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Spoločenská kronika

V období od 01.01.2017 do 31.03.2017

Obec Veľké Orvište mala k 31.03.2017 : 1071 obyvateľov.

Narodili sa : 

 Eskáda Kudríková

 Alica Košinárová

 Eliška Petrášová

V období od 01.01.2017 – do 31.03.2017 sa dožili :

 Mária Folajtárová  85 rokov

 Eufrozina Nedorostová 85 rokov

 Irena Ďuricová  75 rokov

 Vojtech Vavrinec  70 rokov

 Miroslav Králik  70 rokov

 Alexander Chalány 70 rokov

Rozlúčili sme sa :

 Mária Poláková vo veku 83 rokov

 Bohumil Baranovič vo veku 84 rokov

apríl 2017

Otázky pre starostu

Oprava chybnej informácie v ON 04/2016 :
V článku „Oslava svätého Huberta“  sme chybne uviedli v poďakovaní za 

prípravu tejto slávnosti Poľovnícke združenie Blacina. Správne malo byť 
uvedené poďakovanie poľovníkom, pôsobiacim pod spoločnosťou 
GRANELAM a.s. Ostrov, ktorí spravujú poľovný revír Blacina.

Obom subjektom sa týmto ospravedlňujeme.

Redakcia Orvištských novín

Tradičné návštevy v zariadeniach soc. služieb
Zástupcovia OÚ vo Veľkom Orvišti pani Kráľovičová, pani Michelová a 

pán starosta Pavol Paulovič počas vianočných sviatkov navštívili našich 
spoluobčanov v zariadeniach sociálnych služieb.

V mesiaci február pri príležitosti životného jubilea 85 – tich rokov p. 
Folajtárovej Márii a p. Nedorostovej Eufrozíne boli starosta obce p. 
Paulovič, p.Kráľovičová a p.Michelová osobne pogratulovať 
oslávenkyniam.

Kyticou kvetov zaželali ešte mnoho zdravia a šťastia v kruhu svojich 
najbližších.

Všetko najlepšie!

Marta Kráľovičová, predseda SK pri OÚ

Novoročný ohňostroj

Napriek sychravému počasiu prišli obyvatelia našej obce spolu s 
príbuznými na námestie, kde bol pre nich pripravený ohňostroj. Tento 
spustil starosta obce presne o 18,00 hodine. Potom si deti v sprievode 
svojich rodičov púšťali lampióny šťastia. V príjemnej atmosfére sa 
podávalo varené víno a pre deti čaj. Prítomní si navzájom vinšovali a dobre 
sa zabávali. O bezpečnosť sa príkladne starali členovia dobrovoľného 
hasičského zboru .

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli, aby sa aj tento rok mohol začať 
peknou tradíciou oslavy Nového roka.

Alica Kováčiková

Vážení spoluobčania!
Dovoľte, aby som Vás pozdravil a s ďalším 

vydaním obecných novín sa k Vám prihovoril, 
odpovedal na Vaše otázky a zároveň Vám 
priblížil zámery, ktoré sme už realizovali, 
alebo ktoré sa chystáme realizovať.

Medzi najčastejšie otázky posledného 
obdobia patria tie, ktoré sa týkajú výberu 
poplatkov za komunálny odpad a daní. 
Rozhodnutia o výške poplatku za komunálny 
odpad Vám boli doručené v mesiaci marec 
2017. V prípade, že Vám rozhodnutia neboli 
d o r u č e n é ,  r e s p .  b o l i  v o  v ý m e r e 
n ez rov n a l o st i ,  p ro s í m ,  ko nta kt u j te 
kanceláriu obecného úradu. Poplatok za 

vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu je potrebné uhradiť do konca 
apríla 2017, pretože májové vývozy už budú kontrolované. Každá smetná 
nádoba musí mať nalepenú kontrolnú nálepku, ktorá Vám bola odovzdaná 
po zaplatení poplatku na obecnom úrade. Ak ste úhradu poplatkov 
uskutočnili bankovým prevodom, prosím, vyzdvihnite si prosím kontrolnú 
nálepku v kancelárii obecného úradu. Čo sa týka daní, tak v priebehu 
mesiaca máj 2017 Vám bude doručené rozhodnutie o výške poplatku za 
daň z nehnuteľností a daň za psa, ktorý môžete uhradiť bankovým 
prevodom alebo v hotovosti na obecnom úrade v termíne do 30.06.2017.

Ďalšia otázka, ktorá našich občanov zaujíma, je, kedy a akým spôsobom 
sa môžu dostať k hraniu stolného tenisu, ktorý sa hráva v kultúrnom 
dome. Kultúrny dom v našej obci využívame zväčša len pri kultúrnych 
akciách, ktorých je počas roka len niekoľko. Myšlienku využitia kultúrneho 
domu športovaním podporilo pár jednotlivcom z našej obce, ktorí zakúpili 
z vlastných prostriedkov 4 stoly na hranie stolného tenisu. V súčasnosti 
priestor a stoly využívajú aj deti zo školského klubu počas mimoškolských 
aktivít. Pre našu verejnosť sme určili 2 dni v týždni, a to v stredu od 15.30 h 
do 21.00 h a v sobotu od 09.00 h do 16.00 h. Dôležité je, aby si hráči 
priniesli svoje rakety a tenisky na prezutie. V prípade obsadenosti stolov je 
potrebná trpezlivosť a vzájomná dohoda hráčov na prestriedaní. Bližšie 
informácie budú na vývesnej tabuli. Rovnako privítame Vaše návrhy a 
námety na väčšie a lepšie využitie priestorov kultúrneho domu.

Vďaka dotácie z rezortu školstva sa nám podarilo zrealizovať výmenu 
okien na budove ZŠ a počas letných prázdnin plánujeme v tejto budove aj 
rekonštrukciu vykurovania. V krátkej dobe začnú stavebné práce na 
výstavbe prístrešku pred domom smútku (dotácia z Ministerstva financií 
SR). Ďalej sa pripravujeme na postupnú opravu poškodených chodníkov 
pozdĺž hlavnej cesty.

Začiatkom leta potešíme  aj našich dôchodcov výletom do Podhájskej a 
na svoje si prídu aj deti pri oslave svojho sviatku MDD. Obidve akcie  budú 
organizované s podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Zároveň chcem poďakovať občanom, ktorým záleží na čistote životného 
prostredia, a preto vyvážajú biologicky odpad na určenú skládku do 
silážnej jamy. Verím, že skládky pokosenej trávy a iného odpadu popri 
ceste (hlavne pri nadjazde) i z „ohrádky“ zostanú už minulosťou a nebudú 
kaziť vzhľad pri vstupe do našej obce.

Na záver dovoľte, aby sme Vás srdečne pozvali na najbližšie kultúrne 
akcie v našej obci, a to na divadelné predstavenie s názvom „ Ošklbaný 
páv“, ktoré sa uskutoční dňa 29.04.2017 o 18.00 h, a stavanie mája, ktoré 
sa bude konať dňa  30.04.2017 o  15.00 h pred kultúrnym domom.

(Lístky na predstavenie si môžete zakúpiť alebo objednať v kancelárii 
obecného úradu.)

Tešíme sa na Vašu účasť.

Pavol Paulovič, starosta obce

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Spieva celá dedina
Tradície, dobrá hudba, priateľské vzťahy a láska sú pevnými mostami.....

Rok ubehol ako voda a opäť na Troch kráľov, dňa 06.01.2017 sa v našej 

dedine uskutočnil jedinečný koncert cimbalovej hudby. Nádherne 

vyzdobená sála kultúrneho domu s plne obsadenými miestami skoro 200 

Všetci sa veľmi tešili, že sme si na nich spomenuli a priniesli im malé 
darčeky, ako aj kalendár s fotografiami našej obce. Zaželali sme im pevné 
zdravie a príjemné prežitie sviatočného obdobia.

Alica Kováčiková

hostí podčiarkovala jedinečnosť tejto kultúrnej akcie. O privítanie a celý 

priebeh sa postaral pán Marián Hošták s pani Ivonou Hrdinovou, ktorým 

išla celá réžia od ruky. Nezabudlo sa ani na príhovor starostu či pána farára 

vdp. Branislava Popelku. Hlavnou témou programu boli ľudové piesne či 

koledy s vianočnou tématikou , ktoré nás sprevádzajú životom už toľké 

generácie. Texty piesní si všetci mohli prečítať na premietacom plátne, a 

tak aj vďaka tomu sa myšlienka „spieva celá dedina“ naplnila nad naše  

očakávanie. Neuveriteľný štvorhodinový program na profesionálnej 

úrovni sa aj tento rok stretol s pozitívnym ohlasom.

Týmto sa chceme poďakovať za ochotu a pomoc všetkým rodinám, 

priateľom, konkrétne pani Lucii Machajovej za výzdobu , Pavlovi 

Táborskému - PT, organizácii Rezortu Piešťany, Záhradnému centru 

Charvát, Topfestu, Glaciu ... bez ktorých by sa tento koncert vôbec 

nemohol uskutočniť.

Alica Kováčiková
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KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Predvianočná potravinová pomoc

Koncom decembra minulého roka rozposlal obecný úrad dvanásť 
potravinových balíčkov pre sociálne odkázaných občanov Veľkého 
Orvišťa. Tak ako v minulom roku aj teraz sa jednalo o občanov, ktorí 
poberajú dávky v hmotnej núdzi, rodiny s deťmi s nižšími príjmami a o 
starších ľudí s nízkymi starobnými dôchodkami. Na nákupe potravín sa 
finančne podieľal Obecný úrad Veľké Orvište a náš občan pán Ali all 
Hasam, ktorý značne prispel nákupom trvanlivých potravín, za čo mu patrí 
veľká vďaka.

V dnešnej dobe siahnuť do vlastného vrecka a prispieť na osud cudzieho 
je veľká vec. Naša pomoc je síce len kvapkou v mori, ale veríme, že aj táto 
malá pomoc potešila našich spoluobčanov.

Obecný úrad Veľké Orvište sa chce aj naďalej podieľať na tejto nezištnej 
pomoci sociálne slabým občanom vo Veľkom Orvišti a urobiť z nej 
každoročnú predvianočnú tradíciu.

Naďa Vanglová

Pochovávanie basy.

„V období Veľkej Moravy sa na území dnešného Slovenska používal 
termín mjasopust, v stredoveku ho vystriedal názov nemeckého pôvodu – 
Faschang, ktoré označuje pôvodne výčap a nápoj pred pôstom. V 
minulosti boli obdobím hodovania a veselosti, vyvrcholením ktorého bola 
fašiangová zábava s maskami vyjadrujúcimi „ svet naruby “. 

V našej obci Veľké Orvište bolo zvykom , že v sobotu pred hlavným 
fašiangom dievčatá chystali pre chlapcov pierka s rozmarínom ozdobené 
farebnou stuhou. Nasledujúce tri dni bývala v obci zábava, ktorú väčšinou 

Očami občana
Sv. Valentín sa traduje – ako sviatok zaľúbených. 

Väčšinou ho oslavujú mladí. 

Obdarúvajú sa navzájom drobnými darčekmi-

sú k sebe milší, proste iní.  

Láska, porozumenie a vzájomná úcta- 

to všetko by malo fungovať po celý rok – po celý život.

Veď každá chvíľa nášho života je jedinečná –

neopakovateľná.

Preto, vážme si každú minútu a prežívajme ju naplno – 

či sme mladí a či starí. 

Správajme sa jeden k druhému tak, aby sme sa ani 

po smrti nemuseli za seba hanbiť. 

Mária Šišková Michalová

Valentínka svätého je, 

každý žiari – kto miluje.

Navzájom sa obdaríme, kvetinkami potešíme.

Pohárik si dáme, nech lepšie vypadáme.

Bozky chýbať nebudú, beda tým – čo zabudnú.

Po celý rok láska, mala by byť vrelá

a nie iba na Valentína sa každý o ňu stará.

Lebo láska taká je, keď treba –

aj horu prenesie. 

Valentínka uctievajme a všetci sa radi majme.

Na lásku a dobrotu – nikdy nezabúdajme. 

Valentínko svätý náš,

chráň nám lásku v každý čas. 

Mária Šišková Michalová

Fašiangová

Fašiangy, Turíce, blíži sa Veľká noc,

kto nemá odevu, pocíti zimy moc.

Zimy moc takej, čo za nechty zachádza,

pri teple kozubu, objatie nachádza.

Dedovia, otcovia, vyrežú z dreva zbroj, 

kde tetky – gazdinky nastoknú z brava loj.

Deti sa tešia a rátajú, kto z nich má viac,

na saniach na kopci, hľadajú v snehu pľac.

Zima, čo dopraje prázdnin ruch čulý,

čiapky na ich hlavách pocítia chlad snežných gulí.

Každého priláka kolobeh roka ráz,

robotník z práce, učiteľ z učenia, tešia sa z krás.

Deti ten drobizg, loptoši, fagani,

prekrásne dievčatá, nesmelí chalani.

Budú sa iste v deň Turíc opäť tešiť,

že možno krajší rok budúci, budú môcť prežiť.

Pavol Mišura 

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Žijú medzi nami...

Marta Kráľovičová

„Starajúc sa o blaho iných, 
nachádzam svoje vlastné“ – 
myšlienka vyslovená Platónom sa 
stala celoživotným krédom pre 
pani Martu Kráľovičovú.  Milá 
že n a ,  p l n á  e n e rg i e ,  s i l y  a 
pozitívnej radosti zo života. Tak na 
m ň a  p ô s o b í  p a n i  M a r t a 
Kráľovičová, ktorú poznáte ako 
predsedu sociálnej komisie pri 
OÚ vo Veľkom Orvišti. Jej veľkým 
snom bolo stať sa detskou sestrou 
a to sa jej aj splnilo. Prešla si 
mnoho oddelení v nemocnici, kde 
získavala prax i  skúsenosti. 
Nakoniec od zrodu života odišla 
pracovať s ľuďmi na sklonku 
života. Bola pri zrode neštátneho 
zariadenia ADOS – Asociácie 

domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Mala tú česť aktívne sa podieľať na 
procese a projektoch. V roku 2013 jej bolo udelené ocenenie Sestra sestier 
2012 na Slovensku. Počas svojej činnosti sa dostala aj do sveta: za 
spomenuté ocenenie Sestra sestier 2012 bola na stáži v Holandsku, tri 
týždne vo Švajčiarsku. Všade získavala skúsenosti a prax pre svoju prácu, 
ktorú má veľmi rada.

Marta Kráľovičová  je rodáčka z Trnavy, bývala aj v Piešťanoch, ale v našej 
obci Veľké Orvište sa jej býva a žije najlepšie a je tu veľmi spokojná. Má dve 
deti a dve vnučky, s ktorými veľmi rada trávi čas. Veľmi rada cestuje a 
najradšej navštevuje prímorské krajiny, veľa číta a lúšti sudoku. Aj keď by 
už mohla oddychovať doma a nepracovať, pani Marta je najradšej v 
spoločnosti ľudí a pomáhaním je jej život bohatý a naplnený.

Prajem Vám pani Marta Kráľovičová veľa zdravia, síl a energie, aby ste 
mohli pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú, a aby Vaša pozitívna energia 
pomohla všetkým okolo Vás..

Alica Kováčiková

usporadúvali členovia dobrovoľného hasičského zboru. Neskôr robili v 
pondelok obchôdzky, zúčastňovali sa ich hasiči a pred vyučovaním školáci.

Symbolom konca fašiangov je pochovávanie basy. Tento rok sa u nás 
pochovávala v sobotu dňa 25.02.2017 v podvečerných hodinách. Bola to 
dokonalá paródia  na skutočný pohreb. Vystupovali tu postavy oblečené v 
kostýmoch – kňaz i smútiaci pozostalí. Táto tradícia má v našej obci veľký 
úspech a obyvatelia sa vo veľkom počte zúčastňujú smútočného pochodu 
cez obec ako i samotného pohrebu. Samotná „ smútočná “ hostina sa 
konala do neskorých nočných hodín.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sú ochotní aj v dnešnej modernej dobe 
zachovávať tradície.

Alica Kováčiková

Dňa 20.1.2017 sociálna komisia spolu s Obecným úradom vo Veľkom 
Orvišti uvítala do života 9 - tich  našich najmladších spoluobčanov, ktorí sa 
narodili v roku 2016.

Starosta obce p. Paulovič Pavol slávnostným príhovorom  privítal rodičov 
so svojimi detičkami a odovzdal im peňažný príspevok a pamätnú medailu 
s erbom našej obce, menom dieťaťa a rokom , kedy sa narodili.Po zápise 
do obecnej kroniky a slávnostnom prípitku sa o spríjemnenie slávnostnej 
atmosféry postarali deti zo základnej školy.

Nech Vám v zdraví, láske rastie, nech Vám dáva iba šťastie, vo dne v noci 
skrátka stále , nech Vás teší dieťa malé.

Marta Kráľovičová , predseda SK pri OÚ

Vodička neprispôsobila svoju jazdu stavu 
vozovky

Dňa 22.02.2017 v ranných hodinách vodička tmavého vozidla zn. Suzuki 
SX4 neprispôsobila svoju jazdu momentálnemu stavu vozovky, nezvládla 
riadenie a vyšla z komunikácie. Následne narazila do betónového stĺpu 
odkiaľ sa odrazila a skončila v potoku priamo pred kostolom. Privolaní 
hasiči zabezpečili miesto skutku a dopravná polícia zdokumentovala celú 
nehodu.

Našťastie si táto kuriózna nehoda nevyžiadala ujmu na zdraví vodičky, 
ale skončila len pri materiálnej škode.

Alica Kováčiková

Uvítanie detí do života

Dieťa je naplnením života, jediná skutočná hodnota čo po nás zostane. 
Narodenie dieťaťa je v každej rodine veľkou udalosťou, na ktorú všetci s 
láskou čakajú.
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Predvianočná potravinová pomoc

Koncom decembra minulého roka rozposlal obecný úrad dvanásť 
potravinových balíčkov pre sociálne odkázaných občanov Veľkého 
Orvišťa. Tak ako v minulom roku aj teraz sa jednalo o občanov, ktorí 
poberajú dávky v hmotnej núdzi, rodiny s deťmi s nižšími príjmami a o 
starších ľudí s nízkymi starobnými dôchodkami. Na nákupe potravín sa 
finančne podieľal Obecný úrad Veľké Orvište a náš občan pán Ali all 
Hasam, ktorý značne prispel nákupom trvanlivých potravín, za čo mu patrí 
veľká vďaka.

V dnešnej dobe siahnuť do vlastného vrecka a prispieť na osud cudzieho 
je veľká vec. Naša pomoc je síce len kvapkou v mori, ale veríme, že aj táto 
malá pomoc potešila našich spoluobčanov.

Obecný úrad Veľké Orvište sa chce aj naďalej podieľať na tejto nezištnej 
pomoci sociálne slabým občanom vo Veľkom Orvišti a urobiť z nej 
každoročnú predvianočnú tradíciu.

Naďa Vanglová

Pochovávanie basy.

„V období Veľkej Moravy sa na území dnešného Slovenska používal 
termín mjasopust, v stredoveku ho vystriedal názov nemeckého pôvodu – 
Faschang, ktoré označuje pôvodne výčap a nápoj pred pôstom. V 
minulosti boli obdobím hodovania a veselosti, vyvrcholením ktorého bola 
fašiangová zábava s maskami vyjadrujúcimi „ svet naruby “. 

V našej obci Veľké Orvište bolo zvykom , že v sobotu pred hlavným 
fašiangom dievčatá chystali pre chlapcov pierka s rozmarínom ozdobené 
farebnou stuhou. Nasledujúce tri dni bývala v obci zábava, ktorú väčšinou 

Očami občana
Sv. Valentín sa traduje – ako sviatok zaľúbených. 

Väčšinou ho oslavujú mladí. 

Obdarúvajú sa navzájom drobnými darčekmi-

sú k sebe milší, proste iní.  

Láska, porozumenie a vzájomná úcta- 

to všetko by malo fungovať po celý rok – po celý život.

Veď každá chvíľa nášho života je jedinečná –

neopakovateľná.

Preto, vážme si každú minútu a prežívajme ju naplno – 

či sme mladí a či starí. 

Správajme sa jeden k druhému tak, aby sme sa ani 

po smrti nemuseli za seba hanbiť. 

Mária Šišková Michalová

Valentínka svätého je, 

každý žiari – kto miluje.

Navzájom sa obdaríme, kvetinkami potešíme.

Pohárik si dáme, nech lepšie vypadáme.

Bozky chýbať nebudú, beda tým – čo zabudnú.

Po celý rok láska, mala by byť vrelá

a nie iba na Valentína sa každý o ňu stará.

Lebo láska taká je, keď treba –

aj horu prenesie. 

Valentínka uctievajme a všetci sa radi majme.

Na lásku a dobrotu – nikdy nezabúdajme. 

Valentínko svätý náš,

chráň nám lásku v každý čas. 

Mária Šišková Michalová

Fašiangová

Fašiangy, Turíce, blíži sa Veľká noc,

kto nemá odevu, pocíti zimy moc.

Zimy moc takej, čo za nechty zachádza,

pri teple kozubu, objatie nachádza.

Dedovia, otcovia, vyrežú z dreva zbroj, 

kde tetky – gazdinky nastoknú z brava loj.

Deti sa tešia a rátajú, kto z nich má viac,

na saniach na kopci, hľadajú v snehu pľac.

Zima, čo dopraje prázdnin ruch čulý,

čiapky na ich hlavách pocítia chlad snežných gulí.

Každého priláka kolobeh roka ráz,

robotník z práce, učiteľ z učenia, tešia sa z krás.

Deti ten drobizg, loptoši, fagani,

prekrásne dievčatá, nesmelí chalani.

Budú sa iste v deň Turíc opäť tešiť,

že možno krajší rok budúci, budú môcť prežiť.

Pavol Mišura 
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Žijú medzi nami...

Marta Kráľovičová

„Starajúc sa o blaho iných, 
nachádzam svoje vlastné“ – 
myšlienka vyslovená Platónom sa 
stala celoživotným krédom pre 
pani Martu Kráľovičovú.  Milá 
že n a ,  p l n á  e n e rg i e ,  s i l y  a 
pozitívnej radosti zo života. Tak na 
m ň a  p ô s o b í  p a n i  M a r t a 
Kráľovičová, ktorú poznáte ako 
predsedu sociálnej komisie pri 
OÚ vo Veľkom Orvišti. Jej veľkým 
snom bolo stať sa detskou sestrou 
a to sa jej aj splnilo. Prešla si 
mnoho oddelení v nemocnici, kde 
získavala prax i  skúsenosti. 
Nakoniec od zrodu života odišla 
pracovať s ľuďmi na sklonku 
života. Bola pri zrode neštátneho 
zariadenia ADOS – Asociácie 

domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Mala tú česť aktívne sa podieľať na 
procese a projektoch. V roku 2013 jej bolo udelené ocenenie Sestra sestier 
2012 na Slovensku. Počas svojej činnosti sa dostala aj do sveta: za 
spomenuté ocenenie Sestra sestier 2012 bola na stáži v Holandsku, tri 
týždne vo Švajčiarsku. Všade získavala skúsenosti a prax pre svoju prácu, 
ktorú má veľmi rada.

Marta Kráľovičová  je rodáčka z Trnavy, bývala aj v Piešťanoch, ale v našej 
obci Veľké Orvište sa jej býva a žije najlepšie a je tu veľmi spokojná. Má dve 
deti a dve vnučky, s ktorými veľmi rada trávi čas. Veľmi rada cestuje a 
najradšej navštevuje prímorské krajiny, veľa číta a lúšti sudoku. Aj keď by 
už mohla oddychovať doma a nepracovať, pani Marta je najradšej v 
spoločnosti ľudí a pomáhaním je jej život bohatý a naplnený.

Prajem Vám pani Marta Kráľovičová veľa zdravia, síl a energie, aby ste 
mohli pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú, a aby Vaša pozitívna energia 
pomohla všetkým okolo Vás..

Alica Kováčiková

usporadúvali členovia dobrovoľného hasičského zboru. Neskôr robili v 
pondelok obchôdzky, zúčastňovali sa ich hasiči a pred vyučovaním školáci.

Symbolom konca fašiangov je pochovávanie basy. Tento rok sa u nás 
pochovávala v sobotu dňa 25.02.2017 v podvečerných hodinách. Bola to 
dokonalá paródia  na skutočný pohreb. Vystupovali tu postavy oblečené v 
kostýmoch – kňaz i smútiaci pozostalí. Táto tradícia má v našej obci veľký 
úspech a obyvatelia sa vo veľkom počte zúčastňujú smútočného pochodu 
cez obec ako i samotného pohrebu. Samotná „ smútočná “ hostina sa 
konala do neskorých nočných hodín.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sú ochotní aj v dnešnej modernej dobe 
zachovávať tradície.

Alica Kováčiková

Dňa 20.1.2017 sociálna komisia spolu s Obecným úradom vo Veľkom 
Orvišti uvítala do života 9 - tich  našich najmladších spoluobčanov, ktorí sa 
narodili v roku 2016.

Starosta obce p. Paulovič Pavol slávnostným príhovorom  privítal rodičov 
so svojimi detičkami a odovzdal im peňažný príspevok a pamätnú medailu 
s erbom našej obce, menom dieťaťa a rokom , kedy sa narodili.Po zápise 
do obecnej kroniky a slávnostnom prípitku sa o spríjemnenie slávnostnej 
atmosféry postarali deti zo základnej školy.

Nech Vám v zdraví, láske rastie, nech Vám dáva iba šťastie, vo dne v noci 
skrátka stále , nech Vás teší dieťa malé.

Marta Kráľovičová , predseda SK pri OÚ

Vodička neprispôsobila svoju jazdu stavu 
vozovky

Dňa 22.02.2017 v ranných hodinách vodička tmavého vozidla zn. Suzuki 
SX4 neprispôsobila svoju jazdu momentálnemu stavu vozovky, nezvládla 
riadenie a vyšla z komunikácie. Následne narazila do betónového stĺpu 
odkiaľ sa odrazila a skončila v potoku priamo pred kostolom. Privolaní 
hasiči zabezpečili miesto skutku a dopravná polícia zdokumentovala celú 
nehodu.

Našťastie si táto kuriózna nehoda nevyžiadala ujmu na zdraví vodičky, 
ale skončila len pri materiálnej škode.

Alica Kováčiková

Uvítanie detí do života

Dieťa je naplnením života, jediná skutočná hodnota čo po nás zostane. 
Narodenie dieťaťa je v každej rodine veľkou udalosťou, na ktorú všetci s 
láskou čakajú.
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Pod šable

Príprava dieťaťa na  školu ako východisko 
úspešnej adaptácie

Začiatkom apríla prebieha zápis detí do 1.ročníka základnej školy. Aj 
predškoláci našej materskej školy sa na túto vzácnu a nezabudnuteľnú 
udalosť pripravujú. Cieľavedomá a systematická predškolská edukácia 
pozitívne ovplyvňuje úroveň pripravenosti  dieťaťa na školu. Vstup dieťaťa 
do školy znamená v jeho živote a vývine vážny medzník/sociálny 
medzník/. Dieťa získava novú rolu – rolu školáka. Mladší školský vek je 
obdobím, ktoré úzko súvisí so školskou spôsobilosťou. Záťažovou skúškou 
v tomto období je adaptácia dieťaťa pri nástupe na povinnú školskú 
dochádzku. Nástupom do základnej školy sa mení doterajší režim života 
dieťaťa /čas vstávania, pravidelná dochádzka do školy, čas vyhradený na 
domácu prípravu a pod./.Dieťa sa začleňuje do nového kolektívu, ktorému 
sa prispôsobuje a podriaďuje. Dovŕšením šiesteho roku života sa stáva 
dieťa školopovinným. Ako bude dieťa zvládať školskú záťaž, závisí od jeho 

školskej zrelosti a školskej pripravenosti. Školská zrelosť ako psychologický 
aspekt školskej spôsobilosti je ponímaná ako určitá úroveň vyspelosti 
centrálnej nervovej sústavy dieťaťa, ktorá sa prejavuje v celkovej 
reaktivite, hlavne v jeho odolnosti a v schopnosti prijať primeranú záťaž, 
koncentrovať pozornosť, teda primeranú zrelosť centrálnej nervovej 
sústavy.  Školská pripravenosť ako pedagogický aspekt školskej 
spôsobilosti je ponímaná ako súhrn vrodených a získaných predpokladov 
pre úspešné zvládanie školských situácií v rámci daného školského 
systému. O školskej pripravenosti  dieťaťa hovoríme  vtedy, ak dieťa 
dosiahne takú úroveň telesného, psychického a spoločenského vývinu, 
ktorá mu umožní úspešne zvládnuť požiadavky školy. Školská zrelosť a 
školská pripravenosť vlastne vytvárajú predpoklady školskej úspešnosti.

My v materskej škole sme sa snažili systematickými krokmi vo výchovno-
vzdelávacom procese o to, aby deti získali čo najviac vedomostí z rôznych 
oblastí života, sústavne sme ich rozvíjali po pohybovej i  vedomostnej 
stránke, rozvíjali sme ich zručnosti. Budúcim prváčikom želáme úspešný 
zápis do základnej školy a úspešné zvládanie školských povinností.

Mária Šišková 

riaditeľka MŠ

Žiaci základnej školy v Hlohovci
Dňa 28.2. žiaci základnej školy navštívili Hvezdáreň a planetárium i 

Vlastivedné múzeum v Hlohovci. Hvezdáreň, nesúca meno jedného z 
najvýznamnejších štátnikov v slovenských dejinách  M. R. Štefánika (bol aj 
astronómom), vyvíja okrem odbornej i vzdelávaciu činnosť. V planetáriu si 
deti mohli pozrieť program Fantastická cesta, ktorý ich oboznámil so 
slnečnou sústavou a jednotlivými planétami, oboznámili sa so 
súhvezdiami zimnej, jarnej i severnej oblohy.

Detský karneval

      Dňa 11.2.2017 organizovala základná škola spolu s materskou školou 
a občianskym združením DETI ORVIŠŤA detský karneval pre všetky deti z 
obce.  Najrozmanitejšie masky v sprievode svojich rodičov i starých 
rodičov zaplnili vyzdobenú sálu kultúrneho domu. Vďaka novým stoličkám 
už na prvý pohľad pôsobila veľmi pekne.  Do tanca hrala stará známa 
skupina Old Boys. Tombola bola bohatá, pozostávala zo 100 cien. 
Lákadlom boli najmä prvé ceny: MP4 prehrávač, juniorská kolobežka a 
prenosné rádio s CD a MP3 prehrávačom, torta, balíčky od Kellysu... Ako 
každý rok o tombolové lístky bol veľký záujem. Vstupenky boli tento rok 
zlosovateľné. Výhercov potešili jablká z Plantexu a balíčky rôznych 
zaváranín a konzerv. Novinkou boli súťaže pre deti, ktoré pripravila p. Erika 
Ander s p. Zuzanou Bartkovou, do ktorých zapojili i rodičov. Bohužiaľ z 
časových dôvodov nestihli uskutočniť všetky pripravené aktivity. Veríme, 
že deti si z karnevalu odniesli nielen pekné ceny, ale predovšetkým 
nezabudnuteľné zážitky a popritom sa dosýta vyšantili.

Touto cestou sa chceme poďakovať

sponzorom :  firmám Kellys, Granelam Ostrov, Unisem, Zooprodukt,  PT 
Veľkoobchod s potravinami, Glacio Ostrov, Argus, Plantex Veselé, 
Mabonex, Sportbar p. Bartko, p. Nedorostovi Ľubomírovi, p. Janotovi a 
Obecnému úradu Veľké Orvište, 

všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu podujatia:

• pánom Jozefovi a Mariánovi Šiškovi, ktorý mali na starosti bufet, 

• p.  Paulovičovi za pomoc pri organizovaní podujatia, zaobstaranie 
cien do tomboly

• p. Folajtárovej, Hornákovej, Chromej za balenie tomboly

• p. Bartkovej za prevoz tomboly

Posledný fašiangový deň 28.februára 2017 sme s deťmi našej materskej 
školy chodili po obci s folklórnym pásmom: “POD ŠABLE“. Samozrejme, že 
sme sa na tento deň patrične pripravili – naučili sme sa celé folklórne 
pásmo so spevom, básničkami a vinšovačkami, veselo sme sa pomaľovali, 
obliekli  sa do kožúškov, baraníc, sukničiek a sprievod po obci sa mohol 
začať. Navštívili sme niektoré firmy a organizácitie obci a nezabudli sme 
ani na niekoľkých  občanov našej obce, ktorým sme tiež predviedli naše 
pásmo piesní a vinšov. Za odmenu deti dostali množstvo sladkostí, z 
ktorých mali veľkú radosť. Aj takouto formou sme sa  chceli poďakovať 
všetkým  sponzorom, ktorí deťom našej materskej školy pomáhali či už 
finančne alebo vecnými darmi. Ďakujeme Vám.   

V rozprávke o Galaxíkovi sa dozvedeli, čo by sa stalo s našou Zemou, keby 
bola bližšie i ďalej od Slnka.

Na záver  sme pozorovali Slnko a jeho škvrny ďalekohľadom.

Potom sme sa presunuli do Vlastivedného múzea, ktoré sídli v objekte 
kláštora františkánov. Deti mali radosť z prítomnosti dvoch psíkov, ktorý 
nás vítali v areáli múzea. V priestoroch múzea sme si prezreli 
reprezentatívnu časť - refektár, kde sa konajú kultúrne a spoločenské 
podujatia. Navštívili sme aj expozície Stavovce a bezstavovce okolia 
Hlohovca, Praveké osídlenie regiónu, Ženský ľudový odev,  Porcelán, 
kamenina, sklo v ľudovom prostredí. Deti sa potešili aj z nakupovania 
suvenírov, bez ktorých sme sa domov vrátiť nemohli.

Dopoludnie strávené v Hlohovci prinieslo žiakom množstvo nových 
informácií a krásnych zážitkov.

Daša Ábelová

• p. Bartkovej, Klampárovej, Melicherovej, Mihálikovej, p. A.Šiškovi za 
výzdobu  a prípravu stolov

• p. Tamajkovej, Vavrovej za umývanie riadov pred karnevalom

• p. Baffiovej, Borisovej, Černokovej, Gabrišovej, Hanšutovej, 
Hornákovej, Kalabovej, Králikovej, Kyselovej, Macovej, Melicherovej, 
Mikloškovej, Paulovičovej, Tamajkovej, Vavrovej, Doktorovej, 
Gallayovej, Ganobčíkovej, Glasnákovej, Klanduchovej za napečenie 
koláčikov

• p. Bartkovej, Hornákovej, Kyselovej, Macovej, Mikloškovej, 
Mykultsia, Doktorovej  za prípravu koláčikov na tácky 

• p. Folajtárovej za nákup potravín na hot-dog

• p. Cziborovej, Mykultsia za varenie kávy a čaju 

• p. Folajtárovej, Králikovej, Macovej, Bartkovej, Cziborovej  za 
prípravu a výdaj olovrantu

• p. Ander a p. Bartkovej za uskutočnenie súťaží

• p. Klampárovej za upratovanie po karnevale 

• p. Černokovej za zapožičanie kulisy

• p. Michelovej za predaj vstupeniek a pomoc pri upratovaní

• p. Mullerovej J. za pomoc pri organizovaní karnevalu

• študentom Zuzane Djenkovej, Jessice Kovačikovej, Terézii Králikovej, 
Martinovi Paulovičovi za predaj koláčikov, tombolových lístkov, 
obsluhu a upratovanie

• p. Markechovej Elene za vydanie obrusov a riadu

• všetkým rodičom, ktorí prispeli do tomboly

Veľká vďaka patrí Obecnému úradu za poskytnutie sály a zabezpečenie 
vyčistenia obrusov.

Ospravedlňujem sa tým, ktorých som nechtiac zabudla spomenúť.

   Daša Ábelová

Hollého  pamätník 2017

Dňa 15.3.2017 sa uskutočnilo na základnej škole školské kolo súťaže v 
umeleckom prednese poézie a prózy - Hollého pamätník. Postúpilo do 
neho 5 druhákov, 2 tretiaci a 2 štvrtáci z triednych kôl súťaže.

Porota, ktorá si všímala rôzne kritériá, napríklad vhodnosť výberu textu, 

osvojenie textu, hlasovú a rečovú techniku, vlastnú interpretáciu a 
celkovú pôsobivosť, určila nasledovné poradie:

1.miesto: Simona Kyselová (2.r.)

2.miesto: Michal Mikloška (3.r.)

3.miesto: Šimon Bartko (2.r.)

Všetci súťažiaci boli odmenení sladkosťou, víťazi diplomom a drobnými 
vecnými cenami.
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Pod šable

Príprava dieťaťa na  školu ako východisko 
úspešnej adaptácie

Začiatkom apríla prebieha zápis detí do 1.ročníka základnej školy. Aj 
predškoláci našej materskej školy sa na túto vzácnu a nezabudnuteľnú 
udalosť pripravujú. Cieľavedomá a systematická predškolská edukácia 
pozitívne ovplyvňuje úroveň pripravenosti  dieťaťa na školu. Vstup dieťaťa 
do školy znamená v jeho živote a vývine vážny medzník/sociálny 
medzník/. Dieťa získava novú rolu – rolu školáka. Mladší školský vek je 
obdobím, ktoré úzko súvisí so školskou spôsobilosťou. Záťažovou skúškou 
v tomto období je adaptácia dieťaťa pri nástupe na povinnú školskú 
dochádzku. Nástupom do základnej školy sa mení doterajší režim života 
dieťaťa /čas vstávania, pravidelná dochádzka do školy, čas vyhradený na 
domácu prípravu a pod./.Dieťa sa začleňuje do nového kolektívu, ktorému 
sa prispôsobuje a podriaďuje. Dovŕšením šiesteho roku života sa stáva 
dieťa školopovinným. Ako bude dieťa zvládať školskú záťaž, závisí od jeho 

školskej zrelosti a školskej pripravenosti. Školská zrelosť ako psychologický 
aspekt školskej spôsobilosti je ponímaná ako určitá úroveň vyspelosti 
centrálnej nervovej sústavy dieťaťa, ktorá sa prejavuje v celkovej 
reaktivite, hlavne v jeho odolnosti a v schopnosti prijať primeranú záťaž, 
koncentrovať pozornosť, teda primeranú zrelosť centrálnej nervovej 
sústavy.  Školská pripravenosť ako pedagogický aspekt školskej 
spôsobilosti je ponímaná ako súhrn vrodených a získaných predpokladov 
pre úspešné zvládanie školských situácií v rámci daného školského 
systému. O školskej pripravenosti  dieťaťa hovoríme  vtedy, ak dieťa 
dosiahne takú úroveň telesného, psychického a spoločenského vývinu, 
ktorá mu umožní úspešne zvládnuť požiadavky školy. Školská zrelosť a 
školská pripravenosť vlastne vytvárajú predpoklady školskej úspešnosti.

My v materskej škole sme sa snažili systematickými krokmi vo výchovno-
vzdelávacom procese o to, aby deti získali čo najviac vedomostí z rôznych 
oblastí života, sústavne sme ich rozvíjali po pohybovej i  vedomostnej 
stránke, rozvíjali sme ich zručnosti. Budúcim prváčikom želáme úspešný 
zápis do základnej školy a úspešné zvládanie školských povinností.

Mária Šišková 

riaditeľka MŠ

Žiaci základnej školy v Hlohovci
Dňa 28.2. žiaci základnej školy navštívili Hvezdáreň a planetárium i 

Vlastivedné múzeum v Hlohovci. Hvezdáreň, nesúca meno jedného z 
najvýznamnejších štátnikov v slovenských dejinách  M. R. Štefánika (bol aj 
astronómom), vyvíja okrem odbornej i vzdelávaciu činnosť. V planetáriu si 
deti mohli pozrieť program Fantastická cesta, ktorý ich oboznámil so 
slnečnou sústavou a jednotlivými planétami, oboznámili sa so 
súhvezdiami zimnej, jarnej i severnej oblohy.

Detský karneval

      Dňa 11.2.2017 organizovala základná škola spolu s materskou školou 
a občianskym združením DETI ORVIŠŤA detský karneval pre všetky deti z 
obce.  Najrozmanitejšie masky v sprievode svojich rodičov i starých 
rodičov zaplnili vyzdobenú sálu kultúrneho domu. Vďaka novým stoličkám 
už na prvý pohľad pôsobila veľmi pekne.  Do tanca hrala stará známa 
skupina Old Boys. Tombola bola bohatá, pozostávala zo 100 cien. 
Lákadlom boli najmä prvé ceny: MP4 prehrávač, juniorská kolobežka a 
prenosné rádio s CD a MP3 prehrávačom, torta, balíčky od Kellysu... Ako 
každý rok o tombolové lístky bol veľký záujem. Vstupenky boli tento rok 
zlosovateľné. Výhercov potešili jablká z Plantexu a balíčky rôznych 
zaváranín a konzerv. Novinkou boli súťaže pre deti, ktoré pripravila p. Erika 
Ander s p. Zuzanou Bartkovou, do ktorých zapojili i rodičov. Bohužiaľ z 
časových dôvodov nestihli uskutočniť všetky pripravené aktivity. Veríme, 
že deti si z karnevalu odniesli nielen pekné ceny, ale predovšetkým 
nezabudnuteľné zážitky a popritom sa dosýta vyšantili.

Touto cestou sa chceme poďakovať

sponzorom :  firmám Kellys, Granelam Ostrov, Unisem, Zooprodukt,  PT 
Veľkoobchod s potravinami, Glacio Ostrov, Argus, Plantex Veselé, 
Mabonex, Sportbar p. Bartko, p. Nedorostovi Ľubomírovi, p. Janotovi a 
Obecnému úradu Veľké Orvište, 

všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu podujatia:

• pánom Jozefovi a Mariánovi Šiškovi, ktorý mali na starosti bufet, 

• p.  Paulovičovi za pomoc pri organizovaní podujatia, zaobstaranie 
cien do tomboly

• p. Folajtárovej, Hornákovej, Chromej za balenie tomboly

• p. Bartkovej za prevoz tomboly

Posledný fašiangový deň 28.februára 2017 sme s deťmi našej materskej 
školy chodili po obci s folklórnym pásmom: “POD ŠABLE“. Samozrejme, že 
sme sa na tento deň patrične pripravili – naučili sme sa celé folklórne 
pásmo so spevom, básničkami a vinšovačkami, veselo sme sa pomaľovali, 
obliekli  sa do kožúškov, baraníc, sukničiek a sprievod po obci sa mohol 
začať. Navštívili sme niektoré firmy a organizácitie obci a nezabudli sme 
ani na niekoľkých  občanov našej obce, ktorým sme tiež predviedli naše 
pásmo piesní a vinšov. Za odmenu deti dostali množstvo sladkostí, z 
ktorých mali veľkú radosť. Aj takouto formou sme sa  chceli poďakovať 
všetkým  sponzorom, ktorí deťom našej materskej školy pomáhali či už 
finančne alebo vecnými darmi. Ďakujeme Vám.   

V rozprávke o Galaxíkovi sa dozvedeli, čo by sa stalo s našou Zemou, keby 
bola bližšie i ďalej od Slnka.

Na záver  sme pozorovali Slnko a jeho škvrny ďalekohľadom.

Potom sme sa presunuli do Vlastivedného múzea, ktoré sídli v objekte 
kláštora františkánov. Deti mali radosť z prítomnosti dvoch psíkov, ktorý 
nás vítali v areáli múzea. V priestoroch múzea sme si prezreli 
reprezentatívnu časť - refektár, kde sa konajú kultúrne a spoločenské 
podujatia. Navštívili sme aj expozície Stavovce a bezstavovce okolia 
Hlohovca, Praveké osídlenie regiónu, Ženský ľudový odev,  Porcelán, 
kamenina, sklo v ľudovom prostredí. Deti sa potešili aj z nakupovania 
suvenírov, bez ktorých sme sa domov vrátiť nemohli.

Dopoludnie strávené v Hlohovci prinieslo žiakom množstvo nových 
informácií a krásnych zážitkov.

Daša Ábelová

• p. Bartkovej, Klampárovej, Melicherovej, Mihálikovej, p. A.Šiškovi za 
výzdobu  a prípravu stolov

• p. Tamajkovej, Vavrovej za umývanie riadov pred karnevalom

• p. Baffiovej, Borisovej, Černokovej, Gabrišovej, Hanšutovej, 
Hornákovej, Kalabovej, Králikovej, Kyselovej, Macovej, Melicherovej, 
Mikloškovej, Paulovičovej, Tamajkovej, Vavrovej, Doktorovej, 
Gallayovej, Ganobčíkovej, Glasnákovej, Klanduchovej za napečenie 
koláčikov

• p. Bartkovej, Hornákovej, Kyselovej, Macovej, Mikloškovej, 
Mykultsia, Doktorovej  za prípravu koláčikov na tácky 

• p. Folajtárovej za nákup potravín na hot-dog

• p. Cziborovej, Mykultsia za varenie kávy a čaju 

• p. Folajtárovej, Králikovej, Macovej, Bartkovej, Cziborovej  za 
prípravu a výdaj olovrantu

• p. Ander a p. Bartkovej za uskutočnenie súťaží

• p. Klampárovej za upratovanie po karnevale 

• p. Černokovej za zapožičanie kulisy

• p. Michelovej za predaj vstupeniek a pomoc pri upratovaní

• p. Mullerovej J. za pomoc pri organizovaní karnevalu

• študentom Zuzane Djenkovej, Jessice Kovačikovej, Terézii Králikovej, 
Martinovi Paulovičovi za predaj koláčikov, tombolových lístkov, 
obsluhu a upratovanie

• p. Markechovej Elene za vydanie obrusov a riadu

• všetkým rodičom, ktorí prispeli do tomboly

Veľká vďaka patrí Obecnému úradu za poskytnutie sály a zabezpečenie 
vyčistenia obrusov.

Ospravedlňujem sa tým, ktorých som nechtiac zabudla spomenúť.

   Daša Ábelová

Hollého  pamätník 2017

Dňa 15.3.2017 sa uskutočnilo na základnej škole školské kolo súťaže v 
umeleckom prednese poézie a prózy - Hollého pamätník. Postúpilo do 
neho 5 druhákov, 2 tretiaci a 2 štvrtáci z triednych kôl súťaže.

Porota, ktorá si všímala rôzne kritériá, napríklad vhodnosť výberu textu, 

osvojenie textu, hlasovú a rečovú techniku, vlastnú interpretáciu a 
celkovú pôsobivosť, určila nasledovné poradie:

1.miesto: Simona Kyselová (2.r.)

2.miesto: Michal Mikloška (3.r.)

3.miesto: Šimon Bartko (2.r.)

Všetci súťažiaci boli odmenení sladkosťou, víťazi diplomom a drobnými 
vecnými cenami.
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zvýšenú pozornosť ich telesnej hmotnosti a dohliadať, aby sedenie v škole 
a doma za počítačom, kompenzovali dostatočnými pohybovými 
aktivitami. Aj my v škole ukazujeme deťom, aký dôležitý je pohyb a strava. 
Väčšina detí má rada športovanie a my sme tomu veľmi radi. Nová plocha 
ihriska slúži aj na korčuľovanie na kolieskových korčuliach, jazdu na 
kolobežke. Oba športy spevňujú chrbtové svalstvo, svaly brucha, posilňujú 
dolné končatiny (kolobežka aj horné), zlepšujú pľúcnu kapacitu. Ak máme 
viac času, nie sme len na ihrisku, ale chodíme aj na väčšie vhodné plochy. 

Pre deti je dôležitý aj rodičovský vzor, preto je dobré ak pravidelne 
športujú aj rodičia. Prospievajú tým nielen sebe, ale aj deťom.

Jana Pálková 

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Matematický klokan
Dňa 20.marca sa jedenásť detí z našej školy zúčastnilo najväčšej 

medzinárodnej matematickej súťaže na svete – Matematický klokan. 

Vznikla v roku 1991 vo Francúzsku. Deti súťažili podľa ročníkov formou 
testu Klokanko 2, Klokanko 3, Klokanko 4.  Úlohy boli bodované podľa 
náročnosti tromi, štyrmi a piatimi bodmi. V tomto roku to bol  už 
20.ročník. Úlohy sú výborné, rôznorodé, pomáhajú v rozvíjaní logického 
myslenia a žiaci sú nútení čítať s poro-zumením. Deti si vyskúšali 
netradičné matematické úlohy. V druhom ročníku mala krásnych 97,7 
percentil Simonka Kyselová, Vaneska Táborská vynikajúcich 94,4 
percentil, Paulínka Paulovičová 86,8 percentil, Jakubko Boris 85,6 
percentil. Výsledky to boli pekné, pretože druháci mali také isté úlohy ako 
tretiaci, tí mali iba viacej úloh. Z tretiakov dosiahol sto percentnú 
úspešnosť Dominik Folajtár, čo bolo úžasné (98,7 percentil), stal sa 

šampiónom školy, tesne za ním 
Ivko Ondrejka mal vynikajúcich 
98,2 percentil, Ninka Hornáková 
74,2 percentil. Zo štvrtákov 
najviac percentil dosiahol Marek 
Czibor a to 85,8 percentil, Maťko 
Chromý 68,3 percentil,  Katka 
Klampárová 45,9 percentil a 
Marienka Melicherová 11,2 
percentil. Úspešní riešitelia budú 
ocenení diplomami a vecnými 
cenami. Atmosféra bola úžasná a 
deti pristupovali k úlohám s 
n a p ä t í m  a  n a d š e n í m . 
Blahoželáme!

Jana Pálková

Osmijanko

Celoslovenská čitateľská súťaž je zameraná na rozvoj čitateľskej 
gramotnosti.V tomto roku prebieha trinásty ročník a my už piaty mesiac 
riešime Osmijankove úlohy. Tento raz sme  čítali O Pipi Dlhej Pančuche, 
vodníkoch, bosorkách, zhotovovali sme hávedníky pre háveď (čiže 
mravce, lienky, dážďovky...), pozreli sme, ako to vyzerá v knihe Bola raz 
jedna trieda, zhotovili sme rozvrhy podľa seba i diplomy pre niekoho a 
maľovali a maľovali. Ešte pracujeme s knižkou  Babka na rebríku. 

V knižnici v Piešťanoch sme zhotovovali Budkáčika a Dubkáčika. Teta 
knihovníčka Mária  Machajová nám uháčkovala nádherného Osmijanka, 
aby sme ho poslali do Bratislavy. Ale Osmijanko je taký peknučký a 
milučký, že pošleme iba jeho fotografiu a necháme si ho v škole, aby nám 
pripomínal, že kto rád číta, nikdy nie je sám.

Jana Pálková

Krásny Osmijanko od tety MachajovejKrásny Osmijanko od tety MachajovejKrásny Osmijanko od tety Machajovej

Katka s Marienkou vytvorili obrovský hávedníkKatka s Marienkou vytvorili obrovský hávedníkKatka s Marienkou vytvorili obrovský hávedník Osmijanko na stoličke sa teší ako riešime jeho úlohyOsmijanko na stoličke sa teší ako riešime jeho úlohyOsmijanko na stoličke sa teší ako riešime jeho úlohy

Hávedníky pre háveďHávedníky pre háveďHávedníky pre háveď

Tento rok sme usporiadali výtvarnú súťaž so ZŠ Ostrov u nás. Všetky 
práce detí hodnotila porota zložená z dospelých, ale aj detí. Jednotlivé 
hlasy sme spočítali a v mladšej kategórii sa na 1.mieste umiestnil Šimonko 
Bartko, 

na 2.mieste Paulínka Paulovičová,

na 3.mieste Jakubko Boris.

Moja najobľúbenejšia rozprávka

V staršej kategórii na 1.mieste Katka Klampárová,

na 2.mieste Maťko Chromý a 

na 3.mieste Ninka Hornáková.

Víťazi boli odmenení peknými cenami. Víťazné práce zdobia chodbu 
našej školy.

Pohybom ku zdraviu

Čo môže dať šport deťom? Posilňuje imunitu, srdcovo-cievny aparát, 
zvyšuje odolnosť proti stresu, chráni pred obezitou, posilňuje svaly a kosti. 
V školskom veku od 6 do 10 rokov sa potrebujú deti venovať pohybu 
rovnaký čas, aký strávia v škole. Rodičia malých školákov by mali venovať 

Srdečne im blahoželáme, prajeme veľa úspechov v ďalších ročníkoch 
súťaže Hollého pamätník.

S. Kyselová postupuje do okresného kola Hollého pamätníka v 
Piešťanoch dňa 11.4.2017. Držíme jej palce!

Daša Ábelová
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zvýšenú pozornosť ich telesnej hmotnosti a dohliadať, aby sedenie v škole 
a doma za počítačom, kompenzovali dostatočnými pohybovými 
aktivitami. Aj my v škole ukazujeme deťom, aký dôležitý je pohyb a strava. 
Väčšina detí má rada športovanie a my sme tomu veľmi radi. Nová plocha 
ihriska slúži aj na korčuľovanie na kolieskových korčuliach, jazdu na 
kolobežke. Oba športy spevňujú chrbtové svalstvo, svaly brucha, posilňujú 
dolné končatiny (kolobežka aj horné), zlepšujú pľúcnu kapacitu. Ak máme 
viac času, nie sme len na ihrisku, ale chodíme aj na väčšie vhodné plochy. 

Pre deti je dôležitý aj rodičovský vzor, preto je dobré ak pravidelne 
športujú aj rodičia. Prospievajú tým nielen sebe, ale aj deťom.

Jana Pálková 

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Matematický klokan
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ŠPORT, HASIČI a RYBÁRI

Jar 2017 na Záhumní

Vážení čitatelia, dovoľte, aby som Vás vo svojom príspevku informoval o 

činnosti a pláne podujatí na rybníku Záhumnie v roku 2017.

Na úvod spomeniem, že na rybníku záhumnie sa v roku 2016 ulovilo a 

privlastnilo 1625 kusov rýb o celkovej hmotnosti 1335,9kg. Z toho bolo 

234 kusov kapra o hmotnosti 808,9kg, čo predstavuje priemernú 

hmotnosť 3,45kg/kus. Najviac bol lovený pstruh dúhový a to 1367 kusov o 

hmotnosti 486,4kg, čo v priemere znamená 0,355kg na jeden kus. Z 

ostatných rýb to boli zubáč, amur, šťuka, karas a pleskáč.

Už počas krutej zimy začal Zdeno Markech s prestavbou  zakúpenej 

unimobunky na sociálne zariadenie, v ktorom budú dámske a pánske 

toalety. V týchto dňoch práce finišujú.

Dňa 26. marca sa na Záhumní uskutočnilo druhé kolo Favorite Jazerná 

Pstruhová Liga. Jednalo sa o interný pretek, ktorého sa mohli zúčastniť iba 

registrovaní pretekári v tejto lige.

Z päťdesiatich  registrovaných nakoniec štartovalo 47 pretekárov, ktorí 

počas preteku ulovili 815 kusov pstruha dúhového, čo svedčí o 

majstrovstve týchto borcov. Všetky úlovky boli vrátené späť do vody.

O necelý týždeň v sobotu 1. apríla RZ Záhumnie zorganizovalo preteky 

pre širokú verejnosť s príznačným názvom Jarný Pstruh 2017. Tohto 

preteku sa zúčastnilo43 pretekárov z celého Slovenska. Súťažilo sa v 

štyroch kolách, každé trvalo jednu hodinu. V tomto preteku sa sčítavali 

dĺžky úlovkov. Po prvom kole sa už videl náš dobrý priateľ Jožko Borovica 

zo Šurian, ako odchádza na víťaznom bicykli na juh. V prvom kole zdolal 

desať dúhakov, no ale potom prišla katastrofa, trikrát zero. Ryby v tento 

deň brali v južnej časti rybníka o čom sa presvedčili všetci prítomní 

pretekári. V severnej časti sa chytili traja krásny zubáči  a nejaké ostrieže. 

Celkovo sa v preteku chytilo iba 138 kusov rýb, čo je v histórii pretekov 

najmenší počet. Po štvrtom kole sa zrátali výsledky a mohli sme pristúpiť k 

vyhodnoteniu najlepších pretekárov. V kategórii žien s prehľadom vyhrala 

pani Drahomíra Vaňová z Nového Mesta nad Váhom a bola ocenená 

fľaškou špičkového vína.

V mužskej kategórii sme ocenili deväť pretekárov.

Na 9. až 5. mieste sa umiestnili:

Samuel Nagy

Daniel Lukáč

Ivan Onofrej

Andrej Malík

Zoltán Kemenczik

Menovaný obdržali taktiež fľašku špičkového vína, ktoré do súťaže 

venoval zástupca starostu pán Jozef Valo.

Na štvrtom mieste sa umiestnil Juraj Schneider a bol ocenený rybárskym 

prútom zn. Esox. Tento prút do preteku venoval náš člen Marek Palkech, za 

čo mu ďakujeme.

Na bronzovej priečke sa umiestnil minuloročný dvojnásobný jesenný 

víťaz Róbert Ondrovič zo Senice, za čo mu patrilo 50 euro v hotovosti a 

pohár za tretie miesto.

Vicemajstrom preteku sa stal Arnold Soldan  z Novej Dubnice a 

vybojoval si zelenú eurobankovku a taktiež pohár za druhé miesto. Arnold 

prisľúbil, že na jeseň k nám zavíta opäť. Už sa na neho tešíme.

To najlepšie na koniec.

Víťazom preteku Jarný Pstruh sa stal Matej Spáčil zo Šurian a získal už 

spomenutý bicykel zn. KELLYS v hodnote 350euro a pohár pre víťaza 

preteku.

Čo na záver? Aj keď ryby moc nebrali, počasie bolo aprílové, môžem 

smelo povedať, že opäť sa stretla partia skvelých ľudí, super kamarátov a 

vyznávačov Petrovho cechu. Určite sa s viacerými stretneme aj na jeseň a 

to 7. októbra na preteku Orvištský blyskáč. Do konca mesiaca August, 

majú účastníci jarného preteku prednostné právo prihlásenia sa na pretek 

jesenný.

Členovia RZ Záhumnie  ďakujú všetkým prítomným, čí už pretekárom, 

alebo hosťom a návštevníkom za účasť na akcii na rybníku Záhumnie.

Robíme to pre Vás veľmi radi. Najbližšie sa stretneme dňa 22. apríla na 

pretekoch v love kaprov.  

Petrov Zdar.

Norbert Michel

tajomník RZ Záhumnie

Vážení spoluobčania, dovoľte mi 

informovať Vás o činnosti hasičov v 1.časti 

roka 2017

Aj napriek mrazivému počasiu a nízkej 

oblačnosti začal vo Veľkom Orvišti , dnes 

už tradičným,   Novoročným ohňo-

strojom. Na obecnom námestí bola pre  

občanov pripravená pyrotechnická 

pripomienka Novoročných osláv a malé 

občerstvenie. Desiatky a možno stovky  

hláv  svojim pohľadom sprevádzali 

rozsvietené lampióny šťastia , ktoré sa 

vznášali nad našou obcou. Obyvatelia si 

svorne  navzájom želali hlavne zdravie a 

veľa úspechov  v nadchádzajúcom roku .

Už v prvých januárových dňoch  sme sa 

začali podieľať na aktivitách uspo-

riadaných Obecným úradom  alebo inými 

spoločenskými združeniami obce.  Za 

pomoci  vybavenia  našej  hasičskej  

jednotky bolo možné osadiť  niektoré 

dekorácie v našom kultúrnom dome  a tak  

ŠPORT, HASIČI a RYBÁRI

prispieť k prípravám  1. Ročníka Spieva celá dedina.  To že ide o veľmi 

úspešný projekt dokazuje  vysoký záujem divákov, oduševnenie  

účinkujúcich  a dlhotrvajúci potlesk na záver skoro 4 hodinového 

koncertu. Touto cestou chcem  ešte raz poďakovať všetkým 

usporiadateľom  a účinkujúcim za nádherne strávený večer.

No z našej strany to bol len začiatok v kultúrnych aktivitách. Veď už 

začiatkom februára sme spoločne začali pripravovať poslednú fašiangovú 

veselicu  - Pochovávanie basy. Aby  bolo však jasné ani pri týchto 

prípravách , hasiči nezabudli na deti našej Materskej a Základnej školy a 

ani na všetky ostatné detváky Veľkého Orvišťa.  Na základe dohody medzi  

ZŠ, MŠ a DHZO   sme sa preto mohli stretnúť na Detskom karnevale.

To sa už naozaj  blížila sobota  25.2.2017, kedy sa  po dlhej „ žúrke „ s 

nami rozlúčila naša milovaná basa – symbol zábavy a radosti.  Posledný 

fašiangový pochod  , za sprievodu  harmoniky,  saxafónu a bicích, preto 

zomierajúcu basu naposledy so spevom celého sprievodu  preniesol po 

dedine  a pripravoval sa na ukončenie fašiangového veselia. Krátko po 

23:30 naša basa naposledy vydýchla a začal samotný pohreb. Súčasťou 

pohrebných spevov boli opäť  Žalmy svätého slopáka , kde sme sa 

úsmevnou formou snažili pripomenúť aspoň niektoré úsmevné a veselé 

príhody uplynulého obdobia. Plač , kvílenie a neraz aj výbuchy smiechu  

sprevádzali celý pohreb, čo bolo známkou,  že zábava gradovala  a plynule 

sa pohreb preklopil do karu.  A najlepší kar je predsa keď sa spieva a 

tancuje.

Aby sme však  z DHZO nespravili len zábavný podnik, treba spomenúť aj 

výcvik, účasť na Pléne UzO DPO Piešťany a starostlivosť o techniku.

V spolupráci s OÚ pribudli do našej výstroje 3 ks podtlakových  

autonómnych dýchacích prístrojov /ADP/  SATURN S7 + náhradné tlakové 

fľaše pre prácu v zadymených priestoroch alebo prácu v nedýchateľnom 

prostredí. ADP prešli revíznou prehliadkou  a po úspešnom  absolvovaní  

školenia a praktického zamestnania  sa 3 naši členovia  stali  preškolenými 

nosičmi ADP pre potreby DHZ. Pri každoročnej STK na DA AVIA 31 bola 

zistená porucha na brzdovom 

systéme – predpokladaná cena 

ND potrebných na  oprav  

500€. Náš strojník , Igor Tulis,  

počas zimných večerov vykonal 

potrebné opravy na čerpadle 

PS12 – náklady na opravu  boli 

vo výške do 300€ - vrátane 

prebrúsenia hlavy motora.

DHZO v spolupráci s OÚ sa 

u c h á d z a  o  z í s k a n i e 

prostriedkov z MV SR na 

r e ko n š t r u kc i u  h a s i č s ke j 

zbrojnice. Veríme že našej 

žiadosti bude vyhovené  a 

rekonštrukciou sa nám podarí  

zabezpečiť  zázemie pre našu 

DHZO bez potreby zaťažovať 

rozpočet obce.

V najbližšom období Vás 

vážení spoluobčania chcem 

srdečne pozvať na dve akcie. 

Pri príležitosti osláv Sv. Floriána  sa uskutoční v našom kostole svätá omša  

kde si spomenieme  na patróna hasičov a všetkých živých i zosnulých 

členov DHZ Veľké Orvište  a  13.mája o 20:00hod. sa v KD uskutoční 

3.Hasičský ples.  Záujemcovia o vstupenky  nás môžu kontaktovať na tel. 

čísle  Marián Šiška 0915048129 alebo Jozef Šiška 0903 191 117. Z 

kapacitných dôvodov KD je k dispozícii 110 vstupeniek.

Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!

DHZO Veľké Orvište

DHZO Veľké Orvište
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Celkovo sa v preteku chytilo iba 138 kusov rýb, čo je v histórii pretekov 

najmenší počet. Po štvrtom kole sa zrátali výsledky a mohli sme pristúpiť k 

vyhodnoteniu najlepších pretekárov. V kategórii žien s prehľadom vyhrala 

pani Drahomíra Vaňová z Nového Mesta nad Váhom a bola ocenená 

fľaškou špičkového vína.

V mužskej kategórii sme ocenili deväť pretekárov.

Na 9. až 5. mieste sa umiestnili:

Samuel Nagy

Daniel Lukáč

Ivan Onofrej

Andrej Malík

Zoltán Kemenczik

Menovaný obdržali taktiež fľašku špičkového vína, ktoré do súťaže 

venoval zástupca starostu pán Jozef Valo.

Na štvrtom mieste sa umiestnil Juraj Schneider a bol ocenený rybárskym 

prútom zn. Esox. Tento prút do preteku venoval náš člen Marek Palkech, za 

čo mu ďakujeme.

Na bronzovej priečke sa umiestnil minuloročný dvojnásobný jesenný 

víťaz Róbert Ondrovič zo Senice, za čo mu patrilo 50 euro v hotovosti a 

pohár za tretie miesto.

Vicemajstrom preteku sa stal Arnold Soldan  z Novej Dubnice a 

vybojoval si zelenú eurobankovku a taktiež pohár za druhé miesto. Arnold 

prisľúbil, že na jeseň k nám zavíta opäť. Už sa na neho tešíme.

To najlepšie na koniec.

Víťazom preteku Jarný Pstruh sa stal Matej Spáčil zo Šurian a získal už 

spomenutý bicykel zn. KELLYS v hodnote 350euro a pohár pre víťaza 

preteku.

Čo na záver? Aj keď ryby moc nebrali, počasie bolo aprílové, môžem 

smelo povedať, že opäť sa stretla partia skvelých ľudí, super kamarátov a 

vyznávačov Petrovho cechu. Určite sa s viacerými stretneme aj na jeseň a 

to 7. októbra na preteku Orvištský blyskáč. Do konca mesiaca August, 

majú účastníci jarného preteku prednostné právo prihlásenia sa na pretek 

jesenný.

Členovia RZ Záhumnie  ďakujú všetkým prítomným, čí už pretekárom, 

alebo hosťom a návštevníkom za účasť na akcii na rybníku Záhumnie.

Robíme to pre Vás veľmi radi. Najbližšie sa stretneme dňa 22. apríla na 

pretekoch v love kaprov.  

Petrov Zdar.

Norbert Michel

tajomník RZ Záhumnie

Vážení spoluobčania, dovoľte mi 

informovať Vás o činnosti hasičov v 1.časti 

roka 2017

Aj napriek mrazivému počasiu a nízkej 

oblačnosti začal vo Veľkom Orvišti , dnes 

už tradičným,   Novoročným ohňo-

strojom. Na obecnom námestí bola pre  

občanov pripravená pyrotechnická 

pripomienka Novoročných osláv a malé 

občerstvenie. Desiatky a možno stovky  

hláv  svojim pohľadom sprevádzali 

rozsvietené lampióny šťastia , ktoré sa 

vznášali nad našou obcou. Obyvatelia si 

svorne  navzájom želali hlavne zdravie a 

veľa úspechov  v nadchádzajúcom roku .

Už v prvých januárových dňoch  sme sa 

začali podieľať na aktivitách uspo-

riadaných Obecným úradom  alebo inými 

spoločenskými združeniami obce.  Za 

pomoci  vybavenia  našej  hasičskej  

jednotky bolo možné osadiť  niektoré 

dekorácie v našom kultúrnom dome  a tak  

ŠPORT, HASIČI a RYBÁRI

prispieť k prípravám  1. Ročníka Spieva celá dedina.  To že ide o veľmi 

úspešný projekt dokazuje  vysoký záujem divákov, oduševnenie  

účinkujúcich  a dlhotrvajúci potlesk na záver skoro 4 hodinového 

koncertu. Touto cestou chcem  ešte raz poďakovať všetkým 

usporiadateľom  a účinkujúcim za nádherne strávený večer.

No z našej strany to bol len začiatok v kultúrnych aktivitách. Veď už 

začiatkom februára sme spoločne začali pripravovať poslednú fašiangovú 

veselicu  - Pochovávanie basy. Aby  bolo však jasné ani pri týchto 

prípravách , hasiči nezabudli na deti našej Materskej a Základnej školy a 

ani na všetky ostatné detváky Veľkého Orvišťa.  Na základe dohody medzi  

ZŠ, MŠ a DHZO   sme sa preto mohli stretnúť na Detskom karnevale.

To sa už naozaj  blížila sobota  25.2.2017, kedy sa  po dlhej „ žúrke „ s 

nami rozlúčila naša milovaná basa – symbol zábavy a radosti.  Posledný 

fašiangový pochod  , za sprievodu  harmoniky,  saxafónu a bicích, preto 

zomierajúcu basu naposledy so spevom celého sprievodu  preniesol po 

dedine  a pripravoval sa na ukončenie fašiangového veselia. Krátko po 

23:30 naša basa naposledy vydýchla a začal samotný pohreb. Súčasťou 

pohrebných spevov boli opäť  Žalmy svätého slopáka , kde sme sa 

úsmevnou formou snažili pripomenúť aspoň niektoré úsmevné a veselé 

príhody uplynulého obdobia. Plač , kvílenie a neraz aj výbuchy smiechu  

sprevádzali celý pohreb, čo bolo známkou,  že zábava gradovala  a plynule 

sa pohreb preklopil do karu.  A najlepší kar je predsa keď sa spieva a 

tancuje.

Aby sme však  z DHZO nespravili len zábavný podnik, treba spomenúť aj 

výcvik, účasť na Pléne UzO DPO Piešťany a starostlivosť o techniku.

V spolupráci s OÚ pribudli do našej výstroje 3 ks podtlakových  

autonómnych dýchacích prístrojov /ADP/  SATURN S7 + náhradné tlakové 

fľaše pre prácu v zadymených priestoroch alebo prácu v nedýchateľnom 

prostredí. ADP prešli revíznou prehliadkou  a po úspešnom  absolvovaní  

školenia a praktického zamestnania  sa 3 naši členovia  stali  preškolenými 

nosičmi ADP pre potreby DHZ. Pri každoročnej STK na DA AVIA 31 bola 

zistená porucha na brzdovom 

systéme – predpokladaná cena 

ND potrebných na  oprav  

500€. Náš strojník , Igor Tulis,  

počas zimných večerov vykonal 

potrebné opravy na čerpadle 

PS12 – náklady na opravu  boli 

vo výške do 300€ - vrátane 

prebrúsenia hlavy motora.

DHZO v spolupráci s OÚ sa 

u c h á d z a  o  z í s k a n i e 

prostriedkov z MV SR na 

r e ko n š t r u kc i u  h a s i č s ke j 

zbrojnice. Veríme že našej 

žiadosti bude vyhovené  a 

rekonštrukciou sa nám podarí  

zabezpečiť  zázemie pre našu 

DHZO bez potreby zaťažovať 

rozpočet obce.

V najbližšom období Vás 

vážení spoluobčania chcem 

srdečne pozvať na dve akcie. 

Pri príležitosti osláv Sv. Floriána  sa uskutoční v našom kostole svätá omša  

kde si spomenieme  na patróna hasičov a všetkých živých i zosnulých 

členov DHZ Veľké Orvište  a  13.mája o 20:00hod. sa v KD uskutoční 

3.Hasičský ples.  Záujemcovia o vstupenky  nás môžu kontaktovať na tel. 

čísle  Marián Šiška 0915048129 alebo Jozef Šiška 0903 191 117. Z 

kapacitných dôvodov KD je k dispozícii 110 vstupeniek.

Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!

DHZO Veľké Orvište

DHZO Veľké Orvište
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V našej obci Veľké Orvište sa venujú futbalu aj žiaci základných škôl, 
nielen chlapci ale aj dievčatá. Umiestnenie a výsledky v tabuľkách nemajú 
najlepšie, ale dôležité je, že na ihrisko chodia s radosťou. Je obdivuhodné, 
že tieto deti aj v dnešnej dobe plnej počítačov, majú záujem o pravidelné 

ŠPORT, HASIČI a RYBÁRI

športové aktivity a práve futbal sa stal ich obľúbeným koníčkom. Hra na 
čerstvom vzduchu a výborný kolektív láka všetkých mladých priaznivcov 
futbalu, aby sa pridali.

Redakcia Orvištských novín

Futbal žiaci

ŽIACI V. LIGA OBFZTT MUŽI VI. LIGA OBFZTT


