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KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Spoločenská kronika

V období od 01.09.2016 do 19.12.2016

Obec Veľké Orvište mala k 19.12.2016: 1070 obyvateľov.

Narodili sa : Ilker Suleyman Maluniak

Bruno Líška

Eva Pillárová

V období od 01.09.2016 – do 19.12.2016 sa dožili:

Dutková Irena 70 rokov

Sameliaková Helena 70 rokov

Folajtárová Anna 70 rokov

Glasnák Emil 70 rokov

Zeman Peter 70 rokov

Kučmíková Žofia 75 rokov

Folajtárová Ľudmila 75 rokov

Baranovičová Paula 75 rokov

Balek Michal 75 rokov

Mokoš Silvester 75 rokov

Vavrincová Emília 80 rokov

Baranovič Vladimír 80 rokov

Antoňáková Alžbeta 85 rokov

Rozlúčili sme sa: 

Miroslava Gajdošíková vo veku 51 rokov

Vážení a milí spoluobčania!
Každoročne na prelome rokov sa patrí 

zhodnotiť uplynulé obdobie, dovoľte mi 
teda, aby som tak urobil aj v tomto novom 
roku. Okamihy tohto dňa sú zakaždým 
rovnaké, a predsa jedinečné. Je to ako 
opakujúci sa zázrak zrodu novej bytosti, tak, 
ako s narodením aj s novým začiatkom roka 
prichádza i nová nádej a nové predsavzatia.

Do nového roku si prajeme najmä zdravie, 
šťastie, úspechy a lepší život, mnohí prácu a 
všetci spoločne lásku. Podávame si 
navzájom ruky na znak pokoja a veríme, že 
nový rok prinesie viac pozitívnych udalostí, 
ako tomu bolo v minulom roku.

Aký bol pre nás práve skončený rok?
Myslím si, že tento rok bol vcelku úspešný. Vytvorili sme si rezervný 

fond, z ktorého sme čerpali počas celého roka. Podarilo sa nám získať z 
Environmentálneho fondu dotáciu na kotolňu pre MŠ a ZŠ, z TTSK sme 
získali dotáciu na kultúrne akcie a výlet pre dôchodcov, z Ministerstva 
financií dotáciu na výstavbu prístrešku pred dom smútku, z Ministerstva 
vnútra SR sme získali nové požiarne vozidlo a vďaka pani Machajovej aj 
Fondu na podporu umenia finančný prostriedok na zakúpenie nových 
kníh. Taktiež sa nám podarilo naplniť niekoľko plánov, ktoré by som rád 
spomenul. Začiatkom roka sme vymaľovali kultúrny dom a 
zrekonštruovali kanceláriu obecného úradu. Dokončili sme 
prečerpávaciu stanicu v časti Topoľové II. a úspešne ju odovzdali do 

prevádzky firme Tavos s.r.o.. Postavil sme kotolňu v areáli školy a 
dokončili rekonštrukciu 2. etapy vykurovania v MŠ. Zrekonštruovali sme 
pivničné priestory pod telocvičňou v areáli ZŠ, kde sa neskôr 
presťahovala kapela Analical Destroy. Pred vchodom do MŠ sme 
vybudovali prístrešok a v blízkosti areálu MŠ a ZŠ sme osadili pár nových 
lavičiek. V obci sme na rôznych miestach vysadili ďalších 50 ks tují, 
zabezpečili sme vybudovanie chodníka v časti Topoľové I., odvodnili 
sme autobusovú zástavku v tejto časti a tiež aj problémovú križovatku. V 
neprehľadných križovatkách sme osadili dopravné zrkadlá a tiež sme 
osadili zvodidlá na križovatke ulíc Južnej a Hlavnej. Operatívne sme 
opravovali havarijné stavy, a to kanalizáciu a prepadnutú žumpu v MŠ, 
odpadové potrubie v pivnici KD, poruchu na vykurovaní v TJ Slovan 
Veľké Orvište. Zakúpili sme novú traktorovú kosačku, krovinorez, 
cirkulár na pílenie dreva, nové stoličky a ozvučenie do KD. Tiež sme 
zabezpečili priestor na uskladnenie biologicky rozložiteľného odpadu.

Zatiaľ sa nám nepodarilo získať dotáciu na výstavbu novej telocvične a 
neúspešní sme boli aj pri žiadosti na techniku k spracovávaniu 
biologicky rozložiteľného odpadu.

K organizovaniu kultúrnych akcií sme pristupovali s citom a obetou 
viacerých občanov našej obce. Už k tradičným akciám pribudlo 
Pochovávanie basy, divadelné predstavenie, Trojkráľový koncert a 
zabíjačka. Teším sa, že nás prídete podporiť aj na ostatné kultúrne akcie, 
pretože ich organizujeme pre Vás a Vaša prítomnosť na nich je pre nás 
odmenou.

Vzhľadom k tomu, že našich občanov zaujímala len jedna otázka, a to či 
sa bude pokračovať s výstavbou chodníka, tak rubriku „Otázky pre 
starostu“ v tomto čísle vynecháme. S výstavbou chodníka sa bude 
samozrejme pokračovať a postupne budeme rekonštruovať aj ďalšie 
chodníky v obci.

Záverom chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí nás podporili a 
pomohli pri prácach v prospech rozvoja obce. Obecnému zastupiteľstvu 
za mne prejavenú podporu a dôveru pri riešení problémov v obci. 
Ďakujem aj všetkým zamestnancom za lojalitu a vykonanú odbornú 
prácu.

Privítajme nový rok 2017 s nádejou, že bude pre nás všetkých rokom 
splnených želaní a najmä rokom, v ktorom nám bude slúžiť pevné 
zdravie a prežijeme ho spokojne s každodennými starosťami i 
radosťami!

Želám Vám šťastný, pokojný a požehnaný nový rok 2017!
Pavol Paulovič, starosta obce

Gratulácie starším spoluobčanom
Pri príležitosti životného jubilea 80-tich a 85-tich rokov p. Baranovičovi 

Vladimírovi, p.Antoňákovej Alžbete a p.Vavrincovej Emílii boli starosta 
obce p. Paulovič, p. Kráľovičová a p. Michelová osobne zagratulovať 
oslávencom. Kyticou kvetov zaželali ešte mnoho zdravia a šťastia v 
kruhu svojich najbližších.

Všetko najlepšie!

Sociálna komisia spolu s Obecným úradom pred sviatkami navštívi 
našich spoluobčanov v Domovoch dôchodcov, poinformujú, čo je nové 
v obci a odovzdajú im malé darčeky.

Marta Kráľovičová  predseda sociálnej komisie pri OÚ vo Veľkom Orvišti

Samota

Ja striebristé vlasy mám, už iba z okna vyzerám.
Čakám, kto príde – spomenie si, 

kto pohladí moju zvráskavenú tvár.
Čakám, kto mi vráti lásku, čo ja dala som Vám.

Kto podá pohár vody, aby sa nerozlial,
keď k ústam slabou rukou ponesiem ho.

Pred oknom vŕba osirelá stojí tiež,
konáre vyschnuté, vietor polámal.

Tú vŕbu si pamätám, keď malí ste boli,
keď kolo mlynské vôkol nej tancovali.

Bola mladá, svieža, teraz vetvy starobou 
k zemi sa klonia, tiež čaká, kto ju podoprie

vetvy zodvihne – je už stará.
Aj príroda starne, ba ešte rýchlejšie ako ľudia,

Očami občana  
Všetci raz budeme starí, a preto nezabúdajme na našich blízkych, 

občas ich navštíviť – potešiť kytičkou, darčekom alebo drobnou 
pomocou. Je veľa takých, ktorí aj v mladom veku potrebujú pomoc  či 
radu. 

 Páči sa mi, keď pracovníci sociálnej komisie pravidelne navštevujú 
našich občanov umiestnených v sociálnych zariadeniach. Iniciátorkou a 
zakladateľkou tohto nápadu je naša občianka pani Margita Knapcová. 
Títo ľudia sú nesmierne šťastní, že sme  na nich nezabudli. Sú to stále naši 
občania a prajeme im pevné zdravie a radosť zo života.

Pavol Mišura : Vianočná
Čas Vianoc, Štedrý deň, stavanie snehuliaka,

keď výdatne z oblohy biela vločka padá,
navštíviť chrám Boží cez polnoc každého láka,

vôňou ihličia naplní sa v chráme osôb každá rada.

Rušivé petardy, farebný ohňostroj,
tak ako v Nový rok i v čase Vianoc,

koňskému povozu od ľaku pritiahne postroj,
každý si v kostole vyprosí od Pána pomoc.

Prekrásny, nádherný večer trojkráľový,
vystriedal Vianoc čaro aj Nový rok,

čaká nás od tohto času mílnik čias nový,
tešiac sa v poživeň, ako kôň na obrok.

Pred každým kostolom rozžatá jedlička,
tešia sa z krásoty deti aj mamička.

Na špičke smriečika zakvitne sa hviezdička,
buď navždy chválené Jezuľa i jeho rodička.

Žijú medzi nami...
Pavol Táborský – mladý 15-ročný chlapec, o ktorom možno ani neviete, 

že je vicemajstrom Slovenska motokárového športu.
Už ako 5-ročný začal jazdiť a ako 6-ročný získal I. miesto v súťaži 

MORAVSKÝ POHÁR. Prvé miesto obhájil aj v rokoch 2008, 2009. Od roku 

Naša Anička
V tomto prekrásnom čare Vianoc oslavuje životné jubileum „ 70 rokov " 

Anna Folajtárová, rodená Horvátová. V jej šľachetnom srdci sa ukrýva 
veľa lásky pre tých, ktorým chýba. Pripravuje im ošatenie, obuv a v 
krajnom prípade i jedlo. Od jari do jesene na miestnom cintoríne čistí a 
vysádza hroby, o ktoré sa nikto nestará. Upratuje cintorín, miestny kostol 
a pomáha všade, kde je to potrebné. Prajeme tejto skromnej žene veľa 
zdravia, síl a duševnej pohody. Nech dobrotivý Pán Boh drží nad ňou 
svoju ochrannú ruku, aby i naďalej mohla pomáhať.

Tí, ktorí ju majú radi a si ju vážia.

ktorí ju ničia – dýchať jej nedajú.
Iba spev vtákov ma ráno zobúdza zo sna 

v ktorom snívam o živote, ktorý som prežila, 
prácou naplnila – nepremárnila.

Či zaslúžim si túto samotu?
Teraz – čoraz častejšie podobám sa dieťaťu,

ktoré potrebuje lásku a opateru.
A vyzeraním z okna,  zaháňam -  

tú nekonečnú samotu.
Mária Šišková Michalová
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tešia sa z krásoty deti aj mamička.

Na špičke smriečika zakvitne sa hviezdička,
buď navždy chválené Jezuľa i jeho rodička.

Žijú medzi nami...
Pavol Táborský – mladý 15-ročný chlapec, o ktorom možno ani neviete, 

že je vicemajstrom Slovenska motokárového športu.
Už ako 5-ročný začal jazdiť a ako 6-ročný získal I. miesto v súťaži 

MORAVSKÝ POHÁR. Prvé miesto obhájil aj v rokoch 2008, 2009. Od roku 

Naša Anička
V tomto prekrásnom čare Vianoc oslavuje životné jubileum „ 70 rokov " 

Anna Folajtárová, rodená Horvátová. V jej šľachetnom srdci sa ukrýva 
veľa lásky pre tých, ktorým chýba. Pripravuje im ošatenie, obuv a v 
krajnom prípade i jedlo. Od jari do jesene na miestnom cintoríne čistí a 
vysádza hroby, o ktoré sa nikto nestará. Upratuje cintorín, miestny kostol 
a pomáha všade, kde je to potrebné. Prajeme tejto skromnej žene veľa 
zdravia, síl a duševnej pohody. Nech dobrotivý Pán Boh drží nad ňou 
svoju ochrannú ruku, aby i naďalej mohla pomáhať.

Tí, ktorí ju majú radi a si ju vážia.

ktorí ju ničia – dýchať jej nedajú.
Iba spev vtákov ma ráno zobúdza zo sna 

v ktorom snívam o živote, ktorý som prežila, 
prácou naplnila – nepremárnila.

Či zaslúžim si túto samotu?
Teraz – čoraz častejšie podobám sa dieťaťu,

ktoré potrebuje lásku a opateru.
A vyzeraním z okna,  zaháňam -  

tú nekonečnú samotu.
Mária Šišková Michalová
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Ako sme hrali v rozprávke "Zázračný nos"
Cez prázdniny sme sa so synom Lukáškom prihlásili na komparz do 

rozprávky "Zázračný nos", ktorá sa bude vysielať na prvý sviatok 
vianočný o 20 hodine. Točilo sa okrem Česka, aj na rôznych miestach 
Slovenska, z toho aj 2 dni v Trnave, na námestí, pred Mikulášskym 
kostolom. Rekvizitármi tam bolo vytvorené trhovisko.

Syn je autista, má aspergerov syndróm, tak som z toho mala obavy. 
Najskôr si nás zavolali na casting, skúšku kostýmov. Všetko bolo 
zaujímavé, Luky si sám vybral oblečenie, skombinoval, za čo ho 
kostymérka pochválila. Mne vybrala taký, aby sa do neho zmestilo 
tehotenské bruško. Dostali sme pokyn, kedy je treba prísť na natáčanie. 
V deň natáčania to bolo zaujímavé, po prezlečení do kostýmu sa išlo do 
maskérne na úpravu vlasov, make upu, niektorí dostali doplnky, mešce, 
kabelky, slnečníky, kapsy... Netrpezlivo sme čakali na pokyny štábu. 

BOVO Olympiáda
Pozornosť divákov z celého sveta sa počas letných prázdnin upierala 

do brazílskeho Rio de Janeiro, kde sa v auguste uskutočnili olympijské 
hry. O mesiac neskôr, konkrétne 10. septembra 2016, sme v Ostrove 

neostali olympijskej myšlienke nič dlžní - v areáli TJ Slovan Ostrov sa 
uskutočnil už druhý ročník BOVO Olympiády.

Podobne ako pred rokom, aj tento raz si medzi sebou zmerali sily 
zástupcovia troch susedných obcí – Bašovce, Ostrov a Veľké Orvište. 
Organizátorskú štafetu po Veľkom Orvišti prevzala obec Ostrov, ktorá 
uspela v prvom ročníku.

Druhú BOVO Olympiádu odštartovala súťaž vo varení gulášu. 
Štartovaciu pozíciu pri kotlíku zaujalo celkovo 15 tímov, takže už vopred 
bolo zrejmé, že hladní návštevníci podujatia si budú mať z čoho vyberať. 

2010 začal súťažiť na Slovensku, kde sa mu darilo a v rokoch 2011, 2012 
získal I. miesto. Mal aj slabú sezónu a to v roku 2013, kde ho o medailové 
umiestnenie pripravila zlomená ruka. Od roku 2014 závodí pre ROTAX 
MAX Junior a v roku 2015 sa stal vicemajstrom Slovenska.

Tento rok (2016) mal Pavol Táborský najlepšiu sezónu vo svojom živote.
Na Medzinárodných majstrovstvách Slovenska síce získal III. miesto, 

ale v októbri 2016 sa mu podarilo postúpiť do súťaže  - ROTAX MAX 
CHALLENGE v Neapole ( Taliansko) – GRAND FINALS, čo je súťaž 
motokár, na ktorú sa dá len veľmi ťažko prebojovať. Súťažilo tam 72 
pretekárov a Pavol sa držal skoro do posledného kola na 14-stom mieste, 
keď ho pred cieľom vyradil z dráhy jeden zo súperov, a tak nakoniec 
skončil na peknom 27 mieste.

Spýtala som sa na pár otázok :
źKoľko času venuješ tréningu ?
„Jazde na motokáre 1 x mesačne, v zimnom období trénujeme v 

hale 4 x za mesiac. Ale nie je to len o jazdení. Ak chcem ostať vo 
forme, tak sa venujem plávaniu, crossfit-u, posilňovaniu. "
ź Kam chodíš do školy ?
„Navštevujem Hotelovú akadémiu v Piešťanoch."
ź Máš čas aj na iné koníčky, záľuby ?
„Moc voľného času mi neostáva, ale venujem sa florbalu."
ź Máš priateľku ?
„ Nie."
ź Kto je tvojím vzorom ?
„MARCO ARDIGO – Taliansky pretekár v motokárach a Michael 

Schumacher."
źAké máš ciele?
„Samozrejme škola a potom sa uvidí. Jazdiť na motokárach chcem 

aj naďalej, teraz postúpim do ROTAX MAX Senior. V budúcnosti ma 
láka pretekať na autách."

Chcem popriať tomuto mladému chlapcovi, aby sa mu darilo aj 
naďalej, aby veľkú náročnosť tohto motokárového športu zvládol skĺbiť 
so školou i rodinou, ktorá ho maximálne podporuje a venuje mu všetok 
svoj voľný čas. Chcem mu vyjadriť svoj obdiv, že aj vo svete modernej 
doby, plnej internetu a počítačov sa venuje tomuto náročnému športu.

Alica Kováčiková

Komparzistov bolo 120.
Nastala tá chvíľa, kedy sme sa presunuli na "plac". Režisér si nás 

prehliadol a rozdelil nám úlohy, meštania a sedliaci, predavači, trhovníci, 
deti. Ja som hrala predavačku kačiek, Luky chlapca na trhovisku. Bol 
veľmi horúci deň,  niektoré scény sa opakovali niekoľkokrát a my sme si 
museli zapamätať presne aké sme urobili pohyby,  presne ich 
zopakovať, až bol režisér spokojný a mohli sme pokračovať ďalej. Vždy 
od poslednej scény, ktorú sme si museli pamätať, od nej sa pokračovalo 
v ďalších "obrazoch". Takto sme točili od 6 hod. rána do 22 hod. večera, 
dva dni po sebe. Bola to pre nás veľmi zaujímavá skúsenosť. Už máme 
predstavu, ako ťažko sa natáča rozprávka, aké je to náročné. Večer po 
natáčaní každého odfotili, aby ho upravili druhý deň tak, ako bol v prvý 
deň na konci natáčania. Natáčanie sa nám veľmi páčilo, bola to 
vynikajúca skúsenosť.

Boli sme veľmi radi, že môžeme 
hrať so známymi hercami,  
dokonca sme aj hladkali veľkého 
h a d a ,  k t o r ý  v  r o z p r á v k e  
účinkoval. Režíroval ju Stanislav 
Párnický.  V hlavných postavách 
vystupujú mladí herci Kristína 
Kanátová a Vladimír Plevčík, zo 
známych mien sa v rozprávke 
objavia napríklad Iva Janžurová, 
Miroslav Noga, Pavol Višňovský, 
Ján Dobrík, Anna Šišková, Kamil 
Mikulčík, Mária Breinerová, 
Štefan Kožka a ďalší. Ak budete 
rozprávku pozerať spomeňte si, 
že tam hrali aj dvaja Orvišťania.  
Hraním v rozprávke sme dobre 
reprezentovali našu obec.

Syn to zvládol bravúrne a 
d o k o n c a  a j  s  re ž i s é rovo u  

pochvalou.
Viac o rozprávke tu http://mediaboom.sk/nezaradene/nova-

rozpravka-rtvs-bude-stat-vyse-12-miliona-eur-vyroba-sa-uz-rozbehla/
Autor foto a článku Linda Kubriczká

Po súťažnom úvode nasledovala nesúťažná disciplína – cyklotrasa 
vedúca cez Očkov,  Podolie, Pobedim, Bašovce, Veľké Orvište a späť do 
Ostrova. Cítiť sa na chvíľu ako Peter Sagan v pelotóne mohol každý, kto 
mal chuť a spôsobilý bicykel. Do cieľa sa napokon podarilo doraziť 
všetkým účastníkom tejto dobrovoľnej aktivity a tak nasledoval 
slávnostný okamih – zapálenie bovolympijskeho ohňa. Tejto úlohy sa s 
prehľadom zhostili rozhodcovia - starostovia v zložení Peter Radošinský 
z Chtelnice, Miroslav Benovič z Očkova, Martin Lednický z Pobedima a 
Zdenka Vlkovičová zo Šterús.

Krátko po zapálení ohňa sa 
r o z h o r e l o  a j  z á p o l e n i e  v  
j e d n o t l i v ý c h  s ú ť a ž n ý c h  
disciplínach. Na úvod si tímy 
zmerali sily vo futbalovom turnaji 
systémom „každý s každým“. V 
tejto disciplíne družstvo z Veľkého 
Orvišťa zvíťazilo. Po nohách bolo 
potrebné zaťažiť aj ruky, ďalšou 
skúškou bol hod mechom slamy. 
Najdlhší pokus zo všetkých 
súťažiacich mal Janko Horvát z 
našej  obce a  v  konečnom 
dôsledku nám to pomohlo – 
pretože v tejto disciplíne sme 
triumfovali. Naše mužstvo pod 
vedením starostu sa radovalo aj 
do tretice, keď sme uspeli aj v 
kopaní jedenástok.

Mimoriadne fyzicky náročná 
bola súťaž pomenovaná BOVO 
maškrta. Traja súťažiaci z každého 

celku museli v čo najkratšom časovom limite vypiť 0,5l piva, zjesť DRU 
tyčinky a napokon si poradiť aj s takmer polkilovým veterníkom. 
Množstvo  zábavy si užili najmä diváci, ktorí aktérov počas konzumácie 
neustále povzbudzovali. Našťastie, všetko sa zaobišlo bez žalúdočných 
problémov.

Hoci o víťazovi BOVO Olympiády 2016 nebolo pochýb už po 
predposlednej disciplíne, ktorou bol bezorientačný beh, aj v tomto 
prípade platilo „to najlepšie na záver“.

Vo finále naši siláci nestačili na družstvo Ostrova, pretože nemali 
zrejme dostatok motivácie.

Domáce družstvo z Ostrova sa muselo uspokojiť s druhým miestom. 
Súťažiaci z Bašoviec opäť skončili na treťom mieste, ale to sa môže 
zmeniť už v septembri 2017, kedy sa BOVO olympiáda presunie do 
najmenšej z troch susedným dedín. Celkovým víťazom sa teda stalo 
naše družstvo.

Najlepší guláš podľa poroty navarili družstvá z Ostrova.
Tohtoročná edícia BOVO olympiády však nebola len o súťažení, ale aj o 

myšlienke pomôcť iným, ktorí mali menej šťastia ako ostatní. Okrem 
charitatívneho behu mohli návštevníci a samotní aktéri podujatia 
prispieť v priebehu dňa do pokladničky ľubovoľnou sumou, ktorej 
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obsah poputoval do rúk rodine Laukovcov z Ostrova.
Na záver by sme sa chceli poďakovať každému, kto sa akoukoľvek 

formou podieľal na BOVO Olympiáde 2016 .Ak sa aj o rok v Bašovciach 
podarí zopakovať deň plný zábavy, zdravej športovej rivality a smiechu, 
už teraz môžeme konštatovať, že vyhrali všetci.

Pavol Kabát, Alica Kováčiková

Úcta k starším

Zlož ruky do lona, počúvaj pieseň,

dnes ju len pre teba vánok sem nesie.

Zlož ruky do lona, počúvaj slová,

možno sa mladosťou opiješ znova.

Zlož ruky do lona, počúvaj tóny,

dovoľ nám s úctou sa pred tebou skloniť.

Pri príležitosti mesiaca „Úcty k starším“, sociálna komisia spolu s 
Obecným úradom vo Veľkom Orvišti pripravila slávnostné posedenie 
pre dôchodcov našej obce v kultúrnom dome. Na počúvanie im prišli 
zaspievať „Rozmarínky“ z Piešťan a do tanca im hrala hudobná skupina 
„Starí chlapci“. Prítomní sa skvele zabavili, zatancovali si a pochutili si na 
zabíjačkových špecialitách a varenom vínku.

Oslava svätého Huberta

Uctievanie Dňa svätého Huberta sa v Európe rozšírilo od čias, keď sa 
Hubert, ktorý žil najprv bezbožným životom bohatého šľachtica, obrátil 
k Bohu a stal sa biskupom. Niekedy v ôsmom storočí ho pápežská moc 
vyhlásila za svätého a v roku 1170 sa stal patrónom poľovníkov.

Dňa 5.11.2016 sa aj v našej obci konala oslava svätého Huberta, 
patróna poľovníkov ako i patróna obce Veľké Orvište. Pri tejto príležitosti 
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keď ho pred cieľom vyradil z dráhy jeden zo súperov, a tak nakoniec 
skončil na peknom 27 mieste.
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KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

obsah poputoval do rúk rodine Laukovcov z Ostrova.
Na záver by sme sa chceli poďakovať každému, kto sa akoukoľvek 
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Pavol Kabát, Alica Kováčiková

Úcta k starším

Zlož ruky do lona, počúvaj pieseň,

dnes ju len pre teba vánok sem nesie.

Zlož ruky do lona, počúvaj slová,
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Pri príležitosti mesiaca „Úcty k starším“, sociálna komisia spolu s 
Obecným úradom vo Veľkom Orvišti pripravila slávnostné posedenie 
pre dôchodcov našej obce v kultúrnom dome. Na počúvanie im prišli 
zaspievať „Rozmarínky“ z Piešťan a do tanca im hrala hudobná skupina 
„Starí chlapci“. Prítomní sa skvele zabavili, zatancovali si a pochutili si na 
zabíjačkových špecialitách a varenom vínku.

Oslava svätého Huberta

Uctievanie Dňa svätého Huberta sa v Európe rozšírilo od čias, keď sa 
Hubert, ktorý žil najprv bezbožným životom bohatého šľachtica, obrátil 
k Bohu a stal sa biskupom. Niekedy v ôsmom storočí ho pápežská moc 
vyhlásila za svätého a v roku 1170 sa stal patrónom poľovníkov.

Dňa 5.11.2016 sa aj v našej obci konala oslava svätého Huberta, 
patróna poľovníkov ako i patróna obce Veľké Orvište. Pri tejto príležitosti 
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sa o 16,00 hodine konala slávnostná svätá omša v nádherne 
vyzdobenom kostole Nanebovzatia panny Márie vo Veľkom Orvišti, 
ktorú celebroval vdp. Mgr. Milan Cehlárik . V sále kultúrneho domu sa o 
17,00 hodine zišli občania na posedení pri guláši, varenom víne a 
príjemnej hudbe, ktorou nás zabávala skupina Retro Šterusy. Účasť 
našich občanov bola veľká a oslava sa niesla v slávnostnom duchu. 
Týmto chceme poďakovať poľovníckemu združeniu Blacina, 
zamestnancom obecného úradu, členom komisií za obsluhu a 
kuchárovi za skvelú kapustnicu a guláš.

Alica Kováčiková

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Slávnosť sv. Mikuláša
Mikuláš už chodí svetom,

nesie dary dobrým deťom.
Poďte ku mne maličkí,

naplním Vám čižmičky.

Aj tento rok si Mikuláš našiel cestu do nášho kultúrneho domu v 
spoločnosti malého čertíka a dvoch anjelikov, kde ho už netrpezlivo 
čakali detičky spolu s rodičmi aj starými rodičmi. Deti zo základnej a 
materskej školy mu pripravili pekný program, ktorý si nacvičili so svojimi 
pedagógmi. Predviedli básničky, pesničky, vinše a scénky s mikulášskou 

a vianočnou tematikou. Mikulášovi, ako i všetkým prítomným, sa 
program veľmi páčil, a preto ich Mikuláš odmenil balíčkom sladkostí. 
Nezabudol ani na ostatné deti prítomné v sále, aby ani jedna rúčka 
nezostala prázdna. Potom sa Mikuláš s čertíkom a anjelikmi rozlúčili s 
tým, že o rok prídu zas a určite tu nájdu dobré a poslušné deti.

Michelová Gabriela, predseda kultúrnej komisie

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

O – VO olympiáda
16. septembra  sme sa zúčastnili na O-VO olympiáde . Túto športovo – 

vedomostnú  olympiádu sme absolvovali v priestoroch ZŠ Ostrov. Najprv 
deti súťažili vo dvoch 6-členných družstvách proti sebe. Otázky boli z 
oblasti matematiky, slovenského 
jazyka, prírodovedy a vlastivedy. V 
tejto časti zvíťazili deti z Ostrova. 
Potom sme všetci  spoločne 
symbolicky zabehli jesenný Beh 
Terryho Foxa. Nasledovali športové 
disciplíny ako skok vo vreci, hod 
loptičkou do kruhu, beh na „metle“, 
podávanie lopty nad hlavou, 
p r e n á š a n i e  p l a s t o v ý c h  
vrchnáčikov štipcom, beh vo 
dvojiciach s loptou medzi čelami, 
posúvanie lopty palicou, v ktorých 
sa vystriedali všetky deti. V tejto 
časti olympiády sme nielen zvíťazili 
nad Ostrovom, ale sme sa aj 
zabavili a nasmiali.

B o l o  t o  v e ľ m i  p r í j e m n é  
dopoludnie. Na záver sme si ešte zahrali priateľský futbal a pozvali 
kamarátov z Ostrova na budúci rok k nám.

Noc mladých vedcov 
Celoslovenská akcia pripadá na deň 30. september 2016. V škole sme 

uskutočnili k tejto celoslovenskej akcii Deň mladých vedcov a prebiehali 
celotýždňové aktivity. Na stránke astro.cz sme sledovali polotieňové 
zatmenie Mesiaca, vyhlásená bola súťaž o najlepšie výkresy zo zatmenia 
Mesiaca, polárnej žiare a iných prírodných úkazov, ďalej súťaž o 
fotografie a prezentácie. Z dvoch posledných mali pekné práce Marek 

Andrea Sedláková

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Deti v prenosnom digitálnom planetáriuDeti v prenosnom digitálnom planetáriu

Czibor a Matej Chromý. Vo výtvarnej súťaži boli všetky práce vynikajúce. 
Rozprávali sme o svetovej premiére výstavy koz-monautiky v Bratislave 
Cosmos Discovery. Deti postavili zo stavebníc rakety i vesmírne vozidlá. 
V piatok 30. septembra sa v škole premietali filmy o planétach, i o 
desiatej planéte X.  Pozreli sme si 3D film o vesmírnej stanici a vesmíre s 

Výstava fotografií a ďalekohľadovVýstava fotografií a ďalekohľadov

3D okuliarmi. Stellárium nám opäť poskytlo možnosť skúmať vesmír. 
Pretože veda nie je len o vesmíre, tak deti pod mikroskopom sledovali 
minerály, listy, horniny. Mesto Piešťany je známe tým, že sa tu koná  
Astrofilm  a tohtoročný desiaty ročník navštívili naši žiaci trinásteho 

Výstava Cosmos DiscoveryVýstava Cosmos Discovery

roka vypracovala projekt na zafinancovanie nákupu kníh do našej 
Obecnej knižnice pomocou Fondu na podporu umenia a môj projekt 
bol úspešný, som v mesiaci september a október mohla zakúpiť nové 

Obecná zabíjačka
Občianske združenie Deti Orvišťa v spojení s obetavou partiou 

občanov našej obce usporiadalo dňa 10. decembra pred kultúrnym 
domom zabíjačku.

Zdá sa, že tým vzniká ďalšia pekná tradícia našej obce.
Prvé pomocné ruky sa začali schádzať už v skorých ranných hodinách. 

Dobrá nálada prispela k tomu, že všetkým šla práca pekne od ruky. 
Hlavní páni kuchári Kamil Knapec a Peter Djenka spolu s pomocníkmi 
pracovali na zabíjačke celý týždeň. Rozoberali mäso na všetky 
zabíjačkové špeciality, vyúdili klobásy, uvarili huspeninu a na sobotu 
prichystali jaternice a tlačenku. Hneď z rána sa vôňa z kapustnice šírila do 
okolia a začala lákať prvých návštevníkov, ktorí prišli ochutnať a aj 
nakúpiť si zabíjačkové výrobky.

Prítomní občania sa mohli občerstviť a posedieť si v kultúrnom dome 
pri hudobnej produkcii. Jediným negatívom bolo, že výrobky sa minuli v 
priebehu hodinky a potom sa ťažko kupujúcim vysvetľovalo, že ďalšie 
výrobky už nemáme. Je to daň za to, že sme stavili na kvalitu a nie 
kvantitu. Vyrobilo sa : 192 kg jaterníc, 90 kg tlačenky, 20 kg klobás, 120 ks 
tanierov huspeniny, ďalej 2 kotliny kapustnice a 3 kotliny kaše.

Pri tejto akcii pomohlo veľa ľudí, ktorým patrí poklona.
Celý výťažok z akcie bude prerozdelený našim deťom do ZŠ a MŠ vo 

Veľkom Orvišti.
Alica Kováčiková

Novinky v Obecnej knižnici

Nakoľko na obnovenie knižného fondu nie je dostatočné množstvo 
finančných prostriedkov z rozpočtu obce, bolo mojou snahou získať 
prostriedky prostredníctvom dotácie. Vďaka tomu, že som začiatkom 

knižné tituly. Do konca decembra pribudnú ešte ďalšie knihy. Čitatelia v 
knižnici nájdu knižné novinky z beletrie, odbornej a náučnej literatúry a 
tiež knihy pre deti a mládež.

Celkové náklady na nákup knižného fondu dosiahnu hodnotu 1 350 €, 
z toho Fond na podporu umenia poskytol Obecnej knižnici dotáciu v 
hodnote 1 200 € v rámci projektu „Akvizícia knižníc“.  Zapojenie sa do 
projektu a finálny úspech si vyžadoval nemalé úsilie, ale stálo to za tú 
námahu, a tak sa môžu naši čitatelia tešiť z nákupu nových zaujímavých 
a žiadaných titulov.

Knižnica je otvorená každý týždeň v pondelok od 13:00-16:00 hod. a vo 
štvrtok od 14:00-17:00 hod. Všetci ste srdečne vítaní.

Knihovníčka Mária Machajová
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TJ Slovan Veľké Orvište- Jeseň 2016
Po skončení jesennej časti súťaže nie je úplná spokojnosť s celkovým 

umiestnením mužstva v tabuľke. Cieľ, ktorý sme si stanovili, rozhranie 
28-30 bodov, sa nepodarilo naplniť. Je to škoda. S odstupom času sa zdá 
že  4.-5. miesto mohlo byť realitou. Lepšie zápasy striedali horšie a 
výsledky neboli vždy adekvátne k predvedeným výkonom na ihrisku. 
Dôležitým aspektom je predovšetkým stálosť kádra, ktorá zodpovedala 
aj kapitálovým možnostiam klubu. Je spojená s finančnou nestabilitou. 
Záväzky voči trénerom oboch mužstiev, ako aj voči hráčom a ich 
cestovými nákladmi sa ešte neurovnali.

Celkovo hodnotím jesennú časť ako veľmi náročnú. Dôvodom je 
potreba dedinského futbalu, ktorou je účasť predovšetkým domácich 
hráčov. Túto potrebu sa nám podarilo naplniť, avšak očakávané výsledky 
nepriniesla. Počet domácich hráčov sľuboval vyšší záujem fanúšikov k 
čomu však neprišlo. Otázkou preto zostáva, či je tento počet skutočnou 
príčinou absencie fanúšikovskej základne alebo len výhovorkou. Ďalším 
problémom sa ukázala nedostatočná disciplína a nasadenie domácich 
hráčov a ich pracovné povinnosti aj napriek rovnocenným 
podmienkam v tíme. Káder A-mužstva by však mal zostať nezmenený až 
do konca sezóny.

Je potrebné poukázať na to, že futbal ako kolektívna hra reprezentuje 
nielen klub, ale aj obec. Je prostredníkom k zviditeľneniu sa v okrese. 
Futbal a zvyšovanie služieb prináša určitú náročnosť za ktorou sú vždy 
peniaze. Ľudia sa stali omnoho náročnejšími ako tomu bolo pred rokmi. 
Viac očakávame, čo je svojim spôsobom aj výhodou. Nemôžeme sa 
uspokojovať s realitou - skôr hľadať riešenia, ako dosiahnuť ciele, ak je to 

ŠPORT, HASIČI a RYBÁRI

Veľké Orvište, DOMOSS, Kozmetika Harmónia Zuzana Chalány, 
Kino Fontána, Nechty Salón INKA, Glacio Ostrov, Veterníkovo, 
BOOND MODE – Bolješíková Ľudmila, MADDLEN MODE, p. 
Bohovicová Adelka, Zapo – Jana Vavrová, Šrámková Eva, p. Djenka 
Peter

Rodiny: Vavrová, Šišková, Hnilková, Doktorová, Kyselová, 
Horvátová, Folajtárová, Matejkovičová, Gallayová, Šišková, 
Michalcová, Šišková, Kováčiková, Matejovičová, Straková, 
Janotová, Glasnáková, Ganobčíková, Krištofovičová, Vavrincová, 
Tejčková, Mullerová, Mokošová, Matejíková, Bartková, Králiková, 
Paulovičová, Miklošková, Borisová, Rebrová, Vašková, Almáši, 
Hlavnová, Baffi, Macová, Klampárová, Chromá, Cziborová, 
Táborská, Černoková, Folajtárová, Melicherová, Mykultsia.

Ďalej sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii 
plesu: Pri výzdobe a umývaní riadu pred plesom pomáhali: Erika Ander, 
Šišková Mária, Kadlecová Milada, Vavrincová Emília, Dobrovodská 
Mária, Šišková Majka, Rebrová Eva, Kyselová Lucia, Matejkovičová Lucia, 
Kováčiková Alica, Králiková Erika, Tamajková Vladimíra, Macová Soňa, 
Vavrová Kvetka, Hnilková Erika, Pálková Jana, Ábelová Dáša, Sedláková 
Andrea.

Zákusky upiekli: Matejkovičová Lucia, Horvátová Janka, Michalcová 
Katarína, Gallayová Zuzana, Doktorová Zuzana, Kyselová Lucia, 
Ganobčíková Klaudia, Gabrišová Janka, Paulovičová Sylvia, Hanšutová 
Eva  a Hlavnová Eva.

Po plese upratovali: Šišková Mária, Kadlecová Milada, Šišková 
Michaela, Šišková Martina, Šišková Majka, Ganobčík Jozef, Paulovič 
Pavol, Táborský Jaroslav, Chromá Adriana, Šiška Marián, Šišková Joja. 
Riady nám vydala p. Markechová Elena. V bufete pomáhali: Šiška Marián, 
Šiška Jozef, Kollárová Ema, Kollár Bohuš. Taniere po večeri umývali: 
Folajtárová Eva, Vavrincová Martina, Šišková Majka. Obsluhovali: 
Klampárová Miška, Djenková Zuzka, Gočálová Veronika, Vavrinec Majko, 
Paulovič Martinko, Šišková Majka. V šatni pomáhali: Michelová Gabika a 
Kráľovičová Marta. Vám všetkým patrí naše veľké „ĎAKUJEM“ aj v 
mene našich detí. Finančný zisk z plesu pôjde deťom z materskej a 
základnej školy. Ste skvelí a ešte raz Vám všetkým srdečne 
ďakujeme.

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Naši žiaci v informatickej súťaži iBobor

V piatok 11. novembra sa naši žiaci, tak ako minulý 
rok, zúčastnili medzinárodnej súťaže iBobor. 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. Žiaci mali na 
riešenie 30 minút, boli v kategórii Bobrík. Ďalšie kategórie podľa veku sú 
Benjamíni, Kadeti, Juniori, Seniori. Tohtoroční účastníci boli: Katarína 
Klampárová, Marek Czibor, Mária Melicherová, Matej Chromý, Dominik 
Folajtár, Ivan Ondrejka. Všetci vypracovali úlohy veľmi pekne a dvaja 
dostali diplomy ako úspešní riešitelia. Boli to Katka Klampárová, 
dosiahla 89 percentil a Marek Czibor dosiahol 85 percentil. 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 daní súťažiaci. 
Tretím v počte bodov bol IvanOndrejka, jeden bod mu chýbal a mal by 
tiež diplom. 

Všetkým súťažiacim blahoželáme!

Katarína Klampárová a Marek CziborKatarína Klampárová a Marek Czibor

Pálková Jana

Ako sme plesali
V sobotu 19. novembra 2016 zorganizovalo vedenie MŠ a ZŠ, 

Rodičovské združenie pri MŠ a ZŠ a Občianske združenie „Deti Orvišťa“ 
„8.RODIČOVSKÝ PLES“. Aj tento rok sme získali  vďaka štedrým 
sponzorom a rodičom veľa cien do tomboly. Tento rok sme výzdobu 
poňali v zimných farbách – bielej a striebornej a môžeme skonštatovať, 
že sála kultúrneho domu bola naozaj nádherná a slávnostná. Aj tento 
rok nám hrala do tanca hudobná skupina “DUO SONG“ z Levíc, ktorí nám 
už tradične robia skvelú zábavu. Zabávali sme sa až do rána bieleho. 
Chceme sa poďakovať týmto sponzorom a rodinám:

SPONZORI: “8.Rodičovský ples“
Mudr.Jozef Nedorost, Firma Kellys Bicycles, Sedliacka stodola – p. 

Ján Kováč, Reštaurácia 70-tka v Malom Orvišti, Zooprodukt p. 
Mocková, PD Ostrov, Sport bar p.Bartko, p. Ľubomír Nedorost, 
Argus, Pálenica Modrý strom, Kvety Katka, Krakovany Chatteau, 
„Kristínka“ – p. Hromádková, p. Marián Mikloška, Majster mäsiar 
Hlohovec, PT Univerzál – Pavol Táborský, Pneuservis p. Dekan, DHZ 

rôzne hudobné nástroje, ktoré zvukovo dotvorili tvorivé chvíle strihania.
V priebehu jeden a pol hodiny sa deti oboznámili so základnými 

princípmi priestorového tvarovania papiera pomocou strihania a 
prekladania (kirigami). Interaktívny program ich nielen zabavil, ale i 
obohatil o nové zručnosti v tejto oblasti. Tešia sa na ďalšie stretnutie s 
pánom Krčmárom.

Daša Ábelová

Polotieňové zatmenie Mesiaca, fotografia astro.cz Polotieňové zatmenie Mesiaca, fotografia astro.cz 

Pálková Jana

"DOBRÉ  NOŽNICE  PRAJEM"
Dňa 26. októbra sa na základnej škole uskutočnili tvorivé dielne "Dobré 

nožnice prajem"  pod vedením výtvarníka pána Karola Krčmára z 
Bratislavy.  Workshop bol tak trochu divadelným predstavením jedného 
herca, stvárňujúceho postavu "najväčšieho papierológa na svete, Carla", 
ktorý hovorí o svojej ceste do Papierového kráľovstva a o tom, čo sa 
prihodilo princeznej Písanke, ktorú chcel uniesť drak Brakozdrap. Na 
tejto ceste sa deti hravou formou naučili tvoriť masky, čiapky a 
papierové hračky. Vypočuli si hymnu Papierového kráľovstva, hru na 

októbra v Kine Fontána. Zúčastnili sa úžasnej prednášky, ktorú 
predviedla hvezdáreň Partizánske v prenosnom digitálnom planetáriu. 
Prezreli si fotografie hviezd, hviezdokopov, výstavu hvezdárskych  
ďalekohľadov, výtvarnú súťaž Vesmír očami detí. Súťažili a vyhrali ceny 
vo vedomostnej súťaži a ešte súťažia v celoslovenskej astronomickej 
vedomostnej súťaži „asTROMFmania“ o ďalekohľady. Táto akcia 
nadviazala na Noc mladých vedcov.

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

čo i len trochu možné. Ak chceme aby futbal fungoval na kvalitnej 
úrovni, musí mať výbor zložený minimálne zo 6 až 10 ľudí. Je nefunkčné 
ak je postavený na jednotlivcoch a ich finančnom krytí. Možnou 
pomocou je vtiahnutie ľudí z vonka, alebo rozdelenie úloh do malých 
častí medzi viacerých funkcionárov. Veľká časová náročnosť pri 
mnohých povinnostiach a zamestnaniach neumožňuje veľa ľuďom 
venovať športu niekoľko dní do týždňa. Skutočne je veľkou vďakou, že 
máme hospodára a areál upravený tak, že naň môžeme byť patrične 
hrdí.

Veríme v dostatok prívržencov futbalu, ktorí nám dokážu pomôcť pri 
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TJ Slovan Veľké Orvište- Jeseň 2016
Po skončení jesennej časti súťaže nie je úplná spokojnosť s celkovým 

umiestnením mužstva v tabuľke. Cieľ, ktorý sme si stanovili, rozhranie 
28-30 bodov, sa nepodarilo naplniť. Je to škoda. S odstupom času sa zdá 
že  4.-5. miesto mohlo byť realitou. Lepšie zápasy striedali horšie a 
výsledky neboli vždy adekvátne k predvedeným výkonom na ihrisku. 
Dôležitým aspektom je predovšetkým stálosť kádra, ktorá zodpovedala 
aj kapitálovým možnostiam klubu. Je spojená s finančnou nestabilitou. 
Záväzky voči trénerom oboch mužstiev, ako aj voči hráčom a ich 
cestovými nákladmi sa ešte neurovnali.

Celkovo hodnotím jesennú časť ako veľmi náročnú. Dôvodom je 
potreba dedinského futbalu, ktorou je účasť predovšetkým domácich 
hráčov. Túto potrebu sa nám podarilo naplniť, avšak očakávané výsledky 
nepriniesla. Počet domácich hráčov sľuboval vyšší záujem fanúšikov k 
čomu však neprišlo. Otázkou preto zostáva, či je tento počet skutočnou 
príčinou absencie fanúšikovskej základne alebo len výhovorkou. Ďalším 
problémom sa ukázala nedostatočná disciplína a nasadenie domácich 
hráčov a ich pracovné povinnosti aj napriek rovnocenným 
podmienkam v tíme. Káder A-mužstva by však mal zostať nezmenený až 
do konca sezóny.

Je potrebné poukázať na to, že futbal ako kolektívna hra reprezentuje 
nielen klub, ale aj obec. Je prostredníkom k zviditeľneniu sa v okrese. 
Futbal a zvyšovanie služieb prináša určitú náročnosť za ktorou sú vždy 
peniaze. Ľudia sa stali omnoho náročnejšími ako tomu bolo pred rokmi. 
Viac očakávame, čo je svojim spôsobom aj výhodou. Nemôžeme sa 
uspokojovať s realitou - skôr hľadať riešenia, ako dosiahnuť ciele, ak je to 

ŠPORT, HASIČI a RYBÁRI

Veľké Orvište, DOMOSS, Kozmetika Harmónia Zuzana Chalány, 
Kino Fontána, Nechty Salón INKA, Glacio Ostrov, Veterníkovo, 
BOOND MODE – Bolješíková Ľudmila, MADDLEN MODE, p. 
Bohovicová Adelka, Zapo – Jana Vavrová, Šrámková Eva, p. Djenka 
Peter

Rodiny: Vavrová, Šišková, Hnilková, Doktorová, Kyselová, 
Horvátová, Folajtárová, Matejkovičová, Gallayová, Šišková, 
Michalcová, Šišková, Kováčiková, Matejovičová, Straková, 
Janotová, Glasnáková, Ganobčíková, Krištofovičová, Vavrincová, 
Tejčková, Mullerová, Mokošová, Matejíková, Bartková, Králiková, 
Paulovičová, Miklošková, Borisová, Rebrová, Vašková, Almáši, 
Hlavnová, Baffi, Macová, Klampárová, Chromá, Cziborová, 
Táborská, Černoková, Folajtárová, Melicherová, Mykultsia.

Ďalej sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii 
plesu: Pri výzdobe a umývaní riadu pred plesom pomáhali: Erika Ander, 
Šišková Mária, Kadlecová Milada, Vavrincová Emília, Dobrovodská 
Mária, Šišková Majka, Rebrová Eva, Kyselová Lucia, Matejkovičová Lucia, 
Kováčiková Alica, Králiková Erika, Tamajková Vladimíra, Macová Soňa, 
Vavrová Kvetka, Hnilková Erika, Pálková Jana, Ábelová Dáša, Sedláková 
Andrea.

Zákusky upiekli: Matejkovičová Lucia, Horvátová Janka, Michalcová 
Katarína, Gallayová Zuzana, Doktorová Zuzana, Kyselová Lucia, 
Ganobčíková Klaudia, Gabrišová Janka, Paulovičová Sylvia, Hanšutová 
Eva  a Hlavnová Eva.

Po plese upratovali: Šišková Mária, Kadlecová Milada, Šišková 
Michaela, Šišková Martina, Šišková Majka, Ganobčík Jozef, Paulovič 
Pavol, Táborský Jaroslav, Chromá Adriana, Šiška Marián, Šišková Joja. 
Riady nám vydala p. Markechová Elena. V bufete pomáhali: Šiška Marián, 
Šiška Jozef, Kollárová Ema, Kollár Bohuš. Taniere po večeri umývali: 
Folajtárová Eva, Vavrincová Martina, Šišková Majka. Obsluhovali: 
Klampárová Miška, Djenková Zuzka, Gočálová Veronika, Vavrinec Majko, 
Paulovič Martinko, Šišková Majka. V šatni pomáhali: Michelová Gabika a 
Kráľovičová Marta. Vám všetkým patrí naše veľké „ĎAKUJEM“ aj v 
mene našich detí. Finančný zisk z plesu pôjde deťom z materskej a 
základnej školy. Ste skvelí a ešte raz Vám všetkým srdečne 
ďakujeme.

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Naši žiaci v informatickej súťaži iBobor

V piatok 11. novembra sa naši žiaci, tak ako minulý 
rok, zúčastnili medzinárodnej súťaže iBobor. 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. Žiaci mali na 
riešenie 30 minút, boli v kategórii Bobrík. Ďalšie kategórie podľa veku sú 
Benjamíni, Kadeti, Juniori, Seniori. Tohtoroční účastníci boli: Katarína 
Klampárová, Marek Czibor, Mária Melicherová, Matej Chromý, Dominik 
Folajtár, Ivan Ondrejka. Všetci vypracovali úlohy veľmi pekne a dvaja 
dostali diplomy ako úspešní riešitelia. Boli to Katka Klampárová, 
dosiahla 89 percentil a Marek Czibor dosiahol 85 percentil. 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 daní súťažiaci. 
Tretím v počte bodov bol IvanOndrejka, jeden bod mu chýbal a mal by 
tiež diplom. 

Všetkým súťažiacim blahoželáme!

Katarína Klampárová a Marek CziborKatarína Klampárová a Marek Czibor

Pálková Jana

Ako sme plesali
V sobotu 19. novembra 2016 zorganizovalo vedenie MŠ a ZŠ, 

Rodičovské združenie pri MŠ a ZŠ a Občianske združenie „Deti Orvišťa“ 
„8.RODIČOVSKÝ PLES“. Aj tento rok sme získali  vďaka štedrým 
sponzorom a rodičom veľa cien do tomboly. Tento rok sme výzdobu 
poňali v zimných farbách – bielej a striebornej a môžeme skonštatovať, 
že sála kultúrneho domu bola naozaj nádherná a slávnostná. Aj tento 
rok nám hrala do tanca hudobná skupina “DUO SONG“ z Levíc, ktorí nám 
už tradične robia skvelú zábavu. Zabávali sme sa až do rána bieleho. 
Chceme sa poďakovať týmto sponzorom a rodinám:

SPONZORI: “8.Rodičovský ples“
Mudr.Jozef Nedorost, Firma Kellys Bicycles, Sedliacka stodola – p. 

Ján Kováč, Reštaurácia 70-tka v Malom Orvišti, Zooprodukt p. 
Mocková, PD Ostrov, Sport bar p.Bartko, p. Ľubomír Nedorost, 
Argus, Pálenica Modrý strom, Kvety Katka, Krakovany Chatteau, 
„Kristínka“ – p. Hromádková, p. Marián Mikloška, Majster mäsiar 
Hlohovec, PT Univerzál – Pavol Táborský, Pneuservis p. Dekan, DHZ 

rôzne hudobné nástroje, ktoré zvukovo dotvorili tvorivé chvíle strihania.
V priebehu jeden a pol hodiny sa deti oboznámili so základnými 

princípmi priestorového tvarovania papiera pomocou strihania a 
prekladania (kirigami). Interaktívny program ich nielen zabavil, ale i 
obohatil o nové zručnosti v tejto oblasti. Tešia sa na ďalšie stretnutie s 
pánom Krčmárom.

Daša Ábelová

Polotieňové zatmenie Mesiaca, fotografia astro.cz Polotieňové zatmenie Mesiaca, fotografia astro.cz 

Pálková Jana

"DOBRÉ  NOŽNICE  PRAJEM"
Dňa 26. októbra sa na základnej škole uskutočnili tvorivé dielne "Dobré 

nožnice prajem"  pod vedením výtvarníka pána Karola Krčmára z 
Bratislavy.  Workshop bol tak trochu divadelným predstavením jedného 
herca, stvárňujúceho postavu "najväčšieho papierológa na svete, Carla", 
ktorý hovorí o svojej ceste do Papierového kráľovstva a o tom, čo sa 
prihodilo princeznej Písanke, ktorú chcel uniesť drak Brakozdrap. Na 
tejto ceste sa deti hravou formou naučili tvoriť masky, čiapky a 
papierové hračky. Vypočuli si hymnu Papierového kráľovstva, hru na 

októbra v Kine Fontána. Zúčastnili sa úžasnej prednášky, ktorú 
predviedla hvezdáreň Partizánske v prenosnom digitálnom planetáriu. 
Prezreli si fotografie hviezd, hviezdokopov, výstavu hvezdárskych  
ďalekohľadov, výtvarnú súťaž Vesmír očami detí. Súťažili a vyhrali ceny 
vo vedomostnej súťaži a ešte súťažia v celoslovenskej astronomickej 
vedomostnej súťaži „asTROMFmania“ o ďalekohľady. Táto akcia 
nadviazala na Noc mladých vedcov.

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

čo i len trochu možné. Ak chceme aby futbal fungoval na kvalitnej 
úrovni, musí mať výbor zložený minimálne zo 6 až 10 ľudí. Je nefunkčné 
ak je postavený na jednotlivcoch a ich finančnom krytí. Možnou 
pomocou je vtiahnutie ľudí z vonka, alebo rozdelenie úloh do malých 
častí medzi viacerých funkcionárov. Veľká časová náročnosť pri 
mnohých povinnostiach a zamestnaniach neumožňuje veľa ľuďom 
venovať športu niekoľko dní do týždňa. Skutočne je veľkou vďakou, že 
máme hospodára a areál upravený tak, že naň môžeme byť patrične 
hrdí.

Veríme v dostatok prívržencov futbalu, ktorí nám dokážu pomôcť pri 
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Pozvanie prijali takmer všetci, posedeli v príjemnej atmosfére a 
pochutili si na špecialitách a dobrom pivku. Srdečná vďaka.......

Jeseň z pohľadu združenia bola pre nás veľkou výzvou. Už tradične v 
druhý októbrový víkend sa konalo „Orvišstské prívlačové Eldorádo“. Aj 
takto by sa dal nazvať víkend plný aktívneho rybolovu, ktorým lov na 
prívlač rozhodne je. Pre enormný záujem sme počas víkendu 
organizovali dva preteky s počtom pretekárov 110. Sobota bola 
súčasťou Favorite jazernej pstruhovej ligy s počtom 54 pretekárov, 
zväčša profesionálnych lovcov. Nedeľný pretek bol taktiež plne 
obsadený počet pretekárov sa zastavil na čísle 56. Oba preteky dopadli 
na výbornú, organizácia pretekov členmi nášho združenia bola 
exelentná, čo pozitívne hodnotili všetci pretekári. Na prekvapenie 
všetkých sa víťazom oboch pretekov stal Róbert Ondrovič zo Senice, 
ktorý bol po sobote bohatší o 150 eur a v nedeľu sa odviezol domov na 
novučičkom bicykli. Gratulujeme.......

Miernym sklamaním je pre nás členov združenia účasť domácich 
divákov, občanov Veľkého Orvišťa, ktorí len v malom počte prídu na 
rybník pochutiť si na našich špecialitách a podporiť tak naše združenie. 
Organizácia takýchto podujatí vyžaduje veľkú snahu nás členov, veľa 
úsilia a voľného času. A bolo by pre nás zadosťučinením vidieť viac ľudí z 
obce na rybníku.

Na záver nám dovoľte v mene Rybárskeho združenia Záhumnie – Veľké 
Orvište popriať Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov a úspešné 
vstúpenie do nového roka 2017. Nech máte pevné zdravie a splní sa Vám 
všetko, čo si želáte.

Noro Michel a Jojo Kováčik

Vedeli ste: Čo je lov pstruhov na prívlač?

Lov rýb prívlačou je spôsob lovu dravých rýb, pri ktorom je nástraha 
(vo väčšine prípadov umelá nástraha imitujúca potravu dravcov) 
vedená – ťahaná súvislým alebo prerušovaným (čo najdráždivejším) 
pohybom, alebo  vláčená za plavidlom. Lov rýb prívlačou je spôsob lovu 
jednou udicou, ktorá sa skladá z rybárskeho prúta s navijakom, vlasca 
alebo splietanej šnúry a vláčenej nástrahy, pri ktorom je nástraha ťahaná 
prerušovaným alebo súvislým pohybom s cieľom podnietiť ryby k 
záberu. V minulosti sa ako nástrahy používali aj mŕtve rybky, ale dnešné 
umelé nástrahy majú oveľa efektívnejšiu vibráciu, vďaka čomu sú 
väčšinou účinnejšie. Prút, s ktorým nahadzujeme možno aj niekoľko 
hodín musí byť ľahký ale dostatočne pevný a pružný (spevnený  
kevlarovým vláknom). Mal by byť osadený vzdornými očkami (SIC) a 
kvalitným držiakom navijaka. Pre vláčenie z člna sa odporúčajú prúty o 
dĺžke 240-270 cm, kým z brehu je to 270 – 330 cm.

Žiaci
Náš futbalový klub TJ Slovan Veľké Orvište zaregistroval v sezóne 

2016/2017 po dlhšej dobe mládežnícke družstvo žiakov /U16/. 
Založenie tohto družstva iniciovalo pár jedincov, ktorí investovali svoju 
energiu a voľný čas na to, aby naše deti športovali, vytvorili kolektív a 
trávili čas zmysluplne. Aj keď výsledky nasvedčujú tomu, že toto 
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novovytvorené družstvo sa neumiestni na popredných miestach, tak aj 
najväčší odborníci na futbal /kritici/ musia uznať, že len v mládeži je 
budúcnosť. V tomto prípade odmenou pre fanúšikov, rodičov a 
realizačný tím nie sú výsledky, ale tvoriaci sa kolektív, radosť detí zo 
športovania, novovznikajúce priateľstva a najmä ich odhodlanie do 
ďalšieho zápasu po zdrvujúcej prehre. Vytvorenie mládežníckeho 
družstva finančne podporili Kellys s.r.o., Modrý strom s.r.o., Zempres 
s.r.o., p. P.  Táborský, p. J. Mokoš, p. Al Hassam, p. A. Hnilka a p. P. Paulovič. 

Rybári a ich ôsma sezóna
S blížiacim sa koncom roka  prichádza obvykle čas bilancovania, 

hodnotenia a obzretia sa za celým rokom. Nie je tomu inak ani ten to rok, 
kedy miestne združenie Záhumnie má za sebou už ôsmu sezónu 
„rybačky“. Aj keď v našom prípade slovo rybačka až tak celkom 
nevystihuje činnosť nášho združenia, dá sa však povedať, že práve lov 
rýb v našom rybníku je  príjemnou odmenou za činnosť vykonanú okolo 
nášho rybníka. Ale poďme pekne po poriadku...

Začiatok roka býva pre naše združenie časom, kedy si stanovujeme 
plán činností na celý rok. Oficiálne „jarné prebúdzanie“ sme tento rok 
začali marcovou násadou kapra pre prvý jarný pretek Orvištský šupináč. 
Násadovú rybu sme zabezpečili z moravského Hodonína v množstve 
800kg. Medzi násadou boli aj 5-6kg ryby. Preteky v love kapra sa 
uskutočnili v sobotu 23.4.2016. 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. 
Zaslúženým víťazom preteku Orvištský šupináč 2016 sa stal Marián 
Vavrinec obyvateľ V. Orvišťa (Hrackárech - nie klinček ani čajíček), ktorý 
vytiahol z vody kapra o dĺžke 77cm a váhe 7.83kg. Tento kapor mu 
priniesol poukaz na nákup rybárskych potrieb v hodnote 200eur, ktorý 
do súťaže venoval majiteľ rybárstva z Vrbového, pán Jozef Fekete. (OBR 
1)

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. Prvý jarný pretek sa konal 3. 
apríla.  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. Pred pretekmi sme rybník bohato 
zarybnili pstruhom dúhovým v množstve 300kg, čo je asi 1000ks. 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 
8ks zubáča, 4ks ostrieža, jeden jalec a jedna šťuka. Po celodennom boji 
sa stal  víťazom pretekov Marek Miklas z Partizánskeho, ktorého súčet 
umiestnení bol 53. Za víťazstvo dostal finančnú odmenu 150 eur.

Po zorganizovaní dvoch jarných pretekov sme sa chystali na tradičné 
detské preteky v love kapra pri príležitosti dňa detí. S poľutovaním však 
musíme povedať, že pretek sa neuskutočnil z dôvodu nezáujmu detí. 
Mrzí nás, že u najmladšej generácie sa stráca záujem o podobné aktivity 
a preferuje radšej iné formy krátenia voľného času (pc hry, sociálne 
siete).

Leto na rybníku sa nieslo v pohodovej atmosfére dobrovoľných 
pracovných aktivít niektorých členov združenia, ktorí trávili na rybníku 
takmer všetok svoj voľný čas. Tento rok sme sa pustili do obnovy 
prítokového kanála, kde nám voda spôsobovala problémy vymývaním 
brehov. Bolo potrebné pustiť sa do vybudovania pevných brehov s 
regulovaním toku. O správnosti tohto rozhodnutia nás presvedčil aj fakt, 
že posledná aktivita s vybudovaním stavidiel sa udiala v roku 1978. 
Tento letopočet sme našli vyrytý na dne jednej stavnice. Realizovať dielo 
do konca sa nám podarilo počas dvoch predĺžených víkendov a hlavne 
vďaka entuziazmu a pracovnému nadšeniu členov Miroslava Králika, 
Jozefa Markecha, Zdenka Markecha, Ervína Markecha, Igora Belicu, 
Milana Poláka, Mira Janotu, Mareka Palkecha, Mariána Šándrika, Petra 
Vavrinca, Joja Kováčika. Vďaka patrí aj hasičom z Bašoviec a Veľkého 
Orvišťa, ktorí pomohli s čerpaním vody a v neposlednom rade aj 
starostovi, ktorého nemalý finančný príspevok napomohol ku kúpe 
materiálu.

V auguste sme zorganizovali tradičný rybársky deň pre členov a ich 
rodinných príslušníkov, priateľov a podporovateľov nášho združenia. 

ŠAKVICE - BURČÁK CUP  2016
V sobotu 17.9. sme sa zúčastnili futbalového turnaja starých pánov v 

Šakviciach (okr. Břeclav). Stretli sa tu 4 mužstvá; domáce Šakvice, FC 
Karviná, Kamenné Zboží (okr. Nymburk) a Veľké Orvište. Po milom a 
vrúcnom privítaní sa začali hrať zápasy.

V prvom zápase sme porazili FC Karvinú 2:1 (góly- Belica, V.Nedorost) a 
potom sme v zápase o prvé miesto porazili Kamenné Zboží 3:0 (góly- 
Belica, M. Bartko, M. Boris)...

Z turnaja sme priniesli krásny pohár, ktorý sme darovali nášmu 
starostovi. Ten nemalým pričinením prispel k celkovému prvenstvu, 
lebo chytal v bránke. Po príjemnom posedení pri občerstvení sme sa v 
neskorých nočných hodinách vrátili naspäť domov. Ďakujem všetkým, 
ktorí reprezentovali našu obec a prajem si, aby sme sa naďalej stretávali 
v zdraví na ihrisku...

Jozef Valo, zástupca starostu

Horná
Krupá

Zeleneč

ŠPORT, HASIČI a RYBÁRI
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Jeseň z pohľadu združenia bola pre nás veľkou výzvou. Už tradične v 
druhý októbrový víkend sa konalo „Orvišstské prívlačové Eldorádo“. Aj 
takto by sa dal nazvať víkend plný aktívneho rybolovu, ktorým lov na 
prívlač rozhodne je. Pre enormný záujem sme počas víkendu 
organizovali dva preteky s počtom pretekárov 110. Sobota bola 
súčasťou Favorite jazernej pstruhovej ligy s počtom 54 pretekárov, 
zväčša profesionálnych lovcov. Nedeľný pretek bol taktiež plne 
obsadený počet pretekárov sa zastavil na čísle 56. Oba preteky dopadli 
na výbornú, organizácia pretekov členmi nášho združenia bola 
exelentná, čo pozitívne hodnotili všetci pretekári. Na prekvapenie 
všetkých sa víťazom oboch pretekov stal Róbert Ondrovič zo Senice, 
ktorý bol po sobote bohatší o 150 eur a v nedeľu sa odviezol domov na 
novučičkom bicykli. Gratulujeme.......

Miernym sklamaním je pre nás členov združenia účasť domácich 
divákov, občanov Veľkého Orvišťa, ktorí len v malom počte prídu na 
rybník pochutiť si na našich špecialitách a podporiť tak naše združenie. 
Organizácia takýchto podujatí vyžaduje veľkú snahu nás členov, veľa 
úsilia a voľného času. A bolo by pre nás zadosťučinením vidieť viac ľudí z 
obce na rybníku.

Na záver nám dovoľte v mene Rybárskeho združenia Záhumnie – Veľké 
Orvište popriať Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov a úspešné 
vstúpenie do nového roka 2017. Nech máte pevné zdravie a splní sa Vám 
všetko, čo si želáte.

Noro Michel a Jojo Kováčik

Vedeli ste: Čo je lov pstruhov na prívlač?

Lov rýb prívlačou je spôsob lovu dravých rýb, pri ktorom je nástraha 
(vo väčšine prípadov umelá nástraha imitujúca potravu dravcov) 
vedená – ťahaná súvislým alebo prerušovaným (čo najdráždivejším) 
pohybom, alebo  vláčená za plavidlom. Lov rýb prívlačou je spôsob lovu 
jednou udicou, ktorá sa skladá z rybárskeho prúta s navijakom, vlasca 
alebo splietanej šnúry a vláčenej nástrahy, pri ktorom je nástraha ťahaná 
prerušovaným alebo súvislým pohybom s cieľom podnietiť ryby k 
záberu. V minulosti sa ako nástrahy používali aj mŕtve rybky, ale dnešné 
umelé nástrahy majú oveľa efektívnejšiu vibráciu, vďaka čomu sú 
väčšinou účinnejšie. Prút, s ktorým nahadzujeme možno aj niekoľko 
hodín musí byť ľahký ale dostatočne pevný a pružný (spevnený  
kevlarovým vláknom). Mal by byť osadený vzdornými očkami (SIC) a 
kvalitným držiakom navijaka. Pre vláčenie z člna sa odporúčajú prúty o 
dĺžke 240-270 cm, kým z brehu je to 270 – 330 cm.

Žiaci
Náš futbalový klub TJ Slovan Veľké Orvište zaregistroval v sezóne 

2016/2017 po dlhšej dobe mládežnícke družstvo žiakov /U16/. 
Založenie tohto družstva iniciovalo pár jedincov, ktorí investovali svoju 
energiu a voľný čas na to, aby naše deti športovali, vytvorili kolektív a 
trávili čas zmysluplne. Aj keď výsledky nasvedčujú tomu, že toto 
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novovytvorené družstvo sa neumiestni na popredných miestach, tak aj 
najväčší odborníci na futbal /kritici/ musia uznať, že len v mládeži je 
budúcnosť. V tomto prípade odmenou pre fanúšikov, rodičov a 
realizačný tím nie sú výsledky, ale tvoriaci sa kolektív, radosť detí zo 
športovania, novovznikajúce priateľstva a najmä ich odhodlanie do 
ďalšieho zápasu po zdrvujúcej prehre. Vytvorenie mládežníckeho 
družstva finančne podporili Kellys s.r.o., Modrý strom s.r.o., Zempres 
s.r.o., p. P.  Táborský, p. J. Mokoš, p. Al Hassam, p. A. Hnilka a p. P. Paulovič. 

Rybári a ich ôsma sezóna
S blížiacim sa koncom roka  prichádza obvykle čas bilancovania, 

hodnotenia a obzretia sa za celým rokom. Nie je tomu inak ani ten to rok, 
kedy miestne združenie Záhumnie má za sebou už ôsmu sezónu 
„rybačky“. Aj keď v našom prípade slovo rybačka až tak celkom 
nevystihuje činnosť nášho združenia, dá sa však povedať, že práve lov 
rýb v našom rybníku je  príjemnou odmenou za činnosť vykonanú okolo 
nášho rybníka. Ale poďme pekne po poriadku...

Začiatok roka býva pre naše združenie časom, kedy si stanovujeme 
plán činností na celý rok. Oficiálne „jarné prebúdzanie“ sme tento rok 
začali marcovou násadou kapra pre prvý jarný pretek Orvištský šupináč. 
Násadovú rybu sme zabezpečili z moravského Hodonína v množstve 
800kg. Medzi násadou boli aj 5-6kg ryby. Preteky v love kapra sa 
uskutočnili v sobotu 23.4.2016. 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. 
Zaslúženým víťazom preteku Orvištský šupináč 2016 sa stal Marián 
Vavrinec obyvateľ V. Orvišťa (Hrackárech - nie klinček ani čajíček), ktorý 
vytiahol z vody kapra o dĺžke 77cm a váhe 7.83kg. Tento kapor mu 
priniesol poukaz na nákup rybárskych potrieb v hodnote 200eur, ktorý 
do súťaže venoval majiteľ rybárstva z Vrbového, pán Jozef Fekete. (OBR 
1)

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. Prvý jarný pretek sa konal 3. 
apríla.  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. Pred pretekmi sme rybník bohato 
zarybnili pstruhom dúhovým v množstve 300kg, čo je asi 1000ks. 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 
8ks zubáča, 4ks ostrieža, jeden jalec a jedna šťuka. Po celodennom boji 
sa stal  víťazom pretekov Marek Miklas z Partizánskeho, ktorého súčet 
umiestnení bol 53. Za víťazstvo dostal finančnú odmenu 150 eur.

Po zorganizovaní dvoch jarných pretekov sme sa chystali na tradičné 
detské preteky v love kapra pri príležitosti dňa detí. S poľutovaním však 
musíme povedať, že pretek sa neuskutočnil z dôvodu nezáujmu detí. 
Mrzí nás, že u najmladšej generácie sa stráca záujem o podobné aktivity 
a preferuje radšej iné formy krátenia voľného času (pc hry, sociálne 
siete).

Leto na rybníku sa nieslo v pohodovej atmosfére dobrovoľných 
pracovných aktivít niektorých členov združenia, ktorí trávili na rybníku 
takmer všetok svoj voľný čas. Tento rok sme sa pustili do obnovy 
prítokového kanála, kde nám voda spôsobovala problémy vymývaním 
brehov. Bolo potrebné pustiť sa do vybudovania pevných brehov s 
regulovaním toku. O správnosti tohto rozhodnutia nás presvedčil aj fakt, 
že posledná aktivita s vybudovaním stavidiel sa udiala v roku 1978. 
Tento letopočet sme našli vyrytý na dne jednej stavnice. Realizovať dielo 
do konca sa nám podarilo počas dvoch predĺžených víkendov a hlavne 
vďaka entuziazmu a pracovnému nadšeniu členov Miroslava Králika, 
Jozefa Markecha, Zdenka Markecha, Ervína Markecha, Igora Belicu, 
Milana Poláka, Mira Janotu, Mareka Palkecha, Mariána Šándrika, Petra 
Vavrinca, Joja Kováčika. Vďaka patrí aj hasičom z Bašoviec a Veľkého 
Orvišťa, ktorí pomohli s čerpaním vody a v neposlednom rade aj 
starostovi, ktorého nemalý finančný príspevok napomohol ku kúpe 
materiálu.

V auguste sme zorganizovali tradičný rybársky deň pre členov a ich 
rodinných príslušníkov, priateľov a podporovateľov nášho združenia. 

ŠAKVICE - BURČÁK CUP  2016
V sobotu 17.9. sme sa zúčastnili futbalového turnaja starých pánov v 

Šakviciach (okr. Břeclav). Stretli sa tu 4 mužstvá; domáce Šakvice, FC 
Karviná, Kamenné Zboží (okr. Nymburk) a Veľké Orvište. Po milom a 
vrúcnom privítaní sa začali hrať zápasy.

V prvom zápase sme porazili FC Karvinú 2:1 (góly- Belica, V.Nedorost) a 
potom sme v zápase o prvé miesto porazili Kamenné Zboží 3:0 (góly- 
Belica, M. Bartko, M. Boris)...

Z turnaja sme priniesli krásny pohár, ktorý sme darovali nášmu 
starostovi. Ten nemalým pričinením prispel k celkovému prvenstvu, 
lebo chytal v bránke. Po príjemnom posedení pri občerstvení sme sa v 
neskorých nočných hodinách vrátili naspäť domov. Ďakujem všetkým, 
ktorí reprezentovali našu obec a prajem si, aby sme sa naďalej stretávali 
v zdraví na ihrisku...

Jozef Valo, zástupca starostu

Horná
Krupá

Zeleneč

ŠPORT, HASIČI a RYBÁRI
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Náš tip: Pečený pstruh s pečenými 
zemiakovými dukátikmi

4 porcie 15 min príprava 30 min tepelná úprava
Suroviny: 4 ks pstruhy, 150 g múka hladká, 4 PL smotana kyslá, 2 ks 

citrón, 30 g soľ, 200 g maslo, olej, vňať petržlenová,  
Postup prípravy
 1. Pstruhy osolíme, obalíme do hladkej múky, poukladáme na plech, 

potrieme roztopeným maslom alebo olejom, pokvapkáme polovičkou 
citróna. Pečieme v rúre. Teplota asi 180 stupňov Celzia, čas pečenia závisí 
od veľkosti pstruha. 

2. Vhodná príloha dukátiky: Očistené surové zemiaky nakrájame na 
kolieska, posypeme korením na zemiaky alebo drvenou rascou, 
pokvapkáme olejom, všetko spolu vymiešame v miske, vysypeme na 
plech, ktorý sme vystlali papierom na pečenie, a v rúre upečieme do 
červena pri teplote 180 stupňov Celzia 30 minút. Hodí sa kyslá smotana. 

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

o činnosti našej obecnej jednotky dobrovoľných hasičov  Veľkého 
Orvišťa za obdobie 9-12/ 2016.

   V zmysle plánovanej spolupráce  s OÚ Veľké Orvište  a OÚ okolitých 
obcí   sme sa zúčastnili  a organizačne zapojili do príprav a 
spoluorganizovania BOVO olympiády 2016.  Spolu s hasičmi z Bašoviec  
sme zabezpečili stavbu stanov a vytvorenie posedenia na ihrisku v 
Ostrove a na hasičských vozidlách Iveco Daily + prívesné vozíky sme 
sprevádzali všetkých účastníkov nesúťažnej disciplíny – rekreačná 
cyklojazda  na trati Ostrov-Očkov-Podolie-Pobedím-Bašovce-Veľké 
Orvište-Ostrov. 

   Pre žiakov MŠ a ZŠ Veľké Orvište sme pripravili opekačku na školskom 
dvore. Akcia bola zameraná ako kultúrno – spoločensko – športová 
aktivita na propagáciu hasičov s ukážkami hasičskej techniky a výstroje. 
Stretli sme sa s veľkým záujmom detí a akciu hodnotíme ako veľmi 
úspešnú s cieľom zopakovať ju minimálne 2x do roka. Chcem poďakovať 
zúčastneným členom DHZO: Jozefovi Šiškovi, Martinovi Paulovičovi, 

Hasiči sa tiež zúčastnili aj Hubertovskej oslavy patróna obce.  Spolu s 
členmi poľovníckeho združenia  sme sa po absolvovaní slávnostnej 
svätej omše  presunuli do kultúrneho domu,  kde prebehlo posedenie 
pri živej hudbe a pohostenie pre občanov Veľkého Orvišťa.

Na základe zmluvy o spolupráci s MŠ a ZŠ Veľké Orvište sme pomohli 
pri organizácii a obsluhe na rodičovskom plese.  Do tanca hrala skupina 
DUO SONG. Nad ránom sa k plesajúcim pripojili aj starostovia z   Ostrova  
a Očkova  s harmonikou a plesanie pokračovalo až do svitania.

Začiatok decembra sa niesol v duchu prípravy na kontrolu zverenej 
techniky zo strany HaZZ Piešťany  a obecnú zabíjačku. Obe akcie sme 
úspešne zvládli. Do konca roka  nás čaká ešte  zhodnotenie roka 2016 na 
členskej schôdzi, schvaľovanie rozpočtu a príprava plánu práce na rok 
2017.

Do roka 2017 si dovoľujeme zaželať všetkým občanom veľa zdravia, 
spokojnosti, aby sa splnili všetky sny a túžby. Nech sa nám vyhnú všetky 
nepríjemnosti, problémy  a aby sme si na Silvestra 2017 mohli povedať, 
že máme za sebou nádherný a úspešný rok.

Hasiči Veľké Orvište

Mariánovi Vavrincovi za pomoc  a podporu pri organizovaní tejto 
úspešnej akcie.

Začiatkom mesiaca október sme sa zúčastnili ako rozhodcovia na 
brannom preteku  mladých hasičov a záchranárov  v Rakoviciach. 
Súťažné družstvá plnili disciplíny ako streľba zo vzduchovky, hod 
granátom, určovanie vecných prostriedkov, testové otázky na tému 
Hasiči, zdravotná príprava ....

V sobotu 22.10.2016  sa začala nová etapa v živote Daniela a  Denisky. 
Zvuk svadobných zvonov, hasičské autá  a hasiči z Orvišťa a Bašoviec ich 
sprevádzali v ich najkrajší deň. Na spoločnej ceste životom im prajeme 
veľa slnečných dní a len to najlepšie, veľa lásky a porozumenia.  


