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Z obecnej matriky

Obec Veľké Orvište mala k 31.12.2014 1.070 
obyvateľov. V roku 2014 sa na trvalý pobyt 
prihlásilo 17 občanov, z trvalého pobytu sa 
odhlásilo 16 občanov. 

V roku 2014 sa v obci narodili:

Timotej Ilenčík

Vladimír Bořík

Leonardo Kudrík

Dominik Pillár

Karin Lehotská

Adam Grančai

Dorota Vrabcová

Filip Masarovič

V tomto období sme sa rozlúčili:

Pavel Folajtár

Silvester Klčo

Štefan Kravárik

Júliana Laceková

Ing. Jaroslav Maco

Kristína Mokošová

Viera Baranovičová 

január 2015
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Vážení spoluobčania,
dávame zbohom roku 2014 a vstupujeme do nového roka 2015. Ešte v nás doznieva atmosféra 

vianočných sviatkov, kedy mala väčšina z nás príležitosť v kruhu svojich najbližších aspoň na 
niekoľko dní zastaviť kolotoč všedných dní, naplnených prácou, povinnosťami, starosťami a snáď 
aj zhodnotiť uplynulý rok.

Rok 2014 bol pre mestá a obce Slovenskej 
republiky dôležitý najmä ako rok volebný. 
Dovoľte mi, aby som Vám poďakoval za 
prejavenú dôveru. Vynasnažím sa urobiť 
maximum, aby som túto dôveru nesklamal a 
s Vašou pomocou a s podporou ostatných 
členov obecného zastupiteľstva viedol našu 
obec správnym smerom.

Musím poďakovať aj tým, ktorí svojou 
prácou a snahou v uplynulom roku prispeli k 
rozvoju a zveľadeniu našej obce a aj všetkým, 
ktorí dennodenne dokazujú, že im osud našej 
obce nie je ľahostajný. 

Milý spoluobčania do nového roka 2015 
Vám prajem viac krajších dní, ako tých 
horších, viac lásky, ako nenávisti, viac 
hojnosti a radosti, ako smútku a trápenia. 
Pevné zdravie, veľa úspechov v pracovnom i 
osobnom živote, viac spoločenskej solidarity, 
slušnosti a vzájomnej úcty.

Poďakovanie voličom
Aj touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí prišli vyjadriť svoj 

názor k urnám. Taktiež patrí moja veľká vďaka občanom, známym, 
blízkym, priateľom a rodine, za dôveru, pomoc a motiváciu. Ďakujem aj 
mojej svokre, ktorá vyjadrila svoj názor a podporu v priloženej básni.

STAROSTA
Ja som vedela,

že pre nás bude aj zo soboty nedeľa.
Zvíťazil si - je to fajn,

pre občanov hotový raj.
Nebudete banovať,

pokiaľ budete spolupracovať.
Súperov si porazil

a pritom nikoho neurazil.
Verím, že obec budeš zveľaďovať,
hoci rodine budeš často chýbať.

Za to, že si čestný a obetavý,
pán Boh Ti to prajem.

Aj keď všetkým nevyhovieš,
predsa ukážeš, že si šikovný
a veľa toho vieš a dokážeš.

Prajem Ti veľa zdaru a dám Ti aj dobrú radu.
Keď starostom stal si sa -

zostaň tým, kým si a nezmeň sa!

To Ti praje svokra a každý kto Ťa pozná.

Kandidáti na starostu:
1. Pavol Paulovič, nezávislý kandidát , 232 hlasov
2. Ing. Mgr. Anna Bolečková, nezávislá kandidátka, 131 hlasov
3. Jozef Kováčik, nezávislý kandidát, 69 hlasov
4. Ing. Mário Maco, nezávislý kandidát, 34 hlasov
5. Jozef Šiška, nezávislý kandidát, 28 hlasov
6. Ing. Ivan Melicher, nezávislý kandidát, 27 hlasov
7. Jaroslav Michalec, nezávislý kandidát, 15 hlasov
8. Gabriela Michelová, nezávislý kandidát, 14 hlasov

Kandidáti na poslanca Obecného zastupiteľstva:
1. Mgr. Erika Ander, SDKÚ-DS, 257 hlasov
2. Jozef Valo, SDKÚ-DS, 252 hlasov
3. Mgr. Roman Táborský, SDKÚ-DS, 245 hlasov
4. Pavol Táborský, nezávislý kandidát, 233 hlasov
5. Marta Kráľovičová, nezávislý kandidát, 220 hlasov
6. Gabriela Michelová, nezávislý kandidát, 191 hlasov
7. Jaroslav Vavrinec, Smer-SD, 184 hlasov
8. Ing. Mária Glasnáková, KDH, 169 hlasov
9. JUDr. Daniela Poláková, SDKÚ-DS, 160 hlasov
10. Pavel Mokoš, KDH, 147 hlasov
11. Bc. Adam Doktor, Smer-SD, 145 hlasov
12. Nadežda Vanglová, SDKÚ, 113 hlasov
13. Martin Líška, Smer-SD, 108 hlasov
14. Mária Sameliaková, KDH, 107 hlasov
15. Zdenek Markech, SDKÚ-DS, 106 hlasov
16. Ing. Ivan Melicher, nezávislý kandidát, 102 hlasov
17. Filip Mišík, Smer-SD, 89 hlasov
18. Matúš Vavrinec, Smer-SD, 80 hlasov

V mene obce Veľké Orvište by som sa chcel aj touto cestou poďakovať 
dlhoročnej zamestnankyni Obecného úradu p. Ing. Alene Borovskej, 
ktorá pre obec pracovala od 01.01.1991, za jej záslužnú a obetavú prácu 
vo funkcii odborný referent (ekonómka), za svedomitý prístup k práci, k 
riešeniu problémov veľakrát aj mimo pracovnej doby a vlastnej náplne 
práce.

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Pri príležitosti mesiaca „Úcty k starším“ v októbri pripravila sociálna 
komisia pri obecnom úrade posedenie pre dôchodcov v kultúrnom 
dome vo Veľkom Orvišti. Na spríjemnenie slávnostnej atmosféry a 
dobrej nálady vystúpila folklórna skupina  Krakovienka z Krakovian.

Dôchodci si pochutili na zabíjačkových špecialitách a dobrom 
varenom vínku, kde si spoločne pospomínali na časy svojej mladosti.

Na záver so želaním ešte dobrého zdravia a pohody dostal každý malý 
darček.

Marta Kráľovičová
predseda sociálnej komisie

Zo života seniorov
Už sa stalo ako nepísaný zákon, že naše deti nezabúdajú ani na nás 

starších a preto každoročne v mesiaci október prídu medzi nás, aby si 
nás uctili. Svojim pestrým programom nás pozdravia a my ich za to 
odmeníme dobrým sladkým čajíkom a malou sladkosťou. Tak to bolo i v 
tomto roku.

Pri príležitosti končiaceho sa roku 2014 si členovia klubu seniorov 
usporiadali malé posedenie. Pozvanie na toto posedenie prijal i pán 
starosta, ktorý prítomných pozdravil svojím príhovorom. Pre všetkých 
prítomných bolo pripravené malé občerstvenie a tiež všetci členovia 
dostali malý vianočný darček. Spestrením programu bolo vystúpenie 
členiek klubu seniorov Rozmarín z Piešťan, ktoré svojimi vianočnými 
pesničkami a vinšom prispeli k sviatočnej atmosfére. Zábavou bola aj 
tombola, kde skoro každý niečo vyhral. Záverom sme si všetci spoločne 
zaspievali Tichú noc a rozišli sme sa do svojich príbytkov v očakávaní 
príjemného prežitia blížiacich sa sviatkov. Aj touto cestou chcem v 
nastávajúcom novom roku popriať všetkým ľuďom dobrej vôle veľa 
zdravia, šťastia a božieho požehnania.

Výsledky komunálnych volieb 2014

V tejto funkcii pracovala ako dobrý „gazda“, ktorý v rámci možností 
účelne hospodáril v prospech verejného záujmu. Ešte raz veľká vďaka! 

Do ďalšieho života Vám želám veľa zdravia, rodinného šťastia a 
spokojnosti.

Pavol Paulovič - starosta

Poďakovanie pri príležitosti odchodu do dôchodku

G. Michelová - vedúca klubu
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KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Mikuláš
Aj tento rok si našiel cestu do kultúrneho domu Mikuláš spolu s 

čertom, kde ho už netrpezlivo čakali deti spoločne so svojimi rodičmi. 
Deti mu predviedli pekný program, ktorý usilovne s pedagógmi 
nacvičili. Najskôr vystupovali deti z materskej školy, ktoré si pre Mikuláša 
pripravili rôzne básničky, piesne a vinše s mikulášskou a vianočnou 
tematikou. Po nich nasledovali žiaci zo základnej školy s básničkami, 
piesňami a scénkami. Mikulášovi sa program veľmi páčil a preto ich 
odmenil balíčkom sladkostí. Nakoniec sa Mikuláš s deťmi rozlúčil a 
prisľúbil im, že o rok príde zase a určite tu nájde len samé dobré a 
poslušné deti.

G. Michelová
predseda kultúrnej komisie

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Uvítanie detí do života
Uplynie ešte veľa času, kým dieťa pochopí význam ľudských slov, kým 

pochopí, čo je to láska, ale i bolesť a sklamanie, ale už teraz dokáže čítať v 
matkinej dlani nehu a lásku, z dlaní otca istotu a pokoj. My dnes, hoci 
ešte o tom nevie, mu dávame do daru kúsok domova, miesto, kde bude 
žiť, rodnú obec Veľké Orvište, kde už navždy budú jeho korene.

Jednu knihu ročne – knižnici
Kúp jednu knihu ročne a daruj ju Obecnej knižnici vo Veľkom Orvišti.

Obecná knižnica vo Veľkom Orvišti sa zapojila do projektu Jednu knihu 
ročne (knižnici), ktorého autorkou je novinárka M. Moravčíková a do 
ktorého sa úspešne zapojilo od marca 2012 zatiaľ 36 knižníc na 
Slovensku. Tento projekt vznikol z dôvodu, že knižnice na Slovensku už 
roky nemajú toľko peňazí, aby mohli svoje knižničné fondy rozširovať 
tak, ako by chceli. A hoci knižnice nepohŕdajú ani staršími titulmi, 
čitatelia logicky hľadajú vo fondoch predovšetkým najnovšie knižné 
hity.

Vyzývame a prosíme preto všetkých obyvateľov Veľkého Orvišťa, ale aj 
jeho okolia, rôzne organizácie a spoločnosti so sídlom v našej obci, 
priateľov a priaznivcov knižnice vo Veľkom Orvišti a všetkých milovníkov 
čítania, aby darovali našej knižnici knihu.

Môžete darovať také knihy, o ktorých viete, že sa k ich čítaniu opätovne 
nevrátite, alebo ste ich dostali a rovnaké už vlastníte, prípadne ďalšie 
knihy, na ktoré už doma nemáte miesto. Vďačne privítame aj to, ak 
zakúpite hocijakú knihu vydanú v aktuálnom roku, prípadne poskytnete 
finančný príspevok na jej zakúpenie.

Tým nám pomôžete obohatiť a rozšíriť knižničný fond a mnohí čitatelia 
sa potešia, že si môžu prečítať knihu, ktorú by naša knižnica z finančných 
dôvodov nemohla zakúpiť. 

K spríjemneniu slávnostnej atmosféry piesňou a básňou prispeli žiačky 
základnej školy. „Vitajte medzi nami“.

Marta Kráľovičová – predseda soc.komisie

19.12.2014 v klube dôchodcov sa zišli rodičia so svojimi detičkami, 
ktoré sa narodili v obci v roku 2014, aby sme ich slávnostne uvítali do 
života ako nových občanov vo Veľkom Orvišti. Bolo ich 8, z toho 6 
chlapcov a 2 dievčatká, ktoré boli slávnostne zapísané v obecnej 
kronike. Starosta obce p. Paulovič odovzdal každému dieťatku peňažný 
príspevok a album.

Celé Slovensko číta deťom
Vo štvrtok, 27. novembra 2014 o 9.00 hodine naše deti navštívili 

podujatie Piešťany čítajú deťom v piešťanskej knižnici. Táto akcia sa 
konala v rámci celoslovenského projektu Celé Slovensko číta deťom, 
ktorého hlavnou myšlienkou je "Čítajme deťom 20 minút denne, každý 
deň!". O tomto projekte som písala už minulý rok, ale vtedy sa nám 
nepodarilo dostať sa na túto prekrásnu akciu. Deťom svoje obľúbené 
knižky predstavili herečka Viera Kučerová, herec Michal Nikodem, 
programová riaditeľka Elektrární Piešťany herečka Mária Landlová. 

Jana Pálková

Projekt "Záložka do knihy spája školy“
V septembri sa základná škola prihlásila do projektu "Záložka do knihy 

spája školy", ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v 
Bratislave. Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi základnými 
školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. 
Bola nám pridelená škola v Martovciach (okres Komárno).

Do projektu sa zapojili všetci žiaci našej školy aj pedagogickí 
pracovníci. Deti sa ihneď zaujímali o školu, ktorá nám bola pridelená. Na 
internete sme si vyhľadali bližšie informácie o tejto obci a o škole. 
Dozvedeli sme sa rôzne zaujímavosti z histórie, kultúry, školstva, prírody. 
Prehliadli sme si fotogalériu i videogalériu na stránke obce Martovce. Na 
vlastivede sme si obec Martovce ukázali aj na mape. Deti takto spoznali 
iný región nášho krásneho Slovenska.

Veľký úspech mal so svojou knižkou Nevedkove dobrodružstvá. Martin 
Nikodem z knihy, ktorú napísal N. Nosov, úžasným spôsobom čítal 
deťom, ktoré ani nedýchali. V programe vystúpili aj žiaci ZUŠ Piešťany, 
ktorí zahrali na flautách vianočné pesničky a deti sa k nim spontánne 
pridali so spevom. Okrem tejto akcie oboznámila pani knihovníčka naše 
deti s detským oddelením kníh, kde si deti mohli pozrieť knihy. Som 
rada, že bolo vidieť, ako sa naše deti zaujímajú o knihy, a preto milí 
rodičia čítajte deťom.

Priateľom starcov

Blahoslavení, čo chápu môj pomalý krok a chvejúcu sa ruku.

Blahoslavení, čo už vedia, že moje uši s námahou rozoznávajú slová. 

Blahoslavení, ktorí akoby prijímali môj zoslabnutý zrak a 
ťažkopádneho ducha. 

Blahoslavení, ktorí odvrátili zrak, keď som ráno prevrhol svoju kávu. 

Blahoslavení, ktorí s úsmevom zastanú, aby si na chvíľu pohovorili so 
mnou. 

Blahoslavení, ktorí vo mne vidia bytosť hodnú lásky a úcty a nie 
opusteného starca. 

Blahoslavení, ktorí prídu na to, že už nemám viac síl niesť svoj kríž. 

Blahoslavení, ktorí mi svojou láskou osladzujú dni, čo mi ešte 
zostávajú na mojej ceste do Otcovho domu.

M. Hoštáková
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KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Mikuláš
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G. Michelová
predseda kultúrnej komisie

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI
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Žiaci vyrábali záložky v školskom klube detí. Záložky v tvare zvieratiek, 
postavičiek z rozprávok vyfarbovali pastelkami, fixkami. Najmladším 
deťom pomohla pani vychovávateľka. Na zadnú stranu deti napísali 
názov obľúbenej knihy a meno spisovateľa. Popritom si porozprávali o 
najobľúbenejších knižkách, prečítali si úryvky z nich.

Žiaci každej triedy napísali spoločne s pani učiteľkami list svojim 
rovesníkom z partnerskej školy. Jednotlivci, ktorí si chcú dopisovať s 
kamarátmi z Martoviec, si vyrobili vlastnoručne vizitky, ktoré sme 
odoslali spolu so záložkami. Na pamiatku sme urobili zopár fotografií - 
deti so záložkami, samotné záložky, vizitky, listy. Niektoré fotografie sme 
odoslali partnerskej škole do Martoviec. Žiaci 4. ročníka tvorili na hodine 
informatickej výchovy prezentáciu o našej obci, ktorú sme odoslali do 
partnerskej školy elektronickou poštou. Chodbu našej školy sme 
vyzdobili fotografiami z priebehu projektu.

Pozitívom projektu je rozvoj tvorivosti, podpora čítania, vytvorenie 
nových kamarátskych vzťahov s rovesníkmi inej školy a 
sprostredkovanie vzájomnej komunikácie. 

Vyhodnotenie projektu sme odoslali elektronicky do Slovenskej 
pedagogickej knižnice v Bratislave. Ústredná metodička pre školské 
knižnice bola veľmi spokojná a zaradila nás do užšieho celoslovenského 
výberu.

Prváci v Mestskej knižnici v Piešťanoch
Prváčikovia boli dňa 26. novembra v Mestskej knižnici v Piešťanoch na 

podujatí pod názvom "Zajtra ideme do školy“. Knihu Nataše Tanskej 
„Zajtra ideme do školy - Rozprávky o Pufovi a Mufovi" dostali naši prváci 
ako darček pri vstupe do školy. Ministerstvo školstva SR odporučilo túto 
knižku ako alternatívnu čítanku pre 1. ročník. Od septembra sa deti na 
hodinách čítania postupne dozvedali, čo dvaja kocúrikovia zažili v škole, 
na dedine, v divadle, čo povystrájali s vrabcom Oskárom. Po prečítaní 
knižky sme vypracovali kvíz, ktorý nám poslali z knižnice.

Na podujatí v knižnici si prváci pozreli divadelnú dramatizáciu v 
podaní dvoch mladých herečiek z Bratislavy. Teta z vydavateľstva Buvik 
im porozprávala ako sa rodí nová kniha a ako vznikol názov 
vydavateľstva. Starší žiaci si mohli zasúťažiť v čítaní úryvkov z kníh N. 
Tanskej. Na záver si pozreli krátky animovaný film O Pufovi a Mufovi od 
Viktora Kubala.

Akcia sa deťom veľmi páčila.
Daša Ábelová

Vianočné trhy
Dňa 11.12.2014 sa uskutočnili vianočné trhy, ktoré zorganizovali 

zamestnanci a rodičia základnej školy. 
Hneď po otvorení sa klub seniorov zaplnil rodičmi, starými rodičmi a 

ďalšími občanmi obce. Nechýbal pán starosta Pavol Paulovič, p. 
úradníčky Bartková a Borovská, p. kaplán Marián Kolenčík. Návštevníci si 

Krúžková činnosť v materskej škole
Od októbra 2014 realizujeme v našej materskej škole nasledovnú 

krúžkovú činnosť:

ź Krúžok výučby anglického jazyka: prebieha 2 krát do týždňa 
0,30 minút. Vždy v pondelok v  čase od 14,55 do 15,25 hodiny a v stredu 
v čase od 14,45 do 15,15 hodiny.

ź Tanečný krúžok: Prebieha 1 krát do týždňa 0,45 minút vždy vo 
štvrtok v čase od 15,15 do 16,00 hodiny.

Rodičia si krúžkovú činnosť platia.
Október - mesiac úcty k starším
V rámci mesiaca úcty k starším sme v októbri navštívili s deťmi Klub 

seniorov Jazmín, kde sme babičkám predniesli pripravený kultúrny 
program. Deti za odmenu dostali sladkosti a občerstvenie v podobe 
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s radosťou posedeli pri vianočnom punči, čaji alebo káve a v 
predvianočnom zhone sa na chvíľu zastavili. Pochutiť si mohli na 
domácich koláčikoch pani školníčky Mihálikovej.

Z množstva výrobkov si každý mohol vybrať niečo pre svojich 
najbližších. Väčšina výrobkov bola vlastnoručne zhotovená rodičmi 
našich žiakov a pracovníčkami školy. Poďakovanie patrí rod. Almášiovej, 
Baffiovej, Folajtárovej, Hlavnovej, Chromej, Karabínovej, Klampárovej, 
Melicherovej, Mikloškovej, Paulovičovej, Rebrovej, Šandrikovej, p. 
Cziborovej, p. Černekovej, p. Hornákovej, p.Vanglovej.

Veľká vďaka patrí aj p. Soni Macovej, Márii Machajovej a Renáte 
Schedlingovej. Všetky finančné prostriedky získané z tejto akcie pôjdu 
do rodičovskej pokladne.

Daša Ábelová 

keksíkov a čajíka. Sme radi, že aj takouto formou udržujeme dobré 
kontakty so  staršími občanmi z našej obce a môžeme im prejaviť našu 
úctu a vďaku.

Jeseň – pani bohatá
Pod týmto názvom sme v prvý októbrový týždeň zrealizovali v 

materskej škole výstavu prác s jesennou tematikou. Rodičia spoločne s 
deťmi vytvorili z jesenných plodov rôzne výtvory, ktoré sme vystavili v 
priestoroch materskej školy. Tento rok boli rodičia aj detičky veľmi 
kreatívni a výtvory, ktoré zhotovili boli naozaj na profesionálnej úrovni. 
Na konci týždňa v piatok pripravili učiteľky pre rodičov malé posedenie 
spojené s pohostením v podobe jablkovej štrúdle, ovocných koláčikov, 
jabĺk, hrozna, čajíka a kávičky. Riaditeľka MŠ ukázala rodičom praktickú 
ukážku, ako sa pracuje s interaktívnou tabuľou. V príjemnej atmosfére 
sme strávili spoločne s rodičmi i deťmi pekné popoludnie.

Divadelné predstavenie v materskej škole
V októbri navštívilo našu materskú školu bábkové divadielko 

SLNIEČKO, ktoré deťom zahralo bábkové predstavenie s názvom: „Hugo 
a jeho sladkosti“. Zábavnou formou našim deťom ukázali, ako je 
potrebné konzumovať veľa ovocia a zeleniny namiesto sladkostí. 
Predstavenie bolo spojené aj s hudobno-výchovným koncertom, ktoré 
naše deti veľmi zaujalo a veľmi sa im páčilo. Sme radi, že priamo v 
materskej škole môžeme realizovať aj takéto aktivity a nemusíme aj s 
najmenšími detičkami za kultúrou cestovať.

Projekt: “Elektronizácia vzdelávacieho 
systému regionálneho školstva“

V rámci tohto projektu naša materská škola získala do bezodplatného 
užívania aj druhý digitálny set do malej triedy, ktorý obsahuje:

Interaktívnu tabuľu QUOMO, notebook a farebnú tlačiareň.
Tešíme sa, že môžeme nielen predškolákom, ale aj malým deťom 

poskytnúť výučbu prostredníctvom digitálnych technológií. 
Okrem zabudovaného softvéru: “Výlety Šaša Tomáša“ sme zakúpili pre 

deti ďalší výučbový softvér: “Domáce zvieratá“. Tento výučbový program 
obsahuje: 142 výučbových stránok, 155 farebných fotografií, 36 
rozmanitých cvičení, animácie, ktoré hravým spôsobom prenikajú do 
sveta domácich zvierat, množstvo cvičení formou hry, základy 
matematiky, logiky, kreslenie a vyfarbovanie.

Deti spoznajú: 
ź hospodárske zvieratá na farme, domácich miláčikov žijúcich s 

nami, ale aj kapa, priadku morušovú či páva
ź exotické domáce zvieratá
ź mláďatá domácich zvierat
Naučia sa o domácich zvieratách:
ź odkiaľ sa vzali a ako zdomácneli
ź prečo sú pre ľudí užitočné
ź ktoré pomáhajú chorým ľuďom
ź ako sa o ne musíme starať
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podujatí pod názvom "Zajtra ideme do školy“. Knihu Nataše Tanskej 
„Zajtra ideme do školy - Rozprávky o Pufovi a Mufovi" dostali naši prváci 
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Vianočné trhy
Dňa 11.12.2014 sa uskutočnili vianočné trhy, ktoré zorganizovali 

zamestnanci a rodičia základnej školy. 
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ďalšími občanmi obce. Nechýbal pán starosta Pavol Paulovič, p. 
úradníčky Bartková a Borovská, p. kaplán Marián Kolenčík. Návštevníci si 

Krúžková činnosť v materskej škole
Od októbra 2014 realizujeme v našej materskej škole nasledovnú 

krúžkovú činnosť:

ź Krúžok výučby anglického jazyka: prebieha 2 krát do týždňa 
0,30 minút. Vždy v pondelok v  čase od 14,55 do 15,25 hodiny a v stredu 
v čase od 14,45 do 15,15 hodiny.

ź Tanečný krúžok: Prebieha 1 krát do týždňa 0,45 minút vždy vo 
štvrtok v čase od 15,15 do 16,00 hodiny.

Rodičia si krúžkovú činnosť platia.
Október - mesiac úcty k starším
V rámci mesiaca úcty k starším sme v októbri navštívili s deťmi Klub 

seniorov Jazmín, kde sme babičkám predniesli pripravený kultúrny 
program. Deti za odmenu dostali sladkosti a občerstvenie v podobe 
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s radosťou posedeli pri vianočnom punči, čaji alebo káve a v 
predvianočnom zhone sa na chvíľu zastavili. Pochutiť si mohli na 
domácich koláčikoch pani školníčky Mihálikovej.

Z množstva výrobkov si každý mohol vybrať niečo pre svojich 
najbližších. Väčšina výrobkov bola vlastnoručne zhotovená rodičmi 
našich žiakov a pracovníčkami školy. Poďakovanie patrí rod. Almášiovej, 
Baffiovej, Folajtárovej, Hlavnovej, Chromej, Karabínovej, Klampárovej, 
Melicherovej, Mikloškovej, Paulovičovej, Rebrovej, Šandrikovej, p. 
Cziborovej, p. Černekovej, p. Hornákovej, p.Vanglovej.

Veľká vďaka patrí aj p. Soni Macovej, Márii Machajovej a Renáte 
Schedlingovej. Všetky finančné prostriedky získané z tejto akcie pôjdu 
do rodičovskej pokladne.

Daša Ábelová 

keksíkov a čajíka. Sme radi, že aj takouto formou udržujeme dobré 
kontakty so  staršími občanmi z našej obce a môžeme im prejaviť našu 
úctu a vďaku.

Jeseň – pani bohatá
Pod týmto názvom sme v prvý októbrový týždeň zrealizovali v 

materskej škole výstavu prác s jesennou tematikou. Rodičia spoločne s 
deťmi vytvorili z jesenných plodov rôzne výtvory, ktoré sme vystavili v 
priestoroch materskej školy. Tento rok boli rodičia aj detičky veľmi 
kreatívni a výtvory, ktoré zhotovili boli naozaj na profesionálnej úrovni. 
Na konci týždňa v piatok pripravili učiteľky pre rodičov malé posedenie 
spojené s pohostením v podobe jablkovej štrúdle, ovocných koláčikov, 
jabĺk, hrozna, čajíka a kávičky. Riaditeľka MŠ ukázala rodičom praktickú 
ukážku, ako sa pracuje s interaktívnou tabuľou. V príjemnej atmosfére 
sme strávili spoločne s rodičmi i deťmi pekné popoludnie.
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SLNIEČKO, ktoré deťom zahralo bábkové predstavenie s názvom: „Hugo 
a jeho sladkosti“. Zábavnou formou našim deťom ukázali, ako je 
potrebné konzumovať veľa ovocia a zeleniny namiesto sladkostí. 
Predstavenie bolo spojené aj s hudobno-výchovným koncertom, ktoré 
naše deti veľmi zaujalo a veľmi sa im páčilo. Sme radi, že priamo v 
materskej škole môžeme realizovať aj takéto aktivity a nemusíme aj s 
najmenšími detičkami za kultúrou cestovať.

Projekt: “Elektronizácia vzdelávacieho 
systému regionálneho školstva“

V rámci tohto projektu naša materská škola získala do bezodplatného 
užívania aj druhý digitálny set do malej triedy, ktorý obsahuje:

Interaktívnu tabuľu QUOMO, notebook a farebnú tlačiareň.
Tešíme sa, že môžeme nielen predškolákom, ale aj malým deťom 

poskytnúť výučbu prostredníctvom digitálnych technológií. 
Okrem zabudovaného softvéru: “Výlety Šaša Tomáša“ sme zakúpili pre 

deti ďalší výučbový softvér: “Domáce zvieratá“. Tento výučbový program 
obsahuje: 142 výučbových stránok, 155 farebných fotografií, 36 
rozmanitých cvičení, animácie, ktoré hravým spôsobom prenikajú do 
sveta domácich zvierat, množstvo cvičení formou hry, základy 
matematiky, logiky, kreslenie a vyfarbovanie.

Deti spoznajú: 
ź hospodárske zvieratá na farme, domácich miláčikov žijúcich s 

nami, ale aj kapa, priadku morušovú či páva
ź exotické domáce zvieratá
ź mláďatá domácich zvierat
Naučia sa o domácich zvieratách:
ź odkiaľ sa vzali a ako zdomácneli
ź prečo sú pre ľudí užitočné
ź ktoré pomáhajú chorým ľuďom
ź ako sa o ne musíme starať
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Mudr. Nedorost, firma Kellys Bicycles, potraviny Pavla Táborského, 
Terézie Markovej, Moravčík Pavol, Nedorost Ľuboš, Bohovicová Adelka, 
Zooprodukt p.Mocka, Ján Mokoš, Ján Matejík, Peter Djenka, hotel 
Sandor Pavillon, svadobný salón Ľubica, PD Ostrov, Argus Ostrov, ZAPO 
jana Vavrová, Al Hassam, Zempres, kvety Katka, Krakovany Chateau, 
Sportbar – Bartko Martin, Erika Ander, Stanislava Ťapušíková, Vavro 
Pavol, Kristínka – Hromádková Eva, Marián Mikloška, Majster mäsiar, 
lekáreň Delfín – Bílická, Aquapark Senec, Farbena, Mabonex, Ing.Marián 
Šiška, Valovič, Adriana Macová a rodiny: Šišková, Kyselová, Bartková, 
Borisová, Folajtárová, Folajtárová, Šišková, Šišková, Vavrová, 
Glasnáková, Vašková, Hlavnová, Moravčíková, Macová, Chromá, 
Melicherová, Almáši,Táborská, Michelová, Paulovičová, Hornáková, 
Černoková, Tejčková, Hnilková, Mokošová, Šandriková, Cziborová, 
Klampárová, Rebrová, Baffi, Evka Šrámková, Sedláková.

Poďakovanie patrí za zhotovenie výzdoby riaditeľke MŠ, rodičom, ktorí 
pomáhali pri výzdobe sály – Šišková, Bartková, Borisová, Kyselová, p.uč. 
Kadlecová, Vavrincová Dobrovodská, riad.ZŠ Ábelová. Rodičom, ktorí 
previezli ceny do tomboly a výzdobu do sály KD – Borisová, Bartková, 
rodičom, ktorí umývali taniere, príbory a poháre pred plesom – 
Králiková, Folajtárová, rodičom, ktorí boli v bufete – rodina Folajtárová 
/Miroslav a Jarmila, Kováčik Marek, rodičom, ktorí napiekli na ples 

zákusky – Šišková, Doktorová, Hanšutová, Moravčíková, Borisová, 
Králiková, Macová, Hlavnová, Folajtárová, Kyselová a ktorí umývali riady 
po večeri – Chromá a Klampárová. Všetkým, ktorí upratovali po plese – 
Šišková, Kadlecová, Šrámková, Macová, Miklošková, Rebrová, Vanglová. 
Naše veľké ďakujem patrí aj skvelej obsluhe: Barborke, Evke, Miške, 
Zuzke, Majkovi a Martinkovi a tiež p. Gabike Michelovej a Martuške 
Kráľovičovej, ktoré boli v šatni. Ďakujeme všetkým, ktorí obetovali svoj 
čas aj pri zháňaní cien do tomboly od sponzorov. Tiež ďakujeme 
reštaurácii p. Masárovej za skvelú večeru a verejnoprospešným 
pomocníkom, ktorí nosili stoly a stoličky z Klubu seniorov. Ak som na 
niekoho zabudla, tak sa ospravedlňujem, lebo pri takom množstve ľudí 
sa to mohlo stať.

Dozvedia sa aj:
ź čo sú to plemená, prečo môže kačka a hus plávať, čím sa líši samec 

od samice
ź ako sa liahne kurča, holúbä a káčatko
ź aký je rozdiel medzi vtákom, cicavcom a rybou

Ako sme plesali...
Aj tento rok sa nám podaril zorganizovať spoločne so základnou 

školou už 
“6. RODIČOVSKÝ PLES“. Ples otvorila riaditeľka MŠ p. Mária Šišková 

privítaním prítomných a ples oficiálne zahájila folklórna skupina 
„SLNEČNICA“. Do tanca tento rok hrala hudobná skupina „REMIX“ z Levíc. 
Podarilo sa nám získať aj veľa cien do tomboly a to vďaka nižšie 
menovaným sponzorom a rodinám:

Vďaka týmto skvelým ľuďom sme mohli náš ples zrealizovať a myslíme 
si, že sa nám aj tento rok vydaril na výbornú, pretože sa ľudia skvele bavili 
až do rána bieleho. 

Ešte raz všetkým menovaným srdečná vďaka!

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Poďakovanie riaditeľky MŠ
Riaditeľka materskej školy veľmi pekne ďakuje v mene detí i  

zamestnancov materskej školy rodine Arbetovej z Veľkého Orvišťa, ktorá 
podarovala deťom materskej školy krásny detský nábytok vrátane 
písacieho stolíka.

Veľmi si vážime tento šľachetný čin a ešte raz rodine Arbetovej veľmi 
srdečne ďakujeme.

Mária Šišková
riaditeľka MŠ

ŠPORT, RYBÁRI, HASIČI

Besiedka pod Vianočnou jedličkou
Posledný týždeň pred Vianočnými sviatkami sme v materskej škole 

zrealizovali slávnosť pod Vianočnou jedličkou spojenou s príchodom 
Mikuláša a čerta. Deti za to, že celý rok poslúchali dostali od Mikuláša 
balíčky so sladkosťami a veľa nových hračiek pod stromček. Hoci sa 
niektoré deti aj trochu báli čerta, nakoniec sa s ním skamarátili a spolu aj 
s Mikulášom si zatancovali a zaspievali. Atmosféra v škôlke bola 
sviatočná, slávnostná, podfarbená koledami a vianočným pečivom. Deti 
sa najviac potešili balíčkom so sladkosťami a novým hračkám.

Všetko má svoj koniec, aby niečo nové mohlo 
začať

Vážení športoví priaznivci, vážení občania,
opäť ale pravdepodobne naposledy sa Vám prihováram, aby som 

zbilancoval futbalový rok 2014.
Ako aj posledné roky, tak aj tento rok bol náročný a nie veľmi vydarený 

pre náš futbal v obci. Už na začiatku roka 2014, kedy nám bol schválený 
rozpočet, sme vedeli, že nás čaká veľa práce, keďže finančných 
prostriedkov nebolo dostatok. Kalendárny rok 2014 sa skladal z jarnej 
časti futbalového ročníka 2013/2014 a jesennej časti nového ročníka 
2014/2015. V lete sme ukončili jarnú časť, resp. ročník 2013/2014 na 7. 
mieste so 47. bodmi, ktoré sme získali 15. výhrami a 2 remízami, resp. 
nezískali 13. prehrami. Zo súťaže postúpili suverénne Malženice a 
zostup si “vybojovali“ Kľačany. Myslím si, že u nás s konečným 
postavením A-mužstva mohla vládnuť spokojnosť. Sezóna sa ani len 
neskončila a o mesiac začínala nová. Čo je vždy problém, keďže v 
krátkom, dovolenkovom období musíte dať dokopy nové mužstvo a 
vyriešiť x problémov. Taktiež sme v lete sedeli nad otázkou, či A-mužstvo 
prihlásiť do najvyššej oblastnej súťaže, ktorá bola pred pár rokmi 
vybojovaná, alebo prihlásiť mužstvo o súťaž nižšie. Nakoniec sme sa 
rozhodli ponechať mužstvo v OM. Žiaľ, nepodarilo sa nám ale pripraviť 
mužstvo tak, aby bolo konkurencie schopné a preto je v tabuľke tam, 
kde je, keď po jeseni patrí A-mužstvu 14. priečka s 15. bodmi po 4 
výhrach a 3 remízach. V zime sa musí mužstvo doplniť a musí začať 
trénovať, aby sa vyhlo bojom o záchranu.

Ako som už naznačil v nadpise tohto článku, všetko raz končí a niečo 
nové začína. Pevne verím, že sa nájdu noví ľudia, ktorí budú chcieť robiť 
futbal v obci a budú ho robiť ešte lepšie ako výbor pred nimi. Prajem im 
veľa trpezlivosti, veľa voľného času, trpezlivosti ich rodín a veľkú 
podporu obce a obecného zastupiteľstva. Taktiež im prajem podporu 
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sa najviac potešili balíčkom so sladkosťami a novým hračkám.

Všetko má svoj koniec, aby niečo nové mohlo 
začať

Vážení športoví priaznivci, vážení občania,
opäť ale pravdepodobne naposledy sa Vám prihováram, aby som 

zbilancoval futbalový rok 2014.
Ako aj posledné roky, tak aj tento rok bol náročný a nie veľmi vydarený 

pre náš futbal v obci. Už na začiatku roka 2014, kedy nám bol schválený 
rozpočet, sme vedeli, že nás čaká veľa práce, keďže finančných 
prostriedkov nebolo dostatok. Kalendárny rok 2014 sa skladal z jarnej 
časti futbalového ročníka 2013/2014 a jesennej časti nového ročníka 
2014/2015. V lete sme ukončili jarnú časť, resp. ročník 2013/2014 na 7. 
mieste so 47. bodmi, ktoré sme získali 15. výhrami a 2 remízami, resp. 
nezískali 13. prehrami. Zo súťaže postúpili suverénne Malženice a 
zostup si “vybojovali“ Kľačany. Myslím si, že u nás s konečným 
postavením A-mužstva mohla vládnuť spokojnosť. Sezóna sa ani len 
neskončila a o mesiac začínala nová. Čo je vždy problém, keďže v 
krátkom, dovolenkovom období musíte dať dokopy nové mužstvo a 
vyriešiť x problémov. Taktiež sme v lete sedeli nad otázkou, či A-mužstvo 
prihlásiť do najvyššej oblastnej súťaže, ktorá bola pred pár rokmi 
vybojovaná, alebo prihlásiť mužstvo o súťaž nižšie. Nakoniec sme sa 
rozhodli ponechať mužstvo v OM. Žiaľ, nepodarilo sa nám ale pripraviť 
mužstvo tak, aby bolo konkurencie schopné a preto je v tabuľke tam, 
kde je, keď po jeseni patrí A-mužstvu 14. priečka s 15. bodmi po 4 
výhrach a 3 remízach. V zime sa musí mužstvo doplniť a musí začať 
trénovať, aby sa vyhlo bojom o záchranu.

Ako som už naznačil v nadpise tohto článku, všetko raz končí a niečo 
nové začína. Pevne verím, že sa nájdu noví ľudia, ktorí budú chcieť robiť 
futbal v obci a budú ho robiť ešte lepšie ako výbor pred nimi. Prajem im 
veľa trpezlivosti, veľa voľného času, trpezlivosti ich rodín a veľkú 
podporu obce a obecného zastupiteľstva. Taktiež im prajem podporu 
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ŠPORT, RYBÁRI, HASIČI

DHZ Veľké Orvište
Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som vám na začiatku roku 2015 v 

mene celej našej organizácie zaželal veľa zdravia, šťastia, rodinnej 
pohody a pracovných úspechov. Nech sa nám vyhýbajú požiare, 
dopravné nehody a prírodné katastrofy tak, aby sme mohli na rok 2015 s 
radosťou spomínať.

Začiatok roka býva spravidla časom na hodnotenie toho uplynulého a 
príprava plánov na nadchádzajúci rok. Preto sme sa aj my, dobrovoľní 
hasiči Veľkého Orvišťa, stretli 19.12 2014 na výročnej členskej schôdzi. 
Cieľom bolo informovať členov a hostí o uskutočnených aktivitách za 
rok 2014, zhodnotiť činnosť organizácie a stanoviť naše nové ciele na rok 
2015.

Výročnej členskej schôdze sa zúčastnilo 16 členov DHZO, zástupca UzV 
DPO a ako hosť novovymenovaný starosta obce p. Pavol Paulovič. VČS 
schválila vo svojom uznesení zvýšenie členských príspevkov na 3€/rok, 
plán práce so zverenou technikou, plán účasti na školeniach 
organizovaných pre DHZO, žiadosť, aby sa starosta, ako zástupca obce u 
ZsVAK, informoval o možnosti preveriť funkčnosť obecnej hydrantovej 
siete a plán kultúrnych a spoločenských akcií, ktoré budú hasiči 
organizovať, alebo sa ich zúčastnia ako spoluorganizátor.

Ing. Marián Šiška

Prvou takouto aktivitou, ktorej sme sa zúčastnili ako požiarny dozor 
bol Novoročný obecný ohňostroj. V mesiaci január začala aj kondičná 
príprava členov súťažného družstva DHZO, ktorá je spojená aj so 
starostlivosťou o zverenú techniku.

Na mesiac marec pripravujeme pre občanov, v rámci jarného 
upratovania, zber železného odpadu /jednu časť výťažku sme sa 
rozhodli použiť na nákup ochranných pomôcok pre zásahové družstvo 
DHZO a druhú časť výťažku chceme venovať našej ZŠ ako sponzorský 
dar na financovanie potrebných školských aktivít/. Zber bude riadne 
vyhlásený obecným rozhlasom a obyvateľom, ktorí potrebujú pomôcť s 
vývozom železného odpadu z pivníc resp. povál, pomôžu naši členovia.

V mesiaci máj, v prvú nedeľu 3.5., nás čaká tradičná omša venovaná 
pamiatke sv. Floriána - patróna hasičov a na  sobotu 9.5. pripravujeme 1. 
Ples hasičov Veľkého Orvišťa. Na tento ples sú, okrem hasičov, 
samozrejme pozvaní všetci záujemcovia o zábavu. O všetkých 
podrobnostiach budeme informovať na informačnom panely pri 
Obecnom úrade. Aby toho na máj nebolo málo radi by sme sa spolu s 
ostatnými hasičmi zúčastnili 3. Mariánskej púte hasičov do Šaštína. Púť 
je spojená so sv. omšou a prehliadkou ukážok najzaujímavejšej hasičskej 
techniky z celého kraja.

V spolupráci s vedením IKHL pripravíme termín na uskutočnenie 
pohárovej súťaže DHZO v našej obci a zúčastníme sa Okresnej previerky 
pripravenosti DHZO okresov Piešťany a Hlohovec.

Každý, kto má záujem  sledovať podrobnejšie  činnosť našej DHZO, si 
nás nájde na FCB ako organizáciu  DHZ Veľké Orvište, kde svojimi 
príspevkami informujeme  o jednotlivých aktivitách.

Plány na 2. polovicu roka 2015 predstavíme v nasledujúcom vydaní 
našich obecných novín.

občanov, ktorí by si ich mali vážiť, že robia niečo na skultúrnenie obce v 
rámci svojho voľného času a bez nároku na nejakú odmenu. Pevne 
verím, že budú mať dostatok síl a odhodlania aj na podporu kultúry 
iného charakteru, ako organizovanie plesov, zábav, letných hudobných 
akcií na našom ihrisku či v kultúrnom dome.

Ing. Jozef Bartko
bývalý člen TJ

Orvištský blyskáč 2014
Vážení čitatelia, dovoľte, aby som Vás v krátkosti informoval o činnosti 

nášho združenia.
Členovia RZ Záhumnie počas celého roku aktívne pracujú na 

zveľaďovaní miestneho rybníka a jeho okolia. Stovky brigádnických 
hodín odpracovaných pri príprave pretekov, zarybnení, výstavbe 
oddychovej zóny a údržbe rybníka, svedčia o tom, že miestny rybári na 
rybníku „ŽIJÚ“. Dovolím si tvrdiť, že patríme medzi najaktívnejšie 
organizácie v obci.

ŠPORT, RYBÁRI, HASIČI

Víťaz Zoltán KemenčíkVíťaz Zoltán Kemenčík

Zvykli sme si, že jesennú prívlačovú rybačku otvárame pretekmi 
Orvištský blyskáč. Preteky z roka na rok získavajú na popularite, keďže je 
o ne veľký záujem. Na rybníku je pre tento pretek, regulárnych 52 
lovných miest a z tohto dôvodu sme asi 20 posledných záujemcov 
museli odrieknuť. Pred pretekmi sme do rybníka nasadili 300kg pstruha 
dúhového. V sobotu 4.októbra skoro ráno sa mohla paráda začať. 
Zúčastnení pretekári si to medzi sebou, resp. medzi nimi a rybami rozdali 
v štyroch kolách. Každé kolo trvalo 1 hodinu a po jeho ukončení sa 
vyhodnotili výsledky. Niektorým sa darilo viac, iným menej. Celkovo sa 
počas pretekov ulovilo 286 kusov pstruha dúhového,17 kusov ostrieža, 
jeden zubáč, jedna šťuka a dva jalce. Pretekári si privlastnili 83 kusov 

pstruha na obohatenie svojho jedálnička. Po ukončení štvrtého kola sa 
spočítali výsledky a vyhlásili najúspešnejší pretekári.

Na 5. mieste sa umiestnil Martin Drgoň z Hlohovca a odniesol si kartón 
kvalitného vína. Na 4. mieste bol Jakub Hulvan z Vrbového, ktorý si 
odniesol cenu vo forme poukazu na služby a darčekové predmety od 
Pneuservis Vojto Dekan. Na bronzovom stupni víťazov sa umiestnil Igor 
Slávik z Piešťan, ktorý sa stal majiteľom poukazu v hodnote 100 euro. 
Cenu do súťaže venovalo Rybárske potreby DAIV Piešťany. Vicemajster 
pretekov, čiže druhé miesto obsadil Martin Mešenec z Vrbového a týmto 
si vybojoval cenu v hodnote 200 euro, taktiež vo forme nákupného 
poukazu, ktorý nám poskytol pán Jozef Fekete, majiteľ rybárskych 
potrieb PIPO z Vrbového. Svojím kumštom majstrovstvom si prvú 
priečku „vyprívlačoval“ ZOLTÁN KEMENČIK zo Šurian. Ako sa už stalo 
zvykom vyhral bicykel zn. Kellys v hodnote 350 euro. Víťaz pretekov k 
nám chodí aj s partiou viac rokov a ako nás po pretekoch informoval, už 
sa teší na nasledujúcu akciu. A nielen on, ale aj ostatný rybári boli 
spokojní s priebehom a zabezpečením pretekov a v neposlednom rade 
aj z občerstvením, ktoré členovia RZ Záhumnie pre nich a širokú 
verejnosť pripravili.

Na pretekoch na „Záhumní“ sa stretli priaznivci Petrovho cechu z 
celého Slovenska. Boli tu zo Spiša, Nitry, Vrábel, Šurian, Trenčína, 
Bratislavy a z blízkeho i ďalekého okolia. Sme radi a teší nás, že sa nám 
darí organizovať akcie, na ktoré sa ľudia tešia a po ktorých sa usmievajú. 
To je naša inšpirácia aj do budúcnosti.

Petrov Zdar!
Noro Michel 

tajomník RZ Záhumnie

Redakcia pripravila nové okienko do Orvištských novín, kde môžu 
občania klásť otázky pre starostu. Tieto môžete podávať priamo v 
kancelárii starostu obce alebo na starosta@velkeorviste.sk. Do tohto 
vydania boli vybrané tieto najčastejšie otázky:

Ako ste spokojný s výsledkami volieb a prebratím Obecného 
úradu?

Samozrejme s výsledkom volieb som veľmi spokojný, úprimne, 
nečakal som až takú podporu, hlavne pri tak silných protikandidátoch. O 
to viac som odhodlaný urobiť všetko preto, aby som občanov nesklamal. 
S preberaním úradu nie som vôbec spokojný, pretože si nemyslím, že 10 
minút na odovzdanie tak vážnej veci bude stačiť. Dôležité je, aby obec 
nebola vystavená hrozbe nejakých sankcií alebo neúspechu pri 
uchádzaní sa o dotácie v rozbehnutých projektoch, z dôvodu 
nestihnutia termínov alebo zanedbania povinností vyplývajúcich zo 
zmlúv a zákonov. Vyžaduje si to pripraveného človeka, keďže sa do 
všetkého musím dostať sám, je to o to zdĺhavejšie.

Plánujete hneď na začiatku nejaké veľké zmeny?
Určite nie, v prvom rade sa musím dostať do obrazu konkrétnej 

Otázky pre starostu

problematiky a na základe toho urobiť rozhodnutie. Zatiaľ som zmenil  
moje úradné hodiny, som tu pre občanov a v stredu ma pracujúci na 
úrade nájdu do 18:00 hod. Tiež aj na podnet spoluobčanov som zmenil 
smútočnú melódiu, ktorá sa v obci hrá desaťročia za modernejšiu s 
krátkym oznamom. Dúfam však, že túto si občania vypočujú čo 
najneskôr. Ďalšou zmenou je Novoročný ohňostroj, ktorý nahradil 
Silvestrovský ohňostroj. Zatiaľ sú to len malé zmeny, ktoré sa dali urobiť v 
priebehu mesiaca december.

Ako hodnotíte tento prvý Novoročný ohňostroj?
Nie som sympatizantom veľkých ohňostrojov, sú to vyhodené peniaze 

do vzduchu :-). Som však zástancom tejto kultúrnej akcie, pretože sa 
stretnú pri nej občania, ktorí si zaželajú v dobrej nálade všetko najlepšie 
do nového roka. A tým, že sa konal až na Nový rok o 18:00 hod, mali z 
ohňostroja radosť aj deti. Prišlo veľa ľudí, starších, mladších, rodiny s 
deťmi. Deti dostali prskavky, lampióny šťastia, čaj, pagáčiky, dospelým 
sa podával punč, varené víno a celkovo panovala dobrá nálada pri 
príjemnej hudbe. Dokonca som mal pocit, že som v obci ešte nevidel 
toľko ľudí pohromade. 

OZNAMY

rok 2015
      Termín odvozu zberového skla

Január - 
Február 4. streda 
Marec 18. streda 
Apríl 29. streda 
Máj - 
Jún 10. streda 
Júl 22. streda 

Sklo
Zberá sa: prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od 

nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané

Nesmie  obsahovať:  žiarivky,  porcelán,  kovové a plastové  uzávery  
fliaš,  papier...

Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, 
drevo, kožu, gumu a iné)
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ŠPORT, RYBÁRI, HASIČI

DHZ Veľké Orvište
Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som vám na začiatku roku 2015 v 

mene celej našej organizácie zaželal veľa zdravia, šťastia, rodinnej 
pohody a pracovných úspechov. Nech sa nám vyhýbajú požiare, 
dopravné nehody a prírodné katastrofy tak, aby sme mohli na rok 2015 s 
radosťou spomínať.

Začiatok roka býva spravidla časom na hodnotenie toho uplynulého a 
príprava plánov na nadchádzajúci rok. Preto sme sa aj my, dobrovoľní 
hasiči Veľkého Orvišťa, stretli 19.12 2014 na výročnej členskej schôdzi. 
Cieľom bolo informovať členov a hostí o uskutočnených aktivitách za 
rok 2014, zhodnotiť činnosť organizácie a stanoviť naše nové ciele na rok 
2015.

Výročnej členskej schôdze sa zúčastnilo 16 členov DHZO, zástupca UzV 
DPO a ako hosť novovymenovaný starosta obce p. Pavol Paulovič. VČS 
schválila vo svojom uznesení zvýšenie členských príspevkov na 3€/rok, 
plán práce so zverenou technikou, plán účasti na školeniach 
organizovaných pre DHZO, žiadosť, aby sa starosta, ako zástupca obce u 
ZsVAK, informoval o možnosti preveriť funkčnosť obecnej hydrantovej 
siete a plán kultúrnych a spoločenských akcií, ktoré budú hasiči 
organizovať, alebo sa ich zúčastnia ako spoluorganizátor.

Ing. Marián Šiška

Prvou takouto aktivitou, ktorej sme sa zúčastnili ako požiarny dozor 
bol Novoročný obecný ohňostroj. V mesiaci január začala aj kondičná 
príprava členov súťažného družstva DHZO, ktorá je spojená aj so 
starostlivosťou o zverenú techniku.

Na mesiac marec pripravujeme pre občanov, v rámci jarného 
upratovania, zber železného odpadu /jednu časť výťažku sme sa 
rozhodli použiť na nákup ochranných pomôcok pre zásahové družstvo 
DHZO a druhú časť výťažku chceme venovať našej ZŠ ako sponzorský 
dar na financovanie potrebných školských aktivít/. Zber bude riadne 
vyhlásený obecným rozhlasom a obyvateľom, ktorí potrebujú pomôcť s 
vývozom železného odpadu z pivníc resp. povál, pomôžu naši členovia.

V mesiaci máj, v prvú nedeľu 3.5., nás čaká tradičná omša venovaná 
pamiatke sv. Floriána - patróna hasičov a na  sobotu 9.5. pripravujeme 1. 
Ples hasičov Veľkého Orvišťa. Na tento ples sú, okrem hasičov, 
samozrejme pozvaní všetci záujemcovia o zábavu. O všetkých 
podrobnostiach budeme informovať na informačnom panely pri 
Obecnom úrade. Aby toho na máj nebolo málo radi by sme sa spolu s 
ostatnými hasičmi zúčastnili 3. Mariánskej púte hasičov do Šaštína. Púť 
je spojená so sv. omšou a prehliadkou ukážok najzaujímavejšej hasičskej 
techniky z celého kraja.

V spolupráci s vedením IKHL pripravíme termín na uskutočnenie 
pohárovej súťaže DHZO v našej obci a zúčastníme sa Okresnej previerky 
pripravenosti DHZO okresov Piešťany a Hlohovec.

Každý, kto má záujem  sledovať podrobnejšie  činnosť našej DHZO, si 
nás nájde na FCB ako organizáciu  DHZ Veľké Orvište, kde svojimi 
príspevkami informujeme  o jednotlivých aktivitách.

Plány na 2. polovicu roka 2015 predstavíme v nasledujúcom vydaní 
našich obecných novín.

občanov, ktorí by si ich mali vážiť, že robia niečo na skultúrnenie obce v 
rámci svojho voľného času a bez nároku na nejakú odmenu. Pevne 
verím, že budú mať dostatok síl a odhodlania aj na podporu kultúry 
iného charakteru, ako organizovanie plesov, zábav, letných hudobných 
akcií na našom ihrisku či v kultúrnom dome.

Ing. Jozef Bartko
bývalý člen TJ

Orvištský blyskáč 2014
Vážení čitatelia, dovoľte, aby som Vás v krátkosti informoval o činnosti 

nášho združenia.
Členovia RZ Záhumnie počas celého roku aktívne pracujú na 

zveľaďovaní miestneho rybníka a jeho okolia. Stovky brigádnických 
hodín odpracovaných pri príprave pretekov, zarybnení, výstavbe 
oddychovej zóny a údržbe rybníka, svedčia o tom, že miestny rybári na 
rybníku „ŽIJÚ“. Dovolím si tvrdiť, že patríme medzi najaktívnejšie 
organizácie v obci.

ŠPORT, RYBÁRI, HASIČI

Víťaz Zoltán KemenčíkVíťaz Zoltán Kemenčík

Zvykli sme si, že jesennú prívlačovú rybačku otvárame pretekmi 
Orvištský blyskáč. Preteky z roka na rok získavajú na popularite, keďže je 
o ne veľký záujem. Na rybníku je pre tento pretek, regulárnych 52 
lovných miest a z tohto dôvodu sme asi 20 posledných záujemcov 
museli odrieknuť. Pred pretekmi sme do rybníka nasadili 300kg pstruha 
dúhového. V sobotu 4.októbra skoro ráno sa mohla paráda začať. 
Zúčastnení pretekári si to medzi sebou, resp. medzi nimi a rybami rozdali 
v štyroch kolách. Každé kolo trvalo 1 hodinu a po jeho ukončení sa 
vyhodnotili výsledky. Niektorým sa darilo viac, iným menej. Celkovo sa 
počas pretekov ulovilo 286 kusov pstruha dúhového,17 kusov ostrieža, 
jeden zubáč, jedna šťuka a dva jalce. Pretekári si privlastnili 83 kusov 

pstruha na obohatenie svojho jedálnička. Po ukončení štvrtého kola sa 
spočítali výsledky a vyhlásili najúspešnejší pretekári.

Na 5. mieste sa umiestnil Martin Drgoň z Hlohovca a odniesol si kartón 
kvalitného vína. Na 4. mieste bol Jakub Hulvan z Vrbového, ktorý si 
odniesol cenu vo forme poukazu na služby a darčekové predmety od 
Pneuservis Vojto Dekan. Na bronzovom stupni víťazov sa umiestnil Igor 
Slávik z Piešťan, ktorý sa stal majiteľom poukazu v hodnote 100 euro. 
Cenu do súťaže venovalo Rybárske potreby DAIV Piešťany. Vicemajster 
pretekov, čiže druhé miesto obsadil Martin Mešenec z Vrbového a týmto 
si vybojoval cenu v hodnote 200 euro, taktiež vo forme nákupného 
poukazu, ktorý nám poskytol pán Jozef Fekete, majiteľ rybárskych 
potrieb PIPO z Vrbového. Svojím kumštom majstrovstvom si prvú 
priečku „vyprívlačoval“ ZOLTÁN KEMENČIK zo Šurian. Ako sa už stalo 
zvykom vyhral bicykel zn. Kellys v hodnote 350 euro. Víťaz pretekov k 
nám chodí aj s partiou viac rokov a ako nás po pretekoch informoval, už 
sa teší na nasledujúcu akciu. A nielen on, ale aj ostatný rybári boli 
spokojní s priebehom a zabezpečením pretekov a v neposlednom rade 
aj z občerstvením, ktoré členovia RZ Záhumnie pre nich a širokú 
verejnosť pripravili.

Na pretekoch na „Záhumní“ sa stretli priaznivci Petrovho cechu z 
celého Slovenska. Boli tu zo Spiša, Nitry, Vrábel, Šurian, Trenčína, 
Bratislavy a z blízkeho i ďalekého okolia. Sme radi a teší nás, že sa nám 
darí organizovať akcie, na ktoré sa ľudia tešia a po ktorých sa usmievajú. 
To je naša inšpirácia aj do budúcnosti.

Petrov Zdar!
Noro Michel 

tajomník RZ Záhumnie

Redakcia pripravila nové okienko do Orvištských novín, kde môžu 
občania klásť otázky pre starostu. Tieto môžete podávať priamo v 
kancelárii starostu obce alebo na starosta@velkeorviste.sk. Do tohto 
vydania boli vybrané tieto najčastejšie otázky:

Ako ste spokojný s výsledkami volieb a prebratím Obecného 
úradu?

Samozrejme s výsledkom volieb som veľmi spokojný, úprimne, 
nečakal som až takú podporu, hlavne pri tak silných protikandidátoch. O 
to viac som odhodlaný urobiť všetko preto, aby som občanov nesklamal. 
S preberaním úradu nie som vôbec spokojný, pretože si nemyslím, že 10 
minút na odovzdanie tak vážnej veci bude stačiť. Dôležité je, aby obec 
nebola vystavená hrozbe nejakých sankcií alebo neúspechu pri 
uchádzaní sa o dotácie v rozbehnutých projektoch, z dôvodu 
nestihnutia termínov alebo zanedbania povinností vyplývajúcich zo 
zmlúv a zákonov. Vyžaduje si to pripraveného človeka, keďže sa do 
všetkého musím dostať sám, je to o to zdĺhavejšie.

Plánujete hneď na začiatku nejaké veľké zmeny?
Určite nie, v prvom rade sa musím dostať do obrazu konkrétnej 

Otázky pre starostu

problematiky a na základe toho urobiť rozhodnutie. Zatiaľ som zmenil  
moje úradné hodiny, som tu pre občanov a v stredu ma pracujúci na 
úrade nájdu do 18:00 hod. Tiež aj na podnet spoluobčanov som zmenil 
smútočnú melódiu, ktorá sa v obci hrá desaťročia za modernejšiu s 
krátkym oznamom. Dúfam však, že túto si občania vypočujú čo 
najneskôr. Ďalšou zmenou je Novoročný ohňostroj, ktorý nahradil 
Silvestrovský ohňostroj. Zatiaľ sú to len malé zmeny, ktoré sa dali urobiť v 
priebehu mesiaca december.

Ako hodnotíte tento prvý Novoročný ohňostroj?
Nie som sympatizantom veľkých ohňostrojov, sú to vyhodené peniaze 

do vzduchu :-). Som však zástancom tejto kultúrnej akcie, pretože sa 
stretnú pri nej občania, ktorí si zaželajú v dobrej nálade všetko najlepšie 
do nového roka. A tým, že sa konal až na Nový rok o 18:00 hod, mali z 
ohňostroja radosť aj deti. Prišlo veľa ľudí, starších, mladších, rodiny s 
deťmi. Deti dostali prskavky, lampióny šťastia, čaj, pagáčiky, dospelým 
sa podával punč, varené víno a celkovo panovala dobrá nálada pri 
príjemnej hudbe. Dokonca som mal pocit, že som v obci ešte nevidel 
toľko ľudí pohromade. 

OZNAMY

rok 2015
      Termín odvozu zberového skla

Január - 
Február 4. streda 
Marec 18. streda 
Apríl 29. streda 
Máj - 
Jún 10. streda 
Júl 22. streda 

Sklo
Zberá sa: prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od 

nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané

Nesmie  obsahovať:  žiarivky,  porcelán,  kovové a plastové  uzávery  
fliaš,  papier...

Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, 
drevo, kožu, gumu a iné)
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rok 2015
       Termín odvozu kompozitných obalov

Kompozitné obaly (tetrapaky)  - vrecia, 1100 l

Január -
Február 12. štvrtok
Marec

 

12. štvrtok
Apríl

 
9. štvrtok

Máj 7. štvrtok
Jún 4. štvrtok
Júl

 
2.-30. štvrtok

August

 

27. štvrtok
September 24. štvrtok

Október 22. štvrtok
November -
December 17. štvrtok

Plastová nádoba - oranžová, vrecia  (slúži na zber kompozitných 
obalov - tetrapakov)

Zberá sa: obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením 
C/PAP

Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a 
stlačiť

Zberová nádoba nesmie obsahovať:  tetrapaky znečistené surovinami.

OZNAMY

telefónne zoznamy, lepenky, vlnité lepenky
Nezberá sa: pergamenový, asfaltový, dechtový papier a 

lepenka,brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, 
hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a 
výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami

Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, 
škváru, drevo, kožu, gumu a iné) PET fľaše a ostatné plasty sa budú 
zberať osobitne do vreca.

Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane 
životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín. Za Vašu 
spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

rok 2015
       Termín odvozu plastov
PET fľaše a ostatné plasty

Január

 
-

Február

 
10. utorok

Marec

 

24. utorok
Apríl

 

-
Máj 5. utorok
Jún 16. utorok
Júl 28. utorok

rok 2015
Termín odvozu zberového papiera

Január - 
Február 6. piatok 

Marec 20. piatok 

Apríl - 

Máj 1. piatok 

Jún 12. piatok 

Júl
 

24.
 

piatok
 

Vrecia (slúžia na zber PET fliaš a ostatných plastov)
Zberá sa: PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, 
sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky –potravín.
Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, 

drevo, kožu, gumu a iné)

Plastová nádoba (slúži len na zber papiera)
Zberá sa: Noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy , adresáre, 

Referendum je vyhlásené
na sobotu 7. februára 2015  od 7.00 hod. do 22.00 hod.

 V referende oprávnení občania rozhodnú o otázkach: 
1. „Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné 

spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?“
2. „Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého 

pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná 
výchova?“ 

3.  „Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na 
vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia 
alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?“

Ak súhlasíte zakrúžkujete Áno
Ak nesúhlasíte zakrúžkujete Nie
Ak ste chybne označili odpoveď, požiadajte o nový hlasovací lístok.


