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Opäť sa potvrdilo, že zákruta a most na hlavnej ceste je najnebezpečnejším úsekom v našej obci. 
Aj z toho dôvodu bude mať nový chodník svoje opodstatnenie, a tiež akékoľvek opatrenia na 

zníženie rýchlosti vozidiel na vstupoch do obce. 
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16.6.2016 oslávila p. Mosná Anna svoje krásne 80-te narodeniny. Pri 
tejto príležitosti jej prišli zablahoželať starosta obce p. Paulovič, 
p. Kráľovičová a p. Michelová. Kyticou kvetov jej popriali ešte veľa 
zdravia, šťastia a mnoho slnečných dní v jej živote.

Ešte raz všetko len to najlepšie
Marta Kráľovičová, predseda sociálnej komisie pri OÚ

Gratulácie starším spoluobčanomSpoločenská kronika

V období od 1.5.2016 do 31.8.2016 
Obec Veľké Orvište mala k 31.8.2016 1060 obyvateľov.

Narodili sa : Vavrinec Nikolas

Kupcová Dominika

Mokoš Stanislav

Kubriczka Ema

Halmová Emília

V období od 1.5.2016 – do 31.8.2016 sa dožili:

Jurčová Mária 70 rokov

Rytířová Anna 70 rokov

Makiš Anton 70 rokov

Mosná Anna 80 rokov

Hoštáková Mária 85 rokov

Rozlúčili sme sa : Hanic Vladimír vo veku 62 rokov

Sameliak Alojz vo veku 72 rokov

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti mapový portál obce Veľké 
Orvište, ktorý je dostupný na internetovej stránke obce  
www.velkeorviste.sk . Nachádza sa v dolnej časti stránky ako odkaz

Cez uvedený mapový portál obce môžete získať informácie 
o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať si listy vlastníctva, hranice parcely, 
pozemky v majetku obce alebo štátu.

Po priblížení sa zobrazujú aj parcelné čísla, súpisné čísla a veľkosti 
pozemkov. Je možné zmerať približné vzdialenosti.

Mapový portál umožňuje aj prekrytie katastrálnej mapy obce 
s územným plánom našej obce a tým môžete získať pre Vás dôležitú 

územnoplánovaciu informáciu.
Tento mapový portál  pomáha pri spravovaní obce a je určený tiež na 

informovanie verejnosti.
N. Vanglová

Nová kotolňa pre ZŠ a MŠ
S využitím dotácií z ENVIROMENTÁLNEHO FONDU sa nám podarilo 

realizovať projekt „Tepelný zdroj pre MŠ a ZŠ“.
Kotolňa s dvomi kondenzačnými kotlami značky HOVAL má 

zabezpečiť vykurovanie pre oba objekty súčasne. Celkový rozpočet 
projektu predstavoval čiastku 29.616,24 € a spoluúčasť obce na projekte 
predstavovala čiastku 5 %.

Predmetom pridelenej dotácie bolo zakúpenie tepelného zdroja pre 
MŠ a ZŠ vo Veľkom Orvišti.

Druhým krokom bola stavba kotolne, ktorá sa zrealizovala za pomoci 
projektanta pána Režného, ktorý nám pomohol s projektovou 
dokumentáciou tepelného zdroja.

Za pomoci aktivačných 
z a m e s t n a n c o v  a  
zamestnancov Obecného 
úradu Veľké Orvište sa nám 
podarilo stavebnú časť 
zrealizovať svojpomocne a 
t ým z  rozpočtovaných 
finančných prostriedkov vo 
výške 14.000,- € bola na 
stavebnú časť skutočne 
vynaložená len suma 1.606,-
€.

Napriek tomu, že máme od 
25.6.2016 skolaudovanú 
kotolňu, nemôžeme s ňou 
v y k u r o v a ť ,  p r e t o ž e  
v súčasnej dobe vykurujeme 
v ZŠ a MŠ vykurovacími 

telesami (Gamatkami). Pripravovaná rekonštrukcia kúrenia v MŠ počas 
letných mesiacov však zmení kúrenie i samotný pohľad na úsporu a 
využitie novej kotolne.

V ďalšom období sa budeme snažiť zrekonštruovať kúrenie aj v ZŠ.
A. Kováčiková

MAPOVÝ PORTÁL OBCE

Rekonštrukcia kúrenia v MŠ
Počas letných prázdnin obec v spolupráci s firmou REHAU a kúrenárom 

pánom Petrom Horvátom dokončila rekonštrukciu kúrenia v MŠ.
Na projekte a celkovom riešení vykurovania  má nemalú zásluhu náš 

rodák Igor Maco a napokon s pričinením Petra Horváta a Maja Pánika 
nadobudlo dielo konečnú podobu.  V triedach, jedálni, spálni, zborovni 
a na chodbe je položené podlahové kúrenie, ktoré firma REHAU s. r. o. 

poskytla ako sponzorský dar. Firma EMPIRIA dodala s výraznou zľavou 
vykurovacie telesá do ostatných priestorov.

Poďakovanie patrí aj zamestnancom OcÚ a aktivačným pracovníkom, 
3ktorý vyšramovali 20 m  betónu a zhruba také isté množstvo 

podkladového materiálu. Pri tejto rekonštrukcii sme využili priestor 
v podlahe a pripravili sme rozvod vody, ktorý nie je v dobrom stave a 
bude sa musieť časom rekonštruovať.  Tiež sme opravili sokle, 
vymaľovali triedu, jedáleň a sociálne zariadenia. Ruku k dielu priložili aj 
poslanci OcZ páni Jozef Valo a Jaroslav Vavrinec, ktorý položili plávajúcu 
podlahu a pán Daniel Balek  , ktorý pomáhal s uložením dlažby. 
Zamestnanci MŠ a rodičia na poslednú chvíľu pomohli s upratovaním a 
vyčistením priestorov, preto sa mohli brány našej škôlky podľa plánu 
5.9.2016 veselo otvoriť.

N. Vanglová

Vážení spoluobčania!

S ďalším vydaním našich obecných novín vás 
všetkých pozdravujem. Ako je už zvykom, v  tejto 
rubrike odpoviem na najčastejšie otázky našich 
spoluobčanov a tiež vám priblížim zámery, ktoré 
sme realizovali, alebo ktoré sa chystáme realizovať.

Zdá sa, že najväčším problémom v našej obci bolo parkovanie 
staršieho vozidla zn. VW Passat na parkovisku pred obecným úradom. 
Mnohokrát som odpovedal na otázku: " Kedy ten vrak spred obecného 
úradu zmizne?" Ťažko sa občanom vysvetľovalo, že majiteľ vozidla sa 
žiadneho priestupku nedopúšťal, a preto sme dlhší čas čakali na 
potrebné opatrenie. Napokon majiteľ vozidla na základe našej výzvy 
nepojazdné vozidlo odtiahol.

Ďalšia častá otázka smerovala na určenie miesta, kde môžu občania 
vyvážať orez zo stromov a pokosenú trávu. Už skôr sme informovali 
našich občanov o tom, že tento druh bioodpadu môžu vyvážať do prvej 
silážnej jamy, ktorú sme na tento účel od firmy Granelam a. s. prenajali 
(bývalý areál poľnohospodárskeho družstva). Bolo by vhodné, aby ľudia 
využili túto možnosť a vozili tam len tento druh odpadu. Predsa 
pokosená tráva nemusí končiť pri ceste a orez zo stromov na "ohrádke".

Našich občanov tiež zaujímalo, kedy sa konečne začne s výstavbou 
chodníka v časti Topoľové I.. Napriek tomu, že finančné prostriedky sa 

nám podarilo usporiť, zložitý proces obstarávania a získavania 
materiálov za nižšie ceny spôsobil to, že s výstavbou sa začalo až 
v mesiaci august. Predpokladám však, že k dátumu tlače našich novín 
bude 1. etapa stavby chodníka zrealizovaná.

Na základe získania dotácie z Environmentálneho fondu sa nám 
podarilo zrealizovať výstavbu tepelného zdroja, ktorý bude slúžiť na 
vykurovanie základnej a materskej školy súčasne. V nadväznosti na 
tento projekt sme sa museli pustiť do rekonštrukcie vykurovania v 
materskej škole. Staré neefektívne vykurovanie gamatkami, ktoré boli 
sčasti v havarijnom stave, malo nahradiť podlahové vykurovanie. Túto 
rekonštrukciu sme zrealizovali svojpomocne a vďaka výraznej pomoci 
našich občanov. Preto je potrebné, aby som aj touto formou poďakoval 
firme Rehau s. r. o. za to, že poskytli bezplatne celý systém podľahového 
vykurovania. Aby bola zachovaná efektívnosť nového tepelného zdroja 
a mohli sme ďalej šetriť, je dôležité v budúcnosti zrealizovať aj 
rekonštrukciu vykurovania v základnej škole.

Cez prázdniny sme predĺžili náš školský klub a tým sme vyšli v ústrety 
najmä rodičom, ktorí si nemuseli vybavovať voľno, dovolenku alebo 
stráženie pre svoje deti. Vďaka našim občanom, ktorí pomohli 
v školskom klube, nás predĺženie klubu nestálo žiadne finančné 
prostriedky. Stravu a pomôcky na pestrý program zafinancovali rodičia a 
pedagogický dozor, ktorý viedla poslankyňa OcZ pani Mgr. Erika Ander, 
a ktorý vykonal prácu nezištne. Aj preto veľká vďaka patrí pani Mgr. Erike 
Ander, RNDr. Renáte Schedlingovej, Alici Kováčikovej, Zuzane Bartkovej, 

OTÁZKY PRE STAROSTU
VÝVOZ ODPADU
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OTÁZKY PRE STAROSTU
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Očami občana
Naša obec vyzerá celkom  slušne. Upravené predzáhradky, pokosené 
trávniky – na ktorých sa však často vynímajú kde tu psie „hovienka“. 

Prechádzky so psíkmi sa stali módou, nemám nič proti tomu – pokiaľ 
si majiteľ uprace po svojom miláčikovi.  Pre niektorých je to 

samozrejmosť. Ale sú aj takí, čo sa bez hanby prizerajú ako ich psík 
robí potrebu na upravenú predzáhradku, pochvália ho a ostatné 

nechajú na majiteľa. Sú to možno drobnosti, ktoré ale veľmi strpčujú 
život ostatným slušným ľuďom. Aj Vaše dieťa alebo vnúča Vám  môže 

na topánočkách priniesť túto „radosť“ do domu. Ďakujem, že si v 
budúcnosti po svojich miláčikoch upracete a tak prispejete 

k čistote a kultúre našej obce.
Mária Šišková  Michalová

V lese

Na bútľavom strome, pani sova sedí
a do čiernej noci vôkol seba hľadí.
Nad ránom zahúka, pobudí vtáky,

stehlíka, škovránka aj mladé straky.
Ďateľ už klopoce zobákom  rezko,

vraj bude pršať, lastovičky lietajú  nízko.
Bocian zakrúžil, nad vysokým lesom,
nenašiel komína, letí ďalej svetom.

Spevu je vôkol ako v opere,
každý chce ukázať to svoje umenie.

Sýkorka priletí, trávy trs nesie,
chce robiť hniezdo si na najvyššej jedle.

Aj vrabce si veselo po lese skackajú,
hotové hniezda si na stromoch  hľadajú.
Keď vietor zaduje, vtáky sa rozpŕchnu,
do svojich príbytkov rýchlo sa vracajú.
Hniezdočká si chránia svojím telíčkom,

aby neprišli ani o jedno vajíčko.
A keď sa z vajíčok vyliahnu vtáčatká,

celý les zašumí – jak sukne mladuchy.
Potom im krídelka perím zarastú,

lietať sa naučia a vydajú sa na ďalekú cestu.
Bez mapy a buzoly, navštívia teplé krajiny.

Na jar zas zvíta sa - celá vtáčia chasa.

Mária Šišková Michalová

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Zuzane Djenkovej a Nine Macovej. V budúcnosti plánujeme 
s predĺžením školského klubu pokračovať, ale musíme vyšpecifikovať 
a nastaviť podmienky umiestnenia detí.

Na to, aby sa naši občania v obci pohybovali bezpečnejšie 
a ohľaduplnejšie, nestačí len výstavba chodníka v časti Topoľové I.. Na 
výjazdoch z vedľajších ulíc sme osadili nové dopravné zrkadlá. Tieto 
zrkadlá zabezpečujú, že vodiči môžu bezpečne vojsť do križovatky. 
Z dôvodu dopravnej nehody na križovatke ulíc Hlavnej a Južnej sme 
zabezpečili vybudovanie zvodidiel. V budúcnosti plánujeme dokončiť 
ďalšie etapy chodníka, postupne rekonštruovať chodník pozdĺž celej 
hlavnej cesty a taktiež zabezpečiť dostupnými opatreniami zníženie 
rýchlosti na vstupoch do obce.

Napokon sa nám podarilo získať aj dotáciu z Ministerstva financii SR. 
Dotácia vo výške 8.000 eur je účelovo viazaná na rekonštrukciu nášho 
domu smútku. V súčasnosti pripravujeme potrebné podklady k tomu, 
aby sa v roku 2017 mohol vybudovať prístrešok, ktorý bude chrániť 
občanov pri smútočných obradoch pred nepriaznivým počasím.

Pavol Paulovič, starosta obce

OTÁZKY PRE STAROSTU

Pán Ľubomír Treskoň je rodákom z Veľkého Orvišťa,
ktorý sa v dôchodkovom veku začal venovať maľovaniu obrazov. Jeho 

motívom bývajú najčastejšie zátišia, 
krajinky, príroda. Má približne 30 
vlastných olejových obrazov. Maľuje 
najmä v zimnom období, keď má viac 
času. Tejto záľube sa chce venovať, 
pokiaľ mu to dovolí zdravie. Niekoľko 
obrazov daroval známym k ich 
životnému jubileu. Ak má niekto 
záujem jeho obrazy vidieť, môže 
pána Treskoňa navštíviť u neho 
doma.

Pozn. redakcie: Ak majú občania 
nejakú záľubu, koníčka a chcú sa 
s tým podeliť aj s druhými, dajte o 
sebe vedieť na OÚ...

Text/foto : Jozef Valo

Projekty s podporou Trnavského 
samosprávneho kraja

Trnavský samosprávny kraj v rámci svojej pôsobnosti sa podieľa na 
rozvoji  mládežníckych, sociálnych, kultúrnych a umeleckých aktivít 
s cieľom skvalitniť život občanov.

Za finančnej podpory Trnavský samosprávny kraj sa vo Veľkom Orvišti 
uskutočnili tradičné kultúrne podujatia a akcie a to :

28.mája 2016 vo Veľkom Orvišti „Občianske Združenie Detí Orvišťa“ 
v spolupráci s Materskou a Základnou školou vo Veľkom Orvišti 
usporiadalo oslavu  medzinárodného Dňa detí v areáli materskej a 
základnej školy. Pre deti bol pripravený skutočne bohatý program. 
Zábava, smiech, akcie, dobrá nálada a odmeny za súťažné disciplíny  to 
všetko bolo prichystané pre každého účastníka Dňa detí.

Dvor skrášlili veľké skákacie hrady, na ktorých sa deti poriadne 
vyšantili. Ďalej sa mohli  dosýta povoziť na koníkoch a autíčkach. Deťom 
spravilo radosť aj  maľovanie na tvár.

Veľmi vítaná a milá bola návšteva polície a miestneho dobrovoľného 
hasičského zboru a ich odborné ukážky. Nechýbali zaujímavé atrakcie – 
hasičské a policajné autá, ktoré si mohli deti obzrieť z vnútra, aj sa v nich 

dokonca povoziť. Najväčší úspech mala samozrejme požiarna pena, 
ktorá neskôr zaplavila celé detské ihrisko a všetky deti sa odrazu zmenili 
na bielych snehuliakov. Celé popoludnie bolo spríjemnené hudbou 
a chutným občerstvením, ktoré pripravili naše milé kuchárky z MŠ 
a kotlíkový guláš, ktorý navaril pán Peter Djenka . Záver pekného dňa bol 
ukončený opekačkou.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli na veselú párty detí, 
partnerom a sponzorom: Masermo s.r.o., PT Táborský, Modrý strom, 
Rybárske združenie Záhumnie, Kellys Bicycles s.r.o., OcÚ VO. Výťažok 
z akcie bude rozdelený medzi ZŠ a MŠ vo Veľkom Orvišti.

28. júna sa zorganizoval celodenný výlet pre dôchodcov z Veľkého 
Orvišťa do termálneho kúpaliska Podhájska. Doprava autobusom, vstup 
na Termálne kúpalisko a strava bola hradená s príspevku TTSR 
a obecného úradu Veľké Orvište.

Hoci počasie zo začiatku nevyzeralo na letné kúpanie, podľa 
spokojných úsmevov na tvárach našich dôchodcov mala aj liečivá voda 
a slniečko blahodarný účinok na telo aj dušu.

Takto príjemne strávený deň, splnil svoj účel a dobrá nálada vydržala 
až do podvečerného návratu domov.

Žijú medzi nami....

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Neoddeliteľnou súčasťou našej obce sú oslavy na počesť zasvätenia 
kostola „Nanebovzatia Panny Márii“ vo Veľkom Orvišti – ľudovo 
povedané Orviské hody.

Oslava „Orviských hodov“ začala už v piatok podvečer 12. augusta. 
Z diaľky bolo počuť hudbu z kolotočov a cítiť vôňu pukancov a cukrovej 
vaty. Na terase miestneho pohostinstva hrala do tanca country skupina 

Váh Riverband. Rodiny z Veľkého Orvišťa a blízkeho okolia a ich príbuzní 
a známi si prišli zatancovať a spoločne sa zabaviť.  V sobotu 13. augusta 
odštartovali starí páni priateľský futbalový zápas s Veľkými Bielicami. 
Námestie obce Veľké Orvište ponúkalo chutné občerstvenie, voňavú 
živanskú, dobré vínko ktoré pripravil  miestny dobrovoľný hasičský zbor. 
O dobrú náladu sa postarala tanečná skupina AXION.

Nedeľa 14. augusta sa začala tradične Slávnostnou svätú omšu 
v miestnom kostole. V popoludňajších hodinách sa odohral futbalový 
zápas mužov Veľké Orvište - Voderady v areáli TJ Slovan Veľké Orvište, 
kde pod holým nebom až do neskorej noci sa o náladu postarala 
hudobná skupina RETRO Šterusy, ktorú zorganizoval miestny Šport bar.

Obec Veľké Orvište sa chce poďakovať Trnavskému samosprávnemu 
kraju za finančnú podporu pri organizovaní kultúrnych podujatí v obci 
Veľké Orvište.

N.Vanglová, Královičová Marta – predseda komisie

Stavanie mája

"Staviame máje, čo nám dajú za ne,
pálenky červenej do krbky hlinennej.

Máj, máj, máj zelený,
pod obločky sadený.

Pekná tradícia stavania mája sa v našej obci udržiava už niekoľko rokov. 
Tak tomu bolo aj tento rok, kedy kultúrna komisia zorganizovala 
postavenie mája v obci.Za sprievodu hudobnej skupiny sa 
pestrofarebne vyzdobený máj, ktorý deň predtým vyzdobili deti 
z materskej a základnej školy farebnými stužkami, postavil na obecnom 
námestí. Nechýbalo ani občerstvenie v podobe cigánskej, vínka a nealko 
nápojov. Obyvatelia obce zažili ďalší príjemný podvečer, na ktorý budú 
spomínať a dúfam, že v budúcnosti sa takejto akcie zúčastnia vo väčšom 
počte.

Deň matiek
Druhá májová nedeľa patrí nádhernému sviatku - oslavám "Dňa 

matiek."  Členky kultúrnej komisie spolu s riaditeľkou materskej škôlky, 
ktorá je  tiež členka komisie, krásne vyzdobili sálu kultúrneho domu.  Na 
úvod predsedníčka komisie privítala prítomných a pán starosta 

predniesol prítomným svoj slávnostný príhovor. V ňom vyzdvihol rolu a 
úlohu matky v rodine. So svojím programom vystúpili deti zo základnej 
a materskej školy. Program, ktorý pripravili pod vedením svojich 
pedagógov pre mamičky a babičky bol zložený z piesní, básničiek, 
scénok a tančekov. Program sa prítomným veľmi páčil, za čo boli deti 
odmenené búrlivým a neutíchajúcim potleskom. Ani jedna maminka, či 
babička neodišla po skončení programu s prázdnymi rukami. Deti 
odovzdali svojim blízkym vlastnoručne zhotovené darčeky. Na záver 
boli všetkým ženám odovzdané kvietky  ako vďaka za ich obetavú 
prácu.

Michelová Gabriela - predseda komisie
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Očami občana
Naša obec vyzerá celkom  slušne. Upravené predzáhradky, pokosené 
trávniky – na ktorých sa však často vynímajú kde tu psie „hovienka“. 

Prechádzky so psíkmi sa stali módou, nemám nič proti tomu – pokiaľ 
si majiteľ uprace po svojom miláčikovi.  Pre niektorých je to 

samozrejmosť. Ale sú aj takí, čo sa bez hanby prizerajú ako ich psík 
robí potrebu na upravenú predzáhradku, pochvália ho a ostatné 

nechajú na majiteľa. Sú to možno drobnosti, ktoré ale veľmi strpčujú 
život ostatným slušným ľuďom. Aj Vaše dieťa alebo vnúča Vám  môže 

na topánočkách priniesť túto „radosť“ do domu. Ďakujem, že si v 
budúcnosti po svojich miláčikoch upracete a tak prispejete 

k čistote a kultúre našej obce.
Mária Šišková  Michalová

V lese

Na bútľavom strome, pani sova sedí
a do čiernej noci vôkol seba hľadí.
Nad ránom zahúka, pobudí vtáky,

stehlíka, škovránka aj mladé straky.
Ďateľ už klopoce zobákom  rezko,

vraj bude pršať, lastovičky lietajú  nízko.
Bocian zakrúžil, nad vysokým lesom,
nenašiel komína, letí ďalej svetom.

Spevu je vôkol ako v opere,
každý chce ukázať to svoje umenie.

Sýkorka priletí, trávy trs nesie,
chce robiť hniezdo si na najvyššej jedle.

Aj vrabce si veselo po lese skackajú,
hotové hniezda si na stromoch  hľadajú.
Keď vietor zaduje, vtáky sa rozpŕchnu,
do svojich príbytkov rýchlo sa vracajú.
Hniezdočká si chránia svojím telíčkom,

aby neprišli ani o jedno vajíčko.
A keď sa z vajíčok vyliahnu vtáčatká,

celý les zašumí – jak sukne mladuchy.
Potom im krídelka perím zarastú,

lietať sa naučia a vydajú sa na ďalekú cestu.
Bez mapy a buzoly, navštívia teplé krajiny.

Na jar zas zvíta sa - celá vtáčia chasa.

Mária Šišková Michalová

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Zuzane Djenkovej a Nine Macovej. V budúcnosti plánujeme 
s predĺžením školského klubu pokračovať, ale musíme vyšpecifikovať 
a nastaviť podmienky umiestnenia detí.

Na to, aby sa naši občania v obci pohybovali bezpečnejšie 
a ohľaduplnejšie, nestačí len výstavba chodníka v časti Topoľové I.. Na 
výjazdoch z vedľajších ulíc sme osadili nové dopravné zrkadlá. Tieto 
zrkadlá zabezpečujú, že vodiči môžu bezpečne vojsť do križovatky. 
Z dôvodu dopravnej nehody na križovatke ulíc Hlavnej a Južnej sme 
zabezpečili vybudovanie zvodidiel. V budúcnosti plánujeme dokončiť 
ďalšie etapy chodníka, postupne rekonštruovať chodník pozdĺž celej 
hlavnej cesty a taktiež zabezpečiť dostupnými opatreniami zníženie 
rýchlosti na vstupoch do obce.

Napokon sa nám podarilo získať aj dotáciu z Ministerstva financii SR. 
Dotácia vo výške 8.000 eur je účelovo viazaná na rekonštrukciu nášho 
domu smútku. V súčasnosti pripravujeme potrebné podklady k tomu, 
aby sa v roku 2017 mohol vybudovať prístrešok, ktorý bude chrániť 
občanov pri smútočných obradoch pred nepriaznivým počasím.

Pavol Paulovič, starosta obce

OTÁZKY PRE STAROSTU

Pán Ľubomír Treskoň je rodákom z Veľkého Orvišťa,
ktorý sa v dôchodkovom veku začal venovať maľovaniu obrazov. Jeho 

motívom bývajú najčastejšie zátišia, 
krajinky, príroda. Má približne 30 
vlastných olejových obrazov. Maľuje 
najmä v zimnom období, keď má viac 
času. Tejto záľube sa chce venovať, 
pokiaľ mu to dovolí zdravie. Niekoľko 
obrazov daroval známym k ich 
životnému jubileu. Ak má niekto 
záujem jeho obrazy vidieť, môže 
pána Treskoňa navštíviť u neho 
doma.

Pozn. redakcie: Ak majú občania 
nejakú záľubu, koníčka a chcú sa 
s tým podeliť aj s druhými, dajte o 
sebe vedieť na OÚ...

Text/foto : Jozef Valo

Projekty s podporou Trnavského 
samosprávneho kraja

Trnavský samosprávny kraj v rámci svojej pôsobnosti sa podieľa na 
rozvoji  mládežníckych, sociálnych, kultúrnych a umeleckých aktivít 
s cieľom skvalitniť život občanov.

Za finančnej podpory Trnavský samosprávny kraj sa vo Veľkom Orvišti 
uskutočnili tradičné kultúrne podujatia a akcie a to :

28.mája 2016 vo Veľkom Orvišti „Občianske Združenie Detí Orvišťa“ 
v spolupráci s Materskou a Základnou školou vo Veľkom Orvišti 
usporiadalo oslavu  medzinárodného Dňa detí v areáli materskej a 
základnej školy. Pre deti bol pripravený skutočne bohatý program. 
Zábava, smiech, akcie, dobrá nálada a odmeny za súťažné disciplíny  to 
všetko bolo prichystané pre každého účastníka Dňa detí.

Dvor skrášlili veľké skákacie hrady, na ktorých sa deti poriadne 
vyšantili. Ďalej sa mohli  dosýta povoziť na koníkoch a autíčkach. Deťom 
spravilo radosť aj  maľovanie na tvár.

Veľmi vítaná a milá bola návšteva polície a miestneho dobrovoľného 
hasičského zboru a ich odborné ukážky. Nechýbali zaujímavé atrakcie – 
hasičské a policajné autá, ktoré si mohli deti obzrieť z vnútra, aj sa v nich 

dokonca povoziť. Najväčší úspech mala samozrejme požiarna pena, 
ktorá neskôr zaplavila celé detské ihrisko a všetky deti sa odrazu zmenili 
na bielych snehuliakov. Celé popoludnie bolo spríjemnené hudbou 
a chutným občerstvením, ktoré pripravili naše milé kuchárky z MŠ 
a kotlíkový guláš, ktorý navaril pán Peter Djenka . Záver pekného dňa bol 
ukončený opekačkou.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli na veselú párty detí, 
partnerom a sponzorom: Masermo s.r.o., PT Táborský, Modrý strom, 
Rybárske združenie Záhumnie, Kellys Bicycles s.r.o., OcÚ VO. Výťažok 
z akcie bude rozdelený medzi ZŠ a MŠ vo Veľkom Orvišti.

28. júna sa zorganizoval celodenný výlet pre dôchodcov z Veľkého 
Orvišťa do termálneho kúpaliska Podhájska. Doprava autobusom, vstup 
na Termálne kúpalisko a strava bola hradená s príspevku TTSR 
a obecného úradu Veľké Orvište.

Hoci počasie zo začiatku nevyzeralo na letné kúpanie, podľa 
spokojných úsmevov na tvárach našich dôchodcov mala aj liečivá voda 
a slniečko blahodarný účinok na telo aj dušu.

Takto príjemne strávený deň, splnil svoj účel a dobrá nálada vydržala 
až do podvečerného návratu domov.

Žijú medzi nami....

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Neoddeliteľnou súčasťou našej obce sú oslavy na počesť zasvätenia 
kostola „Nanebovzatia Panny Márii“ vo Veľkom Orvišti – ľudovo 
povedané Orviské hody.

Oslava „Orviských hodov“ začala už v piatok podvečer 12. augusta. 
Z diaľky bolo počuť hudbu z kolotočov a cítiť vôňu pukancov a cukrovej 
vaty. Na terase miestneho pohostinstva hrala do tanca country skupina 

Váh Riverband. Rodiny z Veľkého Orvišťa a blízkeho okolia a ich príbuzní 
a známi si prišli zatancovať a spoločne sa zabaviť.  V sobotu 13. augusta 
odštartovali starí páni priateľský futbalový zápas s Veľkými Bielicami. 
Námestie obce Veľké Orvište ponúkalo chutné občerstvenie, voňavú 
živanskú, dobré vínko ktoré pripravil  miestny dobrovoľný hasičský zbor. 
O dobrú náladu sa postarala tanečná skupina AXION.

Nedeľa 14. augusta sa začala tradične Slávnostnou svätú omšu 
v miestnom kostole. V popoludňajších hodinách sa odohral futbalový 
zápas mužov Veľké Orvište - Voderady v areáli TJ Slovan Veľké Orvište, 
kde pod holým nebom až do neskorej noci sa o náladu postarala 
hudobná skupina RETRO Šterusy, ktorú zorganizoval miestny Šport bar.

Obec Veľké Orvište sa chce poďakovať Trnavskému samosprávnemu 
kraju za finančnú podporu pri organizovaní kultúrnych podujatí v obci 
Veľké Orvište.

N.Vanglová, Královičová Marta – predseda komisie

Stavanie mája

"Staviame máje, čo nám dajú za ne,
pálenky červenej do krbky hlinennej.

Máj, máj, máj zelený,
pod obločky sadený.

Pekná tradícia stavania mája sa v našej obci udržiava už niekoľko rokov. 
Tak tomu bolo aj tento rok, kedy kultúrna komisia zorganizovala 
postavenie mája v obci.Za sprievodu hudobnej skupiny sa 
pestrofarebne vyzdobený máj, ktorý deň predtým vyzdobili deti 
z materskej a základnej školy farebnými stužkami, postavil na obecnom 
námestí. Nechýbalo ani občerstvenie v podobe cigánskej, vínka a nealko 
nápojov. Obyvatelia obce zažili ďalší príjemný podvečer, na ktorý budú 
spomínať a dúfam, že v budúcnosti sa takejto akcie zúčastnia vo väčšom 
počte.

Deň matiek
Druhá májová nedeľa patrí nádhernému sviatku - oslavám "Dňa 

matiek."  Členky kultúrnej komisie spolu s riaditeľkou materskej škôlky, 
ktorá je  tiež členka komisie, krásne vyzdobili sálu kultúrneho domu.  Na 
úvod predsedníčka komisie privítala prítomných a pán starosta 

predniesol prítomným svoj slávnostný príhovor. V ňom vyzdvihol rolu a 
úlohu matky v rodine. So svojím programom vystúpili deti zo základnej 
a materskej školy. Program, ktorý pripravili pod vedením svojich 
pedagógov pre mamičky a babičky bol zložený z piesní, básničiek, 
scénok a tančekov. Program sa prítomným veľmi páčil, za čo boli deti 
odmenené búrlivým a neutíchajúcim potleskom. Ani jedna maminka, či 
babička neodišla po skončení programu s prázdnymi rukami. Deti 
odovzdali svojim blízkym vlastnoručne zhotovené darčeky. Na záver 
boli všetkým ženám odovzdané kvietky  ako vďaka za ich obetavú 
prácu.

Michelová Gabriela - predseda komisie
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- Prihláška na stravu

PREVÁDZKA:
Od 7,00 do 16,00 hodiny
Dôležité informácie o
- Neprítomnosti dieťaťa v MŠ
- Platení a výške mesačného príspevku – školné
- Výške stravného
- Dennom režime
- Personálnom obsadení
- Podmienkach prijatia dieťaťa do MŠ

- A iných dôležitých informáciáchsa dozviete v ŠKOLSKOM 
PORIADKU, s ktorým sa oboznámite na rodičovskom združení
 v priebehu septembra.

Ak ste mali doteraz dieťatko doma, nástup do MŠ bude riadnou 
zmenou a treba rátať s tým, že adaptácia istý čas potrvá. Dôležitú úlohu 
tu hrajú osobnostné vlastnosti, predchádzajúce skúsenosti, no aj 
pohľad, názory a výchovné pôsobenie rodičov. Kým niektoré deti si na 
nové prostredie, učiteľky, kamarátov či tety kuchárky zvyknú za pár 
dní, u iných to môže trvať aj niekoľko týždňov. Môže sa stať aj to, že zo 
začiatku bude dieťa škôlku navštevovať s radosťou a po pár dňoch alebo 
týždňoch sa zrazu „zatne“ a príde odmietnutie. Aj takto môže adaptácia 
vyzerať. Veľký podiel na tom, ako sa dieťa v novom kolektíve cíti, 
majú rodičia. Napriek tomu, že aj Vás určite prepadne smútok, že s ním 
nemôžete tráviť toľko času ako doteraz alebo sa vám zdá zrazu akési 
„stratené“ medzi inými deťmi, neplačte pred ním a neľutujte ho. 
Povzbudenie, úsmev a spoločné plány na popoludnie sú tým, čo 
dieťatku pomôže.  Buďte vždy pozitívne naladení a s radosťou 
o škôlke rozprávajte, no neidealizujte ju, aby dieťa nebolo z reality 
sklamané.

Preto niekoľko rád, aby ste nástup do našej Materskej školy Veľké 
Orvište zvládli s úsmevom:

- Už pred vstupom do MŠ by sa malo dieťa vedieť zaobísť krátku dobu 
bez mamy. Príležitostné odlúčenie umožní dieťaťu istotu, že mu mama 
neutečie a že sa vráti. Tieto prvé skúsenosti sa pozitívne prejavia len 
vtedy, keď sa rodičia vrátia v dohodnutú dobu.

- Je dobré, keď pred vstupom do MŠ má dieťa možnosť tráviť čas (hrať 
sa) s vrstovníkmi (napr. detské ihrisko), aby sa naučili s nimi vychádzať. 
V MŠ si deti precvičujú najmä sociálne a komunikačné zručnosti, preto sa 
ešte pred nástupom do nej sústreďte na schopnosť vášho dieťaťa 
spolupracovať, hovoriť a hrať sa s ostatnými.

- Rozprávajte sa s dieťaťom o MŠ a ešte pred nástupom sa choďte 
s dieťaťom poprechádzať do blízkosti MŠ a preskúmajte s ním okolie.

- Nestrašte ho nástupom do MŠ a ani nedovoľte nikomu z okolia, aby 
ho podobným spôsobom zastrašoval (veď tam sa naučíš, tam ti ukážu, 
tam budeš musieť poslúchať). Dieťaťu sa tým už dopredu podsúva 
strach a obavy.

- Skúste cestou do MŠ zaujať dieťa rozprávkou alebo mu rozprávajte, čo 
budete robiť vy, kým sa bude hrať, čo vás čaká, keď poň prídete.

- Dieťa si môže so sebou nosiť obľúbenú hračku, s ktorou zvykne 
spávať.

- Vždy je lepšie, ak o zvláštnostiach dieťaťa už vopred poinformujete 
učiteľku, ako keby vás mala ona upozorniť na veci, ktoré sú vám známe, 
len ste ich nepovedali (napr. alergie, zlozvyky, cumlík, palček v ústach, 
obhrýzanie nechtov a pod.).

- Komunikujte s učiteľkou s úsmevom. Ak máte výhrady k jej prístupu
 k dieťaťu, nikdy to neriešte v jeho prítomnosti.

- Nepúšťajte sa do veľkých rečí s učiteľkou hneď ráno. Ak vás zaujíma, 
ako sa darí vášmu dieťaťu, informujte sa radšej popoludní, pred 
odchodom z MŠ.

- Pri nástojčivom plači až afektoch sa snažte dieťa odovzdať učiteľke čo 
najrýchlejšie, bez zbytočného dlhého lúčenia, tíšenia, prehovárania. 
Dajte mu na vedomie, že viete, že sa mu to nepáči, ale ubezpečte ho, že 

poň prídete.
- Začiatok v MŠ je pre deti telesne aj  psychicky náročný a únavný. 

Bezprostredne po návšteve MŠ dieťa potrebuje krátky čas na 
odpočinok. Väčšie aktivity ako veľký nákup, prechádzku po meste, 
návštevu ihriska a pod. by ste mali odložiť.

- Rodič by určite nemal prežívať pocity viny z toho, že je dieťa v MŠ, ale 
vnímať tento moment z pozitívnej strany. Vyvarovať sa musí aj 
prezentovaniu svojich obáv z toho, či dieťa vstup do MŠ zvládne. Budúci 
škôlkar totiž napätie a strach vycíti a bude reagovať podobne ako jeho 
ustráchaná a vystresovaná mamička.

Požiadavkou zo strany MŠ je, aby dieťa pri prijímaní do MŠ malo 
osvojené:

Základné hygienické návyky (vedieť sa vypýtať na potrebu, vedieť sa 
obslúžiť pri použití WC, umývať si ruky s vyhrnutými rukávmi, utrieť si 
soplík a pod.).

- Základné sebaobslužné návyky (vedieť spolupracovať pri obliekaní, 
prezliekaní a prezúvaní s dospelým a samostatne sa čo najviac 
angažovať).

- Základné stravovacie návyky (vedieť samostatne jesť lyžicou a piť 
z pohára).

- Základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou.
Spolupráca rodiny a MŠ nie je možná bez vzájomnej dôvery a úcty. 

Rodičia by sa mali naučiť správne reagovať a byť pripravení na 
počiatočné reakcie ich ratolesti. Počas prvých dní v kolektíve treba rátať 
s tým, že je dieťa unavené, plačlivé. Učiteľka pozná rôzne úskalia 
adaptácie a v spolupráci s rodičmi odporučí individuálny adaptačný 
program. V ňom sa navrhne dĺžka pobytu v prvých dňoch, podávanie 
stravy, poprípade účasť rodiča v MŠ počas prvých dní.

Okienko pre rodičov.
Pochvala pomáha viac ako trest.
Malé dieťa potrebuje na nerušený vývoj svojej osobnosti oporu 

a vymedzenie jasných hraníc od rodičov. Tak získava pocit bezpečia. 
Rodičia majú pomôcť dieťaťu poznať hranice, v ktorých sa môže voľne 
pohybovať.

Dieťa má cítiť, že ho doma majú radi, a aj keď sa mu niečo nedarí, sú mu 
ochotní pomáhať.

Pochvala má v jeho výchove oveľa väčší význam ako trest. Prílišné 
trestanie ani prejavy nespokojnosti nemajú zmysel.

Aj pri výbuchu zlosti treba zachovať pokoj. Ak dokážete pri revúcom 
dieťati ovládnuť svoje city, zodvihnite ho zo zeme a držte ho silno v 
náručí, až kým sa neupokojí. Prípadne skúste svoje dieťa odviesť od 
situácie, ktorá v ňom hnev vyvolala do inej miestnosti.

Na dieťa nekričte. Nie je dobré, ak sa aj  rodič správaním dieťaťa dá 
vyprovokovať k rovnakej zlosti.

Pri hyperaktívnych deťoch treba dávať pozor aj na pocity ich 
menejcennosti. Snažte sa ich ochrániť pred trápnymi zážitkami 
v oblastiach, v ktorých je pre svoje ťažkosti vždy posledné. Pomôžte im 
nájsť také záujmy, kde by vynikli.

Najmä veľa pohybu – pri hre alebo nejakom športe – je oddychom pre 
ich nervový systém.

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Škola Fantázia
Najväčším zážitkom v tomto školskom roku bola pre nás Škola 

v prírode v Starej Myjave. Celý týždeň sme strávili v rekreačnom 
zariadení Fantázia, priamo v krásnom lesnom prostredí.

Okrem turistiky mali deti každý deň bohatý animačný program. 
Doobeda sme sa trocha učili, ale deťom sa to páčilo, lebo to bolo iné ako 
v škole. Po dobrom obede si deti prebrali animátori. Na výber mali tieto 
kluby:

Jazdecký klubPC klub
Lezecká stena
Moto klub

Športový klub
Výtvarné dielne
Tanečná horúčka
Skákací klub
Klub športového rybolovu
Každý deň si mohli vybrať 

iný klub a naučiť sa napríklad 
vyrábať šperky, jazdiť na koni 
alebo strieľať zo vzduchovky. 
Po olovrante sme šli na 
prechádzku alebo na detské 
ihrisko, kde sa mohli okrem 
futbalu a vybíjanej zahrať na 
detskom ihrisku, na  rôznych 
preliezkach, hojdačkach 
a šmykľavkach. Po večeri sme 
sa vždy zabávali na večernom 
programe, ktorý  končil 
diskotékou.

Týždeň ubehol veľmi rýchlo 
a deti nemali ani čas smútiť za rodičmi. Našli si tu nových kamarátov, 
naučili sa niečo nové a hlavne sa vyšantili v prírode.

Andrea Sedláková

Príspevky do ON za materskú školu.

P O Ď A K O V A N I E !
Riaditeľka materskej školy srdečne ďakuje rodičom, ktorí v piatok 

02.09.2016 pomáhali zamestnancom MŠ pri upratovaní priestorov 
materskej školy po rozsiahlych rekonštrukčných prácach, ktoré sa 
realizovali v čase letných prázdnin a aj vďaka nim sa nám podarilo včas 
pripraviť priestory na otvorenie nového školského roka v pondelok 
05.09.2016.

 Menovite:

P. Zuzke Bartkovej
P. Alicke Kováčikovej
P. Janke Marekovej
P. Martinke Vavrincovej
Tiež ďakuje zamestnancom MŠ, ktorí pri upratovacích prácach 

pracovali a veľmi sa usilovali o to, aby sa materská škola mohla otvoriť už 
v pondelok : 05. septembra 2016.

Ďalej ďakuje starostovi našej obce p. Pavlovi Paulovičovi za 
zabezpečenie všetkého materiálu, pomoc a neskutočne veľa času 
a energie, ktorú vložil do realizácie a zdarného zakončenia tejto 
rozsiahlej rekonštrukcie. Tiež ďakujeme verejnoprospešným 
pracovníkom za všetky práce, ktoré v MŠ vykonali a p. Petrovi Horvátovi 
za realizáciu podlahového kúrenia.

Ďakujeme !     
 Riaditeľka MŠ

Začiatok nového školského roka 2016/2017.
V pondelok 05.septembra 2016 sme zahájili v materskej škole nový 

školský rok. Na deti čakali čisté, nové a pekne upratané priestory v celej 
materskej škole. V tomto školskom roku budeme mať jednu triedu 
s celodennou starostlivosťou, v ktorej je 16 detí a jednu triedu 
s poldennou starostlivosťou, v ktorej je 13 detí.

Nie všetky deti z poldennej triedy odchádzajú na obed domov, na 
spanie a popoludní zostáva 23 detí. Tešili sme sa na všetky deti, ale 
hlavne na nové, ktoré si ešte len zvykajú na nové priestory, spolužiakov 
a na nových dospelých. Pre tieto deti sú začiatky ťažké, sú aj slzičky, ale aj 
to sa čoskoro zmení a deti si zvyknú na svoju škôlku.

Vážení rodičia!
CHARAKTERISTIKA:
Materská škola pracuje podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho 

programu  pre deti predškolského veku a Školského vzdelávacieho 
programu. MŠ poskytuje celodennú a poldennú starostlivosť deťom 
predškolského veku – predprimárne vzdelávanie. Po absolvovaní školy 
dieťa dostane Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

PRVÝ DEŇ V MATERSKEJ ŠKOLE:
Vaše dieťa potrebuje v prvý deň nasledovné:
- Papučky
- Pyžamo
- Náhradné oblečenie
- Hygienické potreby (po dohode s triednymi učiteľkami)
- Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
V škole obdržíte nasledovné dokumenty, ktoré treba vyplniť 

a odovzdať triednym učiteľkám:
- Evidenčný list(osobný spis dieťaťa)
- Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia
- Splnomocnenie o preberaní dieťaťa inou osobou
- Adaptačný hárok
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- Prihláška na stravu

PREVÁDZKA:
Od 7,00 do 16,00 hodiny
Dôležité informácie o
- Neprítomnosti dieťaťa v MŠ
- Platení a výške mesačného príspevku – školné
- Výške stravného
- Dennom režime
- Personálnom obsadení
- Podmienkach prijatia dieťaťa do MŠ

- A iných dôležitých informáciáchsa dozviete v ŠKOLSKOM 
PORIADKU, s ktorým sa oboznámite na rodičovskom združení
 v priebehu septembra.

Ak ste mali doteraz dieťatko doma, nástup do MŠ bude riadnou 
zmenou a treba rátať s tým, že adaptácia istý čas potrvá. Dôležitú úlohu 
tu hrajú osobnostné vlastnosti, predchádzajúce skúsenosti, no aj 
pohľad, názory a výchovné pôsobenie rodičov. Kým niektoré deti si na 
nové prostredie, učiteľky, kamarátov či tety kuchárky zvyknú za pár 
dní, u iných to môže trvať aj niekoľko týždňov. Môže sa stať aj to, že zo 
začiatku bude dieťa škôlku navštevovať s radosťou a po pár dňoch alebo 
týždňoch sa zrazu „zatne“ a príde odmietnutie. Aj takto môže adaptácia 
vyzerať. Veľký podiel na tom, ako sa dieťa v novom kolektíve cíti, 
majú rodičia. Napriek tomu, že aj Vás určite prepadne smútok, že s ním 
nemôžete tráviť toľko času ako doteraz alebo sa vám zdá zrazu akési 
„stratené“ medzi inými deťmi, neplačte pred ním a neľutujte ho. 
Povzbudenie, úsmev a spoločné plány na popoludnie sú tým, čo 
dieťatku pomôže.  Buďte vždy pozitívne naladení a s radosťou 
o škôlke rozprávajte, no neidealizujte ju, aby dieťa nebolo z reality 
sklamané.

Preto niekoľko rád, aby ste nástup do našej Materskej školy Veľké 
Orvište zvládli s úsmevom:

- Už pred vstupom do MŠ by sa malo dieťa vedieť zaobísť krátku dobu 
bez mamy. Príležitostné odlúčenie umožní dieťaťu istotu, že mu mama 
neutečie a že sa vráti. Tieto prvé skúsenosti sa pozitívne prejavia len 
vtedy, keď sa rodičia vrátia v dohodnutú dobu.

- Je dobré, keď pred vstupom do MŠ má dieťa možnosť tráviť čas (hrať 
sa) s vrstovníkmi (napr. detské ihrisko), aby sa naučili s nimi vychádzať. 
V MŠ si deti precvičujú najmä sociálne a komunikačné zručnosti, preto sa 
ešte pred nástupom do nej sústreďte na schopnosť vášho dieťaťa 
spolupracovať, hovoriť a hrať sa s ostatnými.

- Rozprávajte sa s dieťaťom o MŠ a ešte pred nástupom sa choďte 
s dieťaťom poprechádzať do blízkosti MŠ a preskúmajte s ním okolie.

- Nestrašte ho nástupom do MŠ a ani nedovoľte nikomu z okolia, aby 
ho podobným spôsobom zastrašoval (veď tam sa naučíš, tam ti ukážu, 
tam budeš musieť poslúchať). Dieťaťu sa tým už dopredu podsúva 
strach a obavy.

- Skúste cestou do MŠ zaujať dieťa rozprávkou alebo mu rozprávajte, čo 
budete robiť vy, kým sa bude hrať, čo vás čaká, keď poň prídete.

- Dieťa si môže so sebou nosiť obľúbenú hračku, s ktorou zvykne 
spávať.

- Vždy je lepšie, ak o zvláštnostiach dieťaťa už vopred poinformujete 
učiteľku, ako keby vás mala ona upozorniť na veci, ktoré sú vám známe, 
len ste ich nepovedali (napr. alergie, zlozvyky, cumlík, palček v ústach, 
obhrýzanie nechtov a pod.).

- Komunikujte s učiteľkou s úsmevom. Ak máte výhrady k jej prístupu
 k dieťaťu, nikdy to neriešte v jeho prítomnosti.

- Nepúšťajte sa do veľkých rečí s učiteľkou hneď ráno. Ak vás zaujíma, 
ako sa darí vášmu dieťaťu, informujte sa radšej popoludní, pred 
odchodom z MŠ.

- Pri nástojčivom plači až afektoch sa snažte dieťa odovzdať učiteľke čo 
najrýchlejšie, bez zbytočného dlhého lúčenia, tíšenia, prehovárania. 
Dajte mu na vedomie, že viete, že sa mu to nepáči, ale ubezpečte ho, že 

poň prídete.
- Začiatok v MŠ je pre deti telesne aj  psychicky náročný a únavný. 

Bezprostredne po návšteve MŠ dieťa potrebuje krátky čas na 
odpočinok. Väčšie aktivity ako veľký nákup, prechádzku po meste, 
návštevu ihriska a pod. by ste mali odložiť.

- Rodič by určite nemal prežívať pocity viny z toho, že je dieťa v MŠ, ale 
vnímať tento moment z pozitívnej strany. Vyvarovať sa musí aj 
prezentovaniu svojich obáv z toho, či dieťa vstup do MŠ zvládne. Budúci 
škôlkar totiž napätie a strach vycíti a bude reagovať podobne ako jeho 
ustráchaná a vystresovaná mamička.

Požiadavkou zo strany MŠ je, aby dieťa pri prijímaní do MŠ malo 
osvojené:

Základné hygienické návyky (vedieť sa vypýtať na potrebu, vedieť sa 
obslúžiť pri použití WC, umývať si ruky s vyhrnutými rukávmi, utrieť si 
soplík a pod.).

- Základné sebaobslužné návyky (vedieť spolupracovať pri obliekaní, 
prezliekaní a prezúvaní s dospelým a samostatne sa čo najviac 
angažovať).

- Základné stravovacie návyky (vedieť samostatne jesť lyžicou a piť 
z pohára).

- Základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou.
Spolupráca rodiny a MŠ nie je možná bez vzájomnej dôvery a úcty. 

Rodičia by sa mali naučiť správne reagovať a byť pripravení na 
počiatočné reakcie ich ratolesti. Počas prvých dní v kolektíve treba rátať 
s tým, že je dieťa unavené, plačlivé. Učiteľka pozná rôzne úskalia 
adaptácie a v spolupráci s rodičmi odporučí individuálny adaptačný 
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MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Škola Fantázia
Najväčším zážitkom v tomto školskom roku bola pre nás Škola 

v prírode v Starej Myjave. Celý týždeň sme strávili v rekreačnom 
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Jazdecký klubPC klub
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Športový klub
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Klub športového rybolovu
Každý deň si mohli vybrať 

iný klub a naučiť sa napríklad 
vyrábať šperky, jazdiť na koni 
alebo strieľať zo vzduchovky. 
Po olovrante sme šli na 
prechádzku alebo na detské 
ihrisko, kde sa mohli okrem 
futbalu a vybíjanej zahrať na 
detskom ihrisku, na  rôznych 
preliezkach, hojdačkach 
a šmykľavkach. Po večeri sme 
sa vždy zabávali na večernom 
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Týždeň ubehol veľmi rýchlo 
a deti nemali ani čas smútiť za rodičmi. Našli si tu nových kamarátov, 
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Príspevky do ON za materskú školu.

P O Ď A K O V A N I E !
Riaditeľka materskej školy srdečne ďakuje rodičom, ktorí v piatok 

02.09.2016 pomáhali zamestnancom MŠ pri upratovaní priestorov 
materskej školy po rozsiahlych rekonštrukčných prácach, ktoré sa 
realizovali v čase letných prázdnin a aj vďaka nim sa nám podarilo včas 
pripraviť priestory na otvorenie nového školského roka v pondelok 
05.09.2016.

 Menovite:

P. Zuzke Bartkovej
P. Alicke Kováčikovej
P. Janke Marekovej
P. Martinke Vavrincovej
Tiež ďakuje zamestnancom MŠ, ktorí pri upratovacích prácach 

pracovali a veľmi sa usilovali o to, aby sa materská škola mohla otvoriť už 
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Ďalej ďakuje starostovi našej obce p. Pavlovi Paulovičovi za 
zabezpečenie všetkého materiálu, pomoc a neskutočne veľa času 
a energie, ktorú vložil do realizácie a zdarného zakončenia tejto 
rozsiahlej rekonštrukcie. Tiež ďakujeme verejnoprospešným 
pracovníkom za všetky práce, ktoré v MŠ vykonali a p. Petrovi Horvátovi 
za realizáciu podlahového kúrenia.

Ďakujeme !     
 Riaditeľka MŠ

Začiatok nového školského roka 2016/2017.
V pondelok 05.septembra 2016 sme zahájili v materskej škole nový 

školský rok. Na deti čakali čisté, nové a pekne upratané priestory v celej 
materskej škole. V tomto školskom roku budeme mať jednu triedu 
s celodennou starostlivosťou, v ktorej je 16 detí a jednu triedu 
s poldennou starostlivosťou, v ktorej je 13 detí.

Nie všetky deti z poldennej triedy odchádzajú na obed domov, na 
spanie a popoludní zostáva 23 detí. Tešili sme sa na všetky deti, ale 
hlavne na nové, ktoré si ešte len zvykajú na nové priestory, spolužiakov 
a na nových dospelých. Pre tieto deti sú začiatky ťažké, sú aj slzičky, ale aj 
to sa čoskoro zmení a deti si zvyknú na svoju škôlku.

Vážení rodičia!
CHARAKTERISTIKA:
Materská škola pracuje podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho 

programu  pre deti predškolského veku a Školského vzdelávacieho 
programu. MŠ poskytuje celodennú a poldennú starostlivosť deťom 
predškolského veku – predprimárne vzdelávanie. Po absolvovaní školy 
dieťa dostane Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

PRVÝ DEŇ V MATERSKEJ ŠKOLE:
Vaše dieťa potrebuje v prvý deň nasledovné:
- Papučky
- Pyžamo
- Náhradné oblečenie
- Hygienické potreby (po dohode s triednymi učiteľkami)
- Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
V škole obdržíte nasledovné dokumenty, ktoré treba vyplniť 

a odovzdať triednym učiteľkám:
- Evidenčný list(osobný spis dieťaťa)
- Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia
- Splnomocnenie o preberaní dieťaťa inou osobou
- Adaptačný hárok
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Športová olympiáda neplnoorganizovaných 
škôl okresu Piešťany vo Veľkom Orvišti

ZŠ Veľké Orvište v spolupráci s obcou Veľké Orvište organizovala 
26.5.2016  XVIII. ročník Športovej olympiády neplnoorganizovaných 
škôl okresu Piešťany za účasti približne 240 detí zo základných škôl 
Dolný Lopašov, Dubovany, Krakovany, Ostrov, Trebatice, Veselé a Veľké 
Orvište.

Po slávnostnom otvorení riaditeľkou školy Dašou Ábelovou 
a starostom obce Pavlom Paulovičom ožil futbalový štadión športovými 

súťažami jednotlivcov i kolektívov. Školáci súperili  v týchto disciplínach: 
beh na 60 m, beh na 500 m, hod kriketovou loptičkou, vybíjaná dievčat 
a minifutbal chlapcov. Doplnkovými disciplínami boli preťahovanie 
lanom a streľba zo vzduchovky. Žiaci opäť potvrdili, že majú kladný 
vzťah k športu a mnohí ukázali, čo sa v rámci športovej prípravy naučili.

Reprezentácia našej školy bola úspešná – ziskom jednej zlatej, troch 
strieborných a troch bronzových medailí.

Umiestnenie našich detí na bodovaných miestach bolo nasledovné :
1. miesto : Samuel Baffi – hod kriketovou loptičkou
2. miesto : Matej Chromý -  hod kriketovou loptičkou
Matej Chromý - beh na 60 m
družstvo dievčat vo vybíjanej
3. miesto : Katarína Almáši – hod kriketovou loptičkou
Mária Melicherová - hod kriketovou loptičkou
Sebastian Vaško - hod kriketovou loptičkou
4. miesto : Samuel Baffi - beh na 60 m
5. miesto : Adam Hlavna - hod kriketovou loptičkou

Najlepší športovci boli ocenení medailami a diplomami. V doplnkovej 
disciplíne streľba zo vzduchovky obsadil 1. miesto Volodymyr 
Mykultsia. Srdečne gratulujeme!

V celkovom umiestnení škôl sme obsadili 3. miesto a získali sme 
bronzový pohár. Pred nami skončili na 2. mieste ZŠ Krakovany a na 1. 
mieste ZŠ Trebatice.

a nezmyje ich dážď. Výstava detskej tvorby potešila aj rodičov, ktorí 
popoludní prichádzali pre svoje ratolesti. Všetky deti boli ocenené pani 
knihovníčkou Machajovou a pani vychovávateľkou nielen sladkou 
odmenou.

Jana Pálková

Za pomoc pri organizovaní tejto akcie by som chcela poďakovať p. 
starostovi Pavlovi Paulovičovi, p. Petrovi Turzovi, p. Bohušovi Hercegovi, 
p. Jaroslavovi Vavrincovi, p. Jozefovi Bartkovi st., p.  Adriánovi Hnilkovi, p. 
Erichovi Šiškovi, p. Miroslavovi Borisovi,  zdravotníčkam p. Marte 
Kráľovičovej, p. Oľge  Frejovej, p. Anne Mihálikovej, p. Alici Kovačikovej, 
mamičkám - p. Folajtárovej E., Macovej, Tamajkovej, Kyselovej, 
Cziborovej,  Mikloškovej, Mykultsia, študentom - B. Pohořelskému, J. 
Horváthovi, M. Paulovičovi, R. Klampárovi, M. Vavrincovi, Z. Djenkovej, V. 
Gočalovej, N. Machajovej, J. Kovačikovej a zamestnancom obecného 
úradu.

Vďaka patrí aj firme PT Veľkoobchod s potravinami a mamičkám, ktoré 
na túto akciu napiekli: p. Bartkovej, Černokovej, Rebrovej, Vavrovej, 
Hanšutovej, Mihálikovej .

D.Ábelová

Medailisti z Veľkého Orvišťa -  vpredu zľava M. Chromý, P. 
Paulovičová, N. Hornáková, S. Baffi, S. Kyselová, S. Vaško

vzadu M. Melicherová, K. Almáši, T. Vanglová, K. Klampárová, 
V. Mykultsia

Slávnostné ukončenie školského roka 
2015/2016

Školský rok 2015/2016 sme slávnostne ukončili 30. júna za prítomnosti 
p. starostu Pavla Pavloviča, p. Gabiky Michelovej a p. Eriky Ander. Po 
vypočutí slovenskej hymny riaditeľka školy D. Ábelová predniesla krátky 
príhovor a predstavila najlepších žiakov jednotlivých ročníkov. 

Od pána starostu si prevzali diplom pre najlepšieho žiaka a peknú 
knihu títo žiaci:

Jakub Boris - 1. ročník
Dominik Folajtár – 2.ročník
Matej Chromý – 3. ročník
Lukáš Paulovič – 4. ročník

Riaditeľkou školy boli za vzornú reprezentáciu odmenení diplomom 
a čokoládou: Matej Chromý, Mária Melicherová, Samuel Baffi, Sebastian 
Vaško, Katarína Klampárová, Tamara Vanglová, Katarína Almáši, Simona 
Kyselová, Paulína Paulovičová, Nina Hornáková.

Kreslenie na chodník

Týždeň plný aktivít venovaný deťom a ich sviatku MDD pokračoval 
maľovaním na chodník.  Je neodmysliteľnou súčasťou Dňa detí 
a uskutočňuje ho ZŠ v spolupráci s knižnicou v obci. Deti kreslili na 
betónovú plochu nového ihriska pred školou. Opäť si vybrali 
rozprávkové postavy, ale i rôzne autá a prírodu. Ako vždy, ich diela boli 
naozaj veľmi pekné a krásne farebné. Verili sme, že vydržia veľmi dlho 

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLAMATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Videli sme tam veľmi veľa krásnych miniatúr (58 modelov+ 6 rodných 
domčekov osobností - napr. rekonštrukcie hradu Branč, Červený kameň, 
Krupinskej vartovky, Živánskej, Holíčskeho zámku, Nového zámku 
v Banskej Štiavnici, Jelšavského hradu, hradu Revište, kostolíka 
v Klížskom Hradišti, Tvrdošínsky kostolík hradu Šivetice, hradu Malá 
Lednica, hrad Tematín a hrad Čachtice).

RONALD McDONALD

Začiatkom júna nás na našej škole navštívil šašo Ronald McDonald. Aj 
keď sa ho spočiatku deti báli, lebo prišiel s kufríkom, v ktorom mal 
injekcie pre zlé deti, nakoniec bolo veselo. Ronald deťom porozprával 
príbeh o dvoch roztopašných žabkách a zlomenej labke. Vysvetlil im, ako 
sa majú správať v prírode a pri hrách cez prázdniny, aby nedopadli ako 
žabka. Zdôraznil , že sa nesmú sami kúpať v neznámom jazere, do lesa 
musia chodiť iba s nejakou dospelou osobou a pri bicyklovaní musia 
používať prilbu.

Na záver sme si všetci zaspievali pesničku a deti dostali na pamiatku 
farebné balóniky a malú sladkosť.

Andrea Sedláková

Po návšteve parku miniatúr sme nasadli opäť do autobusu, ktorý nás 
odviezol do Čachtíc. Potom ako pani učiteľky zaplatili vstupné, všimli 
sme si nášho sprievodcu a ten nás previedol po celom hrade.

My deti sme natáčali videá a robili sme si selfie.
Hrad bol veľmi pekný,dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí a všetkým sa 

tu páčilo.
Maťko Chromý, žiak 3. ročníka

Náš školský výlet
Ráno sme chvíľu čakali na autobus, ktorý mal pre nás prísť, ale šofér sa  

pomýlil a namiesto do V. Orvišťa išiel do Rakovíc. Po chvíli predsa len 
prišiel a výlet mohol začať.

Najskôr sme išli do parku miniatúr v Podolí. Stretli sme tam aj nášho 
pána kaplána, ktorý bol potom s nami až do konca výletu.
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farebné balóniky a malú sladkosť.

Andrea Sedláková

Po návšteve parku miniatúr sme nasadli opäť do autobusu, ktorý nás 
odviezol do Čachtíc. Potom ako pani učiteľky zaplatili vstupné, všimli 
sme si nášho sprievodcu a ten nás previedol po celom hrade.

My deti sme natáčali videá a robili sme si selfie.
Hrad bol veľmi pekný,dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí a všetkým sa 

tu páčilo.
Maťko Chromý, žiak 3. ročníka

Náš školský výlet
Ráno sme chvíľu čakali na autobus, ktorý mal pre nás prísť, ale šofér sa  

pomýlil a namiesto do V. Orvišťa išiel do Rakovíc. Po chvíli predsa len 
prišiel a výlet mohol začať.

Najskôr sme išli do parku miniatúr v Podolí. Stretli sme tam aj nášho 
pána kaplána, ktorý bol potom s nami až do konca výletu.
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Prázdninový letný klub detí z Veľkého Orvišťa
Začali letné prázdniny a deti z našej základnej školy mali možnosť 

prihlásiť sa od 1.7.2016 do 12.7.2016 do týždenného letného klubu, 
ktorý organizoval Obecný úrad v spolupráci s Občianskym združením 
Deti Orvišťa. Prihlásilo sa 21 detí.

Týždenný program sme rozdelili do viacerých tém.  Každý deň 
obohatila aj RNDr. Renata Schedlingová výučbou anglického jazyka 
hravou formou primeranou veku detí a ich schopnostiam. Deti to veľmi 
bavilo a bola to pre nich zaujímavá skúsenosť.

Prvý deň sme deti oboznámili s históriou, pamiatkami a zvykmi našej 
obce. Navštívili sme obecný úrad, pamätnú izbu Veľkého Orvišťa. Deti 
mali možnosť posadiť sa v zasadacej miestnosti, prezrieť si vlajku a erb 
obce. 

Taktiež sme navštívili firmu – liehovar Modrý Strom. Zamestnanci boli 
veľmi milí a ústretoví. Deťom ukázali, ako pracuje pásová plnička fliaš aj 
ručná plnička – ktorú si mohli aj vyskúšať. Videli sme lepenie etikiet aj 
kolkov na fľaše. 

Na druhý deň sa deti tešili z návštevy dopravného ihriska vo Vrbovom 
pod vodnou nádržou Čerenec.

Pán Bohunický nám poskytol základné znalosti o dopravných 
predpisoch a pravidlách cestnej premávky. Tieto vedomosti a zručnosti 
si deti aj hneď vyskúšali v praxi na kolobežkách a šliapacích autíčkach na 
ploche vyznačenej cestou, križovatkami, priechodmi pre chodcov – 
zvislými dopravnými značkami a križovatkou so svetelnou signalizáciou 
pre vozidlá i chodcov.

Tretí deň bol plný tvorivej činnosti detí a rozvoja ich fantázie. Deti 
vytvárali karnevalové masky a kostýmy. Úžasne sa zabavili pri maľovaní 
tváre a tancovaní.

V tento deň nás navštívila slovenská plavkyňa – držiteľka dvoch 
strieborných olympijských medailí zo Sydney – Martina Moravcová. 
Deťom porozprávala o súťažiach, trénovaní, zážitkoch a priniesla na 
ukážku aj medaily zo svetového šampionátu zo Shanghaja.

Štvrtý deň sme sa vybrali na exkurziu do veľkoobchodu s potravinami 
PT – Táborský vo Veľkom Orvišti. Spoločne sme si prezreli priestory 
veľkoskladu, predajňu, kancelárie, nakladanie a vykladanie tovaru. Deti 

najviac zaujal veľký mraziaci box, do ktorého sme sa všetci zmestili 
a najzaujímavejšie však bolo oddelenie so sladkosťami. Zamestnanci  
všetkým vysvetlili, ako funguje veľkosklad, práca v ňom, a čo všetko 
treba urobiť pri práci s potravinami. Deti dostali na pamiatku loptičky 
i malé sladkosti.

Piaty deň  sme nazvali Pirátsky deň. 
Celý deň sa niesol v duchu pirátskych hier, hľadania pokladu, 

zdolávania rozličných úloh . Deti sa rozdelili do troch tímov, ktoré sa 
snažili do pirátskych preukazov nazbierať čo najviac pečiatok a nálepiek 
– to všetko za úspešné zvládnutie celodenných úloh. Úžasný deň plný 
napätia, hier a hádaniek sme ukončili opekaním špekačiek na rybníku.

Šiesty deň sme využili produkty z prírody. 
Deti sa naučili zdobiť ploché kamene servítkovou technikou . Každý si 

zvolil svoju farbu i motív servítky a kamene sme nakoniec nalakovali. 
Kamene si potom mohli vystaviť doma či na záhradke. 

Ďalšia  práca s prírodným materiálom bola – levanduľa. Pre nasušenú 
levanduľu si ušili vrecká a naplnili ich.  Vrecká pomaľovali, vyšili a zviazali 
ozdobnou mašľou. Vyzdobili sme aj drevené štipce, ktoré sme 
pomaľovali a vytvorili na nich ozdoby v podobe zvieratiek či srdiečok.  

Deti tak mali peknú pamiatku na leto strávené v škole.
V posledný siedmy deň sme navštívili Vojenské historické múzeum 

v Piešťanoch.
Neuveriteľne veľké množstvo tankov, áut, lietadiel či strojov zaujali 

dokonca i dievčatá . Profesionálny výklad nám poskytol pán Ing. Martin 
Miklan, ktorý nás sprevádzal celým areálom.  Počasie nám neprialo, keď 
pršalo, tak sme sa schovali v budove, kde nám premietali 3D film 

o lietadlách. Deti mali možnosť vyskúšať si trenažér lietania, sadnúť si do 
kabíny helikoptéry či lietadla.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí nám pomohli pripraviť pre deti veľa 
zaujímavých a poučných aktivít : Liehovar Modrý Strom, Autoškola Királ 
Vrbové, PT (Táborský), Vojenské historické múzeum Piešťany, rodičom – 
za úžasné koláče, pani školníčke Mihálikovej – za trpezlivosť a hlavne 
našim milým kuchárkam za vynikajúce obedy.

Text/foto : Alica Kováčiková

Za odchádzajúcich štvrtákov sa s nami rozlúčil Lukáš Paulovič peknou 
básňou a na záver si všetky deti zaspievali veselú pieseň.

Riaditeľka školy poďakovala pánovi starostovi za vzornú starostlivosť 
o školu, p. Michelovej a p. Ander  za pomoc pri organizovaní 
mimoškolských akcií.

S prianím veselých prázdnin a krásnych zážitkov sme sa na dva mesiace 
rozlúčili.

Daša Ábelová

Najlepší žiaci školy: zľava J. Boris, D. Folajtár, 
M. Chromý,  L. Paulovič. 

So štvrtákmi sme sa rozlúčili pekným tablom, ktoré sme za veselého 
spevu všetkých žiakov odniesli k obecnému úradu 29.6. Pani úradníčky 
nám ho vystavili v úradnej tabuli obce a odfotili nás pri ňom. 
Odchádzajúcim žiakom - Lukáškovi Paulovičovi, Lenke Rebrovej, 
Tamarke Vanglovej želáme veľa úspechov na ďalšej plavbe za 
vedomosťami. Na pamiatku si s vysvedčením prevzali aj encyklopédiu 
s venovaním.

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Orvištské prívlačové Eldorádo.
Členovia RZ Záhumnie pripravujú v mesiaci október, konkrétne dňa 8. 

a 9. októbra, prívlačové preteky v love udicou.
Dňa 8. októbra t.j. v sobotu sa uskutoční ďalšie kolo v rámci Favorite 

jazerná pstruhová liga.
Tento pretek je vyhradený pre registrovaných pretekárov. Po 18. 9. 

2016 sa na voľné miesta môžu nahlásiť aj neregistrovaní pretekári.
O deň neskôr, v nedeľu 9. októbra 2016, sa bude konať prívlačový 

pretek pod názvom Orvištský blyskáč 2016. Jedná sa už o šiesty ročník 
týchto pretekov, kde hlavnou cenou je horský bicykel v hodnote 350 eur 
a ďalšie hodnotné ceny. Tohto preteku sa môžu zúčastniť vyznávači 
Petrovho cechu v počte 56 pretekárov.

Propozície ku každému preteku nájdete na tejto stránke už čoskoro.
Petrov zdar

Noro Michel

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

činnosti našej obecnej jednotky dobrovoľných hasičov  Veľkého Orvišťa 
za 3Q 2016.

V zmysle plánovanej spolupráce  s OÚ Veľké Orvište  a OÚ okolitých 
obcí   sme sa zúčastnili osláv MDD  postupne vo Veľkom Orvišti, 
Krakovanoch a v Ostrove.

Začiatok júna 2016 bol aj termínom kedy začala súťažná sezóna 2016 . 
Najprv sme sa zúčastnili Územného kola previerky 

pripravenosti DHZ v Maduniciach , kde sme obsadili  3. miesto.
Postupne nasledovali súťaže   pod hlavičkou IKHL v Bašovciach, 

Jablonke, Dvorníkoch, Piešťanoch , Veľkom Orvišti, Rakoviciach, 
Prašníku a Krakovanoch.

Vývoj počasia sa tento rok postaral aj o ostré výjazdy . Najprv to bol 
požiar obilia pri štátnom majetku, kde sme asistovali  2 posádkam HaZZ 
a 1 posádke  DHZO  z Vrbového.

Neskôr sa prívalové dažde postarali o výjazdy na Topoľové a pomáhali 
sme aj v Ostrove  spolu s hasičmi z Bašoviec.

Ako DHZO sme spolupracovali  s PZ SR a DHZO Bašovce pri pátraní po 
nezvestnom občanovi Veľkého Orvišťa.

Celkovo sme absolvovali  v tomto roku  zatiaľ 10 výjazdov.
Pre občanov , na spestrenie  letných víkendov, bola v spolupráci s OÚ  

RYBÁRI, HASIČI a ŠPORT

zorganizovaná súťaž v požiarnom útoku  o putovný pohár starostu obce 
.  Súťaže sa zúčastnilo celkom 7 mužských a 2 ženské družstvá.  Putovný 
pohár za rok 2016 si odniesli  za celkové prvenstvo hasiči z Prašníka.

Počas hodových osláv  sme pripravili občerstvenie pre všetkých 
zúčastnených  počas sobotného tanečného večera .

Touto cestou chceme poďakovať  za  možnosť  spolupracovať na 
organizovaní verejných akcií OÚ Veľké Orvište, rybárom za zapožičanie 
plynového grilu, futbalistom za umožnenie trenovania a zorganizovania 
hasičskej súťaže na miestnom ihrisku a najmä divákom ktorí sa prišli na 
naše akcie zabaviť. Získané finančné prostriedky použijeme na 
doplnenie výstroje pre DHZO.

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

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

Hasiči Veľké Orvište
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plynového grilu, futbalistom za umožnenie trenovania a zorganizovania 
hasičskej súťaže na miestnom ihrisku a najmä divákom ktorí sa prišli na 
naše akcie zabaviť. Získané finančné prostriedky použijeme na 
doplnenie výstroje pre DHZO.

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

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

Hasiči Veľké Orvište
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Starí páni
Starí páni odohrali koncom júna futbalový 

zápas vo V. Bieliciach, kde prehrali vysoko 5:0.
V prvú júlovú sobotu sme pozvali futbalistov 

z družobnej obce Šakvice, okr. Breclav, ktorých 
sme v omladenej zostave porazili vysoko 8:1. Po 
zápase bolo pripravené posedenie,  pri ktorom 
sa utužovali družobné vzťahy až do neskorých 
večerných hodín. Prísľub na odvetu nepotrvá 
dlho, lebo 17.9. cestujeme do Šakvíc. Potom 
prišli hody a na hodový zápas sme pozvali 
V. Bielice, okr. Partizánske. Tí nás vôbec nešetrili 
a vyhrali u nás 1:3. Ďakujem starostovi obce za 
pomoc pri organizovaní týchto akcií, aj 
niektorým ďalším st. pánom...

Jozef  Valo, zástupca starostu obce

Futbal v TJ Slovan Veľké Orvište
Futbal má v obci Veľké Orvište dlhoročnú tradíciu od roku 1928. Avšak 

tento rok prešiel klub niekoľkými zmenami. Výrazným prínosom 
zatraktívnenia futbalu pre obyvateľov obce je množstvo hráčov 
pochádzajúcich z domáceho prostredia. Z celkového počtu 20 hráčov je 
až 9 hráčov z  Veľkého Orvišťa. Počet sa tak zvýšil a sľubuje aj zväčšenie 
záujmu divákov o tento druh športu.

Aj v tejto sezóne zotrval v pozícii hlavného trénera Ľuboš Bartošek za 
asistencie vedúceho družstva Radovana Králika. Dňa 17.04.2016 bol na 
výročnej členskej schôdzi TJ Slovan Veľké Orvište menovaný nový 
predseda klubu Igor Belica, ktorý je zároveň domácim hráčom TJ Slovan. 
Následne bol zvolený aj nový výbor klubu v personálnej zostave Igor 
Belica, 

Jaroslav Vavrinec, Daniel Budka, Bohumil Herceg, Róbert Vavrinec 
a Nadežda Vanglová.

Ďalším prínosom, a to nielen pre klub, ale aj pre rozvoj športu v obci, je 
znovu založenie žiackeho družstva, ktoré sa skladá z 22 žiakov a žiačok. 
Tím je pod dôkladným vedením trénera Adriána Hnilku a vedúceho 
družstva Pavla Pauloviča. Žiaci sa pravidelne pripravujú na tréningoch a 
radi privítajú ďalších spoluhráčov, ktorých baví pohyb a radi budujú 
kolektívneho ducha. Pre rozvoj talentu najmladších a starších 
športovcov sú vybudované družstvá prípravky a dorastu. Vznikli 
spojením s klubom TJ Slovan Ostrov čím získali dostatočný počet hráčov 
pre pôsobenie v súťaži.

Veľkú radosť nám robí i Matúš Kuník, ktorý dňa 1.7.2016 podpísal 
profesionálnu zmluvu s FC Nitra. Veríme, že uzavretie tohto kontraktu sa 
stane motiváciou pre našich žiakov a budú postupovať v jeho šľapajách.

Poslednou skupinou fanúšikov futbalu, ktorí pravidelne navštevujú 
areál TJ Slovan, sú hráči tímu "Starých pánov". Potvrdzujú tým, že futbal 
je hra pre každého a dá sa robiť v každom veku. Boli by sme radi, ak by sa 
tradícia futbalu v obci aj naďalej rozvíjala a prinášala tak kultúrne 
a spoločenské zázemie obyvateľom obce.

Pre väčšie pohodlie divákov boli počas brigády hráčov a fanúšikov 
renovované bočné tribúny, ktoré poskytujú vyššiu kapacitu sedadiel 
v areáli. Štadión tak postupne získava reprezentatívny charakter a môže 
sa pýšiť 

jedným z najkrajších areálov v súťaži.

Tohtoročná futbalová súťaž, a teda sezóna 2016/2017, privítala 
veľkoorvištských futbalistov úvodným zápasom na domácej pôde TJ 
Družstevník Siladice, ktorý sa konal 7.8.2016. Úvodný zápas sezóny bol 
víťazný (3:5). Na tento povzbudivý výsledok so silným súperom sa však v 
nasledujúcich kolách nepodarilo nadviazať. Aj napriek veľkému počtu 
hráčov klub trápia mnohé zranenia, čo sa nápadne odzrkadľuje na 
aktuálnych výsledkoch. Cieľom do budúcich súťažných kôl sa stáva 
stabilizovanie kádra a postupné bojovanie o vyššie priečky v tabuľke.

hráči A- mužstvo: Luboš Bartošek, Radovan Králik, Daniel Budka, 
Roman Gajarský, Miroslav Bucko, Jozef Hábek, Jaroslav Vavrinec, Igor 

Belica, Adam Doktor, Erik 
Špernoga, Juraj Šiška, Matúš 
Vavrinec, Juraj Jánošík, Jakub 
Zsolnay, Zdenko Magulic, 
Pavol Strecký, Miroslav Tanáč, 
Daniel Stolárik, Ivan Horváth, 
Daniel Šároši, Ján Horváth

hráči žiaci: Patrik Podhorný, 
F i l i p  Š a n d r i k ,  J e s s i k a  
Kovačiková,  Alex  Javro,  
K r i s t i á n  K a r a b a ,  Te re z a  
Králiková, Adam Al Hassam, 
Matej Vavrinec, Adam Gono, 
M a t e j  Š a d i b o l ,  M a r t i n a  
Pánikova, Damian Garžík, 
Kristián Hochel, Jozef Kupec, 
Martin Tešedík, Šimon Tešedík, 
Martin Šimák, Tadeáš Hnilka, 
Lukáš Paulovič, Matej Chromý, 
Jakub Boris, Adam Matejkovič

Igor Belica

ŠPORT


