde jednu z hlavných postáv stvárnila 

naša Emília Glasnáková. 
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Spoločenská kronika
v období od 1.1.2016 do 30.4.2016
Obec Veľké Orvište mala k 1.1.2016 1058 obyvateľov. 

Narodili sa:  
Bořík Peter

Na trvalý pobyt sa prihlásilo 11 občanov, z trvalého pobytu sa 
odhlásilo 6 občanov. 

V období od 1.1.2016 do 30.4.2016 sa dožili:
70 rokov Zemanová Mária 
70 rokov Chalányová Marta
75 rokov Sopková Elena
75 rokov Horvátová Emília 
85 rokov Folajtár Jozef    
85 rokov Sásiková Mária

Srdečne blahoželáme!

Rozlúčili sme sa: 
Horváthová Irma vo veku 89 rokov
Vavrinec Mikuláš  vo veku 83 rokov
Kováčiková Irena vo veku 83 rokov 
Rakovan Miroslav vo veku 68 rokov 
Danišová Anna vo veku 51 rokov 

Úprimnú sústrasť.

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI
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Uvítanie do života

Dieťa je naplnením života, jediná skutočná hodnota, ktorá po nás 
zostane. Narodenie dieťaťa je v každej rodine veľkou udalosťou, na ktorú 
všetci čakajú.

8.1.2016 sa zišli rodičia s detičkami narodenými v roku 2015, aby ich 
slávnostne uvítali do života ako nových spoluobčanov Veľkého Orvišťa.

Starosta obce p. Paulovič Pavol slávnostným príhovorom privítal 
všetkých prítomných na uvítaní do života 10 – tich nových 
spoluobčanov Veľkého Orvišťa, odovzdal peňažný príspevok pre každé 
dieťa a aj album na pamiatku.

Po zápise do obecnej kroniky a slávnostnom prípitku sa o 
spríjemnenie atmosféry postarali svojím vystúpením aj deti zo 
Základnej školy.

Naším novým spoluobčanom prajeme šťastný a úspešný život plný 
radosti a zdravia a ich rodičom veľa trpezlivosti, lásky ale aj 
zodpovednosti pri výchove svojich detí.

Predseda sociálnej komisie pri OÚ
Kráľovičová Marta

Gratulácie starším spoluobčanom

V januári a vo februári oslávili životné jubileum 85 rokov  p. Folajtár 
Jozef a p. Sásiková Mária.  K jubileu im prišli zagratulovať aj starosta obce 
p. Paulovič Pavol, p. Kráľovičová Marta a Michelová Gabriela.

Kyticou kvetov a želaním pevného  zdravia v kruhu svojich najbližších.
Všetko najlepšie!

Predseda sociálnej komisie pri OÚ
Kráľovičová Marta

Očami občana

Teší ma, že naša dedinka opäť žije. Žije starosťami, prácou a čo je 
dôležité pre človeka – radosťou. Radosťou z akcií, ktoré v našej dedinke 
prekvitajú. Na týchto akciách sa podieľa veľa ľudí, pre ktorých je 
odmenou za túto obetavú prácu Vaša hojná účasť. Trochu ma mrzí, že na 
pochovávanie basy prišlo menej ľudí, hoci sme pripravili zaujímavý 
program, dobrú hudbu, vstup voľný a chutné občerstvenie. Na 
kultúrnom podujatí muzikálu o Jánošíkovi sála bola do posledného 
miesta obsadená. Predstavenie malo strhujúci záver, ľudia tlieskali, 
nálada bola výborná.

O dva dni sme sa v hojnom počte zúčastnili odovzdávania nového 
hasičského auta pánom Róbertom Kaliňákom. Síce večer bolo dosť 
zima, ale nálada bola dobrá. Pochutili sme si na výbornej kapustnici, 
domácich pagáčikoch a nechýbalo ani pečené prasiatko, ba ani dobré 
vínko. Hrala príjemná hudba a len pomaly sme sa rozchádzali domov. Už 
teraz sa tešíme na stavanie májov a plesovú sezónu. Srdečne Vás 
pozývame – príďte sa zabaviť. 

Mária Šišková
Michalová

FAŠIANGY- symbol veselosti, zábavy a 
hodovania

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... jedna z najznámejších a na 
Slovensku najrozšírenejších fašiangových pesničiek. Najveselšie 
obdobie roka však strieda 40- dňový pôst. Ukončia sa všetky zábavy. Na 
poslednej fašiangovej zábave sa preto predvádza symbolické 
pochovávanie basy.

Staré baby plačú, že sa nevyskáču, mladé nevydajú, lebo dnes len do 
polnoci muzikanti hrajú. Aj tieto slová odzneli v utorok 09. februára 2016 
pri pochovávaní basy v Kultúrnom dome vo Veľkom Orvišti. Toto 
tradičné podujatie zorganizoval Obecný úrad s DHZ Veľké Orvište. Po 
smútočnom sprievode bol pripravený vtipný program a hudobnú 
produkciu  zabezpečila „Vavrinecká trojka“. Čas plesov zábav a veselosti 
sa skončil a tak želaním všetkých účastníkov bolo, aby nám pôstne 
obdobie do Veľkej noci ubehlo čo najrýchlejšie.

Je veľmi dobré, že sa tieto tradície ešte stále dodržujú a Slováci tak 
neprichádzajú o svoje kultúrne dedičstvo.

Nadežda Vanglová

Rozlúčka s basou
S basou sme sa rozlúčili, pohreb sme jej vystrojili.

Spievali sme piesne smutné, myslela som,
že mi azda srdce pukne. So starými lúčila sa,

plakala aj mladá chasa. Plakali sme jak sa patrí,
počuli nás až po Tatry. Odobierka bola veľká,

plakali chlapci, plakala každá dievka.
Aj cigánka žialila, na zem sa zvalila.

Museli ju vodou obliať, aby ten žiaľ – prežila.
Potom sme ju pochovali a na záver zaspievali.

Ani jedno oko nezostalo suché, plakali aj babky –
čo sú celkom hluché.

Smutno nám je veru, 40 dní bez nej,
na veľkú noc vstane –  zgustneme si na nej!

Mária Šišková
Michalová

„POD ŠABLE“
„Pod šable, pod šable aj pod obušky, všetko my berieme aj plané 

hrušky...“
Takto a ešte všelijako ináč sme spievali s deťmi našej MŠ vo folklórnom 

pásme na konci fašiangov. Samozrejme, že sme sa v materskej škole na 
tento „deň D“ patrične pripravili, obliekli sme si kožúšky, vesty, šatky, 
sukničky, pomaľovali sme sa pestrými farbami a sprievod po obci mohol 
začať. V rámci tejto aktivity sme navštívili viaceré organizácie i občanov v 

našej obci, zaspievali sme im, ba aj zatancovali. Odmenou nám boli 
nielen sladkosti a trochu peniažkov na prilepšenie, ale aj dobrý pocit z 
toho, že sa nám aj v tomto roku podarilo zorganizovať a úspešne 
zrealizovať uvedené folklórne pásmo. Tešíme sa aj z toho, že v našej MŠ 
nezabúdame na ľudové tradície a snažíme sa ich udržiavať a obnovovať.

„DAR OD HASIČOV“
Hasiči z Veľkého Orvišťa navštívili našu materskú školu a priniesli našim 

deťom veľké prekvapenie. Z finančného zisku z akcie „Pochovávanie 
basy“, ktorú organizovali, zakúpili našim deťom LEGO DUPLO – 
DŽUNGĽA, z ktorého sa deti veľmi tešia. Je to od hasičov veľmi pekné, že 
aj takouto formou nám pomáhajú a prispievajú tak k našej dobrej 
spolupráci. Naše poďakovanie patrí hlavne Ing. Mariánovi Šiškovi a 
Jozefovi Šiškovi, ktorí nám veľmi pomohli aj tým, že pri realizácii 
KARNEVALU pre naše deti si zobrali na starosť bufet a  vo veľkej miere tak 
prispeli k peknému finančnému zisku.

Ďakujeme Vám chlapci!

„MORENA“

„Morena, Morena, do vody si hodená.
Plávaj si len v šíri kraj
a jar nám tu zanechaj“.

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA



Orvištské noviny-2- 

Spoločenská kronika
v období od 1.1.2016 do 30.4.2016
Obec Veľké Orvište mala k 1.1.2016 1058 obyvateľov. 

Narodili sa:  
Bořík Peter

Na trvalý pobyt sa prihlásilo 11 občanov, z trvalého pobytu sa 
odhlásilo 6 občanov. 

V období od 1.1.2016 do 30.4.2016 sa dožili:
70 rokov Zemanová Mária 
70 rokov Chalányová Marta
75 rokov Sopková Elena
75 rokov Horvátová Emília 
85 rokov Folajtár Jozef    
85 rokov Sásiková Mária

Srdečne blahoželáme!

Rozlúčili sme sa: 
Horváthová Irma vo veku 89 rokov
Vavrinec Mikuláš  vo veku 83 rokov
Kováčiková Irena vo veku 83 rokov 
Rakovan Miroslav vo veku 68 rokov 
Danišová Anna vo veku 51 rokov 

Úprimnú sústrasť.

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Orvištské noviny -3-jún 2016 jún 2016

Uvítanie do života

Dieťa je naplnením života, jediná skutočná hodnota, ktorá po nás 
zostane. Narodenie dieťaťa je v každej rodine veľkou udalosťou, na ktorú 
všetci čakajú.

8.1.2016 sa zišli rodičia s detičkami narodenými v roku 2015, aby ich 
slávnostne uvítali do života ako nových spoluobčanov Veľkého Orvišťa.

Starosta obce p. Paulovič Pavol slávnostným príhovorom privítal 
všetkých prítomných na uvítaní do života 10 – tich nových 
spoluobčanov Veľkého Orvišťa, odovzdal peňažný príspevok pre každé 
dieťa a aj album na pamiatku.

Po zápise do obecnej kroniky a slávnostnom prípitku sa o 
spríjemnenie atmosféry postarali svojím vystúpením aj deti zo 
Základnej školy.

Naším novým spoluobčanom prajeme šťastný a úspešný život plný 
radosti a zdravia a ich rodičom veľa trpezlivosti, lásky ale aj 
zodpovednosti pri výchove svojich detí.

Predseda sociálnej komisie pri OÚ
Kráľovičová Marta

Gratulácie starším spoluobčanom

V januári a vo februári oslávili životné jubileum 85 rokov  p. Folajtár 
Jozef a p. Sásiková Mária.  K jubileu im prišli zagratulovať aj starosta obce 
p. Paulovič Pavol, p. Kráľovičová Marta a Michelová Gabriela.

Kyticou kvetov a želaním pevného  zdravia v kruhu svojich najbližších.
Všetko najlepšie!

Predseda sociálnej komisie pri OÚ
Kráľovičová Marta

Očami občana

Teší ma, že naša dedinka opäť žije. Žije starosťami, prácou a čo je 
dôležité pre človeka – radosťou. Radosťou z akcií, ktoré v našej dedinke 
prekvitajú. Na týchto akciách sa podieľa veľa ľudí, pre ktorých je 
odmenou za túto obetavú prácu Vaša hojná účasť. Trochu ma mrzí, že na 
pochovávanie basy prišlo menej ľudí, hoci sme pripravili zaujímavý 
program, dobrú hudbu, vstup voľný a chutné občerstvenie. Na 
kultúrnom podujatí muzikálu o Jánošíkovi sála bola do posledného 
miesta obsadená. Predstavenie malo strhujúci záver, ľudia tlieskali, 
nálada bola výborná.

O dva dni sme sa v hojnom počte zúčastnili odovzdávania nového 
hasičského auta pánom Róbertom Kaliňákom. Síce večer bolo dosť 
zima, ale nálada bola dobrá. Pochutili sme si na výbornej kapustnici, 
domácich pagáčikoch a nechýbalo ani pečené prasiatko, ba ani dobré 
vínko. Hrala príjemná hudba a len pomaly sme sa rozchádzali domov. Už 
teraz sa tešíme na stavanie májov a plesovú sezónu. Srdečne Vás 
pozývame – príďte sa zabaviť. 

Mária Šišková
Michalová

FAŠIANGY- symbol veselosti, zábavy a 
hodovania

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... jedna z najznámejších a na 
Slovensku najrozšírenejších fašiangových pesničiek. Najveselšie 
obdobie roka však strieda 40- dňový pôst. Ukončia sa všetky zábavy. Na 
poslednej fašiangovej zábave sa preto predvádza symbolické 
pochovávanie basy.

Staré baby plačú, že sa nevyskáču, mladé nevydajú, lebo dnes len do 
polnoci muzikanti hrajú. Aj tieto slová odzneli v utorok 09. februára 2016 
pri pochovávaní basy v Kultúrnom dome vo Veľkom Orvišti. Toto 
tradičné podujatie zorganizoval Obecný úrad s DHZ Veľké Orvište. Po 
smútočnom sprievode bol pripravený vtipný program a hudobnú 
produkciu  zabezpečila „Vavrinecká trojka“. Čas plesov zábav a veselosti 
sa skončil a tak želaním všetkých účastníkov bolo, aby nám pôstne 
obdobie do Veľkej noci ubehlo čo najrýchlejšie.

Je veľmi dobré, že sa tieto tradície ešte stále dodržujú a Slováci tak 
neprichádzajú o svoje kultúrne dedičstvo.

Nadežda Vanglová

Rozlúčka s basou
S basou sme sa rozlúčili, pohreb sme jej vystrojili.

Spievali sme piesne smutné, myslela som,
že mi azda srdce pukne. So starými lúčila sa,

plakala aj mladá chasa. Plakali sme jak sa patrí,
počuli nás až po Tatry. Odobierka bola veľká,

plakali chlapci, plakala každá dievka.
Aj cigánka žialila, na zem sa zvalila.

Museli ju vodou obliať, aby ten žiaľ – prežila.
Potom sme ju pochovali a na záver zaspievali.

Ani jedno oko nezostalo suché, plakali aj babky –
čo sú celkom hluché.

Smutno nám je veru, 40 dní bez nej,
na veľkú noc vstane –  zgustneme si na nej!

Mária Šišková
Michalová

„POD ŠABLE“
„Pod šable, pod šable aj pod obušky, všetko my berieme aj plané 

hrušky...“
Takto a ešte všelijako ináč sme spievali s deťmi našej MŠ vo folklórnom 

pásme na konci fašiangov. Samozrejme, že sme sa v materskej škole na 
tento „deň D“ patrične pripravili, obliekli sme si kožúšky, vesty, šatky, 
sukničky, pomaľovali sme sa pestrými farbami a sprievod po obci mohol 
začať. V rámci tejto aktivity sme navštívili viaceré organizácie i občanov v 

našej obci, zaspievali sme im, ba aj zatancovali. Odmenou nám boli 
nielen sladkosti a trochu peniažkov na prilepšenie, ale aj dobrý pocit z 
toho, že sa nám aj v tomto roku podarilo zorganizovať a úspešne 
zrealizovať uvedené folklórne pásmo. Tešíme sa aj z toho, že v našej MŠ 
nezabúdame na ľudové tradície a snažíme sa ich udržiavať a obnovovať.

„DAR OD HASIČOV“
Hasiči z Veľkého Orvišťa navštívili našu materskú školu a priniesli našim 

deťom veľké prekvapenie. Z finančného zisku z akcie „Pochovávanie 
basy“, ktorú organizovali, zakúpili našim deťom LEGO DUPLO – 
DŽUNGĽA, z ktorého sa deti veľmi tešia. Je to od hasičov veľmi pekné, že 
aj takouto formou nám pomáhajú a prispievajú tak k našej dobrej 
spolupráci. Naše poďakovanie patrí hlavne Ing. Mariánovi Šiškovi a 
Jozefovi Šiškovi, ktorí nám veľmi pomohli aj tým, že pri realizácii 
KARNEVALU pre naše deti si zobrali na starosť bufet a  vo veľkej miere tak 
prispeli k peknému finančnému zisku.
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Začiatkom apríla sme s našimi deťmi zrealizovali „Hádzanie Moreny“ 
do miestnej Bariny pri obecnom úrade. Vyfintenú Morenu sme niesli po 
obci za výdatného spevu, ozdobení vetvičkami rozkvitnutého zlatého 
dažďa. Táto tradícia sa tiež v našej MŠ udržiava už pár rokov a vždy sa 
veľmi tešíme z toho, že keď Morenu zahodíme do vody, odíde už zima a 
nastane jar. Tešíme sa na slniečko a na radovánky a hry s ním spojené.

„Príď slniečko, príď, od nás neodíď.
Čím ty budeš vyššie, bude k nám jar bližšie“.

Všetkým ľuďom dobrej vôle vinšujeme náš jarný vinš:

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

Výmena detských paplónikov

Z finančného zisku z Rodičovského plesu sme zakúpili niekoľko 
nových lehátok, nové plachty a antialergické paplóniky, ktoré sú teplé, 
vzdušné a ľahké. Výmena už bola potrebná, nakoľko tie staré sme mali už 
veľa rokov a boli pre deti nevyhovujúce. V dnešnej dobe je aj medzi 
deťmi veľa alergikov a dúfame, že tieto paplóniky prispejú k tomu, že 
nebudú vyvolávať u našich detí alergické reakcie a bude sa im  
popoludní sladko spať.

Projekt „Šport nás spája“

Na konci mesiaca apríl nás čaká veľká udalosť – realizácia projektu 
„Šport nás spája“, ktorú financuje nadácia SPP.

Projekt sa bude realizovať v týždni od 25.04.2016 do 29.04.2016 a v 
týchto dňoch budú prebiehať športové a pohybové aktivity, do ktorých 
budú zapojené deti materskej školy, základnej školy, deti z obce, 
pedagógovia, rodičia aj obyvatelia obce. Dúfame, že nám bude priať 
počasie a budeme môcť tento projekt úspešne zrealizovať  a  dotiahnuť 
do úspešného konca. Tiež dúfame, že sa do tohto projektu zapojí veľké 
množstvo detí i občanov z našej obce.

Materská škola, Školská č.44, 922 01 Veľké Orvište
Telefón: 033/7746103              Email: materskaskolavo@gmail.com

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Návšteva Mestskej knižnice v Piešťanoch

Naši prváci a druháci navštívili dňa 27.1. 2016 Mestskú knižnicu v 
Piešťanoch.

Zúčastnili sa informačnej hodiny spojenej s workshopom na motívy 
knihy Dušana Dušeka „Babka na rebríku“. V knižnici im teta Danka najprv 
porozprávala o  knižke a vypočuli si  z nej prvý príbeh „Rodinka“. 

Dozvedeli sa o babkinom domčeku i záhrade na kopci.  V záhrade žili 
vrabčie rodiny a zo strechy babkinho domčeka mali vrabčie kino. 
Prizerali sa, čo prežívajú babka, syn Ignác, nevesta Katarínka, vnučka 
Lojzka a vnuk Feričko.

Potom nasledovala tvorivá dielňa, kde deti spoločne s tetou Dankou a 
p. učiteľkami vytvorili veľkú strechu zo škridiel aj s vtáčikmi. Potešili sa, 
keď si svoje dielo mohli zobrať so sebou do školy. Z knižnice nám požičali 
aj knižku, aby sme si mohli prečítať ďalšie príbehy.

Deťom sa podujatie veľmi páčilo a tešia sa na nové stretnutie.
Daša Ábelová

Detský karneval

Dňa 6.2.2016 organizovalo občianske združenie DETI ORVIŠŤA spolu 
so základnou a materskou  školou detský karneval pre všetky deti z 
obce.  Najrozmanitejšie masky v sprievode svojich rodičov i starých 
rodičov zaplnili vyzdobenú sálu kultúrneho domu.  Tá tento rok praskala 
vo švíkoch. 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 90 cien. Lákadlom 
bola najmä prvá cena - tablet. O tombolové lístky bol veľký záujem. Sme 
radi, že deti si z karnevalu odniesli nielen ceny, ale predovšetkým 
nezabudnuteľné dojmy z podujatia, pri ktorom sa nadmieru vyšantili.

Touto cestou sa chceme poďakovať sponzorom:  firmám Kellys, 
Granelam Ostrov, Unisem, Zooprodukt,  PT Veľkoobchod s potravinami, 
Plantex Veselé,  Sportbar p. Bartko, p. Ander Erike, p. Nedorostovi 
Ľubomírovi a Obecnému úradu Veľké Orvište,

rodičom detí základnej a materskej školy :
ź pánom Jozefovi a Mariánovi Šiškovi, ktorý mali na starosti bufet,
ź p.  Paulovičovi za pomoc pri organizovaní podujatia, projekciu, 

upratovanie po karnevale
ź p. Bartkovej, Folajtárovej, Kyselovej, Macovej, Tamajkovej, 

POĎAKOVANIE

Riaditeľka základnej školy Daša Ábelová touto 
cestou ďakuje Mariánovi Šiškovi, Jozefovi 

Šiškovi  a celému DHZ vo Veľkom Orvišti za 
finančný príspevok darovaný škole.

Stretnutie s pánom Rodarim
Žiaci našej ZŠ navštívili Mestskú knižnicu v Piešťanoch už mnohokrát. 

Osemnásteho februára sme sa zúčastnili na podujatí s názvom 
Stretnutie s pánom Rodarim. Pretože aj v tomto školskom roku lúštime 
otázky z Osmijankovho súťažného zošita, nesmeli sme tu chýbať. Pre 
tých čo nevedia, čitateľská celoslovenská súťaž „Čítame s Osmijankom“ 
prebieha  dvanásty rok a my sa jej už veľa rokov zúčastňujeme. Na 
dobrodružnej literárnej ceste máme osem zastávok, na ktorých riešime 
odpovede, poznávame nové knihy i autorov.

Melicherovej, Vavrovej, Kovačikovej, Králikovej, Krištofovičovej, 
Mokošovej, Šiškovej A., Šiškovej M. (výzdoba a príprava stolov)

ź p. Baffiovej, Mikloškovej, Folajtárovej (balenie tomboly)
ź p. Tamajkovej (umývanie riadov pred karnevalom)
ź p. Bartkovej, Hornákovej, Chromej, Tamajkovej, Doktorovej, 

Pánikovej, Šiškovej M. (príprava koláčikov na tácky)
ź p. Folajtárovej (nákup potravín na hot-dog)
ź p. Folajtárovej, Macovej, Bartkovej, Paulovičovej (príprava a výdaj 

olovrantu)
ź p. Borisovej, Černokovej, Gabrišovej, Hornákovej, Hanšutovej, 

Klampárovej, Paulovičovej,  Hlavnovej, Macovej, Tamajkovej, 
Vavrovej, Doktorovej, Ganobčíkovej, Hnilkovej, Kantekovej, 
Králikovej, Šiškovej M.  (napečenie koláčikov)

ź p. Vanglovej za varenie kávy, upratovanie po karnevale
ź p. Černokovej za zapožičanie kulisy
ź p. Michelovej za predaj tombolových lístkov, za pomoc pri 

upratovaní,
ź študentom Borisovi Pohořelskému, Veronike Gočálovej, Zuzane 

Djenkovej, Jessice Kovačikovej, Vanese Hrdinovej  za predaj 
koláčikov, tombolových lístkov, obsluhu a upratovanie

ź p. Markechovej Elene za vydanie obrusov a riadu
ź Obecnému úradu za poskytnutie sály a zabezpečenie vyčistenia 

obrusov
ź Veľká vďaka patrí všetkým rodičom, ktorí prispeli do tomboly.
Ospravedlňujem sa tým, ktorých som nechtiac zabudla spomenúť.

Daša Ábelová
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Začiatkom apríla sme s našimi deťmi zrealizovali „Hádzanie Moreny“ 
do miestnej Bariny pri obecnom úrade. Vyfintenú Morenu sme niesli po 
obci za výdatného spevu, ozdobení vetvičkami rozkvitnutého zlatého 
dažďa. Táto tradícia sa tiež v našej MŠ udržiava už pár rokov a vždy sa 
veľmi tešíme z toho, že keď Morenu zahodíme do vody, odíde už zima a 
nastane jar. Tešíme sa na slniečko a na radovánky a hry s ním spojené.

„Príď slniečko, príď, od nás neodíď.
Čím ty budeš vyššie, bude k nám jar bližšie“.

Všetkým ľuďom dobrej vôle vinšujeme náš jarný vinš:

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

Výmena detských paplónikov

Z finančného zisku z Rodičovského plesu sme zakúpili niekoľko 
nových lehátok, nové plachty a antialergické paplóniky, ktoré sú teplé, 
vzdušné a ľahké. Výmena už bola potrebná, nakoľko tie staré sme mali už 
veľa rokov a boli pre deti nevyhovujúce. V dnešnej dobe je aj medzi 
deťmi veľa alergikov a dúfame, že tieto paplóniky prispejú k tomu, že 
nebudú vyvolávať u našich detí alergické reakcie a bude sa im  
popoludní sladko spať.

Projekt „Šport nás spája“

Na konci mesiaca apríl nás čaká veľká udalosť – realizácia projektu 
„Šport nás spája“, ktorú financuje nadácia SPP.

Projekt sa bude realizovať v týždni od 25.04.2016 do 29.04.2016 a v 
týchto dňoch budú prebiehať športové a pohybové aktivity, do ktorých 
budú zapojené deti materskej školy, základnej školy, deti z obce, 
pedagógovia, rodičia aj obyvatelia obce. Dúfame, že nám bude priať 
počasie a budeme môcť tento projekt úspešne zrealizovať  a  dotiahnuť 
do úspešného konca. Tiež dúfame, že sa do tohto projektu zapojí veľké 
množstvo detí i občanov z našej obce.

Materská škola, Školská č.44, 922 01 Veľké Orvište
Telefón: 033/7746103              Email: materskaskolavo@gmail.com
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Diplom školského  šampióna a výhru získal v 
medzinárodnej súťaži Matematický klokan Maťo 
Chromý, ktorý postúpil do žrebovania o tablet. Diplom 
za účasť získali všetci súťažiaci. Jakub Boris získal 
najviac bodov z prvákov.

Jana Pálková

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Beseda o knihe

Dňa 20.apríla sa deti našej školy zúčastnili na besede v piešťanskom 
Centre knihy. Zástupkyne vydavateľstva, pod ktorým sa zrodila krásna 
kniha Zvieratá okolo nás, oboz-námili deti s týmto dielom.

Živočíšny svet, ktorý nás obklopuje, je zaujímavý a pútavý. Poznáme 
však zvieratá často nebadane žijúce v našej blízkosti?  Kniha nám priblíži 

Exkurzia v Atómovej elektrárni Mochovce

Žiaci našej základnej školy dostali darček v podobe exkurzie do 
Mochoviec od Nadácie Filantropia, cez ktorú sme realizovali úspešný 
projekt "Skrášlime si školu".

Riaditeľka školy zaregistrovala cez rezervačný systém termín a čas 
návštevy. Dňa 15.3.2016 nás menší autobus doviezol na určené miesto. 
Čakal nás pán sprievodca, s ktorým sme najskôr absolvovali  okružnú 
jazdu areálom elektrárne. Deti  pozorne počúvali jeho výklad.

Potom sme navštívili jedinečné interaktívne informačné centrum 
Energoland, ktoré otvorili 14. októbra 2014. Vďaka 33 výnimočným 
exponátom sa mu darí priťahovať pozornosť žiakov i študentov. Jeho 
úlohou je zábavnou formou vzdelávať o energii. Každý návštevník hneď 
na úvod spozná svoju vlastnú energiu prostredníctvom 
veľkorozmerného termozrkadla. Deti si medzi sebou zasúťažili 
energetickými pretekmi na interaktívnej LED podlahe. Najlepší ohlas 
malo 3D kino s filmom Odysea energie, ktorý získal na festivale vo 
francúzskom Cannes ocenenie čierny delfín ako víťaz v kategórii 3D 
filmov. Najväčším lákadlom boli energetické počítačové hry, napr. 
energopolis, ktorej cieľom je postaviť  mesto a vybudovaním elektrární 
zabezpečiť potrebnú energiu na jeho chod. V hre operátor elektrickej 
siete je úlohou hráča zásobovať elektrinou mesto a zabrániť tak kolapsu 
siete, tzv. blackoutu.  Lákadlom bol aj  výlet do histórie objavov na 
bezemisnej motorke budúcnosti. Tú si vyskúšali všetci - chlapci aj 
dievčatá.

V tomto roku putujeme z rozprávky do rozprávky. Na Stretnutí s 
pánom Rodarim sme sa dozvedeli, že Gianni Rodari je taliansky 
spisovateľ a v básničke Zakvitnuté hlavy z knihy Poklad na dne kalamára, 
opisuje ako by to bolo, keby sme mali miesto vlasov na hlave kvety, ktoré 
by vystihovali našu povahu. Vedeli by sme, kto je dobrý, kto je smutný a 
pod. Deti si nakreslili aj svoj autoportrét s kvetmi na hlave. A veru 
nechýbali tam ani kaktusy! Zoznámili sme sa aj s ostatnými knihami 
dvanástej literárnej cesty. Podujatie sa všetkým veľmi páčilo.

Jana Pálková

Matematický klokan
Druhýkrát v tomto školskom roku sa naši žiaci zúčastnili 

medzinárodnej súťaže. Prvou bola informatická súťaž iBobor a tou 
druhou je súťaž Matematický klokan. V marci 2015 sa do nej zapojilo 6 
miliónov žiakov zo 61 krajín. Žiaci našej školy boli v súťažnej kategórii 
Klokanko a zapojení boli aj prváci. Súťažili Jakub Boris, Timea Vavrová, 
Paulína Paulovičová za prvý ročník, naša veľká nádej Vanesa Táborská 
ochorela. Za druhý ročník to boli Dominik Folajtár, Nina Hornáková, Ivo 
Ondrejka, za tretí ročník Matej Chromý, Marek Czibor a Katarína 
Klampárová, za štvrtý ročník iba Lukáš Paulovič, pretože Tamara 
Vanglová tiež ochorela. Súťaž sa robila testami, nie na počítačoch ako 
iBobor. Každý žiak mal odpoveďový hárok označený svojím kódom. 
Klokankovské úlohy sú zaujímavé a rôznorodé, rozvíjajú logické 
myslenie. Jakub Boris bol z prvákov najlepší, mal úspešnosť 81,7%. 
Druháci mali všetci traja úspešnosť 63,3%, z tretiakov bol najlepší Matej 
Chromý, mal úspešnosť 75,6%.

bohatý živočíšny svet a porozpráva o zvieratách z najrozličnejšieho 
životného prostredia. Hravou formou pani Iveta Výrašteková – 
Dalmádyová prezentovala túto zaujímavú knihu. Autor Bernard 
Stonehouse oboznamuje  deti napríklad s jazvecom lesným, rysom 
ostrovidom, pĺšikom lieskovým a ďalšími zvieratkami z lesa. Opisuje 
stravovacie návyky zvierat, prostredie v ktorom žijú, ako sa pohybujú a 
mnohé ďalšie zaujímavé informácie. Obsahuje poznámky a nákresy 
prírodovedcov. Knihu preložila pani RNDr.Emília Činčurová, nádherne 
ilustroval John Francis. Deti si zasúťažili nielen o túto  knihu, ale aj ďalšie, 
dostali perá aj záložky. Šťastní výhercovia boli aj z našej školy. Všetci sme 
prežili dopoludnie plné  zážitkov.

Jana Pálková

Nakoniec sme dostali občerstvenie - bagetu a osviežujúci mätovo-
citrónový nápoj.

Žiaci i pedagógovia odchádzali domov plní dojmov a nových zážitkov.

Daša Ábelová

Hollého pamätník 2016

Dňa 14.3.2016 sa uskutočnilo na základnej škole školské kolo súťaže v 
umeleckom prednese poézie a prózy - Hollého pamätník. Školskému 
kolu predchádzali triedne kolá, v ktorých triedni učitelia vybrali 
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Riaditeľka školy zaregistrovala cez rezervačný systém termín a čas 
návštevy. Dňa 15.3.2016 nás menší autobus doviezol na určené miesto. 
Čakal nás pán sprievodca, s ktorým sme najskôr absolvovali  okružnú 
jazdu areálom elektrárne. Deti  pozorne počúvali jeho výklad.

Potom sme navštívili jedinečné interaktívne informačné centrum 
Energoland, ktoré otvorili 14. októbra 2014. Vďaka 33 výnimočným 
exponátom sa mu darí priťahovať pozornosť žiakov i študentov. Jeho 
úlohou je zábavnou formou vzdelávať o energii. Každý návštevník hneď 
na úvod spozná svoju vlastnú energiu prostredníctvom 
veľkorozmerného termozrkadla. Deti si medzi sebou zasúťažili 
energetickými pretekmi na interaktívnej LED podlahe. Najlepší ohlas 
malo 3D kino s filmom Odysea energie, ktorý získal na festivale vo 
francúzskom Cannes ocenenie čierny delfín ako víťaz v kategórii 3D 
filmov. Najväčším lákadlom boli energetické počítačové hry, napr. 
energopolis, ktorej cieľom je postaviť  mesto a vybudovaním elektrární 
zabezpečiť potrebnú energiu na jeho chod. V hre operátor elektrickej 
siete je úlohou hráča zásobovať elektrinou mesto a zabrániť tak kolapsu 
siete, tzv. blackoutu.  Lákadlom bol aj  výlet do histórie objavov na 
bezemisnej motorke budúcnosti. Tú si vyskúšali všetci - chlapci aj 
dievčatá.

V tomto roku putujeme z rozprávky do rozprávky. Na Stretnutí s 
pánom Rodarim sme sa dozvedeli, že Gianni Rodari je taliansky 
spisovateľ a v básničke Zakvitnuté hlavy z knihy Poklad na dne kalamára, 
opisuje ako by to bolo, keby sme mali miesto vlasov na hlave kvety, ktoré 
by vystihovali našu povahu. Vedeli by sme, kto je dobrý, kto je smutný a 
pod. Deti si nakreslili aj svoj autoportrét s kvetmi na hlave. A veru 
nechýbali tam ani kaktusy! Zoznámili sme sa aj s ostatnými knihami 
dvanástej literárnej cesty. Podujatie sa všetkým veľmi páčilo.

Jana Pálková

Matematický klokan
Druhýkrát v tomto školskom roku sa naši žiaci zúčastnili 

medzinárodnej súťaže. Prvou bola informatická súťaž iBobor a tou 
druhou je súťaž Matematický klokan. V marci 2015 sa do nej zapojilo 6 
miliónov žiakov zo 61 krajín. Žiaci našej školy boli v súťažnej kategórii 
Klokanko a zapojení boli aj prváci. Súťažili Jakub Boris, Timea Vavrová, 
Paulína Paulovičová za prvý ročník, naša veľká nádej Vanesa Táborská 
ochorela. Za druhý ročník to boli Dominik Folajtár, Nina Hornáková, Ivo 
Ondrejka, za tretí ročník Matej Chromý, Marek Czibor a Katarína 
Klampárová, za štvrtý ročník iba Lukáš Paulovič, pretože Tamara 
Vanglová tiež ochorela. Súťaž sa robila testami, nie na počítačoch ako 
iBobor. Každý žiak mal odpoveďový hárok označený svojím kódom. 
Klokankovské úlohy sú zaujímavé a rôznorodé, rozvíjajú logické 
myslenie. Jakub Boris bol z prvákov najlepší, mal úspešnosť 81,7%. 
Druháci mali všetci traja úspešnosť 63,3%, z tretiakov bol najlepší Matej 
Chromý, mal úspešnosť 75,6%.

bohatý živočíšny svet a porozpráva o zvieratách z najrozličnejšieho 
životného prostredia. Hravou formou pani Iveta Výrašteková – 
Dalmádyová prezentovala túto zaujímavú knihu. Autor Bernard 
Stonehouse oboznamuje  deti napríklad s jazvecom lesným, rysom 
ostrovidom, pĺšikom lieskovým a ďalšími zvieratkami z lesa. Opisuje 
stravovacie návyky zvierat, prostredie v ktorom žijú, ako sa pohybujú a 
mnohé ďalšie zaujímavé informácie. Obsahuje poznámky a nákresy 
prírodovedcov. Knihu preložila pani RNDr.Emília Činčurová, nádherne 
ilustroval John Francis. Deti si zasúťažili nielen o túto  knihu, ale aj ďalšie, 
dostali perá aj záložky. Šťastní výhercovia boli aj z našej školy. Všetci sme 
prežili dopoludnie plné  zážitkov.

Jana Pálková

Nakoniec sme dostali občerstvenie - bagetu a osviežujúci mätovo-
citrónový nápoj.

Žiaci i pedagógovia odchádzali domov plní dojmov a nových zážitkov.

Daša Ábelová

Hollého pamätník 2016

Dňa 14.3.2016 sa uskutočnilo na základnej škole školské kolo súťaže v 
umeleckom prednese poézie a prózy - Hollého pamätník. Školskému 
kolu predchádzali triedne kolá, v ktorých triedni učitelia vybrali 
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MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

vás ako vnímali súhvezdie Indiáni alebo Laponci? Môžete sa dozvedieť i 
to. Máme tu 600 000 hviezd, množstvo asteroidov, komét,  galaxií . 
Stellarium umožňuje sledovať astronomické úkazy napríklad 
postavenie  planét, meteorické roje. Predstavte si, že môžete sledovať 
toto všetko aj pomocou interaktívnej tabule. Deti takéto cestovanie 
zaujíma, sami skúšajú na interaktívnych tabuliach to, čo chcú vedieť. Veď 
odletieť na Venušu alebo Mesiac a odtiaľ pozorovať Zem je úžasné. 
Povrch planét môžeme tiež veľmi dobre vidieť. Jupiterove mesiace sme 
pozorovali tak, ako ich videl Galileo Galilei. Čaro vedy sa začína v škole, a 
to je treba stále podporovať. Rada ukazujem deťom aj názorné digitálne 
online plane-tárium Solar System Scop , ktoré im odpovedá na otázky, 
ako sú rozložené planéty momentálne v Slnečnej sústave, ako sú 
vzdialené od seba a na mnoho ďalšieho. Pracujú na interaktívnej tabuli 
napríklad priamo s kométami. Slovenský preklad im samozrejme 
poskytuje zrozumiteľnosť.

Solar systemscop.com
Jana Pálková

Výtvarná súťaž

Naša škola mala so ZŠ Ostrov peknú výtvarnú súťaž, pod názvom 
,,Zvieratko, ktoré mám rád.“ Súťažili všetky deti. Zvieratká boli naozaj 
krásne, od lienok, pavúkov, mačky až po tigrov. Detská porota udelila 
medzi prvákmi 1.miesto Šimonovi Bartkovi za korytnačku a 3.miesto 
Jakubovi Borisovi za mačku. Vyhodnotili sa práce za každý ročník. Porota 
dospelých udelila medzi prvákmi 2.miesto Vanese Táborskej za páva, 
3.miesto Paulíne Paulovičovej za žirafu. Druhák Dominik Folajtár dostal 
3.miesto za orla. Medzi tretiakmi získal 2.miesto Maťo Chromý, medzi 
štvrtákmi získal 3.miesto s leňochom Lukáš Paulovič. Deti so ZŠ Veľké 
Orvište majú rozkreslené ďalšie dve celoslovenské výtvarné súťaže, a to 
Neodíď nám, rozprávočka... a Rozprávky Pavla Dobšinského v súťaži 
Maľujte s PRIMALEX-om

Jana Pálková

Výročná členská schôdza
TJ Slovan bilancoval a 17.4. 2016 zvolal pre svojich členov a fanúšikov 

členskú schôdzu. Priznajme si, účasť a záujem o ňu nebol dostatočný. 
Klub bojuje s nedostatkom dobrovoľníkov a výzvami dnešnej doby a 
tým je nedostatok hráčov a mládeže. Dôležitým bodom schôdze bol 
predovšetkým siedmy bod schôdze, ten je v plnom znení zo zápisu 
výročnej členskej schôdze.

Bod 7 Voľba výboru TJ. Jednohlasne bol zvolený nový výbor a bol 
poverený následnou schôdzou na doplnenie osôb zodpovedných za 
chod jednotlivých mužstiev. Do 30.6. je potrebné nahlásiť nového ISSF 
manažéra Igora Belicu na SFZ. Do uvedeného obdobia bude 
spolupracovať Roman Táborský.

Zloženie nového výboru TJ.
Predseda TJ Igor Belica ml.
Tajomník TJ Bohumil Herceg
Pokladník TJ Nadežďa Vanglová
Členovia výboru: Róbert Vavrinec, Daniel Budka

Chýbajúce zloženie, ktoré sa doplní na schôdzi výboru TJ. Nasledujúci 
súťažný ročník.

ŠPORT, RYBÁRI, HASIČI

Zodpovedná osoba „A“ mužstvo, mužstvo žiakov a prípravky. Zároveň 
bol nový výbor poverený  na prípravu zmluvy a spolupráce s TJ Ostrov, a 
bolo poukázané na možné riziká práce s mládežou a nezáujmom detí a 
rodičov vo Veľkom Orvišti.

Bod 8 Voľba revízora prebehla jednohlasne a zvolený bol Jaroslav 
Vavrinec.

Nové zloženie výboru má pred sebou nové, či staronové výzvy. 
Pritiahnuť mládež a aktívne s ňou pracovať, zapojiť rodičov, tak aby sme 
mali čo najviac vlastných odchovancov. Mužstvo mužov má dobré 
výsledky a trpí predovšetkým na úzky káder mužstva a zranenia. 
Poprajme im veľa úspechov v ich práci a pozitívnej prezentácií obce a 
klubu TJ Slovan Veľké Orvište.

Roman Táborský

najlepších recitátorov za  2. – 4. ročník. Súťažiacich bolo 11 v jednej 
kategórii. Ostatní žiaci povzbudzovali recitátorov.

Súťaž otvorila riaditeľka školy  Daša Ábelová oboznámením, kto bol 
Ján Hollý. Porota si všímala rôzne kritériá, napríklad vhodnosť výberu 
textu, osvojenie textu, hlasovú a rečovú techniku, vlastnú interpretáciu 
a celkovú pôsobivosť. Prekvapením tohto ročníka bol Miško Mikloška, 
ktorý zabodoval vhodným výberom textu, „šitým na mieru“ i vlastnou 
interpretáciou básne od Štefana Moravčíka .

Porota určila nasledovné poradie :
1.miesto: Michal Mikloška (2.r.)
2.miesto: Matej Chromý (3.r.)
3.miesto: Katarína Klampárová (3.r.)
Víťazi boli odmenení diplomom a drobnými vecnými cenami.
Srdečne im blahoželáme, prajeme veľa úspechov v ďalších ročníkoch 

súťaže Hollého pamätník.
Daša Ábelová

Stellarium

Myslím si, že každého aspoň trochu láka pozorovanie a poznávanie 
vesmíru, sledovanie súhvezdí. Preto som veľmi rada, že sa mi podarilo na 
našej škole nainštalovať počítačové planetárium. Program Stellarium je 
opensourceové počítačové planetárium, ktoré zobrazuje v reáli 3D 
oblohu tak, ako ju môžete vidieť voľným okom alebo ďalekohľadom. Ak 
vidíte dennú oblohu, môžete si nastaviť pozorovanie nočnej oblohy. To 
je veľmi vhodné pre moju prácu s deťmi, pretože večer v škole nie sme. 

Môžete sa pozerať z Piešťan alebo Hongkongu. Sledujete súhvezdia s 
umeleckým vykreslením alebo bez neho, planéty si približujete, alebo 
sledujete vesmír napríklad z ktorejkoľvek planéty či Mesiaca. Zaujíma 

Orvištský šupináč 2016.

Ešte nedozneli ohlasy a dojmy z jarných prívlačových pretekov a už 
klopali na dvere tradičné kaprárske preteky Orvišťský šupináč, ktoré sme 
chystali už po siedmi krát.

Násadovú rybu sme zabezpečili z moravského Hodonína v množstve 
800kg. Medzi násadou boli aj 5-6kg ryby. Na preteky sa prihlásilo 65 
vyznávačov Petrovho cechu od Bratislavy až po Kysuce. Smelo môžeme 
povedať, že preteky boli medzinárodné, lebo sme na nich s radosťou 
privítali trojicu rybárov z družobnej obce Šakvice na Morave.

V sobotu 23. apríla ráno o 6.hodine začala prezentácia  a losovanie 
pretekárskych miest. Po zaujatí stanovíšť začalo vnadenie a o siedmej 
hodine a tridsiatej minúte dopadli prvé nástrahy do rybníka Záhumnie. 
Prvé kapry nenechali na seba dlho čakať a po pár minútach sa krásne 
ryby ocitli v podberákoch. Intenzita záberov sa striedala, ale väčšina 
pretekárov vylovila bodovanú rybu, ktorú si mohla privlastniť, a však iba 
do veľkosti 65cm. Ryby nad túto mieru museli byť vrátené späť do 
rybníka, no do súťaže sa po odvážení zarátali. Členovia združenia 
pripravili občerstvenie vo forme klobás, gulášu a pečených pstruhov pre 
pretekárov a pre návštevníkov preteku.

S pribúdajúcim časom  sa počet ulovených kaprov zvyšoval a na konci 
pretekov t.j. o 15 00 hod. sa zastavil na počte 86 kusov. Je pravda, že je to 
menej ako v predchádzajúcom ročníku pretekov, ale o to väčšie ryby. 
Víťaza pretekov sme spoznali po zvážení jednotlivých kaprov, keď že sa 
súťažilo o najťažšieho kapra. Členovia rybárskeho združenia Záhumnie 
pripravili pre pretekárov šesť hodnotných cien.

Na šiestom mieste sa umiestnil Peter Maráček z Piešťan,ktorý zdolal 
kapra o dĺžke 57cm a váhe 3,65kg, za čo si odniesol dve denné 
povolenka na lov na rybníku Záhumnie.

Pred nim skončila Drahomíra Vaňová z Nového mesta nad Váhom. Jej 
kapor mal miery 57cm a váhu 4,26kg., čím si vylovila kartón špičkového 
vína.

Zemiakovú medailu si vybojoval Jozef PEPO Paulech z Ostrova za 
kapra 70cm a váhy6,00kg.Ušiel sa mu poukaz na služby od Pneuservis 
Vojto Dekan.

Bronzový stupeň obsadil Ján Markech z Potvoríc. Jeho kapor meral 
72cm a vážil6,35kg.Tento úlovok mu priniesol 50euro v hotovosti.

Vicemajstrom preteku sa stal Tomáš Muller z Veľkého Orvišťa, ktorý 
zdolal kapra o váhe7,40kg a dĺžke75cm. Stal sa majiteľom poukazu na 
nákup rybárskych potrieb v hodnote 100euro. Tento poukaz venoval do 
súťaže pán Martin Lipka.

Zaslúženým víťazom preteku Orvišťský šupináč 2016 sa stal Marián 
Vavrinec taktiež obyvateľ V. Orvišťa (Hrackárech),(nie klinček ani 
čajíček), ktorý vytiahol z vody kapra o dĺžke77cm a váhe 7.83kg. Tento 
kapor mu priniesol poukaz na nákup rybárskych potrieb v hodnote 
200euro, ktorý do súťaže venoval majiteľ rybárstva z Vrbového, pán 
Jozef Fekete.

Členov združenia Záhumnie teší, že sa im podarila ďalšia vydarená 
akcia. Pevne veríme , že budú nasledovať ďalšie a ďalšie, lebo baví nás 
robiť a rozdávať radosť iným. Zároveň chcem poďakovať tradičným ale 
aj novým návštevníkom našich podujatí, za ich priazeň a podporu.

Petrov Zdar. 
Autor článku Norbert Michel.
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vás ako vnímali súhvezdie Indiáni alebo Laponci? Môžete sa dozvedieť i 
to. Máme tu 600 000 hviezd, množstvo asteroidov, komét,  galaxií . 
Stellarium umožňuje sledovať astronomické úkazy napríklad 
postavenie  planét, meteorické roje. Predstavte si, že môžete sledovať 
toto všetko aj pomocou interaktívnej tabule. Deti takéto cestovanie 
zaujíma, sami skúšajú na interaktívnych tabuliach to, čo chcú vedieť. Veď 
odletieť na Venušu alebo Mesiac a odtiaľ pozorovať Zem je úžasné. 
Povrch planét môžeme tiež veľmi dobre vidieť. Jupiterove mesiace sme 
pozorovali tak, ako ich videl Galileo Galilei. Čaro vedy sa začína v škole, a 
to je treba stále podporovať. Rada ukazujem deťom aj názorné digitálne 
online plane-tárium Solar System Scop , ktoré im odpovedá na otázky, 
ako sú rozložené planéty momentálne v Slnečnej sústave, ako sú 
vzdialené od seba a na mnoho ďalšieho. Pracujú na interaktívnej tabuli 
napríklad priamo s kométami. Slovenský preklad im samozrejme 
poskytuje zrozumiteľnosť.

Solar systemscop.com
Jana Pálková

Výtvarná súťaž

Naša škola mala so ZŠ Ostrov peknú výtvarnú súťaž, pod názvom 
,,Zvieratko, ktoré mám rád.“ Súťažili všetky deti. Zvieratká boli naozaj 
krásne, od lienok, pavúkov, mačky až po tigrov. Detská porota udelila 
medzi prvákmi 1.miesto Šimonovi Bartkovi za korytnačku a 3.miesto 
Jakubovi Borisovi za mačku. Vyhodnotili sa práce za každý ročník. Porota 
dospelých udelila medzi prvákmi 2.miesto Vanese Táborskej za páva, 
3.miesto Paulíne Paulovičovej za žirafu. Druhák Dominik Folajtár dostal 
3.miesto za orla. Medzi tretiakmi získal 2.miesto Maťo Chromý, medzi 
štvrtákmi získal 3.miesto s leňochom Lukáš Paulovič. Deti so ZŠ Veľké 
Orvište majú rozkreslené ďalšie dve celoslovenské výtvarné súťaže, a to 
Neodíď nám, rozprávočka... a Rozprávky Pavla Dobšinského v súťaži 
Maľujte s PRIMALEX-om

Jana Pálková

Výročná členská schôdza
TJ Slovan bilancoval a 17.4. 2016 zvolal pre svojich členov a fanúšikov 

členskú schôdzu. Priznajme si, účasť a záujem o ňu nebol dostatočný. 
Klub bojuje s nedostatkom dobrovoľníkov a výzvami dnešnej doby a 
tým je nedostatok hráčov a mládeže. Dôležitým bodom schôdze bol 
predovšetkým siedmy bod schôdze, ten je v plnom znení zo zápisu 
výročnej členskej schôdze.

Bod 7 Voľba výboru TJ. Jednohlasne bol zvolený nový výbor a bol 
poverený následnou schôdzou na doplnenie osôb zodpovedných za 
chod jednotlivých mužstiev. Do 30.6. je potrebné nahlásiť nového ISSF 
manažéra Igora Belicu na SFZ. Do uvedeného obdobia bude 
spolupracovať Roman Táborský.

Zloženie nového výboru TJ.
Predseda TJ Igor Belica ml.
Tajomník TJ Bohumil Herceg
Pokladník TJ Nadežďa Vanglová
Členovia výboru: Róbert Vavrinec, Daniel Budka

Chýbajúce zloženie, ktoré sa doplní na schôdzi výboru TJ. Nasledujúci 
súťažný ročník.

ŠPORT, RYBÁRI, HASIČI

Zodpovedná osoba „A“ mužstvo, mužstvo žiakov a prípravky. Zároveň 
bol nový výbor poverený  na prípravu zmluvy a spolupráce s TJ Ostrov, a 
bolo poukázané na možné riziká práce s mládežou a nezáujmom detí a 
rodičov vo Veľkom Orvišti.

Bod 8 Voľba revízora prebehla jednohlasne a zvolený bol Jaroslav 
Vavrinec.

Nové zloženie výboru má pred sebou nové, či staronové výzvy. 
Pritiahnuť mládež a aktívne s ňou pracovať, zapojiť rodičov, tak aby sme 
mali čo najviac vlastných odchovancov. Mužstvo mužov má dobré 
výsledky a trpí predovšetkým na úzky káder mužstva a zranenia. 
Poprajme im veľa úspechov v ich práci a pozitívnej prezentácií obce a 
klubu TJ Slovan Veľké Orvište.

Roman Táborský

najlepších recitátorov za  2. – 4. ročník. Súťažiacich bolo 11 v jednej 
kategórii. Ostatní žiaci povzbudzovali recitátorov.

Súťaž otvorila riaditeľka školy  Daša Ábelová oboznámením, kto bol 
Ján Hollý. Porota si všímala rôzne kritériá, napríklad vhodnosť výberu 
textu, osvojenie textu, hlasovú a rečovú techniku, vlastnú interpretáciu 
a celkovú pôsobivosť. Prekvapením tohto ročníka bol Miško Mikloška, 
ktorý zabodoval vhodným výberom textu, „šitým na mieru“ i vlastnou 
interpretáciou básne od Štefana Moravčíka .

Porota určila nasledovné poradie :
1.miesto: Michal Mikloška (2.r.)
2.miesto: Matej Chromý (3.r.)
3.miesto: Katarína Klampárová (3.r.)
Víťazi boli odmenení diplomom a drobnými vecnými cenami.
Srdečne im blahoželáme, prajeme veľa úspechov v ďalších ročníkoch 

súťaže Hollého pamätník.
Daša Ábelová

Stellarium

Myslím si, že každého aspoň trochu láka pozorovanie a poznávanie 
vesmíru, sledovanie súhvezdí. Preto som veľmi rada, že sa mi podarilo na 
našej škole nainštalovať počítačové planetárium. Program Stellarium je 
opensourceové počítačové planetárium, ktoré zobrazuje v reáli 3D 
oblohu tak, ako ju môžete vidieť voľným okom alebo ďalekohľadom. Ak 
vidíte dennú oblohu, môžete si nastaviť pozorovanie nočnej oblohy. To 
je veľmi vhodné pre moju prácu s deťmi, pretože večer v škole nie sme. 

Môžete sa pozerať z Piešťan alebo Hongkongu. Sledujete súhvezdia s 
umeleckým vykreslením alebo bez neho, planéty si približujete, alebo 
sledujete vesmír napríklad z ktorejkoľvek planéty či Mesiaca. Zaujíma 

Orvištský šupináč 2016.

Ešte nedozneli ohlasy a dojmy z jarných prívlačových pretekov a už 
klopali na dvere tradičné kaprárske preteky Orvišťský šupináč, ktoré sme 
chystali už po siedmi krát.

Násadovú rybu sme zabezpečili z moravského Hodonína v množstve 
800kg. Medzi násadou boli aj 5-6kg ryby. Na preteky sa prihlásilo 65 
vyznávačov Petrovho cechu od Bratislavy až po Kysuce. Smelo môžeme 
povedať, že preteky boli medzinárodné, lebo sme na nich s radosťou 
privítali trojicu rybárov z družobnej obce Šakvice na Morave.

V sobotu 23. apríla ráno o 6.hodine začala prezentácia  a losovanie 
pretekárskych miest. Po zaujatí stanovíšť začalo vnadenie a o siedmej 
hodine a tridsiatej minúte dopadli prvé nástrahy do rybníka Záhumnie. 
Prvé kapry nenechali na seba dlho čakať a po pár minútach sa krásne 
ryby ocitli v podberákoch. Intenzita záberov sa striedala, ale väčšina 
pretekárov vylovila bodovanú rybu, ktorú si mohla privlastniť, a však iba 
do veľkosti 65cm. Ryby nad túto mieru museli byť vrátené späť do 
rybníka, no do súťaže sa po odvážení zarátali. Členovia združenia 
pripravili občerstvenie vo forme klobás, gulášu a pečených pstruhov pre 
pretekárov a pre návštevníkov preteku.

S pribúdajúcim časom  sa počet ulovených kaprov zvyšoval a na konci 
pretekov t.j. o 15 00 hod. sa zastavil na počte 86 kusov. Je pravda, že je to 
menej ako v predchádzajúcom ročníku pretekov, ale o to väčšie ryby. 
Víťaza pretekov sme spoznali po zvážení jednotlivých kaprov, keď že sa 
súťažilo o najťažšieho kapra. Členovia rybárskeho združenia Záhumnie 
pripravili pre pretekárov šesť hodnotných cien.

Na šiestom mieste sa umiestnil Peter Maráček z Piešťan,ktorý zdolal 
kapra o dĺžke 57cm a váhe 3,65kg, za čo si odniesol dve denné 
povolenka na lov na rybníku Záhumnie.

Pred nim skončila Drahomíra Vaňová z Nového mesta nad Váhom. Jej 
kapor mal miery 57cm a váhu 4,26kg., čím si vylovila kartón špičkového 
vína.

Zemiakovú medailu si vybojoval Jozef PEPO Paulech z Ostrova za 
kapra 70cm a váhy6,00kg.Ušiel sa mu poukaz na služby od Pneuservis 
Vojto Dekan.

Bronzový stupeň obsadil Ján Markech z Potvoríc. Jeho kapor meral 
72cm a vážil6,35kg.Tento úlovok mu priniesol 50euro v hotovosti.

Vicemajstrom preteku sa stal Tomáš Muller z Veľkého Orvišťa, ktorý 
zdolal kapra o váhe7,40kg a dĺžke75cm. Stal sa majiteľom poukazu na 
nákup rybárskych potrieb v hodnote 100euro. Tento poukaz venoval do 
súťaže pán Martin Lipka.

Zaslúženým víťazom preteku Orvišťský šupináč 2016 sa stal Marián 
Vavrinec taktiež obyvateľ V. Orvišťa (Hrackárech),(nie klinček ani 
čajíček), ktorý vytiahol z vody kapra o dĺžke77cm a váhe 7.83kg. Tento 
kapor mu priniesol poukaz na nákup rybárskych potrieb v hodnote 
200euro, ktorý do súťaže venoval majiteľ rybárstva z Vrbového, pán 
Jozef Fekete.

Členov združenia Záhumnie teší, že sa im podarila ďalšia vydarená 
akcia. Pevne veríme , že budú nasledovať ďalšie a ďalšie, lebo baví nás 
robiť a rozdávať radosť iným. Zároveň chcem poďakovať tradičným ale 
aj novým návštevníkom našich podujatí, za ich priazeň a podporu.

Petrov Zdar. 
Autor článku Norbert Michel.
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ŠPORT, RYBÁRI, HASIČI

DHZO Veľké Orvište
Vážení spoluobčania, dovoľte mi informovať Vás o činnosti hasičov v 

1.Q roka 2016.
Rok 2016 sme začali spolu s Vami Novoročným ohňostrojom, pri 

ktorom sme si splnili úlohu bezpečnostného dozoru. 
Začiatok roka bol pre nás smutný, pretože sme sa  19.1. zúčastnili 

poslednej rozlúčky s bývalým dlhoročným  predsedom našej 
organizácie p. Mikulášom Vavrincom. Česť jeho pamiatke!

V januári sme začali aktívnu prípravu na novú súťažnú sezónu prvým 
tréningom a za prvé tri mesiace tohto roka sme absolvovali celkovo 
sedem takýchto tréningov. V tomto období sme sa zamerali na 
naberanie kondície. Popri tréningoch sme pre Vás pripravovali 
,,Pochovávanie basy“, ktoré sa uskutočnilo dňa 9.2.. Myslím, že tí, čo prišli 
potvrdia vysokú úroveň a tiež dobrú zábavu a atmosféru na tomto 
podujatí. Zisk z tejto akcie sme venovali deťom zo ZŠ a MŠ vo Veľkom 
Orvišti.

14.2. v čase 21:20 až 22.20 sme zasahovali v časti Topoľové, kde sme 
opätovne po silných dažďoch odčerpávali vodu z cesty a preplnených 
trativodov.

 V mesiaci február sa ďalší traja členovia DHZO Veľké Orvište zúčastnili 
4-dňovej základnej prípravy členov DHZ. V tomto momente teda máme 
preškolených celkovo 8 členov schopných okamžitého zásahu v prípade 
vyhlásenia poplachu z operačného strediska HaZZ.

V rámci obnovy hasičskej techniky sme dňa 18.2. za symbolickú cenu 

6.3. sme zorganizovali brigádu za účelom upratania a reorganizácie 
hasičskej zbrojnice. Dnes už obe naše hasičské vozidlá parkujú pekne 
vedľa seba.

Dňa 12.3. sme sa spolu s DHZO Bašovce zúčastnili taktického cvičenia 
(TC) zameraného na vyhľadávanie nezvestných osôb v zalesnenom 
teréne a v tme - Blaciny po zotmení. V priebehu hodiny boli nájdené 2 
zranené osoby, ktorým bola poskytnutá predlekárska prvá pomoc a 
pomocou nosidiel sme ich preniesli k hasičským vozidlám. Úlohou TC 
bolo okrem iného aj precvičenie si  vzájomnej komunikácie pomocou 

prenosných rádiostaníc, orientácia v tmavom a ťažko priechodnom 
prostredí a tiež zvládnutie celej pátracej akcie členmi oboch DHZ. 
Výjazdový čas DHZO Veľké Orvište bol 10 minút od vyhlásenia poplachu! 
O celom TC boli vopred informované aj zložky Integrovaného 
záchranného systému SR a vypracovanú správu o TC dostal okresný 
riaditeľ  DPO.

Na druhý deň sa traja členovia našej DHZ zúčastnili kurzu ovládania 
rádiostaníc a elektrocentrál.

V najbližšom období Vás vážení spoluobčania chcem srdečne pozvať 

na dve akcie. 6. mája o 18:00 hod. sa pri príležitosti osláv sv. Floriána 
uskutoční v našom kostole svätá omša spojená s posvätením hasičskej 
techniky (na námestí) a 7. mája o 20:00 hod. sa v KD uskutoční 2. Hasičský 
ples.

Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!
Jozef Šiška, veliteľ DHZO Veľké Orvište

Otázky pre starostu
Dovoľte mi, aby som využil túto rubriku a reagoval na vaše otázky. Toto 

obdobie sa nesie v znamení upratovania po zime, kosenia trávnikov a 
likvidovania biologicky rozložiteľného odpadu. Preto aj najčastejšie 
otázky smerovali práve na túto tému. Zaužívaným zvykom v obci bolo, 
že pokosenú trávu a rezivo zo stromov občania vyvážali na „Ohrádku“ pri 
rybníku, kde sa kopil odpad. Následne vznikali ďalšie otázky ohľadom 
toho, čo bude so skládkou a kedy bude zlikvidovaná.

Tento problém majú aj okolité obce, a preto sme so starostami obcí 
Bašovce a Ostrov založili združenie obcí, ktoré bude riešiť problematiku 
odpadového hospodárstva. Prvým úspešným krokom tohto združenia 
bolo prenajatie „silážnej jamy" od firmy Granelam a.s. (bývalé PD Ostrov) 
na prevádzke vo Veľkom Orvišti. Tento priestor bude k dispozícii od júla 
2016 (podrobnosti zverejníme) a bude využitý na uskladnenie 
biologicky rozložiteľného odpadu, napríklad reziva zo stromov, 
pokosenej trávy, buriny, kvetov, atď. Verím, že týmto riešením 
odstránime neestetickú skládku pri rybníku a že za pomoci občanov 
prispejeme k zhodnoteniu biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý 
nemusí skončiť spálením.

Ďakujem všetkým aktivačným pracovníkom a zamestnancom 
Obecného úradu vo Veľkom Orvišti za upratanie a vyčistenie priestoru v 
Blacinách v období zberu medvedieho cesnaku. Vyzbieralo a vyviezlo sa 
25 vriec odpadu.

zakúpili od priateľov z DHZO Veľké Kozmálovce AVIU DA31, ktorá je v 
neporovnateľne lepšom stave ako bola naša stará AVIA rovnakého typu. 
Aj tu je vidieť, že hasiči sú jedna veľká rodina a navzájom si pomáhame. 

1.marec 2016. Tento dátum pre našu DHZ znamenal veľkú udalosť a 
slávnosť. Podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky 
JUDr. Róbert Kaliňák nám odovzdal do užívania nové hasičské vozidlo 
Iveco Daily. Odovzdávania sa zúčastnili tiež delegáti  HaZZ SR a 
funkcionári  DPO SR, starostovia okolitých obcí a hasiči z Bašoviec, 
Vrbového, Krakovian, Pobedima, Leopoldova, Rakovíc a Drahoviec. Na 
námestí vo Veľkom Orvišti sa zišlo veľké množstvo občanov a 
sympatizantov hasičov a v kultúrnom dome bolo pre všetkých 
pripravené pohostenie a posedenie pri hudbe. 

ŠPORT, RYBÁRI, HASIČI

Ďalej by som sa chcel poďakovať všetkým aktivačným pracovníkom, 
ktorí sa podieľali na oprave kultúrneho domu a na stavbe novej kotolne 
v areáli ZŠ a MŠ, čím došlo k zhodnoteniu majetku obce svojpomocne,  
bez nutnosti vysokých  investičných nákladov.

Na záver by som chcel poďakovať pani Marte Bartkovej za dlhoročnú 
profesionálnu prácu na našom Obecnom úrade, ktorú vykonávala 
svedomito v prospech obce a jej obyvateľov. Prajeme Vám veľa zdravia, 
šťastia a rodinnej pohody!

Nakladanie s odpadom

Dňa 1. januára 2016 vstúpil do platnosti zákon č. 79/2015 Z.z. o 
odpadoch. Uvedeným zákonom sa sleduje najmä zníženie množstva 
odpadov, ktoré sa zneškodňujú skladovaním na skládkach, úprava a 
zameranosť na predchádzanie vzniku odpadu, minimalizácia 
negatívnych vplyvov vzniku a nakladania s odpadom na životné 
prostredie a zdravie ľudí. Samotný zákon má veľmi široký záber a 
samozrejme jeho podstatná časť je venovaná komunálnemu odpadu t.j. 
odpadu, ktorý vzniká na území obcí a je vytváraný v prevažnej miere 
obyvateľmi tej ktorej obce.

Za nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným 
odpadom, ktoré vznikli na území obce je obec ako držiteľ odpadu 
zodpovedná a je povinná zabezpečiť zber a prepravu zmesového 
komunálneho odpadu na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia 
vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu 
zmesového komunálneho odpadu v obci, ďalej je obec povinná 
zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu:

a.) jedlých olejov a tukov z domácnosti
b.) biologicky rozložiteľných odpadov vznikajúcich v domácnostiach
c.) papieru, plastov, skla a kovov
d.) množstvový zber drobného stavebného odpadu
e.) podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka, zber a prepravu 

objemných odpadov a odpadov z domácnosti s obsahom škodlivých 
látok.

Pôvodca komunálnych odpadov, teda obyvateľ obce je povinný:
a.) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci
b.) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych 

odpadov v obci
c.) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky 

komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na 
miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému 
zberu komunálnych odpadov v obci.

Zakazuje sa ukladať do zberných nádob určených obcou na zber 
zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny 
a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu 
zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená, ďalej je 
zakázané do zberných nádob zmesového komunálneho odpadu 
odkladať lieky a obaly s liekov, batérie svetelné zdroje ako aj spaľovať 
komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích 
zariadeniach v domácnostiach. Toľko v krátkosti zo zákona č.79/2015 
Z.z.

A ako je to v našej obci? Obec vytvorila a ďalej vytvára podmienky na 
to, aby obyvatelia obce mohli bez väčších problémov plniť svoje 
povinnosti vyplývajúce za zákona, no treba konštatovať, že nie všetci 
považujú za svoju povinnosť toto aj dodržiavať.

Všetci platíme poplatok za komunálny odpad a nie všetkým sa páčilo 
posledné dosť podstatné zvýšenie tohto poplatku, treba však povedať, 
že podstatná časť tohto poplatku je použitá na platbu za uloženie 
zmesového komunálneho odpadu na skládku a našej obci sa bohužiaľ 
každým rokom, napriek povinnosti odpady triediť, zvyšuje množstvo 
odpadu, ktorý je potrebné na skládku uložiť. Pokiaľ teda nebudeme 
dôsledne triediť a separovať odpad, za vytriedený odpad totiž obec 
poplatky nebude platiť, bude to každého jedného z nás stáť čoraz viac 
peňazí.

Samostatnou kapitolou v našej obci je drobný stavebný odpad. Zákon 
ho definuje ako odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných 
fyzickou osobou, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. To, že na tento druh odpadu nemá 
každý obyvateľ pri nehnuteľnosti nádobu, neznamená, že ho, ako je 
dobrým zvykom môžeme rozhadzovať po chotári obce. A stačí tak málo. 

Dopraviť ho cez pracovnú dobu na obecný úrad, kde sa oň už poverení 
pracovníci postarajú. V opačnom prípade t.j. keď takýto odpad skončí v 
prírode obec ho musí aj tak zneškodniť a má s tým zbytočné náklady. 
Treba si uvedomiť aj tú skutočnosť, že pokuty za takéto „uskladňovanie“ 
odpadu nie sú zanedbateľné.

Jedlé oleje je tak isto potrebné priniesť na obecný úrad, kde bude o ne 
postarané podľa zákona. Obec nad rámec svojich povinností 
zabezpečuje na obecnom úrade aj zber použitých batérii, samozrejme 
okrem automobilových a pravidelným zberom vo vreciach aj zber 
kompozitných (tzv. tetrapakov) obalov.

V súčasnosti obec zabezpečuje podmienky pre zber biologicky 
rozložiteľného odpadu, hoci ako najlepšie sa javí jeho kompostovanie a 
následné použitie ako hnojiva, napríklad aj na trávniky. Ďalším 
odpadom, o ktorom by som sa chcel zmieniť a netýka sa zákona 79/2015 
Z.z. sú odpadové vody. V našej obci je už päť rokov plne funkčná 
kanalizácia, no napriek dostatočne dlhej dobe ešte asi 30% domácnosti 
na verejnú kanalizáciu nie je napojená. Napriek tomu, že zákon 
442/2002 Z.z. jasne hovorí, že vlastník stavby alebo vlastník pozemku je 
povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, 
na verejnú kanalizáciu za predpokladu, že v obci je verejná kanalizácia 
zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie 
príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s 
odpadovými vodami. Mať pri dome žumpu a jej obsah občas vypustiť do 
záhrady v žiadnom prípade nie je povolenie na iné nakladanie s 
odpadovými vodami. Obsah žumpy musí byť likvidovaný v čističke a je 
potrebné mať o tom ajdoklad pre prípad kontroly, ktorá skôr či neskôr 
príde.

Na záver by som chcel apelovať na všetkých obyvateľov našej obce, 
aby sa dôsledne venovali triedeniu a separácii komunálneho odpadu, 
najmä keď v obci máme na to vytvorené pomerne dobré podmienky. Na 
Slovensku sa priemerne vyseparuje a následne zhodnotí cca 30 % 
komunálneho odpadu, čo je na veľmi nízkej úrovni. Všetko ostatné „ide“ 
na skládku bez akéhokoľvek úžitku, akurát si sami našou ľahostajnosťou 
zamorujeme naše životné prostredie.

Mikuláš Florek
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Dňa 12.3. sme sa spolu s DHZO Bašovce zúčastnili taktického cvičenia 
(TC) zameraného na vyhľadávanie nezvestných osôb v zalesnenom 
teréne a v tme - Blaciny po zotmení. V priebehu hodiny boli nájdené 2 
zranené osoby, ktorým bola poskytnutá predlekárska prvá pomoc a 
pomocou nosidiel sme ich preniesli k hasičským vozidlám. Úlohou TC 
bolo okrem iného aj precvičenie si  vzájomnej komunikácie pomocou 

prenosných rádiostaníc, orientácia v tmavom a ťažko priechodnom 
prostredí a tiež zvládnutie celej pátracej akcie členmi oboch DHZ. 
Výjazdový čas DHZO Veľké Orvište bol 10 minút od vyhlásenia poplachu! 
O celom TC boli vopred informované aj zložky Integrovaného 
záchranného systému SR a vypracovanú správu o TC dostal okresný 
riaditeľ  DPO.

Na druhý deň sa traja členovia našej DHZ zúčastnili kurzu ovládania 
rádiostaníc a elektrocentrál.

V najbližšom období Vás vážení spoluobčania chcem srdečne pozvať 

na dve akcie. 6. mája o 18:00 hod. sa pri príležitosti osláv sv. Floriána 
uskutoční v našom kostole svätá omša spojená s posvätením hasičskej 
techniky (na námestí) a 7. mája o 20:00 hod. sa v KD uskutoční 2. Hasičský 
ples.

Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!
Jozef Šiška, veliteľ DHZO Veľké Orvište

Otázky pre starostu
Dovoľte mi, aby som využil túto rubriku a reagoval na vaše otázky. Toto 

obdobie sa nesie v znamení upratovania po zime, kosenia trávnikov a 
likvidovania biologicky rozložiteľného odpadu. Preto aj najčastejšie 
otázky smerovali práve na túto tému. Zaužívaným zvykom v obci bolo, 
že pokosenú trávu a rezivo zo stromov občania vyvážali na „Ohrádku“ pri 
rybníku, kde sa kopil odpad. Následne vznikali ďalšie otázky ohľadom 
toho, čo bude so skládkou a kedy bude zlikvidovaná.

Tento problém majú aj okolité obce, a preto sme so starostami obcí 
Bašovce a Ostrov založili združenie obcí, ktoré bude riešiť problematiku 
odpadového hospodárstva. Prvým úspešným krokom tohto združenia 
bolo prenajatie „silážnej jamy" od firmy Granelam a.s. (bývalé PD Ostrov) 
na prevádzke vo Veľkom Orvišti. Tento priestor bude k dispozícii od júla 
2016 (podrobnosti zverejníme) a bude využitý na uskladnenie 
biologicky rozložiteľného odpadu, napríklad reziva zo stromov, 
pokosenej trávy, buriny, kvetov, atď. Verím, že týmto riešením 
odstránime neestetickú skládku pri rybníku a že za pomoci občanov 
prispejeme k zhodnoteniu biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý 
nemusí skončiť spálením.

Ďakujem všetkým aktivačným pracovníkom a zamestnancom 
Obecného úradu vo Veľkom Orvišti za upratanie a vyčistenie priestoru v 
Blacinách v období zberu medvedieho cesnaku. Vyzbieralo a vyviezlo sa 
25 vriec odpadu.

zakúpili od priateľov z DHZO Veľké Kozmálovce AVIU DA31, ktorá je v 
neporovnateľne lepšom stave ako bola naša stará AVIA rovnakého typu. 
Aj tu je vidieť, že hasiči sú jedna veľká rodina a navzájom si pomáhame. 

1.marec 2016. Tento dátum pre našu DHZ znamenal veľkú udalosť a 
slávnosť. Podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky 
JUDr. Róbert Kaliňák nám odovzdal do užívania nové hasičské vozidlo 
Iveco Daily. Odovzdávania sa zúčastnili tiež delegáti  HaZZ SR a 
funkcionári  DPO SR, starostovia okolitých obcí a hasiči z Bašoviec, 
Vrbového, Krakovian, Pobedima, Leopoldova, Rakovíc a Drahoviec. Na 
námestí vo Veľkom Orvišti sa zišlo veľké množstvo občanov a 
sympatizantov hasičov a v kultúrnom dome bolo pre všetkých 
pripravené pohostenie a posedenie pri hudbe. 

ŠPORT, RYBÁRI, HASIČI

Ďalej by som sa chcel poďakovať všetkým aktivačným pracovníkom, 
ktorí sa podieľali na oprave kultúrneho domu a na stavbe novej kotolne 
v areáli ZŠ a MŠ, čím došlo k zhodnoteniu majetku obce svojpomocne,  
bez nutnosti vysokých  investičných nákladov.

Na záver by som chcel poďakovať pani Marte Bartkovej za dlhoročnú 
profesionálnu prácu na našom Obecnom úrade, ktorú vykonávala 
svedomito v prospech obce a jej obyvateľov. Prajeme Vám veľa zdravia, 
šťastia a rodinnej pohody!

Nakladanie s odpadom

Dňa 1. januára 2016 vstúpil do platnosti zákon č. 79/2015 Z.z. o 
odpadoch. Uvedeným zákonom sa sleduje najmä zníženie množstva 
odpadov, ktoré sa zneškodňujú skladovaním na skládkach, úprava a 
zameranosť na predchádzanie vzniku odpadu, minimalizácia 
negatívnych vplyvov vzniku a nakladania s odpadom na životné 
prostredie a zdravie ľudí. Samotný zákon má veľmi široký záber a 
samozrejme jeho podstatná časť je venovaná komunálnemu odpadu t.j. 
odpadu, ktorý vzniká na území obcí a je vytváraný v prevažnej miere 
obyvateľmi tej ktorej obce.

Za nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným 
odpadom, ktoré vznikli na území obce je obec ako držiteľ odpadu 
zodpovedná a je povinná zabezpečiť zber a prepravu zmesového 
komunálneho odpadu na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia 
vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu 
zmesového komunálneho odpadu v obci, ďalej je obec povinná 
zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu:

a.) jedlých olejov a tukov z domácnosti
b.) biologicky rozložiteľných odpadov vznikajúcich v domácnostiach
c.) papieru, plastov, skla a kovov
d.) množstvový zber drobného stavebného odpadu
e.) podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka, zber a prepravu 

objemných odpadov a odpadov z domácnosti s obsahom škodlivých 
látok.

Pôvodca komunálnych odpadov, teda obyvateľ obce je povinný:
a.) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci
b.) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych 

odpadov v obci
c.) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky 

komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na 
miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému 
zberu komunálnych odpadov v obci.

Zakazuje sa ukladať do zberných nádob určených obcou na zber 
zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny 
a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu 
zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená, ďalej je 
zakázané do zberných nádob zmesového komunálneho odpadu 
odkladať lieky a obaly s liekov, batérie svetelné zdroje ako aj spaľovať 
komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích 
zariadeniach v domácnostiach. Toľko v krátkosti zo zákona č.79/2015 
Z.z.

A ako je to v našej obci? Obec vytvorila a ďalej vytvára podmienky na 
to, aby obyvatelia obce mohli bez väčších problémov plniť svoje 
povinnosti vyplývajúce za zákona, no treba konštatovať, že nie všetci 
považujú za svoju povinnosť toto aj dodržiavať.

Všetci platíme poplatok za komunálny odpad a nie všetkým sa páčilo 
posledné dosť podstatné zvýšenie tohto poplatku, treba však povedať, 
že podstatná časť tohto poplatku je použitá na platbu za uloženie 
zmesového komunálneho odpadu na skládku a našej obci sa bohužiaľ 
každým rokom, napriek povinnosti odpady triediť, zvyšuje množstvo 
odpadu, ktorý je potrebné na skládku uložiť. Pokiaľ teda nebudeme 
dôsledne triediť a separovať odpad, za vytriedený odpad totiž obec 
poplatky nebude platiť, bude to každého jedného z nás stáť čoraz viac 
peňazí.

Samostatnou kapitolou v našej obci je drobný stavebný odpad. Zákon 
ho definuje ako odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných 
fyzickou osobou, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. To, že na tento druh odpadu nemá 
každý obyvateľ pri nehnuteľnosti nádobu, neznamená, že ho, ako je 
dobrým zvykom môžeme rozhadzovať po chotári obce. A stačí tak málo. 

Dopraviť ho cez pracovnú dobu na obecný úrad, kde sa oň už poverení 
pracovníci postarajú. V opačnom prípade t.j. keď takýto odpad skončí v 
prírode obec ho musí aj tak zneškodniť a má s tým zbytočné náklady. 
Treba si uvedomiť aj tú skutočnosť, že pokuty za takéto „uskladňovanie“ 
odpadu nie sú zanedbateľné.

Jedlé oleje je tak isto potrebné priniesť na obecný úrad, kde bude o ne 
postarané podľa zákona. Obec nad rámec svojich povinností 
zabezpečuje na obecnom úrade aj zber použitých batérii, samozrejme 
okrem automobilových a pravidelným zberom vo vreciach aj zber 
kompozitných (tzv. tetrapakov) obalov.

V súčasnosti obec zabezpečuje podmienky pre zber biologicky 
rozložiteľného odpadu, hoci ako najlepšie sa javí jeho kompostovanie a 
následné použitie ako hnojiva, napríklad aj na trávniky. Ďalším 
odpadom, o ktorom by som sa chcel zmieniť a netýka sa zákona 79/2015 
Z.z. sú odpadové vody. V našej obci je už päť rokov plne funkčná 
kanalizácia, no napriek dostatočne dlhej dobe ešte asi 30% domácnosti 
na verejnú kanalizáciu nie je napojená. Napriek tomu, že zákon 
442/2002 Z.z. jasne hovorí, že vlastník stavby alebo vlastník pozemku je 
povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, 
na verejnú kanalizáciu za predpokladu, že v obci je verejná kanalizácia 
zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie 
príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s 
odpadovými vodami. Mať pri dome žumpu a jej obsah občas vypustiť do 
záhrady v žiadnom prípade nie je povolenie na iné nakladanie s 
odpadovými vodami. Obsah žumpy musí byť likvidovaný v čističke a je 
potrebné mať o tom ajdoklad pre prípad kontroly, ktorá skôr či neskôr 
príde.

Na záver by som chcel apelovať na všetkých obyvateľov našej obce, 
aby sa dôsledne venovali triedeniu a separácii komunálneho odpadu, 
najmä keď v obci máme na to vytvorené pomerne dobré podmienky. Na 
Slovensku sa priemerne vyseparuje a následne zhodnotí cca 30 % 
komunálneho odpadu, čo je na veľmi nízkej úrovni. Všetko ostatné „ide“ 
na skládku bez akéhokoľvek úžitku, akurát si sami našou ľahostajnosťou 
zamorujeme naše životné prostredie.

Mikuláš Florek
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ŠPORT, OZNAMY

Jar na rybníku Záhumnie
Vážení čitatelia, dovoľte, aby som na úvod svojho príspevku splnil svoj 

sľub a informoval Vás o množstve úlovkov na rybníku Záhumnie za rok 
2015. Držitelia povoleniek na lov rýb a pretekári na súťažiach 
organizovaných RZ Záhumnie za rok 2015, vylovili a privlastnili si: 

229 ks kapra, 601 ks pstruha dúhového, 47 ks karasa, 4 ks amura, 2 ks 
zubáča, 3 ks pleskáča

Spolu to bolo 886 ks rýb o celkovej hmotnosti 970,5kg. Tieto čísla 
naznačujú, že na Záhumní bolo vlani živo. Toľko na úvod.

Na prelome rokov nás oslovil usporiadateľ Favorite jazernej pstruhovej 
ligy p. Branislav Pecník, že by mal záujem v rámci tohto projektu, na 
rybníku Záhumnie usporiadať dve kolá tejto novej celoslovenskej 
súťaže. Po sérii stretnutí a rozhovorov (rodilo sa to ťažko) sme sa dohodli 
na dátumoch a podmienkach pretekov. Táto liga, pozostáva z desiatich 
kôl a vyvrcholením bude grand finále, ktoré sa uskutoční v neďalekom 
Pobedíme v novembri.

Z desiatich kôl je päť na Slovensku a päť v Českej republike. Na 
Slovensku je to 1x Pobedím, 2x V. Orvište, 1x Vrbové a 1x Šurany. V 
Čechách je to 2x Brumov, 2x Polička a 1x Jestřabice. U nás boli preteky 3. 
apríla a na jeseň budú 8. októbra 2016.

V rámci ligy je registrovaných 50 pretekárov, táto skutočnosť nám 
zabezpečila, že preteky boli za jeden deň vypredané. Na rybníku je 56 
regulérnych lovných miest. O šesť zvyšných malo záujem asi 30 ďalších 
záujemcov, uspeli prví šiesti.

Pred pretekmi sme rybník bohato zarybnili pstruhom dúhovým v 
množstve 300kg, čo je asi 1000 ks. V nedeľu 3. apríla sa paráda mohla 
začať. Členovia RZ Záhumnie sa svedomito pripravili, aby mohli privítať 
majstrov svojho remesla v love na prívlač a to doslova, lebo medzi 
štartujúcimi bol Peter Horňák, majster sveta za rok 2015 z Írska. Tento 
pretekár k nám pricestoval spolu s bratom z Liptovského Mikuláša. 
Zastúpenie malo celé Slovensko, boli tu pretekári z Oravy, Košíc Hnilca, 
zo Šurian, Bratislavy, Svidníka, ale aj z Piešťan, Vrbového a aj Senice a 
mnohých iných miest a dedín.

Ráno v nedeľu o 6:00 sa začala registrácia a losovanie lovných miest v 
prvom kole. V každom ďalšom kole sa pretekári posunuli o 14 miest. V 
každom kole sa vyhodnotil víťaz, podľa súčtu dĺžok ulovených rýb. 
Hodnotili sa ryby: pstruh, zubáč, šťuka, jalec, ostriež, boleň a sumec. 
Nosnou rybou bol pstruh dúhový, ktorého sa ulovilo počas pretekov 628 
kusov, ďalej 8 ks zubáča, 4 ks ostrieža, jeden jalec a jedna šťuka.

Víťazom pretekov sa stal Marek Miklas z Partizánskeho, ktorého súčet 
umiestnení bol 53. Za víťazstvo dostal finančnú odmenu 150 euro.

Na striebornom stupni sa umiestnil Peter Burzík z Vrbového, so súčtom 
umiestnení 68 a odniesol si zelenú stoeurovku.

Tretí v poradí bol Marek Rojtaš z Levíc, so súčtom poradí 68 (mal 
menšiu, najdlhšiu ulovenú rybu ako Peter Burzík) a zbohatol o 50 euro. 
Ďalej bolo ocenených ďalších 7 pretekárov, ktorí obdržali vecné ceny od 
sponzorov súťaže. Prvé tri finančné ceny venovalo RZ Záhumnie.

Tento pretek bol hodnotený medzi účastníkmi pozitívne, čomu sa 
veľmi tešíme. Členovia RZ pripravili chutné občerstvenie vo forme 
kvalitného gulášu, pečených pstruhov a klobás, ako aj kvalitného 
zabezpečenia pitného režimu.

Tešíme sa na jesenné kolo Favorite jazernej prívlačovej ligy.
V týchto dňoch naplno prebieha príprava kaprových pretekov 

Orvišťský Šupináč, ktorý sa uskutoční dňa 23. apríla 2016. Členovia RZ 
Záhumnie sa tešia na vašu priazeň.

Petrov zdar.
Norbert Michel


