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Spoločenská kronika

V období od 01.09.2017 do 31.12.2017

Obec Veľké Orvište mala k 31.12.2017: 1 072 obyvateľov

Narodili sa:

Dávid Gabriš

Lucas Šiška

V období od 01.09.2017 do 31.12.2017 sa dožili:

Terézia Sumerová 80 rokov

Ján Košinár  80 rokov

Štefan Barabas     80 rokov

Hanicová Alžbeta 70 rokov

Rozlúčili sme sa:

Vojtech Nedorost

Jozef Maco

Zdeněk Jankech

Jozef Markech

január 2018

r

Novoročný príhovor
Vážení spoluobčania,

chvíľa, ktorou sme privítali nový 
rok, sa už pomaly vzďaľuje, všetci 
sme si v rodinách a s priateľmi 
potriasli rukou a popriali všetko 
najlepšie.

Rád by som sa týmto príhovorom 
pripojil k vašim blízkym a všetkých 
vás v novom roku čo najsrdečnejšie 
pozdravil.

Aj preto využívam túto príležitosť 
poďakovať sa vám, občanom, ktorí 
ste v uplynulom roku akoukoľvek 

formou prispeli k chodu a zveľadeniu našej obce, obohateniu jej 
spoločenského a kultúrneho diania.

Verím, že ľudské hodnoty v nás stále pretrvávajú, a preto mojím želaním 
je, aby sme v našom úsilí pokračovali aj naďalej. Vážme si predovšetkým 
jeden druhého, zachovávajme úctu k starším a pracujme tak, aby sme 
mohli byť hrdí na svoje skutky, na svoju obec a našim potomkom boli 
najlepším vzorom. Vytvárajme pre nich nielen šťastný a útulný domov, ale           
i príjemné a bezpečné spoločenské prostredie a verejné – kolektívne 
aktivity, ktoré napomáhajú rozvoju priateľstiev, vzájomnému 
spolunažívaniu a sociálnej súdržnosti.

Na záver mi dovoľte, milí spoluobčania, popriať Vám spolu so 
zástupcami našej samosprávy a taktiež v mene pracovníkov Obecného 
úradu do nového roku 2018 pevné zdravie, veľa lásky, porozumenia, ako aj 
veľa pracovných a osobných úspechov.

Pavol Paulovič, starosta obce

Ako sa nám darilo v roku 2017
V tomto článku si dovolím stručne a heslovite zrekapitulovať rok 2017 a 

tiež priblížiť našim občanom, aké práce plánujeme zrealizovať v roku 
2018. Na vykonanie nižšie uvedených prác sme získali dotácie vo výške 73 
470,52 € (Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo financií SR, UPSVaR, Fond 
na podporu umenia, Nadácia pre deti Slovenska, VÚC a ZSE). Tieto 

BOVO OLYMPIÁDA 2017

V Bašovciach bolo v sobotu 09.09.2017 rušno od skorého rána. Areál 
futbalového ihriska sa zmenil na veľkú kuchyňu pod holým nebom, kde to 
rozvoniavalo gulášom a horiacim drevom pod kotlami.

Na 3. ročníku BOVO Olympiády si v súťaži vo varení gulášu zmeralo sily 10 
družstiev. Každoročná cyklotrasa tento rok smerovala z Bašoviec cez Veľké 
Orvište do Ostrova, ďalej pokračovala okolo Očkova, cez Podolie, Pobedim 
a skončila sa opäť v Bašovciach. Po návrate cyklistov sa začalo súťaženie v 
rôznych športových a zábavných disciplínach. Účastníci si zmerali sily v 
nohejbale, v hode vrecom slamy a v hode na basketbalový kôš, ďalej v 

Školský športový deň

     Dňa 5. októbra 2017 sa uskutočnilo, za podpory Nadácie ZSE, v areáli 
ZŠ vo Veľkom Orvišti krásne športové podujatie. O tom, že škola nie je len o 
sedení v laviciach, ale aj o spoločných aktivitách, pri ktorých môžu žiaci 
spoznávať aj svet a činnosti mimo školských lavíc, sa presvedčili žiaci ZŠ 

finančné prostriedky sme získali vďaka zamestnancom obecného úradu, 
ktorí vypracovali kvalitné projekty. Vďaka aktivačným pracovníkom sme 
zase ušetrili finančné prostriedky, ktoré by sme vynaložili, keby sme 
niektoré práce museli robiť dodávateľsky. Preto všetkým zamestnancom 
obecného úradu, dobrovoľníkom a aktivačným zamestnancom aj touto 
formou ďakujem.

ZŠ – nové okná, rekonštrukcia vykurovania a nový umelý povrch na 
ihrisku, výsadba tují

MŠ – dokončená rekonštrukcia vykurovania, detské ihrisko pred 
budovou MŠ

Klub seniorov – zrekonštruovaný vnútorný priestor klubovne (omietky, 
strop), rekonštrukcia vykurovania

KD – rekonštrukcia vykurovania a príprava priestoru na centrum voľného 
času

Výdajňa stravy (pivničný priestor KD) – vykurovanie

Obecný úrad – nová kancelária

Knižnica – nové knihy

Chodníky – vybudovanie ďalších 100 m nového chodníka a 
zrekonštruovanie 100 m starého chodníka,

Odpad – zabezpečili sme uloženie a recyklovanie biologicky 
rozložiteľného odpadu (silážna jama), likvidovanie čiernych skládok, 
navýšenie kapacity kontajnerov, pomoc občanom pri uskladnení veľko-
objemného odpadu

Rozhlas – nová rozhlasová ústredňa, informovanosť občanov pomocou 
SMS

Technické vybavenie – vybavenie vozového parku (nové vozidlo, staršie 
vozidlo, vozík), nová kosačka, nový krovinorez a motorová píla

Bezpečnosť – merač rýchlosti

Detské ihriská – rekonštrukcia detského ihriska za KD (za pomoci 
dobrovoľníkov)

Plán na rok 2018
ZŠ – rekonštrukcia priestorov riaditeľne, sociálne zariadenia

MŠ – prepojenie miestností (zvýši sa kapacita umiestnených detí)

Posilňovňa – rekonštrukcia priestorov

Jedáleň MŠ, ZŠ – nová kuchynská linka a odsávanie

Dom smútku – výstavba pergoly

Klub seniorov – oprava fasády

Knižnica – modernizácia internetovej miestnosti

Rozhlas – doplnenie reproduktorov (ul. Školská, Obchodná, Pažitná, 
Južná a podľa potreby)

Osvetlenie (pri cintoríne – prechod k Šport baru, ul. Športová – za KD, ul. 
Obchodná)

Bezpečnosť – vjazd od obce Ostrov (minimálne merač rýchlosti), 
doplnenie dopravných značení, kamerový systém pred OcÚ, v prípade 
získania dotácie aj na vstupoch do obce

Požiarna zbrojnica – rekonštrukcia len v prípade získania dotácie

Odvodnenie – hlavnej komunikácie na vstupe od Piešťan

Chodník – budovanie nového chodníka dĺžky 150 m, rekonštrukcia 
starého chodníka dĺžky 300 m

Komunikácie – oprava ul. Obchodná, príprava dokumentácie na 
rekonštrukciu ul. Pažitnej

IBV – podpora výstavby rodinných domov v IBV – Mlyn

Zeleň – orez lipovej aleje pri hlavnej ceste, ďalšia výsadba drevín

Kostol – rekonštrukcia stropu a podlahy

Pavol Paulovič, starosta obce

Veľké Orvište, Ostrov a Pobedim. Súťažilo sa v troch disciplínach: vo 
vybíjanej, futbale a v hode na basketbalový kôš. Vďaka tomuto 
športovému dňu, Nadácie ZSE a p. Borovskému sme získali finančnú 
podporu na nové hádzanárske hliníkové bránky. Súťažilo sa s veľkým 
nasadením a ten, kto nesúťažil, aspoň povzbudzoval svojich spolužiakov. 
Žiaci našej školy sa umiestnili na prvom mieste, druhý skončili žiaci z 
Pobedima a tretia priečka patrila žiakom z Ostrova. Skutočným víťazom 
však bola dobrá nálada a radosť z pohybu. Po vynaloženej snahe boli všetci 
účastníci pozvaní na občerstvenie a súťažiaci boli odmenení sladkými 
cenami a diplomami.

Žiakom ďakujeme za predvedené výkony a športový zážitok.

Adela Jankechová

kopaní jedenástok a kopaní na presnosť, v BOVO triatlone, v BOVO 
maškrte,  (bez)orientačnom behu a v preťahovaní lanom. Nechýbala 
dobrá hudba, o ktorú sa postaral p. Peter Valko. Pre deti bol takisto 
pripravený program,  počas celého dňa sa mohli vyblázniť na nafukovacej 
šmýkačke. Porota mala ťažkú úlohu, aby z dobrých gulášov vybrala ten 

najlepší. Hlavnými "ochutnávačmi" boli starostovia a starostky z obcí 
Pobedim, Šterusy, Šípkové a Lúka.

Po všetkých disciplínach bolo hodnotenie nasledovné: prvé miesto 
zostalo doma v Bašovciach, druhé miesto obsadil Ostrov a na treťom 
mieste skončilo družstvo z Veľkého Orvišťa. Umiestnenie však nebolo 
podstatné, základom tejto už tradície boli samotní ľudia, ktorí prišli 
podporiť túto akciu, zabavili sa, vytvorili perfektnú atmosféru a nadviazali 
nové priateľstvá.

Ak by ste z gulášu a zo skvelej atmosféry radi ochutnali aj Vy, radi Vás 
privítame budúci rok v našej obci Veľké Orvište.

Adela Jankechová
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kopaní jedenástok a kopaní na presnosť, v BOVO triatlone, v BOVO 
maškrte,  (bez)orientačnom behu a v preťahovaní lanom. Nechýbala 
dobrá hudba, o ktorú sa postaral p. Peter Valko. Pre deti bol takisto 
pripravený program,  počas celého dňa sa mohli vyblázniť na nafukovacej 
šmýkačke. Porota mala ťažkú úlohu, aby z dobrých gulášov vybrala ten 

najlepší. Hlavnými "ochutnávačmi" boli starostovia a starostky z obcí 
Pobedim, Šterusy, Šípkové a Lúka.
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nové priateľstvá.

Ak by ste z gulášu a zo skvelej atmosféry radi ochutnali aj Vy, radi Vás 
privítame budúci rok v našej obci Veľké Orvište.

Adela Jankechová
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VOĽBY DO VÚC 2017
K volebným urnám si v sobotou 4. novembra našlo v Trnavskom kraji 

cestu 24,74 percenta voličov. Bolo to najmenej v rámci Slovenska, no 
najviac od prvých župných volieb v roku 2001. Tohtoročné župné voľby 
boli výnimočné. Boli totiž posledné samostatné voľby do VÚC. V roku 
2022 už budú regionálne a komunálne voľby spojené a ľudia si tak budú 
voliť zástupcov obce aj samosprávneho kraja naraz.

Volebná miestnosť v našej obci bola otvorená od 07:00 – 22:00 h. Z 903 
občanov svoje právo voliť využilo 390 občanov, čo predstavuje 43,19 
percent. Voliči si v Trnavskom kraji zvolili so ziskom 42,9 percenta hlasov 
Jozefa Viskupiča.

Napriek tomu, že na zvolenie za poslanca VÚC (TTSK) mi chýbalo 283 
hlasov, ďakujem všetkým našim občanom, ktorí ma prišli k urnám 
podporiť.

Pavol Paulovič, starosta obce

Oslava sv. Huberta vo Veľkom Orvišti
„Zver nielen loviť, ale hlavne chrániť a pochopiť jej význam v prírode“ - to 

je odkaz legendy o sv. Hubertovi.

Svätý Hubert ako patrón poľovníkov sa nachádza i v erbe našej obce. Pri 
príležitosti jeho sviatku sa 11. novembra 2017 konala v našej obci oslava. 

Sviatočnú svätú omšu odslúžil dôstojný pán Popelka, na omši sa zúčastnili 
aj členovia poľovníckeho združenia „Hubert“ z Veľkého Orvišťa, Bašoviec a 
Ostrova. V spolupráci s poľovníckym združením bol náš kostolík a sála 
kultúrneho domu krásne vyzdobené poľovníckymi trofejami.

Po skončení svätej omše sa všetci stretli v kultúrnom dome pri chutnom 
guláši, vínku a príjemnej hudbe. Na oslave sa podieľali poľovníci, ktorí 
poskytli mäso z diviny, pán Peter Djenka navaril guláš a pomáhali aj 
pracovníci OcÚ.

Teší nás, že oslava sv. Huberta sa stretla s veľkým záujmom obyvateľov 
obce, ktorí domov odchádzali spokojní, s úsmevom na tvári.

Naďa Vanglová

Obecná zabíjačka
 V našej obci sa v predvianočnom čase stala tradíciou obecná zabíjačka. 

Konala sa 9. decembra 2017 v spolupráci občianskeho združenia Deti 
Orvišťa s dobrovoľníkmi. 

 Na zabíjačku sa tešila celá dedina. Od skorého sobotňajšieho rána sa 
pred kultúrnym domom v štyroch kotlinách pripravovali zabíjačkové 
dobroty. Občania si mohli výrobky priamo zakúpiť na námestí v stánku a 
odniesť domov, prípadne si ihneď pochutnať na kapustnici, huspenine, 
pečenom mäsku a jaterničkách v sále kultúrneho domu. Záujem mali starí, 
mladí i cezpoľní občania. Hlavnú varešku držal v rukách pán Peter Djenka, 
ktorý mal okolo seba usilovných pomocníkov. Najmä pri miešaní kaše 
museli dávať pozor, aby neprihorela. Na chutné výrobky bolo počuť samé 
chvály. O veľkom záujme a spokojnosti ľudí o zabíjačkové maškrty svedčí 
to, že už o 11. hodine bolo vypredané.

 Ďakujeme organizátorom a už teraz sa všetci tešíme na ďalšiu zabíjačku. 

Naďa Vanglová 

Ilustračné fotoIlustračné fotoIlustračné foto

Polepšovňa pre všetkých
 V minulosti sa dávali deti do polepšovne, dnes sa posielajú do nápravno-

výchovných centier. Treba sa však zamyslieť nad tým, že žiadne dieťa 
neprišlo na svet zlé alebo neposlušné. Preto si položme niekoľko otázok. 
Venujeme sa svojim deťom dostatočne? Trávime s nimi voľný čas? 
Športujeme s nimi? A aj preto vám chce obec poskytnúť bezpečný priestor 
na trávenie voľného času.

 Náš Obecný úrad využil výzvu Nadácie pre deti Slovenska a pripravil 
projekt s názvom „Polepšovňa pre všetkých“. Obec nedisponuje žiadnou 
telocvičňou alebo športoviskom, kde by bolo možné športovať a stretávať 
sa za nepriaznivého počasia. Preto sme na „polepšovňu“ využili priestor 
kultúrneho domu, ktorý sme plánovali vybaviť bezpečnostnými prvkami 
(demontovateľné siete na okná, prepážky medzi jednotlivými 
športoviskami,…) a, samozrejme, moderným vykurovaním, ktorým rýchlo 
a efektívne nahrejeme priestor kultúrneho domu. Cieľom projektu je 
naučiť deti a mládež efektívne využívať voľný čas, stretávať sa a 

Úcta k starším
Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich mesiacov nám pripomína 

jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je 
ňou úcta k starším. Úcta  tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. 
Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby 
urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta k našim otcom a našim mamám. K 
našim prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali 
hladké.

Každý malý chlapec bude raz aj dedko. Dedka všetci v úcte majú, dedko 
vie vraj všetko, píše sa v jednej básni. Nepochybujeme, že niečo podobné 
platí aj pre ženy. Bolo by nedôstojné, aby sme zabúdali. Všetci raz budeme 
starí. Ale starší ľudia nie sú menejcenní. Sú krásni. Krásni vďaka svojej 
múdrosti. Prejavujme im úctu, pretože nám ešte vždy majú čo odovzdať – 
skúsenosti, poznatky, úctu k tradíciám a hlavne lásku. Človek sa učí celý 
život. A najlepším učiteľom sú jeho najbližší. Rodina. Rodičia či starí 
rodičia.

Preto sa aj v tomto roku,  piatok 13.10.2017,  konalo slávnostné 
posedenie pre dôchodcov našej obce v sále Kultúrneho domu Veľké 
Orvište. Organizátorom stretnutia bol ako tradične Obecný úrad spolu so 
sociálnou komisiou. Prítomným dôchodcom sa prihovoril a zaželal všetko 
najlepšie starosta obce Pavol Paulovič spolu s predsedníčkou sociálnej 
komisie Martou Kráľovičovou. Program bol obohatený o vystúpenie 
žiakov našej základnej školy. Do spevu a tanca im hrala hudobná skupina 
„DUO RELAX“ z Chtelnice. Prítomní sa skvele zabavili a pochutili na 
zabíjačkových špecialitách.

Adela Jankechová

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
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Púť do Marianky
Klub seniorov vo Veľkom Orvišti organizoval dňa 10.09.2017 púť do 

Marianky, ktorej sa zúčastnilo 53 občanov z našej obce. Marianka je 
najstarším pútnickým miestom v bývalom RAKÚSKO-UHORSKU. Každý rok 
ju navštívia tisíce pútnikov.

História pútnického miesta v Marianke podľa legendy siaha do roku 
1030, kedy nábožný pustovník na tomto mieste z dreva vytesal sošku 
Panny Márie. Po smrti kráľa Štefana však pustovník musel utiecť, pretože v 
Uhorsku došlo k občianskej vojne a rehoľníci sa ocitli v nebezpečenstve. O 
nájdení a opätovnom vystavení sošky v Marianke hovoria ďalšie legendy. 
Najstaršia zapísaná z nich je legenda mnícha Ferdinanda Grieskirchera z 
roku 1661. Podľa nej sa soška našla pri prameni s vodou, ktorá vrátila zrak 
slepému žobrákovi. Neskôr Marianka utrpela dekrétom Jozefa II. zo 7. 
februára 1786, ktorým zrušil rády a rehole kontemplatívneho zamerania, 
ktoré nevykonávali žiadnu sociálnu či charitatívnu činnosť. Ďalším úderom 
bola násilná likvidácia reholí komunistickým režimom v roku 1950. 
Napriek tomu do Marianky už po stáročia putujú veriaci, aby pred soškou 
Panny Márie prednášali Bohu svoje prosby a načerpali silu z mariánskeho 
prameňa. O mnohých uzdraveniach na tomto mieste svedčia desiatky 
ďakovných kamenných tabuliek.

Budem sa tešiť, ak sa v ďalších rokoch tejto našej už tradičnej púte 
zúčastní čo najviac našich občanov.

Gabriela Michelová - vedúca klubu seniorov

Gratulácie k okrúhlemu výročiu
V mesiaci december oslávili 80-tku p. Košinár Ján a p. Barabas Štefan. K 

narodeninám prajeme veľa, veľa zdravia, aby sa mohli dlho tešiť so svojimi 
najbližšími, deťmi, vnúčatami a pravnúčatami.

Na zdravie!

starosta obce a predseda sociálnej komisie pri OÚ

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Návštevy spoluobčanov
Tak ako každý rok, aj začiatkom Nového roku navštívil starosta p. Paulovič 

a p. Kráľovičová za sociálnu komisiu našich spoluobčanov v zariadeniach 
opatrovateľskej starostlivosti p. Sásikovú Máriu, p. Mišuru Pavla a p. 
Pavloviča Antona. Paľko Mišura sa nám pochválil, že vystupoval v Trnave 
na country festivale, tiež hral i spieval vianočné koledy pri štedrej večeri v 
ich zariadení. Daroval nám zbierku básní, ktoré sám napísal. So všetkými 
sme pospomínali na časy, keď žili v našej obci. Všetci nechali pozdravovať 
Orvišťancov.

starosta obce a predseda sociálnej komisie

MIKULÁŠ
Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary, nadelí ti radosti, čižmu 

plnú sladkostí.

Mikuláš v sále nášho kultúrneho domu predvečer jeho sviatku rozdával 
sladkosti všetkým prítomným deťom.

V nastávajúcom adventnom čase, v očakávaní najkrajších sviatkov roka, 
sa už stalo tradíciou stretávať sa s Mikulášom. Túto peknú tradíciu za 
spolupráce obecného zastupiteľstva s kultúrnou komisiou usporadúvame 
už každoročne. Deti základnej a materskej školy za pomoci svojich 
pedagógov pripravili pre Mikuláša ako i prítomných rodičov a starých 
rodičov pekný kultúrny program plný piesni, vianočných kolied, básni a 
vinšov. Svojím vystúpením potešili Mikuláša ako i všetkých prítomných a 
tak priblížili atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov. Mikuláš s dojatím 
sledoval ich zaujímavý program, prihovoril sa deťom láskavými slovami a 
záverom obdaroval deti sladkosťami. Poprial všetkým šťastné a 
požehnané prežitie vianočných sviatkov, veriac, že na budúci rok sa znovu 
stretneme.

Gabriela Michelová – predsedníčka kultúrnej komisie

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

komunikovať medzi sebou v realite, nie imaginárne na úrovni sociálnych 
sietí a súčasne im poskytnúť priestor kultúrneho domu na to, aby mohli 
športovaním rozvíjať svoju telesnú zdatnosť. 

 Vďaka Nadácii pre deti Slovenska sme na projekt s názvom „Polepšovňa 
pre všetkých“ získali finančnú dotáciu vo výške 2.300 €, za ktorú 
zabezpečíme klimatizačnú jednotku na báze tepelného čerpadla, 
športové pomôcky a bezpečnostné prvky na zrealizovanie športoviska. 
Klimatizačná jednotka tohto druhu je pre daný priestor efektívnym 
riešením, pretože rýchlo nahreje priestor a v letných mesiacoch môže 
tento priestor aj chladiť. V takýchto podmienkach budete môcť vy a vaše 
deti hrať stolný tenis, basketbal, šípky, stolný futbal a rôzne spoločenské 
hry. Priestor „polepšovne“ budú počas vyučovania využívať aj deti 
základnej školy, stolní tenisti v utorok a v piatok, v stredu a vo štvrtok počas 
zimnej prípravy hráči mládežníckych družstiev klubu TJ Slovan Veľké 
Orvište a vyhradený priestor pre verejnosť je počas každého víkendu (ak 
nie je v kultúrnom dome kultúrna akcia) v čase od 14.00 h do 21.00 h.

 Tento zaujímavý projekt by však nebolo možné zrealizovať bez podpory 
dobrovoľníkov. Vďaka našim občanom, ktorí pracovali na obecnej 
zabíjačke, sme z výťažku tejto akcie mohli zakúpiť ďalšie klimatizačné 
jednotky. Preto ďakujem všetkým dobrovoľníkom za ich prístup a 
obetavosť.

Pavol Paulovič, starosta obce 

S FLORIÁNOM BLIŽŠIE K OBČANOM
 Obecný úrad vo Veľkom Orvišti má v skúšobnej prevádzke rozhlasový 

systém Florián. Tento umožňuje vyhlásiť oznam aj mimo úradných hodín a 
v prípade záujmu rozpošle SMS-ky do Vašich domácností. Táto služba 
bude našim občanom poskytovaná bezplatne. Po vyhlásení oznamu príde 
do domácnosti SMS-ka so skráteným textom vyhlášky. Môžete si vybrať, 
ktorá skupina oznamov je pre Vás zaujímavá. Postačí, ak vypíšete súhlas o 
zaradení Vášho telefónneho mobilného čísla do rozhlasového systému a 
odovzdáte ho pracovníčkam obecného úradu. Týmto chceme dosiahnuť 
skvalitnenie služieb pre Vás, občanov, aby ste boli informovaní aj v 
prípade, že sa počas vyhlásenia v obci nenachádzate a napríklad 
plánovaná odstávka energie Vám nespôsobí problémy. Na prihlásenie do 
systému môžete použiť aj priložený formulár.

Pavol Paulovič, starosta obce

Predvianočná potravinová pomoc
Potravinové balíčky nie sú v našej obci žiadnou novinkou. Do rúk ľudí, 

ktorých najviac ohrozuje chudoba, putovali koncom decembra minulého 
roka už druhýkrát. Tak ako v minulom roku aj teraz sa jednalo o občanov, 
ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi, rodiny s deťmi s nižšími príjmami a 
o starších ľudí s nízkymi starobnými dôchodkami. Na nákupe potravín sa 
finančne podieľal Obecný úrad Veľké Orvište. Naša pomoc je síce len 
kvapkou v mori, ale veríme, že aj táto malá pomoc potešila našich 
spoluobčanov.

Naďa Vanglová

Gratulácia p. Sumerovej
Dňa 28.10.2017 oslávila krásne životné jubileum 80 rokov pani 

Sumerová Terézia. Starosta obce p. Paulovič, p. Kráľovičová a p. Michelová 
osobne pogratulovali oslávenkyni kyticou kvetov a zaželali do ďalších 
rokov hlavne zdravie a pohodu v kruhu svojich najbližších.

Ešte raz všetko najlepšie!

Kráľovičová Marta, predseda soc. komisie pri OÚ

ZO ŽIVOTA SENIOROV
Už niekoľko rokov funguje v našej obci klub seniorov Jazmín. V 

obnovených obecných priestoroch sa stretávame každý pondelok. Tu si 
vypijeme kávičku s nejakým koláčikom, ktorý pripravia naše členky. 
Podebatujeme, zahráme si karty a iné spoločenské hry. Ak má niekto z 
členov sviatok - životné jubileum, všetci členovia mu srdečne 
zablahoželajú a posedia si v družobnom rozhovore v príjemnom prostredí. 
Občas nás v klube navštívia rôzni hostia so svojím programom a tiež nás 
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Púť do Marianky
Klub seniorov vo Veľkom Orvišti organizoval dňa 10.09.2017 púť do 

Marianky, ktorej sa zúčastnilo 53 občanov z našej obce. Marianka je 
najstarším pútnickým miestom v bývalom RAKÚSKO-UHORSKU. Každý rok 
ju navštívia tisíce pútnikov.

História pútnického miesta v Marianke podľa legendy siaha do roku 
1030, kedy nábožný pustovník na tomto mieste z dreva vytesal sošku 
Panny Márie. Po smrti kráľa Štefana však pustovník musel utiecť, pretože v 
Uhorsku došlo k občianskej vojne a rehoľníci sa ocitli v nebezpečenstve. O 
nájdení a opätovnom vystavení sošky v Marianke hovoria ďalšie legendy. 
Najstaršia zapísaná z nich je legenda mnícha Ferdinanda Grieskirchera z 
roku 1661. Podľa nej sa soška našla pri prameni s vodou, ktorá vrátila zrak 
slepému žobrákovi. Neskôr Marianka utrpela dekrétom Jozefa II. zo 7. 
februára 1786, ktorým zrušil rády a rehole kontemplatívneho zamerania, 
ktoré nevykonávali žiadnu sociálnu či charitatívnu činnosť. Ďalším úderom 
bola násilná likvidácia reholí komunistickým režimom v roku 1950. 
Napriek tomu do Marianky už po stáročia putujú veriaci, aby pred soškou 
Panny Márie prednášali Bohu svoje prosby a načerpali silu z mariánskeho 
prameňa. O mnohých uzdraveniach na tomto mieste svedčia desiatky 
ďakovných kamenných tabuliek.

Budem sa tešiť, ak sa v ďalších rokoch tejto našej už tradičnej púte 
zúčastní čo najviac našich občanov.

Gabriela Michelová - vedúca klubu seniorov

Gratulácie k okrúhlemu výročiu
V mesiaci december oslávili 80-tku p. Košinár Ján a p. Barabas Štefan. K 

narodeninám prajeme veľa, veľa zdravia, aby sa mohli dlho tešiť so svojimi 
najbližšími, deťmi, vnúčatami a pravnúčatami.

Na zdravie!

starosta obce a predseda sociálnej komisie pri OÚ

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Návštevy spoluobčanov
Tak ako každý rok, aj začiatkom Nového roku navštívil starosta p. Paulovič 

a p. Kráľovičová za sociálnu komisiu našich spoluobčanov v zariadeniach 
opatrovateľskej starostlivosti p. Sásikovú Máriu, p. Mišuru Pavla a p. 
Pavloviča Antona. Paľko Mišura sa nám pochválil, že vystupoval v Trnave 
na country festivale, tiež hral i spieval vianočné koledy pri štedrej večeri v 
ich zariadení. Daroval nám zbierku básní, ktoré sám napísal. So všetkými 
sme pospomínali na časy, keď žili v našej obci. Všetci nechali pozdravovať 
Orvišťancov.

starosta obce a predseda sociálnej komisie

MIKULÁŠ
Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary, nadelí ti radosti, čižmu 

plnú sladkostí.

Mikuláš v sále nášho kultúrneho domu predvečer jeho sviatku rozdával 
sladkosti všetkým prítomným deťom.

V nastávajúcom adventnom čase, v očakávaní najkrajších sviatkov roka, 
sa už stalo tradíciou stretávať sa s Mikulášom. Túto peknú tradíciu za 
spolupráce obecného zastupiteľstva s kultúrnou komisiou usporadúvame 
už každoročne. Deti základnej a materskej školy za pomoci svojich 
pedagógov pripravili pre Mikuláša ako i prítomných rodičov a starých 
rodičov pekný kultúrny program plný piesni, vianočných kolied, básni a 
vinšov. Svojím vystúpením potešili Mikuláša ako i všetkých prítomných a 
tak priblížili atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov. Mikuláš s dojatím 
sledoval ich zaujímavý program, prihovoril sa deťom láskavými slovami a 
záverom obdaroval deti sladkosťami. Poprial všetkým šťastné a 
požehnané prežitie vianočných sviatkov, veriac, že na budúci rok sa znovu 
stretneme.

Gabriela Michelová – predsedníčka kultúrnej komisie

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

komunikovať medzi sebou v realite, nie imaginárne na úrovni sociálnych 
sietí a súčasne im poskytnúť priestor kultúrneho domu na to, aby mohli 
športovaním rozvíjať svoju telesnú zdatnosť. 

 Vďaka Nadácii pre deti Slovenska sme na projekt s názvom „Polepšovňa 
pre všetkých“ získali finančnú dotáciu vo výške 2.300 €, za ktorú 
zabezpečíme klimatizačnú jednotku na báze tepelného čerpadla, 
športové pomôcky a bezpečnostné prvky na zrealizovanie športoviska. 
Klimatizačná jednotka tohto druhu je pre daný priestor efektívnym 
riešením, pretože rýchlo nahreje priestor a v letných mesiacoch môže 
tento priestor aj chladiť. V takýchto podmienkach budete môcť vy a vaše 
deti hrať stolný tenis, basketbal, šípky, stolný futbal a rôzne spoločenské 
hry. Priestor „polepšovne“ budú počas vyučovania využívať aj deti 
základnej školy, stolní tenisti v utorok a v piatok, v stredu a vo štvrtok počas 
zimnej prípravy hráči mládežníckych družstiev klubu TJ Slovan Veľké 
Orvište a vyhradený priestor pre verejnosť je počas každého víkendu (ak 
nie je v kultúrnom dome kultúrna akcia) v čase od 14.00 h do 21.00 h.

 Tento zaujímavý projekt by však nebolo možné zrealizovať bez podpory 
dobrovoľníkov. Vďaka našim občanom, ktorí pracovali na obecnej 
zabíjačke, sme z výťažku tejto akcie mohli zakúpiť ďalšie klimatizačné 
jednotky. Preto ďakujem všetkým dobrovoľníkom za ich prístup a 
obetavosť.

Pavol Paulovič, starosta obce 

S FLORIÁNOM BLIŽŠIE K OBČANOM
 Obecný úrad vo Veľkom Orvišti má v skúšobnej prevádzke rozhlasový 

systém Florián. Tento umožňuje vyhlásiť oznam aj mimo úradných hodín a 
v prípade záujmu rozpošle SMS-ky do Vašich domácností. Táto služba 
bude našim občanom poskytovaná bezplatne. Po vyhlásení oznamu príde 
do domácnosti SMS-ka so skráteným textom vyhlášky. Môžete si vybrať, 
ktorá skupina oznamov je pre Vás zaujímavá. Postačí, ak vypíšete súhlas o 
zaradení Vášho telefónneho mobilného čísla do rozhlasového systému a 
odovzdáte ho pracovníčkam obecného úradu. Týmto chceme dosiahnuť 
skvalitnenie služieb pre Vás, občanov, aby ste boli informovaní aj v 
prípade, že sa počas vyhlásenia v obci nenachádzate a napríklad 
plánovaná odstávka energie Vám nespôsobí problémy. Na prihlásenie do 
systému môžete použiť aj priložený formulár.

Pavol Paulovič, starosta obce

Predvianočná potravinová pomoc
Potravinové balíčky nie sú v našej obci žiadnou novinkou. Do rúk ľudí, 

ktorých najviac ohrozuje chudoba, putovali koncom decembra minulého 
roka už druhýkrát. Tak ako v minulom roku aj teraz sa jednalo o občanov, 
ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi, rodiny s deťmi s nižšími príjmami a 
o starších ľudí s nízkymi starobnými dôchodkami. Na nákupe potravín sa 
finančne podieľal Obecný úrad Veľké Orvište. Naša pomoc je síce len 
kvapkou v mori, ale veríme, že aj táto malá pomoc potešila našich 
spoluobčanov.

Naďa Vanglová

Gratulácia p. Sumerovej
Dňa 28.10.2017 oslávila krásne životné jubileum 80 rokov pani 

Sumerová Terézia. Starosta obce p. Paulovič, p. Kráľovičová a p. Michelová 
osobne pogratulovali oslávenkyni kyticou kvetov a zaželali do ďalších 
rokov hlavne zdravie a pohodu v kruhu svojich najbližších.

Ešte raz všetko najlepšie!

Kráľovičová Marta, predseda soc. komisie pri OÚ

ZO ŽIVOTA SENIOROV
Už niekoľko rokov funguje v našej obci klub seniorov Jazmín. V 

obnovených obecných priestoroch sa stretávame každý pondelok. Tu si 
vypijeme kávičku s nejakým koláčikom, ktorý pripravia naše členky. 
Podebatujeme, zahráme si karty a iné spoločenské hry. Ak má niekto z 
členov sviatok - životné jubileum, všetci členovia mu srdečne 
zablahoželajú a posedia si v družobnom rozhovore v príjemnom prostredí. 
Občas nás v klube navštívia rôzni hostia so svojím programom a tiež nás 
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Výchovný koncert rodiny Hlbockých
Dňa 21.11.2017 sme privítali na základnej škole Katarínu, Petra a 

päťročného Jakubka Hlbockých. Prišli k nám s programom "Nesieme Vám 

novinu", ktorý sa orientuje na Vianoce, vianočné zvyky a tradície, ale aj 

zvyky, ktoré Vianociam predchádzajú. Začínali obdobím prichádzajúcej 

zimy na Martina, postupne prechádzali významnými dňami - Katarína, 

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Ing. Jana Gonová – riaditeľka MŠ

O - VO olympiáda
V septembri, hneď po nástupe do školy, dňa 8. 9. 2017 sme uskutočnili 

druhý ročník malej olympiády medzi žiakmi Ostrova a Veľkého Orvišťa. 
Tentoraz prišli žiaci Ostrova k nám. Súťažili sme vo vedomostnej súťaži, 
ktorá mala okruh otázok z prírodovedy, vesmíru, slovenského jazyka. 
Športová súťaž pozostávala napríklad z petangu, nosení vody, jazde na 
metle. Deti sa výborne zabávali, aj keď počasie nebolo ideálne. V tomto 
ročníku zvíťazili v oboch disciplínach tesne pred nami žiaci z Ostrova.

Jana Pálková

Európska noc mladých výskumníkov
Toto podujatie vzniklo z iniciatívy Európskej komisie v roku 2005 a 

odvtedy sa teší čoraz väčšej obľube. Tento rok sa do Noci výskumníkov 
zapojilo 33 krajín a viac ako 360 miest.

Každý rok koncom septembra žije Európa vedou. Noc výskumníkov je 
vynikajúca príležitosť motivovať mladých ľudí k tomu, aby si vybrali vedu 
ako svoje budúce povolanie. V škole sme pri tejto príležitosti uskutočnili 
niekoľko fyzikálnych pokusov, pri ktorých sme skúmali vodu, vzduch, 
magnety i pôsobenie vody na šišku. Hovorili sme o geneticky 
upravovaných potravinách, skúmali sme potraviny pod mikroskopom, na 
programe Stellárium sme opäť skúmali nekonečný vesmír. Pripomenuli 
sme si prvých kozmonautov.

Jana Pálková

Ondrej, Barbora, Mikuláš, Lucia a oboznamovali deti s rôznymi 

pranostikami a obradovými zvykmi. Vianočnú atmosféru navodili 

koledovaním, spievaním vianočných piesní, kolied, do ktorých zapojili i 

deti. Počas vystúpenia deti mali možnosť vidieť a počuť mnohé ľudové 

hudobné nástroje, ako sú fujara, rôzne píšťalky, píla, drumbľa, ozembuch, 

husle, ninera, signálny roh.

Výchovný koncert spĺňa kritériá požadované Ministerstvom kultúry SR, 

má kultúrno-vzdelávací charakter. Koncertu sa zúčastnili i deti materskej 

školy.

Deti i pedagógovia mali krásny umelecký zážitok a zažili vianočnú 

atmosféru v predstihu.

Daša Ábelová

poctí svojou návštevou aj pán starosta. Tak isto si niekedy robíme 
slávnostné posedenia pri rôznych príležitostiach. Pri príležitosti sviatkov 
dňa matiek a úcty k starším nás prídu s bohatým programom navštíviť deti 
zo základnej a materskej školy. Naposledy sme sa tak stretli na 
novoročnom posedení. Bolo krásne, príjemné s bohatým občerstvením a 
tombolou. Každý si domov odniesol pekný zážitok.

Verím, že sa táto aktivita páči našim členom a budú do klubu chodiť vo 
väčšom počte.

Gabriela Michelová – vedúca klubu

Zostaň – Bože

Pred jedlom sa chceme modliť,

o chlieb každodenný prosiť.

Nasýtiť nás Bože ráč

a požehnaj nám všetko čo nám dáš.

Cítime Tvoju prítomnosť

a si vždy náš najdrahší hosť.

Zostaň  - a najedz sa s nami.

Si ako slnečný paprsok,

ktorý nás príjemne hreje a hladí.

Zostaň – aspoň chvíľu, než dojeme

a potom sa ešte spolu pomodlíme.

Silou a láskou naplň naše dlane,

aby sme vládali pracovať,

kým slnko zapadne.

Ochraňuj nás vo dne v noci,

Očami občana
Dedinke sa opäť darí, všetci sme tomu veľmi radi.
Práca či oslavy – vždy sa to vydarí. Námahy to stojí veľa,
ale bez práce niet vydareného diela.
Spokojnosť a úsmev v tvári značí, že sa nám to takto páči.
Pri slávení Huberta nálada je vždy perfektná.
No dedinská zabíjačka, to je veľká makačka.
Ale radosť z nej my veru máme,
kapustnicu a chutné výrobky – vínkom zapíjame.
Vďaka Bohu za požehnanie, prácu a radosť,
kiež by jej bolo vždy dosť !

Mária Šišková - Michalová

životom sprevádzaj – a naše kroky,

vždy s láskou požehnávaj.

Nie iba prosiť, ale aj ďakovať vieme.

To – čo si nás naučil,

nikdy nezabudneme!

Zhora na nás hľadíš –

ako životom putujeme.

Modlitbou vrúcnou Ťa voláme –

či v dobrom alebo zlom sa topíme.

Nedovoľ – by z cesty správnej sme zišli –

zošli nám milosti, aby keď zavoláš –

k Tebe sme čistí prišli.

Mária Šišková  Michalová

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Materská škola vo Veľkom Orvišti
Materská škola vo Veľkom Orvišti má v súčasnosti zapísaných 24 detí, čo 

zodpovedá otvorenej jednej triede s dvoma pani učiteľkami.
V škôlke sa venujeme rôznym aktivitám. Na jeseň to bola spoločná 

opekačka detí a rodičov na dvore škôlky spojená s prezentáciou techniky a 
ukážkou činnosti hasičského zboru v našej obci. Takisto patrí veľká vďaka 
rodičom, ktorí spolu s deťmi vytvorili jesenné aranžérske práce na tému 
„Jeseň“.

V adventnom čase nás svojou prítomnosťou potešila rodina Hlbockých s 
pásmom piesní, kolied a ukážkami hier na rôzne hudobné nástroje.

Najväčšej obľube sa ale určite teší u detí oslava sv. Mikuláša, ktorá sa pre 

deti zo škôlky najskôr konala v kultúrnom dome vo Veľkom Orvišti, kde po 
pásme piesní, kolied a básní obdaroval Mikuláš deti zo škôlky balíčkami so 
sladkými dobrotami.

Vďaka niektorým rodičom detí ako aj sponzorom sme mohli absolvovať 
aj príchod Mikuláša po druhý-krát, a to priamo v našej materskej škole, 
kde boli deti obdarované novými hračkami ako aj sladkými dobrotami. K 
peknému predprázdninovému dňu prispeli aj pani kuchárky, ktoré deťom 
pripravili ovocné balíčky .

Touto cestou by som sa v mene nás učiteliek z Materskej školy vo Veľkom 
Orvišti chcela poďakovať tým rodičom, ktorí finančne prispeli na nákup 
hračiek a s ich podporou sme prispeli k tomu, že deti odchádzali na 
prázdniny s rozžiarenými očami.

Medzinárodná informatická súťaž iBobor
V tomto školskom roku boli v súťaži zmeny, a to nové kategórie Drobci a 

Nevidiaci. Deti boli s úlohami spokojné.
V utorok 7. novembra súťažili Drobci – 

žiaci tretieho ročníka v zostave Jakub 
Boris, Timotej Maco, Vanesa Táborská, 
Timea Vavrová, Simona Kyselová. V 
stredu 8. novembra súťažili Bobríci – 
žiaci štvrtého ročníka v zostave Nina 
Hornáková, Ivo Ondrejka a namiesto 
chorého Dominika Folajtára Michal 
Mikloška. Diplom získali Simonka 
Kyselová s počtom bodov 52 – 85 
percentil, Vanesa Táborská so 60 bodmi 

– 94 percentil, Timea Vavrová so 60 bodmi – 94 percentil, Ivo Ondrejka so 
72 bodmi – 88 percentil, Michal Mikloška s 68 bodmi – 81 percentil. 
Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy a blahoželáme.

Jana Pálková

Školský športový deň
Dňa 5.10.2017 sa uskutočnil Školský športový deň v areáli ZŠ. Podujatia 

sa zúčastnili aj žiaci ZŠ Pobedim a ZŠ Ostrov. Deti súťažili medzi sebou v 
minifutbale, vybíjanej a v hode na basketbalový kôš. Počasie nám 
spočiatku neprialo, ale nakoniec sme všetky disciplíny zvládli. Športové 
podujatie začalo slávnostným nástupom, privítaním a predstavením 
rozhodcov jednotlivých disciplín. Rozhodcom minifutbalu bol p. Jozef 
Bartko st., ďalšie rozhodkyne boli p. Pálková a p. Sedláková.

Našim žiakom sa darilo vo všetkých disciplínach. Vo vybíjanej dievčatá 
získali 1. miesto. Chlapci obsadili v minifutbale 2. miesto - po ZŠ Pobedim. 
V hode na basketbalový kôš naše zmiešané družstvo vybojovalo 1. miesto, 
a tak sme v celkovom poradí získali 1. miesto. Všetky súťažiace družstvá 
získali diplomy a sladké odmeny.

Podujatie sa organizovalo na základe obcou podaného projektu "Školský 
športový deň", v rámci ktorého sme získali prenosné hliníkové 
hádzanárske bránky. Pani kuchárky s pracovníčkami Obecného úradu 
pripravili zúčastneným žiakom chutné občerstvenie. Poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí sa podieľali na tomto projekte.

Daša Ábelová
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Výchovný koncert rodiny Hlbockých
Dňa 21.11.2017 sme privítali na základnej škole Katarínu, Petra a 

päťročného Jakubka Hlbockých. Prišli k nám s programom "Nesieme Vám 

novinu", ktorý sa orientuje na Vianoce, vianočné zvyky a tradície, ale aj 

zvyky, ktoré Vianociam predchádzajú. Začínali obdobím prichádzajúcej 

zimy na Martina, postupne prechádzali významnými dňami - Katarína, 

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Ing. Jana Gonová – riaditeľka MŠ

O - VO olympiáda
V septembri, hneď po nástupe do školy, dňa 8. 9. 2017 sme uskutočnili 

druhý ročník malej olympiády medzi žiakmi Ostrova a Veľkého Orvišťa. 
Tentoraz prišli žiaci Ostrova k nám. Súťažili sme vo vedomostnej súťaži, 
ktorá mala okruh otázok z prírodovedy, vesmíru, slovenského jazyka. 
Športová súťaž pozostávala napríklad z petangu, nosení vody, jazde na 
metle. Deti sa výborne zabávali, aj keď počasie nebolo ideálne. V tomto 
ročníku zvíťazili v oboch disciplínach tesne pred nami žiaci z Ostrova.

Jana Pálková

Európska noc mladých výskumníkov
Toto podujatie vzniklo z iniciatívy Európskej komisie v roku 2005 a 

odvtedy sa teší čoraz väčšej obľube. Tento rok sa do Noci výskumníkov 
zapojilo 33 krajín a viac ako 360 miest.

Každý rok koncom septembra žije Európa vedou. Noc výskumníkov je 
vynikajúca príležitosť motivovať mladých ľudí k tomu, aby si vybrali vedu 
ako svoje budúce povolanie. V škole sme pri tejto príležitosti uskutočnili 
niekoľko fyzikálnych pokusov, pri ktorých sme skúmali vodu, vzduch, 
magnety i pôsobenie vody na šišku. Hovorili sme o geneticky 
upravovaných potravinách, skúmali sme potraviny pod mikroskopom, na 
programe Stellárium sme opäť skúmali nekonečný vesmír. Pripomenuli 
sme si prvých kozmonautov.

Jana Pálková

Ondrej, Barbora, Mikuláš, Lucia a oboznamovali deti s rôznymi 

pranostikami a obradovými zvykmi. Vianočnú atmosféru navodili 

koledovaním, spievaním vianočných piesní, kolied, do ktorých zapojili i 

deti. Počas vystúpenia deti mali možnosť vidieť a počuť mnohé ľudové 

hudobné nástroje, ako sú fujara, rôzne píšťalky, píla, drumbľa, ozembuch, 

husle, ninera, signálny roh.

Výchovný koncert spĺňa kritériá požadované Ministerstvom kultúry SR, 

má kultúrno-vzdelávací charakter. Koncertu sa zúčastnili i deti materskej 

školy.

Deti i pedagógovia mali krásny umelecký zážitok a zažili vianočnú 

atmosféru v predstihu.

Daša Ábelová

poctí svojou návštevou aj pán starosta. Tak isto si niekedy robíme 
slávnostné posedenia pri rôznych príležitostiach. Pri príležitosti sviatkov 
dňa matiek a úcty k starším nás prídu s bohatým programom navštíviť deti 
zo základnej a materskej školy. Naposledy sme sa tak stretli na 
novoročnom posedení. Bolo krásne, príjemné s bohatým občerstvením a 
tombolou. Každý si domov odniesol pekný zážitok.

Verím, že sa táto aktivita páči našim členom a budú do klubu chodiť vo 
väčšom počte.

Gabriela Michelová – vedúca klubu

Zostaň – Bože

Pred jedlom sa chceme modliť,

o chlieb každodenný prosiť.

Nasýtiť nás Bože ráč

a požehnaj nám všetko čo nám dáš.

Cítime Tvoju prítomnosť

a si vždy náš najdrahší hosť.

Zostaň  - a najedz sa s nami.

Si ako slnečný paprsok,

ktorý nás príjemne hreje a hladí.

Zostaň – aspoň chvíľu, než dojeme

a potom sa ešte spolu pomodlíme.

Silou a láskou naplň naše dlane,

aby sme vládali pracovať,

kým slnko zapadne.

Ochraňuj nás vo dne v noci,

Očami občana
Dedinke sa opäť darí, všetci sme tomu veľmi radi.
Práca či oslavy – vždy sa to vydarí. Námahy to stojí veľa,
ale bez práce niet vydareného diela.
Spokojnosť a úsmev v tvári značí, že sa nám to takto páči.
Pri slávení Huberta nálada je vždy perfektná.
No dedinská zabíjačka, to je veľká makačka.
Ale radosť z nej my veru máme,
kapustnicu a chutné výrobky – vínkom zapíjame.
Vďaka Bohu za požehnanie, prácu a radosť,
kiež by jej bolo vždy dosť !

Mária Šišková - Michalová

životom sprevádzaj – a naše kroky,

vždy s láskou požehnávaj.

Nie iba prosiť, ale aj ďakovať vieme.

To – čo si nás naučil,

nikdy nezabudneme!

Zhora na nás hľadíš –

ako životom putujeme.

Modlitbou vrúcnou Ťa voláme –

či v dobrom alebo zlom sa topíme.

Nedovoľ – by z cesty správnej sme zišli –

zošli nám milosti, aby keď zavoláš –

k Tebe sme čistí prišli.

Mária Šišková  Michalová

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Materská škola vo Veľkom Orvišti
Materská škola vo Veľkom Orvišti má v súčasnosti zapísaných 24 detí, čo 

zodpovedá otvorenej jednej triede s dvoma pani učiteľkami.
V škôlke sa venujeme rôznym aktivitám. Na jeseň to bola spoločná 

opekačka detí a rodičov na dvore škôlky spojená s prezentáciou techniky a 
ukážkou činnosti hasičského zboru v našej obci. Takisto patrí veľká vďaka 
rodičom, ktorí spolu s deťmi vytvorili jesenné aranžérske práce na tému 
„Jeseň“.

V adventnom čase nás svojou prítomnosťou potešila rodina Hlbockých s 
pásmom piesní, kolied a ukážkami hier na rôzne hudobné nástroje.

Najväčšej obľube sa ale určite teší u detí oslava sv. Mikuláša, ktorá sa pre 

deti zo škôlky najskôr konala v kultúrnom dome vo Veľkom Orvišti, kde po 
pásme piesní, kolied a básní obdaroval Mikuláš deti zo škôlky balíčkami so 
sladkými dobrotami.

Vďaka niektorým rodičom detí ako aj sponzorom sme mohli absolvovať 
aj príchod Mikuláša po druhý-krát, a to priamo v našej materskej škole, 
kde boli deti obdarované novými hračkami ako aj sladkými dobrotami. K 
peknému predprázdninovému dňu prispeli aj pani kuchárky, ktoré deťom 
pripravili ovocné balíčky .

Touto cestou by som sa v mene nás učiteliek z Materskej školy vo Veľkom 
Orvišti chcela poďakovať tým rodičom, ktorí finančne prispeli na nákup 
hračiek a s ich podporou sme prispeli k tomu, že deti odchádzali na 
prázdniny s rozžiarenými očami.

Medzinárodná informatická súťaž iBobor
V tomto školskom roku boli v súťaži zmeny, a to nové kategórie Drobci a 

Nevidiaci. Deti boli s úlohami spokojné.
V utorok 7. novembra súťažili Drobci – 

žiaci tretieho ročníka v zostave Jakub 
Boris, Timotej Maco, Vanesa Táborská, 
Timea Vavrová, Simona Kyselová. V 
stredu 8. novembra súťažili Bobríci – 
žiaci štvrtého ročníka v zostave Nina 
Hornáková, Ivo Ondrejka a namiesto 
chorého Dominika Folajtára Michal 
Mikloška. Diplom získali Simonka 
Kyselová s počtom bodov 52 – 85 
percentil, Vanesa Táborská so 60 bodmi 

– 94 percentil, Timea Vavrová so 60 bodmi – 94 percentil, Ivo Ondrejka so 
72 bodmi – 88 percentil, Michal Mikloška s 68 bodmi – 81 percentil. 
Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy a blahoželáme.

Jana Pálková

Školský športový deň
Dňa 5.10.2017 sa uskutočnil Školský športový deň v areáli ZŠ. Podujatia 

sa zúčastnili aj žiaci ZŠ Pobedim a ZŠ Ostrov. Deti súťažili medzi sebou v 
minifutbale, vybíjanej a v hode na basketbalový kôš. Počasie nám 
spočiatku neprialo, ale nakoniec sme všetky disciplíny zvládli. Športové 
podujatie začalo slávnostným nástupom, privítaním a predstavením 
rozhodcov jednotlivých disciplín. Rozhodcom minifutbalu bol p. Jozef 
Bartko st., ďalšie rozhodkyne boli p. Pálková a p. Sedláková.

Našim žiakom sa darilo vo všetkých disciplínach. Vo vybíjanej dievčatá 
získali 1. miesto. Chlapci obsadili v minifutbale 2. miesto - po ZŠ Pobedim. 
V hode na basketbalový kôš naše zmiešané družstvo vybojovalo 1. miesto, 
a tak sme v celkovom poradí získali 1. miesto. Všetky súťažiace družstvá 
získali diplomy a sladké odmeny.

Podujatie sa organizovalo na základe obcou podaného projektu "Školský 
športový deň", v rámci ktorého sme získali prenosné hliníkové 
hádzanárske bránky. Pani kuchárky s pracovníčkami Obecného úradu 
pripravili zúčastneným žiakom chutné občerstvenie. Poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí sa podieľali na tomto projekte.

Daša Ábelová
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ŠPORT, HASIČI a RYBÁRI

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

činnosti našej obecnej jednotky dobrovoľných hasičov Veľkého Orvišťa za 
obdobie september až december 2017.

V zmysle plánovanej spolupráce s OÚ Veľké Orvište a OÚ okolitých obcí 
sme sa zúčastnili a organizačne zapojili do príprav a spoluorganizovania 
BOVO olympiády 2017. Spolu s hasičmi z Bašoviec sme zabezpečili stavbu 
stanov a vytvorenie posedenia na ihrisku v Bašovciach a na hasičských 
vozidlách Iveco Daily + prívesné vozíky sme sprevádzali všetkých 
účastníkov nesúťažnej disciplíny – rekreačná cyklojazda na trati Bašovce - 
Veľké Orvište - Ostrov – Očkov – Podolie – Pobedim - Bašovce. Po ukončení 
BOVO sme sa zase postarali o spratanie všetkého materiálu z ihriska v 
Bašovciach a jeho následné uskladnenie v našom KD.

V októbri 2017 sme sa zúčastnili ako technická podpora s Ivecom Daily a 
zároveň ako rozhodca jesenného kola branného preteku Mladý hasič a 
záchranár v Horných Otrokovciach.

Pre žiakov MŠ a ZŠ Veľké Orvište sme pripravili na školskom dvore 
opekačku. Akcia bola zameraná ako kultúrno – spoločensko – športová 
aktivita na propagáciu hasičov s ukážkami hasičskej techniky a výstroje. 
Deti aj rodičia si mohli preskúšať streľbu so vzduchovky, hod granátom na 
cieľ, prácu s ručnou striekačkou. O občerstvenie pre prítomné deti sa 
postaral p. Róbert Janota a DHZO, materiál na zručnostné disciplíny 
zapožičala Úo DPO Piešťany a Hlohovec a posedenie zapožičal OÚ Veľké 
Orvište. Touto cestou chceme poďakovať všetkým spoluorganizátorom aj 
zúčastneným. Už teraz môžeme sľúbiť, že na rok 2018 pripravujeme ďalšie 
prekvapenie pre všetky deťúrence i rodičov.

Dňa 29.10.2017 zasiahla opäť našu obec veterná smršť. Po upokojení 
búrlivého vetra trojčlenná hliadka odpratala vyvrátený strom v 
predzáhradke rodinného domu p. Ing. Stanislava Šišku. Nakoľko vyvrátený 
strom zostal korunou opretý o vedľajší RD, zásah bol vykonaný pomocou 
rebríka a motorovej píly tak, aby nedošlo k poškodeniu fasády.

Dňa 30.11.2017 vykonala OR HaZZ Piešťany kontrolu zápožičky vozidla 
Iveco Daily zvereného obci Veľké Orvište, resp. našej DHZO. Výsledok 
kontroly konštatuje používanie v zmysle všetkých dohôd a o zverené 
vozidlo je postarané tak, aby bola zaručená okamžitá použiteľnosť v 
prípade požiadavky OS HaZZ Trnava.

DHZO v spolupráci s OÚ sa uchádza o získanie prostriedkov z MV SR na 
rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Podľa vyjadrenia DPO bude na 
jednotlivé obce v priebehu decembra 2017 až februára 2018 doručené 

vyjadrenie k žiadosti, resp. poukázané prostriedky na rekonštrukciu.

V tomto roku sa dožili dvaja naši dlhoroční členovia – p. Ľubomír Šiška a 
p. Libor Šiška významného životného jubilea 70 rokov. Preto si aj touto 
cestou dovoľujeme poďakovať im za dlhoročnú činnosť a so želaním 
pevného zdravia sa pripájame ku gratulantom.

Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!

DHZO Veľké Orvište

Deviata rybárska sezóna sa blíži k záveru

Každoročne na členskej schôdzi vo februári si naše združenie určí priority 
na nastávajúci rok. Dohodneme sa, čo sa bude na rybníku diať, do akých 
aktivít sa pustíme, aby sme ich dokázali splniť a na konci roka mohli 
bilancovať s úsmevom a vetou: „Tento rok sa to podarilo.“ Organizovanie 
rôznych pretekov v love rýb berieme už viac-menej ako samozrejmosť, 
nakoľko preteky patria k našej činnosti a v neposlednom rade prispievajú 
do rozpočtu nášho združenia. Aj tento rok sme pripravili štvoro pretekov 
počas celého roka.

K aktivitám nášho združenia patria aj činnosti na zveľadenie nášho 
rybníka a jeho okolia. Tento rok sa nám podarilo dokončiť sociálne 
zariadenie, ktoré slúži pre potreby nielen členov ale aj návštevníkov 
rybníka. Na toalety sme právom hrdí a ocenil ich nejeden súťažiaci počas 
pretekov. Ďalšou aktivitou, v ktorej budeme naďalej pokračovať, je 
spevňovanie brehov rybníka. Začali sme od južnej strany a podarilo sa 
nám spevniť celú stranu od ihriska svahovačkami, ktoré sme zaliali 
betónom. Tiež sme rozšírili počet prístreškov v okolí rybníka, ktoré slúžia 
najmä v nepriaznivom počasí. Tieto „búdy“ vyvolali v priebehu roka u 
niektorých občanov aj pár negatívnych názorov na ich prevedenie. Kritické 
názory sa k nám dostali, prehodnotili sme ich a zvážime kroky, ako urobiť 
nápravu a vylepšiť tak estetickú stránku prístreškov. Samozrejme, sme 
otvorení aj iným názorom, podnetom a pripomienkam našich občanov, 
ktorí vedia prispieť k rozvoju združenia, resp. k zveľadeniu prostredia 
nášho spoločného rybníka.

Jeseň na rybníku bola klasickou prívlačovou zábavou, a to v pravom 
zmysle slova. Vedenie združenia rozhodlo o bohatom zarybnení, nakúpilo 
600 kilogamov pstruha potočného, ktorý bol základom pre už siedmy 
ročník orvištského blyskáča. Prvú októbrovú sobotu sa na štart postavil 
rekordný počet loviacich, ktorých bolo až 70. Chytalo sa spôsobom A a B, 
každá skupina po štyri kolá. Po výslednom zrátaní bodov sa na novom 
bicykli odviezol domov víťaz Ľuboš Vavro zo Šurian, druhý bol Vladimír 
Kabát z Vrbového a tretí skončil Juraj Vančík z Nitry. Kvalitu pretekov 
odzrkadľuje aj počet ulovených pstruhov, ktorých číslo sa približovalo k 
600 kusom. Samozrejme, väčšina skončila opäť vo vode.

Kedže prívlači na našom rybníku patria aj preteky organizované 
profesionálmi združenými vo Favorite jazerná pstruhová liga, tieto sa 
uskutočnili koncom októbra. Víťazom sa stal Juraj Hrivnák. Pre potreby 

Zober loptu a odlož mobil
V prvej polovici roku 2017 prebehla jarná časť futbalovej súťaže ObFZ TT 

2016/2017. V súťažiach ObFZ TT mal náš klub TJ Slovan Veľké Orvište 

družstvo mužo v VI. lige a družstvo žiakov U-15 v V. lige. Náš futbalový klub 

v tomto čase zastrešoval predseda združenia p. Igor Belica ml., ktorý už 

skôr avizoval, že to bude pravdepodobne jeho posledná sezóna v tejto 

funkcii. Družstvo mužov skončilo nakoniec na 13. mieste a družstvo žiakov 

na 12. mieste. Do nového ročníka 2017/2018 náš klub prihlásil 3 družstvá 

(muži - VI. liga ObFZ TT, žiaci U-15 – V. liga ObFZ TT a prípravka U-13 – sk.C 

ObFZ TT). Po tom, ako sa nepodarilo pred začiatkom súťaže poskladať 

družstvo mužov, bolo zo súťaže následne odhlásené. Nový výbor na čele s 

predsedom Pavlom Paulovičom a za pomoci členov Jaroslava Vavrinca ml. 

a Juraja Sumera pokračoval v práci s mládežou. Vzhľadom na to, že 

družstvo žiakov U-15 bolo vo svojom druhom ročníku a novozaložené 

družstvo prípravky U-13 v prvom ročníku, nebolo jednoduché družstvá 

zastabilizovať a zabezpečiť ich chod. Po jesennej časti tohto futbalového 

ročníka prezimujú družstvá žiakov a prípravky zhodne na 9. mieste. Za 

pomoci sponzorov Kellys Bike Company s.r.o., Zempres s.r.o. a SSI Schäfer 

s.r.o. sa nám podarilo vystrojiť na kvalitnej úrovni mládežnícke družstvá. 

Zabezpečili sa tréningové pomôcky, dresy a teplákové súpravy. Vďaka pani 

Renáte Belicovej sme získali tréningové lopty a čistiace prostriedky. V roku 

2017 sme zrekonštruovali areál futbalového ihriska TJ Slovan, za pomoci 

obecných aktivačných zamestnancov sme vybudovali sieťovú zábranu za 

severnou bránou a sieťovú zábranu za multifunkčným ihriskom. 

Najväčšou investíciou nášho klubu bolo vybudovanie umelého 

zavlažovania na hlavnej hracej ploche. Investičné práce bolo možné 

zrealizovať len na základe toho, že predchádzajúce vedenie získalo 

finančné prostriedky z 2 percent dane z príjmov fyzických a právnických 

osôb, ďalej futbalový klub získal finančné prostriedky za prestup hráča 

Matúša Kuníka. Tiež časť obecnej dotácie sa nedočerpala, pretože 

družstvo mužov bolo odhlásené zo súťaže a financie sme získali aj z 

odchodu mužov na hosťovanie. Faktom je, že zrealizovanie zavlažovania je 

investíciou do obecného majetku a tento systém ušetrí aj obci finančné 

prostriedky. Do jarnej časti 2018 vstupuje výbor TJ s nemalými víziami. Za 

pomoci dotácie SFZ budú mať hráči prípravky U-13 na nové tréningové 

lopty veľkosť č.4 a naše brány, vďaka novým sieťam, získajú kvalitatívnejší 

efekt ako i krajší dizajn. Chceme sa naďalej venovať mládeži, pokračovať 

vo výchove našich hráčov, a tým vytvárať aj voľnočasový priestor pre naše 

deti. V roku 2018 bude náš klub oslavovať 90 rokov od založenia a naším 

prianím je prihlásiť družstvo mužov do súťažného ročníka 2018/2019. Aj 

preto je dôležité, aby sa rozšíril výbor TJ o občanov, ktorí majú chuť 

pracovať pre TJ Slovan Veľké Orvište. Z morálneho hľadiska je potrebné, 

aby domáci hráči naštartovali svoje sebavedomie a vrátili klubu to, že ich 

zasvätil do tajomstiev tohto krásneho športu. Teraz je príležitosť, ako sa 

odvďačiť klubu práve v období, keď ich klub najviac potrebuje. Predsa, bez 

hráčov sa hrať nedá. Ďalej očakávame od rodičov, že budú naďalej 

podporovať svoje deti vo výchove k futbalu, zveria nám ich do rúk a budú 

nápomocní a súdržní počas súťažného ročníka. Spolu tak vytvoríme jednu 

veľkú futbalovú rodinu vo Veľkom Orvišti, za čom vám vopred patrí veľká 

vďaka.

Pavol Paulovič, predseda TJ

Z činnosti "Starých pánov"
Naši "Starí páni" si pozvali v auguste na hodový zápas Veľké Bielice 

/sobota/ a starostov ZMOS /pondelok/. Potom v septembri k nám zavítala 

družobná obec Šakvice /okr. Břeclav/. Po vrúcnom zvítaní nasledoval 

futbalový zápas. Naši starí páni zvíťazili 8:2. V príjemnej atmosfére 

posedenia a občerstvenia sa debatovalo do neskorých nočných hodín. 

Nadviazala sa spolupráca DHZ /naši hasiči/ so Šakvičanmi. Termín 

pozvania na r. 2018 určia včas, aby sme prišli v hojnom počte aj s 

manželkami, priateľkami... Potom sa naši hostia vybrali na cestu domov.

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí pomáhajú zabezpečovať tieto 

športové akcie a prajem im do nového roku 2018 veľa zdravia, 

trpezlivosti, pochopenia, úcty, pokory.

Jozef Valo - zástupca starostu

ŠPORT, HASIČI a RYBÁRI

Vedeli ste, že.......
.....súčasťou vianočnej tabule je vyprážaný kapor so zemiakovým 

šalátom? Tento pokrm, ale nie je až tak tradičný, ako sa mnohí 
domnievajú. Kapra zaviedla až v 19. storočí vďaka svojej kuchárskej knižke 
Magdalena Dobromila Rettigová a zemiakový šalát sa k nám dostal až po 
druhej svetovej vojne z Ruska.

...... Doktor Kevin Warburton dokázal výskumom, že ryby sú celkom 
inteligentné, kapor chytený rybárom si najmenej ďalší rok túto skúsenosť 
pamätá a môže sa nahodenému háčiku vyhýbať dlhé mesiace.

Jozef Kováčik, predseda RZ Záhumnie

pretekov bolo zakúpených ďalších 400 kg pstruhov, ktorí sa rozplávali v 
rybníku pár dní pred pretekmi. Na základe dohody s profesionálmi, všetky 
ulovené pstruhy sa vrátili naspäť do vody. Suma sumárum - jedna tona 
pstruhov plávala v rybníku pre členov združenia k uloveniu. Až sčítanie 
úlovkov v januári nám presne povie, akí sme boli šikovní a koľko pstruhov 
si ešte užíva slobodu.

Veľkým pozitívom práce združenia je aj fakt, že z roka na rok nám pribúda 
záujemcov o rybárčenie na našom rybníku z radov „cezpoľných rybárov“ 
na jeden deň. Prídu k nám a aktívnym oddychom pri rybolove ulovia aj 
väčšie ryby. Ak miera kapra presahuje 65 cm, ryba musí ísť naspät do 
rybníka. Odfotením sa s kapitálnym úlovkom nám robia pozitívnu 
reklamu, ktorá sa šíri najmä sociálnymi sieťami do šíreho sveta. (príloha 
obr. Miro Králik kapor 75 cm)

Na záver mi dovoľte v mene členov nášho združenia popriať Vám 
pokojné a štedré Vianoce a všetko dobré do nového roka, do ktorého ho 
Vám želám vykročenie tou správnou nohou.

Jozef Kováčik, predseda RZ Záhumnie



júl 2011 Orvištské noviny-10- Orvištské noviny -11-január 2018 január 2018

ŠPORT, HASIČI a RYBÁRI

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

činnosti našej obecnej jednotky dobrovoľných hasičov Veľkého Orvišťa za 
obdobie september až december 2017.

V zmysle plánovanej spolupráce s OÚ Veľké Orvište a OÚ okolitých obcí 
sme sa zúčastnili a organizačne zapojili do príprav a spoluorganizovania 
BOVO olympiády 2017. Spolu s hasičmi z Bašoviec sme zabezpečili stavbu 
stanov a vytvorenie posedenia na ihrisku v Bašovciach a na hasičských 
vozidlách Iveco Daily + prívesné vozíky sme sprevádzali všetkých 
účastníkov nesúťažnej disciplíny – rekreačná cyklojazda na trati Bašovce - 
Veľké Orvište - Ostrov – Očkov – Podolie – Pobedim - Bašovce. Po ukončení 
BOVO sme sa zase postarali o spratanie všetkého materiálu z ihriska v 
Bašovciach a jeho následné uskladnenie v našom KD.

V októbri 2017 sme sa zúčastnili ako technická podpora s Ivecom Daily a 
zároveň ako rozhodca jesenného kola branného preteku Mladý hasič a 
záchranár v Horných Otrokovciach.

Pre žiakov MŠ a ZŠ Veľké Orvište sme pripravili na školskom dvore 
opekačku. Akcia bola zameraná ako kultúrno – spoločensko – športová 
aktivita na propagáciu hasičov s ukážkami hasičskej techniky a výstroje. 
Deti aj rodičia si mohli preskúšať streľbu so vzduchovky, hod granátom na 
cieľ, prácu s ručnou striekačkou. O občerstvenie pre prítomné deti sa 
postaral p. Róbert Janota a DHZO, materiál na zručnostné disciplíny 
zapožičala Úo DPO Piešťany a Hlohovec a posedenie zapožičal OÚ Veľké 
Orvište. Touto cestou chceme poďakovať všetkým spoluorganizátorom aj 
zúčastneným. Už teraz môžeme sľúbiť, že na rok 2018 pripravujeme ďalšie 
prekvapenie pre všetky deťúrence i rodičov.

Dňa 29.10.2017 zasiahla opäť našu obec veterná smršť. Po upokojení 
búrlivého vetra trojčlenná hliadka odpratala vyvrátený strom v 
predzáhradke rodinného domu p. Ing. Stanislava Šišku. Nakoľko vyvrátený 
strom zostal korunou opretý o vedľajší RD, zásah bol vykonaný pomocou 
rebríka a motorovej píly tak, aby nedošlo k poškodeniu fasády.

Dňa 30.11.2017 vykonala OR HaZZ Piešťany kontrolu zápožičky vozidla 
Iveco Daily zvereného obci Veľké Orvište, resp. našej DHZO. Výsledok 
kontroly konštatuje používanie v zmysle všetkých dohôd a o zverené 
vozidlo je postarané tak, aby bola zaručená okamžitá použiteľnosť v 
prípade požiadavky OS HaZZ Trnava.

DHZO v spolupráci s OÚ sa uchádza o získanie prostriedkov z MV SR na 
rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Podľa vyjadrenia DPO bude na 
jednotlivé obce v priebehu decembra 2017 až februára 2018 doručené 

vyjadrenie k žiadosti, resp. poukázané prostriedky na rekonštrukciu.

V tomto roku sa dožili dvaja naši dlhoroční členovia – p. Ľubomír Šiška a 
p. Libor Šiška významného životného jubilea 70 rokov. Preto si aj touto 
cestou dovoľujeme poďakovať im za dlhoročnú činnosť a so želaním 
pevného zdravia sa pripájame ku gratulantom.

Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!

DHZO Veľké Orvište

Deviata rybárska sezóna sa blíži k záveru

Každoročne na členskej schôdzi vo februári si naše združenie určí priority 
na nastávajúci rok. Dohodneme sa, čo sa bude na rybníku diať, do akých 
aktivít sa pustíme, aby sme ich dokázali splniť a na konci roka mohli 
bilancovať s úsmevom a vetou: „Tento rok sa to podarilo.“ Organizovanie 
rôznych pretekov v love rýb berieme už viac-menej ako samozrejmosť, 
nakoľko preteky patria k našej činnosti a v neposlednom rade prispievajú 
do rozpočtu nášho združenia. Aj tento rok sme pripravili štvoro pretekov 
počas celého roka.

K aktivitám nášho združenia patria aj činnosti na zveľadenie nášho 
rybníka a jeho okolia. Tento rok sa nám podarilo dokončiť sociálne 
zariadenie, ktoré slúži pre potreby nielen členov ale aj návštevníkov 
rybníka. Na toalety sme právom hrdí a ocenil ich nejeden súťažiaci počas 
pretekov. Ďalšou aktivitou, v ktorej budeme naďalej pokračovať, je 
spevňovanie brehov rybníka. Začali sme od južnej strany a podarilo sa 
nám spevniť celú stranu od ihriska svahovačkami, ktoré sme zaliali 
betónom. Tiež sme rozšírili počet prístreškov v okolí rybníka, ktoré slúžia 
najmä v nepriaznivom počasí. Tieto „búdy“ vyvolali v priebehu roka u 
niektorých občanov aj pár negatívnych názorov na ich prevedenie. Kritické 
názory sa k nám dostali, prehodnotili sme ich a zvážime kroky, ako urobiť 
nápravu a vylepšiť tak estetickú stránku prístreškov. Samozrejme, sme 
otvorení aj iným názorom, podnetom a pripomienkam našich občanov, 
ktorí vedia prispieť k rozvoju združenia, resp. k zveľadeniu prostredia 
nášho spoločného rybníka.

Jeseň na rybníku bola klasickou prívlačovou zábavou, a to v pravom 
zmysle slova. Vedenie združenia rozhodlo o bohatom zarybnení, nakúpilo 
600 kilogamov pstruha potočného, ktorý bol základom pre už siedmy 
ročník orvištského blyskáča. Prvú októbrovú sobotu sa na štart postavil 
rekordný počet loviacich, ktorých bolo až 70. Chytalo sa spôsobom A a B, 
každá skupina po štyri kolá. Po výslednom zrátaní bodov sa na novom 
bicykli odviezol domov víťaz Ľuboš Vavro zo Šurian, druhý bol Vladimír 
Kabát z Vrbového a tretí skončil Juraj Vančík z Nitry. Kvalitu pretekov 
odzrkadľuje aj počet ulovených pstruhov, ktorých číslo sa približovalo k 
600 kusom. Samozrejme, väčšina skončila opäť vo vode.

Kedže prívlači na našom rybníku patria aj preteky organizované 
profesionálmi združenými vo Favorite jazerná pstruhová liga, tieto sa 
uskutočnili koncom októbra. Víťazom sa stal Juraj Hrivnák. Pre potreby 
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na 12. mieste. Do nového ročníka 2017/2018 náš klub prihlásil 3 družstvá 
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družstvo žiakov U-15 bolo vo svojom druhom ročníku a novozaložené 

družstvo prípravky U-13 v prvom ročníku, nebolo jednoduché družstvá 

zastabilizovať a zabezpečiť ich chod. Po jesennej časti tohto futbalového 

ročníka prezimujú družstvá žiakov a prípravky zhodne na 9. mieste. Za 

pomoci sponzorov Kellys Bike Company s.r.o., Zempres s.r.o. a SSI Schäfer 

s.r.o. sa nám podarilo vystrojiť na kvalitnej úrovni mládežnícke družstvá. 
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obecných aktivačných zamestnancov sme vybudovali sieťovú zábranu za 
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Najväčšou investíciou nášho klubu bolo vybudovanie umelého 
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zrealizovať len na základe toho, že predchádzajúce vedenie získalo 

finančné prostriedky z 2 percent dane z príjmov fyzických a právnických 

osôb, ďalej futbalový klub získal finančné prostriedky za prestup hráča 

Matúša Kuníka. Tiež časť obecnej dotácie sa nedočerpala, pretože 

družstvo mužov bolo odhlásené zo súťaže a financie sme získali aj z 

odchodu mužov na hosťovanie. Faktom je, že zrealizovanie zavlažovania je 

investíciou do obecného majetku a tento systém ušetrí aj obci finančné 

prostriedky. Do jarnej časti 2018 vstupuje výbor TJ s nemalými víziami. Za 

pomoci dotácie SFZ budú mať hráči prípravky U-13 na nové tréningové 

lopty veľkosť č.4 a naše brány, vďaka novým sieťam, získajú kvalitatívnejší 

efekt ako i krajší dizajn. Chceme sa naďalej venovať mládeži, pokračovať 

vo výchove našich hráčov, a tým vytvárať aj voľnočasový priestor pre naše 

deti. V roku 2018 bude náš klub oslavovať 90 rokov od založenia a naším 

prianím je prihlásiť družstvo mužov do súťažného ročníka 2018/2019. Aj 

preto je dôležité, aby sa rozšíril výbor TJ o občanov, ktorí majú chuť 

pracovať pre TJ Slovan Veľké Orvište. Z morálneho hľadiska je potrebné, 

aby domáci hráči naštartovali svoje sebavedomie a vrátili klubu to, že ich 

zasvätil do tajomstiev tohto krásneho športu. Teraz je príležitosť, ako sa 

odvďačiť klubu práve v období, keď ich klub najviac potrebuje. Predsa, bez 

hráčov sa hrať nedá. Ďalej očakávame od rodičov, že budú naďalej 

podporovať svoje deti vo výchove k futbalu, zveria nám ich do rúk a budú 

nápomocní a súdržní počas súťažného ročníka. Spolu tak vytvoríme jednu 

veľkú futbalovú rodinu vo Veľkom Orvišti, za čom vám vopred patrí veľká 

vďaka.

Pavol Paulovič, predseda TJ
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futbalový zápas. Naši starí páni zvíťazili 8:2. V príjemnej atmosfére 

posedenia a občerstvenia sa debatovalo do neskorých nočných hodín. 

Nadviazala sa spolupráca DHZ /naši hasiči/ so Šakvičanmi. Termín 

pozvania na r. 2018 určia včas, aby sme prišli v hojnom počte aj s 

manželkami, priateľkami... Potom sa naši hostia vybrali na cestu domov.

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí pomáhajú zabezpečovať tieto 

športové akcie a prajem im do nového roku 2018 veľa zdravia, 

trpezlivosti, pochopenia, úcty, pokory.

Jozef Valo - zástupca starostu

ŠPORT, HASIČI a RYBÁRI

Vedeli ste, že.......
.....súčasťou vianočnej tabule je vyprážaný kapor so zemiakovým 

šalátom? Tento pokrm, ale nie je až tak tradičný, ako sa mnohí 
domnievajú. Kapra zaviedla až v 19. storočí vďaka svojej kuchárskej knižke 
Magdalena Dobromila Rettigová a zemiakový šalát sa k nám dostal až po 
druhej svetovej vojne z Ruska.

...... Doktor Kevin Warburton dokázal výskumom, že ryby sú celkom 
inteligentné, kapor chytený rybárom si najmenej ďalší rok túto skúsenosť 
pamätá a môže sa nahodenému háčiku vyhýbať dlhé mesiace.

Jozef Kováčik, predseda RZ Záhumnie

pretekov bolo zakúpených ďalších 400 kg pstruhov, ktorí sa rozplávali v 
rybníku pár dní pred pretekmi. Na základe dohody s profesionálmi, všetky 
ulovené pstruhy sa vrátili naspäť do vody. Suma sumárum - jedna tona 
pstruhov plávala v rybníku pre členov združenia k uloveniu. Až sčítanie 
úlovkov v januári nám presne povie, akí sme boli šikovní a koľko pstruhov 
si ešte užíva slobodu.

Veľkým pozitívom práce združenia je aj fakt, že z roka na rok nám pribúda 
záujemcov o rybárčenie na našom rybníku z radov „cezpoľných rybárov“ 
na jeden deň. Prídu k nám a aktívnym oddychom pri rybolove ulovia aj 
väčšie ryby. Ak miera kapra presahuje 65 cm, ryba musí ísť naspät do 
rybníka. Odfotením sa s kapitálnym úlovkom nám robia pozitívnu 
reklamu, ktorá sa šíri najmä sociálnymi sieťami do šíreho sveta. (príloha 
obr. Miro Králik kapor 75 cm)

Na záver mi dovoľte v mene členov nášho združenia popriať Vám 
pokojné a štedré Vianoce a všetko dobré do nového roka, do ktorého ho 
Vám želám vykročenie tou správnou nohou.

Jozef Kováčik, predseda RZ Záhumnie
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OZNAMY

ŽIJÚ MEDZI NAMI

V rubrike "ŽIJÚ MEDZI NAMI" budeme pokračovať aj v roku 2018. 
Prosíme našich občanov, ktorí majú nejakú záľubu, koníčka, hobby, aby 
dali o sebe vedieť a s nami sa podelili. My ich navštívime a ich záľubu 
uverejníme. Ak o niekom viete, môžete dať tip na OÚ.

Ďakujeme.

redakcia ON - Jozef Valo

Obecná knižnica
Knižnica sa i tento rok zapojila do výzvy Fondu na podporu umenia (FPU) 

a získala dotácie na nákup knižného fondu a na nákup počítačového 
vybavenia a tlačiarne. Dotácia na nákup knižného fondu je v hodnote 
1000 €. Naši čitatelia sa môžu tešiť na nákup nových zaujímavých a 
žiadaných titulov kníh. Nákup kníh prebieha od októbra do konca marca 
2018.

Z dotácie na nákup výpočtovej techniky v hodnote 1000 € boli zakúpené 
dve počítačové zostavy s tlačiarňou a doplnené budú i nové regály na 
knihy. Projekt bude ukončený v mesiaci marec 2018. Počítače budú slúžiť 
výhradne pre používateľov knižnice, pre ich lepší prístup k informáciám.

Projekt schválený FPU je na základe zmluvy spolufinancovaný obcou v 
hodnote minimálne 5% z hodnoty dotácie.

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

Knihovníčka Mária Machajová

OZNAMY
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ŽIJÚ MEDZI NAMI
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Ďakujeme.

redakcia ON - Jozef Valo
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