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Spoločenská kronika

Od 01.01.2018 do 31.03.2018

Obec Veľké Orvište mala k 31.03.2018: 1 067 obyvateľov

Narodili sa: 

2 deti (z toho 1 chlapček a 1 dievčatko)

Zomreli: 

2 ľudia (z toho 1 žena a 1 muž)

V období od 01.01.2018 do 31.03.2018 sa dožili:

80 rokov: 

2 ľudia (z toho 1 muž a 1 žena)

75 rokov: 

3 ľudia (z toho 1 muž a  2 ženy)

70 rokov: 

5 ľudí (z toho 3 muži a 2 ženy)

V záujme zachovania ochrany osobných údajov (podľa zákona č. 

122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov) sa mená občanov nebudú zverejňovať.

máj 2018

r

Spievalo celé Veľké Orvište
„Tradície, dobrá hudba, priateľské vzťahy a láska sú pevnými mostami...“

Ako je už v našej obci zvykom, vždy 6. januára sa koná koncert pod 
názvom „Spieva celá dedina“.  Nebolo to inak ani tento rok. Sála 
kultúrneho domu bola v tento deň vyzdobená do bielo-zlatej farby, stoly 
boli krásne naaranžované, doplnené svietnikmi, kvetmi a občerstvením.

Program sa začínal o 17. hodine, hostia však začali prichádzať takmer o 
hodinu skôr, s očakávaním, aký program je pre nich pripravený. 
Netrpezlivo čakali na príchod speváckeho zboru z miestneho kostola za 

sprievodu ľudovej hudby Fidlikanti pod vedením  p. Jozefa Lednického. 
Hlavnou témou programu boli ľudové piesne a koledy s vianočnou 
tematikou. Hudobníci postupne prešli na  ľudovú nôtu a zahrali hity 
známe i neznáme. Keď sa zábava v sále rozprúdila, prišli na scénu úžasní 
tanečníci zo skupiny Credance, ktorí ľudí aj napriek nedostatku miesta 
vytancovali. Hostia sa príjemne zabávali až do neskorých nočných hodín.

Na záver programu účinkujúci zožali veľký úspech. Touto cestou sa 
chceme poďakovať organizátorom a sponzorom, ktorí sa podieľali na 
príprave podujatia, obsluhujúcemu personálu a organizátorom koncertu - 
p. Ivone Hrdinovej, p. Mariánovi Hoštákovi a p. Lucii Machajovej. Veríme, 
že sa  o rok opäť všetci spolu stretneme, a hlavne, že bude Spievať celá 
dedina.

Adela Jankechová

Jozefský stolnotenisový turnaj

Dňa 17. marca 2018 zorganizoval miestny stolnotenisový klub v 

spolupráci s obecným úradom 0. ročník stolnotenisového turnaja, ktorý sa 

konal v Kultúrnom dome vo Veľkom Orvišti. Celkovo sa na turnaji 

zúčastnilo 16 hráčov. Na putovný pohár starostu obce pribudol prvý víťaz - 

p. Andrej Šiška, 2. miesto obsadil p. Tibor Jurnický a na treťom mieste 

skončil p. Miroslav Boris. Športové poháre daroval ZOOPRODUKT s.r.o. 

Veľké Orvište. O občerstvenie sa postaral p. Martin Bartko a p. Peter 

Djenka navaril fantastický guláš.

Všetkým hráčom ďakujeme za skvelú atmosféru a výborné športové 

výkony. Veríme, že sa vidíme aj o rok v rovnako dobrej nálade a ešte lepšej 

športovej forme!

Adela Jankechová

„Smrť v ružovom“
Smrť v ružovom je inscenácia na motívy života a piesní Edith Piaf, 

speváčky, ktorá sa vďaka svojmu talentu vypracovala na legendu 
francúzskeho šansónu. Citlivú komornú hru slovenského básnika a 
dramatika Ľubomíra Feldeka odohralo Divadlo Dobreta (skupina mladých 
amatérskych hercov)  z Drahoviec dňa 24. marca 2018 o 18:00 h v 
kultúrnom dome vo Veľkom Orvišti.

V hlavných úlohách sa predstavili Patrícia Mikolayová, Mária Ivančíková, 
Filip Čechovič, Martin Majtán, Šimon Majtán, Michaela Varačková, 
Veronika Brezovská, Lenka Šimončíková, Ján Štefanka a Peter Vyberal v 
réžii Blanky Kollárovej. O hudobný doprovod na harmonike sa postaral 
Róbert Schaller.

Javisko bolo krásne vyzdobené, nechýbali horiace sviečky na  
naaranžovaných stoloch a tí, ktorí prišli, boli svedkami príbehu nie dlhej 
životnej cesty Edith Piaf, od jej prvých piesní na parížskych uliciach až po 
fantastický svetový úspech.

Príhovor starostu obce
Vážení občania,

s ďalším vydaním Orvištských 
novín Vás pozdravujem a zároveň sa 
Vám chcem prihovoriť. Pokúsim sa 
poinformovať Vás o situácii v obci, o 
vykonaných a plánovaných prácach, 
a napokon Vám odpoviem aj na Vaše 
najčastejšie otázky.

V januári nám prijateľné teploty 
dovolili pracovať aj v exteriéri. Za 
pomoci zamestnancov obce a 
aktivačných pracovníkov sme osadili 
nové stĺpy verejného osvetlenia a 

LED lampami sme nasvietili neosvetlený priestor na verejnom 
priestranstve. Počas chladného počasia sme sa presťahovali do 
kultúrneho domu, kde sme za pomoci Nadácie deti Slovenska dokončili 
prestavbu kultúrneho domu na voľnočasovú aktivitu s názvom 
Polepšovňa. Deti a dospelí z našej obce trávili (prevažne cez víkend) svoj 
voľný čas v kultúrnom dome, kde sa spolu s kamarátmi hrali basketbal, 
stolný tenis, šípky, šach a iné stolové hry. Prázdniny v základnej škole sme 
využili na rekonštrukciu riaditeľne a stihli sme aj vymaľovať školskú 
kuchyňu. V klube seniorov sme položili na zem novú podlahu, a túto 
nehnuteľnosť čaká aj ďalšia rekonštrukcia, ktorú plánujeme uskutočniť v 

mesiacoch apríl a máj. Zamerali sme sa aj na budovu obecného úradu, kde 
nový rozvod internetu nielen zefektívnil prácu zamestnancov, ale aj spolu 
s novými počítačmi sme plne sfunkčnili internetovú knižnicu. V kultúrnom 
dome nové LED osvetlenie znížilo energetickú náročnosť, pretože počas 
dlhých zimných večerov si cestu do Polepšovne našli aj stolnotenisti. Zima 
skončila a jarné počasie akoby preskočilo to letné. Príroda sa rýchlo 
prebudila a pripravila nám práce spojené s úpravou zelene a upratovaním 
komunikácií. V mesiaci apríl plánujeme aj orez lipovej aleje popri hlavnej 
ceste.

V tejto časti článku by som rád upozornil našich občanov, aby silážnu 
jamu využívali len na vývoz biologicky rozložiteľného odpadu (orez 
stromov a pokosenú trávu). Zároveň ďakujem všetkým občanom, ktorý 
rešpektujú systém triedenia odpadu v obci a svoj vyprodukovaný odpad 
nevyhadzujú popri kanáloch vodných tokov a ciest. Likvidovanie takýchto 
skládok nám zvyšuje náklady, ktoré sa môžu odzrkadliť v poplatkoch za 
odpad. Našťastie je viac tých disciplinovaných. Veď odpad odložený pri 
zbernom dvore za kultúrnym domom sa ľahšie likviduje a negatívne 
nereprezentuje našu obec, než keď je odhodený len tak pri ceste.

Verím, že potešíme našich občanov aj tým, že v tomto roku budeme 
budovať nové chodníky, postupne rekonštruovať staré, odvodňovať 
komunikácie a popri nich vysádzať aj novú zeleň. Určite nezabudneme aj 
na strop, vykurovanie a podlahu nášho kostola, kde sa už vybavuje 
stavebné povolenie a plánujú sa stavebné práce. A verím, že svetlo sveta 
uzrie aj sľubovaná pergola pred domom smútku.

Medzi najčastejšie otázky našich občanov v tomto období tradične 
patria otázky smerujúce k poplatkom za daň a odpad. Ak Vám v mesiaci 
máj nebude niektorý z týchto poplatkov vyrúbený, prosím, kontaktujte 
kanceláriu obecného úradu. Júnové vývozy už budú kontrolované 
zbernou spoločnosťou. Nový rozhlasový systém Florián, ktorý vie 
rozposielať aj oznamy formou sms, potrebuje niekedy doladiť. Ak nie ste 
spokojní so skupinou oznamov, ktoré Vám chodia, resp. nechodia na Váš 
telefón, kontaktujte, prosím, pracovníčky obecného úradu, ktoré urobia 
nápravu. Na všetky úpravy v systéme je však potrebný Váš podpis.

Nakoniec by som sa rád poďakoval občanom, ktorí sa zúčastňujú na 
našich kultúrnych akciách. Vaša účasť na nich je často jediná odmena pre 
organizátora a dáva mu pocit, že niečo navyše robiť pre Vás sa oplatí.

Na záver Vám všetkým prajem, aby Vás tešilo spolunažívanie v obci, aby 
ste susedské vzťahy budovali a nie búrali, aby ste si našli voľný čas aj pre 
spoločnosť, ktorá sa nazýva obec - teda my.

Pavol Paulovič - starosta obce 
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ste susedské vzťahy budovali a nie búrali, aby ste si našli voľný čas aj pre 
spoločnosť, ktorá sa nazýva obec - teda my.

Pavol Paulovič - starosta obce 
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odboru sa venuje od 
skončenia školy. Pomáha 
ľ u d o m  p r i  p r á c i  v 
záhrade. Jej vedomosti v 
strihaní stromov poznajú 
a j  v  i n ý c h  č a s t i a c h 
regiónu. Okrem práce má 
aj zberateľskú vášeň. 
Zbiera čajové a kávové 
h r n č e k y ,  k n i h y  s 
náboženskou tematikou 
a inú beletr iu.  V jej 
zbierke sa nachádza asi 
150 kusov hrnčekov, 
ktoré zbiera približne 10 
rokov.  Prajeme jej  v 
t o m t o  h o b b y  v e ľ a 
ú s p e c h o v.  A k  m á t e 
n e p o t re b ný  h r n č e k , 
podarujte ho p. Janke 
Paulovičovej.

Jozef Valo - zástupca 
starostu

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Z Orvišťa na Filipíny

Aký je život na Filipínach a čo môžete nájsť v krajine ležiacej na tisíckach 
ostrovov? V akých teplotách žijú ľudia z Juhovýchodnej Ázie a ako vyzerá 
ich každodenný život? Do tohto vzdialeného sveta sa pozrieme očami 
Barbory Šiškovej, ktorá sa na Filipíny odsťahovala koncom minulého roka, 
aby prispela k rozvojovej pomoci cez organizáciu ADRA Slovensko.

Krajina – odlesky biedy a bohatstva

Pri zmienke o Filipínach sa mnohým vybaví exotika, teplo, palmy, pláže, 
čisté more a šťastní ľudia. Áno, nájdete tu aj také časti. Keď sa vzdialite od 
miest, môžete objaviť rajskú prírodu – v pokojných horách alebo na 
nedotknutých plážach. Navyše, teploty sa počas celého roka držia vysoko. 
Dokonca aj v najchladnejšom období na väčšine územia teplota neklesne 
pod 20 stupňov. V príjemnom počasí si za pár drobných môžete pochutiť 
na všadeprítomnom tropickom ovocí a sŕkať si šťavu z kokosového orechu. 
Znie to ako idylka.

Stačí však druhý pohľad a vidíte pred sebou rozvojovú krajinu, ktorú 
vystihujú veľké rozdiely – medzi mestom a vidiekom, chudobou a 
bohatstvom, mužmi a ženami, nedotknutou prírodou a extrémnou 
špinou.

Stredná trieda, na ktorú sme zvyknutí u nás, v Európe, sa na Filipínach 

stráca. Priepasť medzi bohatými a chudobnými sa čoraz viac rozširuje. Na 
jednej strane si nažívajú veľmi bohatí ľudia s krásnymi stráženými domami 
a piatimi autami. V kontraste s ich pevnosťami prepychu v krajine vznikli 
rozľahlé územia nelegálnych slumov, kde sa život nedá nazvať inak ako 
živorením – mesačný príjem rodiny zriedka presiahne 50 eur.

Slumy sú obydlia veľmi jednoduché – základy môžu byť z betónu, no 
väčšina domov je postavená z dreva, bambusov, či postĺkaných kusov 
plechu a igelitu. 

V týchto najchudobnejších častiach väčšinou žijú najpočetnejšie rodiny. 
Na manželský pár pripadá viac ako 10 detí. Z toho vyplýva aj veľmi 
rozšírená detská podvýživa, nízka hygiena, zanedbaná zdravotná 
starostlivosť, vysoká pôrodná úmrtnosť a nízky priemerný vek dožitia.

Ďalšou odvrátenou tvárou Filipín je extrémne znečistenie. Keď počas 
prechádzky chodíte so vztýčenou hlavou, všimnete si prekrásne palmy, 
banánovníky a iné stromy. Lenže stačí sa pozrieť na ich okolie a udrie vás 
pohľad na obrovské skládky odpadu. Ešte smutnejšie sa mi kráčalo po 
plážach. Deti si tam nestavajú hrady iba z piesku, ale aj z hromád 
odpadkov. Znečistená pláž je ich detským ihriskom. Často totiž iné 
možnosti zábavy nemajú.

Ohrození exotikou

Žiť v krajine zloženej z ostrovov obklopených moriami a oceánom so 
sebou tiež nesie veľké riziká. Počas roka sa tu strieda obdobie sucha a 
obdobie dažďov. Počas daždivých mesiacov sú Filipíny zasiahnuté 
desiatkami tajfúnov, ktoré neraz zničia celé dediny a pripravia ľudí o ich 
milovaných. Bežnou súčasťou života sú aj záplavy či zemetrasenia. Počas 
obdobia sucha trpia nedostatkom pitnej vody mnohé komunity. Veľmi 
často vznikajú požiare a ani výbuchy sopky nie sú ničím výnimočným.

Aby toho nebolo málo, viaceré miesta trpia vojnovými konfliktami. 
Desaťročia bojujú islamistické skupiny v južnej časti Filipín proti vládnym 
vojenským jednotkám za samostatnosť. Vláda však dodnes nedokázala na 
týchto územiach nastoliť mier.

Ďalším z problémov tejto krajiny, ktorá priťahuje pozornosť svetových 
médií, je tzv. “war on drugs”, v preklade „vojna proti drogám“. Obeťami sú 
väčšinou mladí ľudia, ktorých obvinili z užívania alebo distribúcie drog. Od 
roku 2015 zavraždili vládne jednotky tisícky ľudí, z ktorých sa do 
oficiálnych štatistík kvôli mediálnym filtrom dostalo len niekoľko z nich.

Ich silou je ľudskosť

Vo všeobecnosti sa o Filipíncoch hovorí ako o veľmi priateľských, 
nápomocných a pohostinných. Moja skúsenosť je rovnaká. Často sa mi 
stáva, že nesprávne odhadnem ich vek a keď sa ich spýtam na recept na 
mladosť, vraj je to tým, že sa veľa smejú a nestresujú sa. Takže životné 
podmienky ich naučili povzniesť sa nad nepodstatné malichernosti a 
rozbroje. Vedia, že sú na jednej lodi, a preto sú ochotní vzájomne si 
pomáhať.

Sú určité hodnoty, ktoré som sa od blízkych ľudí, Filipíncov, naučila aj ja a 
chcela by som si ich priniesť aj domov. A to – nerobiť si vrásky nad 
problémami, ktoré naozaj problémami nie sú. Snažiť sa pomôcť druhému 
aj bez opýtania a nečakať nič za odmenu. Vedieť spolu žartovať a aj v 
ťažkých chvíľach mať na tvári úsmev a vedieť ho vyčariť aj druhým.

Gratulácie spoluobčanom

V januári oslávil krásne životné jubileum 80 rokov p. Ján Ďurica a v marci 
oslávila 80 rokov aj p. Paulína Baleková. K jubileu im prišiel zagratulovať 
starosta obce p. Pavol Paulovič, p. Marta Kráľovičová a p. Gabriela 
Michelová s kyticou kvetov a želaním zdravia v kruhu najbližších.

Všetko najlepšie.

Marta Kráľovičová - predseda sociálnej komisie pri OÚ

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Edith Piaf bola a stále je nekorunovanou kráľovnou šansónov. Jej piesne 
plné lásky aj bolesti priam zľudoveli a stali sa súčasťou kultúrneho 
dedičstva 20. storočia. Jej tvorba je neoddeliteľne spätá s jej životom: 
drsná skúsenosť detstva, začiatky na parížskych uliciach, neuveriteľná 
chudoba a bieda, ale aj "božský hlas", ktorý zaujal každého. Prvé úspechy v 
kabaretoch a napokon svetová sláva. A samozrejme - láska! Láska, bez 
ktorej nemohla žiť, a ktorá ju vedela naplniť.

Adela Jankechová

Smutné... vyhodené mačiatka!!!

Áno je to smutné, aj takí ľudia žijú medzi nami. Na Bielu sobotu som bol 
so svojím psíkom na prechádzke. Za prítokovým kanálom od Dubového do 
rybníka môj pes zavetril štyri malé čierne mačiatka. Žiaľ, dve už boli 
uhynuté a dve sa túlili k sebe. Bolo dosť chladno, určite by zahynuli. V 
spolupráci so starostom sa mačiatka dostali do bezpečia. Touto cestou sa 
mu chcem poďakovať za rýchlu a pohotovú reakciu. Nemám právo súdiť 
nikoho, ale ten, čo vyhodil tie mačiatka, nech premýšľa, či sa ich nedalo 
zbaviť inak.... Ak nevie, zviera už nie je vec, ale bytosť.

Jozef  Valo - zástupca starostu

Postreh dňa!!!

Dňa 11.4.2018 som na prechádzke zo svojím psom pristihol 
zamestnanca firmy Zooprodukt s.r.o., ako vyváža bio odpad na nelegálnu 
skládku bioodpadu. Po upozornení majiteľky prišlo k urýchlenej náprave 
vzniknutej situácie.

Bioodpad sa vyváža za dedinu do silážnej jamy (podľa VZN obce Veľké 
Orvište) zamestnanec mi povedal, že konal na príkaz majiteľky firmy. A pre 
tých čo nevedia, silážna jama už tretí rok slúži na uskladnenie bioodpadu v 
našej obci a nachádza sa za miestnym RD. Je to smutné, ale verím mu.

Jozef Valo - zástupca starostu

Žijú medzi nami
V čase, keď som písal tento článok, sa p. Janka Paulovičová dožila 

okrúhleho jubilea - 60 rokov. Táto malá, výzorom neprehliadnuteľná žena, 
to nemala v živote ľahké. Pochádza z 12 detí, vo Veľkom Orvišti okrem 
Janky žili Anton, Laco  a najmladšia Vierka žije v Nitre. Po skončení 
Základnej školy vyštudovala odbor záhradníctvo - vinohradníctvo. Tomuto 

Čo by som si  chcela 
priniesť so sebou domov? 
Schopnosť žiť  napriek 
ťažkým podmienkam s 
úsmevom na tvári. Chcieť 
pomôcť druhým ľudom, aj 
keď budem mať sama 
málo. Byť vďačná za každý 
deň prežitý v zdraví a v 
neposlednom rade krivdy 
nielen odpúšťať, ale na ne 
aj zabúdať. V konečnom 
dôsledku – všetci sme 
ľudia a problémy by nás 
mali spájať – silnejší sme 
vždy spolu.

Barbora Šišková
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odboru sa venuje od 
skončenia školy. Pomáha 
ľ u d o m  p r i  p r á c i  v 
záhrade. Jej vedomosti v 
strihaní stromov poznajú 
a j  v  i n ý c h  č a s t i a c h 
regiónu. Okrem práce má 
aj zberateľskú vášeň. 
Zbiera čajové a kávové 
h r n č e k y ,  k n i h y  s 
náboženskou tematikou 
a inú beletr iu.  V jej 
zbierke sa nachádza asi 
150 kusov hrnčekov, 
ktoré zbiera približne 10 
rokov.  Prajeme jej  v 
t o m t o  h o b b y  v e ľ a 
ú s p e c h o v.  A k  m á t e 
n e p o t re b ný  h r n č e k , 
podarujte ho p. Janke 
Paulovičovej.

Jozef Valo - zástupca 
starostu

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Z Orvišťa na Filipíny

Aký je život na Filipínach a čo môžete nájsť v krajine ležiacej na tisíckach 
ostrovov? V akých teplotách žijú ľudia z Juhovýchodnej Ázie a ako vyzerá 
ich každodenný život? Do tohto vzdialeného sveta sa pozrieme očami 
Barbory Šiškovej, ktorá sa na Filipíny odsťahovala koncom minulého roka, 
aby prispela k rozvojovej pomoci cez organizáciu ADRA Slovensko.

Krajina – odlesky biedy a bohatstva

Pri zmienke o Filipínach sa mnohým vybaví exotika, teplo, palmy, pláže, 
čisté more a šťastní ľudia. Áno, nájdete tu aj také časti. Keď sa vzdialite od 
miest, môžete objaviť rajskú prírodu – v pokojných horách alebo na 
nedotknutých plážach. Navyše, teploty sa počas celého roka držia vysoko. 
Dokonca aj v najchladnejšom období na väčšine územia teplota neklesne 
pod 20 stupňov. V príjemnom počasí si za pár drobných môžete pochutiť 
na všadeprítomnom tropickom ovocí a sŕkať si šťavu z kokosového orechu. 
Znie to ako idylka.

Stačí však druhý pohľad a vidíte pred sebou rozvojovú krajinu, ktorú 
vystihujú veľké rozdiely – medzi mestom a vidiekom, chudobou a 
bohatstvom, mužmi a ženami, nedotknutou prírodou a extrémnou 
špinou.

Stredná trieda, na ktorú sme zvyknutí u nás, v Európe, sa na Filipínach 

stráca. Priepasť medzi bohatými a chudobnými sa čoraz viac rozširuje. Na 
jednej strane si nažívajú veľmi bohatí ľudia s krásnymi stráženými domami 
a piatimi autami. V kontraste s ich pevnosťami prepychu v krajine vznikli 
rozľahlé územia nelegálnych slumov, kde sa život nedá nazvať inak ako 
živorením – mesačný príjem rodiny zriedka presiahne 50 eur.

Slumy sú obydlia veľmi jednoduché – základy môžu byť z betónu, no 
väčšina domov je postavená z dreva, bambusov, či postĺkaných kusov 
plechu a igelitu. 

V týchto najchudobnejších častiach väčšinou žijú najpočetnejšie rodiny. 
Na manželský pár pripadá viac ako 10 detí. Z toho vyplýva aj veľmi 
rozšírená detská podvýživa, nízka hygiena, zanedbaná zdravotná 
starostlivosť, vysoká pôrodná úmrtnosť a nízky priemerný vek dožitia.

Ďalšou odvrátenou tvárou Filipín je extrémne znečistenie. Keď počas 
prechádzky chodíte so vztýčenou hlavou, všimnete si prekrásne palmy, 
banánovníky a iné stromy. Lenže stačí sa pozrieť na ich okolie a udrie vás 
pohľad na obrovské skládky odpadu. Ešte smutnejšie sa mi kráčalo po 
plážach. Deti si tam nestavajú hrady iba z piesku, ale aj z hromád 
odpadkov. Znečistená pláž je ich detským ihriskom. Často totiž iné 
možnosti zábavy nemajú.

Ohrození exotikou

Žiť v krajine zloženej z ostrovov obklopených moriami a oceánom so 
sebou tiež nesie veľké riziká. Počas roka sa tu strieda obdobie sucha a 
obdobie dažďov. Počas daždivých mesiacov sú Filipíny zasiahnuté 
desiatkami tajfúnov, ktoré neraz zničia celé dediny a pripravia ľudí o ich 
milovaných. Bežnou súčasťou života sú aj záplavy či zemetrasenia. Počas 
obdobia sucha trpia nedostatkom pitnej vody mnohé komunity. Veľmi 
často vznikajú požiare a ani výbuchy sopky nie sú ničím výnimočným.

Aby toho nebolo málo, viaceré miesta trpia vojnovými konfliktami. 
Desaťročia bojujú islamistické skupiny v južnej časti Filipín proti vládnym 
vojenským jednotkám za samostatnosť. Vláda však dodnes nedokázala na 
týchto územiach nastoliť mier.

Ďalším z problémov tejto krajiny, ktorá priťahuje pozornosť svetových 
médií, je tzv. “war on drugs”, v preklade „vojna proti drogám“. Obeťami sú 
väčšinou mladí ľudia, ktorých obvinili z užívania alebo distribúcie drog. Od 
roku 2015 zavraždili vládne jednotky tisícky ľudí, z ktorých sa do 
oficiálnych štatistík kvôli mediálnym filtrom dostalo len niekoľko z nich.

Ich silou je ľudskosť

Vo všeobecnosti sa o Filipíncoch hovorí ako o veľmi priateľských, 
nápomocných a pohostinných. Moja skúsenosť je rovnaká. Často sa mi 
stáva, že nesprávne odhadnem ich vek a keď sa ich spýtam na recept na 
mladosť, vraj je to tým, že sa veľa smejú a nestresujú sa. Takže životné 
podmienky ich naučili povzniesť sa nad nepodstatné malichernosti a 
rozbroje. Vedia, že sú na jednej lodi, a preto sú ochotní vzájomne si 
pomáhať.

Sú určité hodnoty, ktoré som sa od blízkych ľudí, Filipíncov, naučila aj ja a 
chcela by som si ich priniesť aj domov. A to – nerobiť si vrásky nad 
problémami, ktoré naozaj problémami nie sú. Snažiť sa pomôcť druhému 
aj bez opýtania a nečakať nič za odmenu. Vedieť spolu žartovať a aj v 
ťažkých chvíľach mať na tvári úsmev a vedieť ho vyčariť aj druhým.

Gratulácie spoluobčanom

V januári oslávil krásne životné jubileum 80 rokov p. Ján Ďurica a v marci 
oslávila 80 rokov aj p. Paulína Baleková. K jubileu im prišiel zagratulovať 
starosta obce p. Pavol Paulovič, p. Marta Kráľovičová a p. Gabriela 
Michelová s kyticou kvetov a želaním zdravia v kruhu najbližších.

Všetko najlepšie.

Marta Kráľovičová - predseda sociálnej komisie pri OÚ

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Edith Piaf bola a stále je nekorunovanou kráľovnou šansónov. Jej piesne 
plné lásky aj bolesti priam zľudoveli a stali sa súčasťou kultúrneho 
dedičstva 20. storočia. Jej tvorba je neoddeliteľne spätá s jej životom: 
drsná skúsenosť detstva, začiatky na parížskych uliciach, neuveriteľná 
chudoba a bieda, ale aj "božský hlas", ktorý zaujal každého. Prvé úspechy v 
kabaretoch a napokon svetová sláva. A samozrejme - láska! Láska, bez 
ktorej nemohla žiť, a ktorá ju vedela naplniť.

Adela Jankechová

Smutné... vyhodené mačiatka!!!

Áno je to smutné, aj takí ľudia žijú medzi nami. Na Bielu sobotu som bol 
so svojím psíkom na prechádzke. Za prítokovým kanálom od Dubového do 
rybníka môj pes zavetril štyri malé čierne mačiatka. Žiaľ, dve už boli 
uhynuté a dve sa túlili k sebe. Bolo dosť chladno, určite by zahynuli. V 
spolupráci so starostom sa mačiatka dostali do bezpečia. Touto cestou sa 
mu chcem poďakovať za rýchlu a pohotovú reakciu. Nemám právo súdiť 
nikoho, ale ten, čo vyhodil tie mačiatka, nech premýšľa, či sa ich nedalo 
zbaviť inak.... Ak nevie, zviera už nie je vec, ale bytosť.

Jozef  Valo - zástupca starostu

Postreh dňa!!!

Dňa 11.4.2018 som na prechádzke zo svojím psom pristihol 
zamestnanca firmy Zooprodukt s.r.o., ako vyváža bio odpad na nelegálnu 
skládku bioodpadu. Po upozornení majiteľky prišlo k urýchlenej náprave 
vzniknutej situácie.

Bioodpad sa vyváža za dedinu do silážnej jamy (podľa VZN obce Veľké 
Orvište) zamestnanec mi povedal, že konal na príkaz majiteľky firmy. A pre 
tých čo nevedia, silážna jama už tretí rok slúži na uskladnenie bioodpadu v 
našej obci a nachádza sa za miestnym RD. Je to smutné, ale verím mu.

Jozef Valo - zástupca starostu

Žijú medzi nami
V čase, keď som písal tento článok, sa p. Janka Paulovičová dožila 

okrúhleho jubilea - 60 rokov. Táto malá, výzorom neprehliadnuteľná žena, 
to nemala v živote ľahké. Pochádza z 12 detí, vo Veľkom Orvišti okrem 
Janky žili Anton, Laco  a najmladšia Vierka žije v Nitre. Po skončení 
Základnej školy vyštudovala odbor záhradníctvo - vinohradníctvo. Tomuto 

Čo by som si  chcela 
priniesť so sebou domov? 
Schopnosť žiť  napriek 
ťažkým podmienkam s 
úsmevom na tvári. Chcieť 
pomôcť druhým ľudom, aj 
keď budem mať sama 
málo. Byť vďačná za každý 
deň prežitý v zdraví a v 
neposlednom rade krivdy 
nielen odpúšťať, ale na ne 
aj zabúdať. V konečnom 
dôsledku – všetci sme 
ľudia a problémy by nás 
mali spájať – silnejší sme 
vždy spolu.

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

pochopí čo je to láska, ale i bolesť a sklamanie.

Ale už teraz dokáže čítať v matkinej dlani nehu a lásku, v dlani otca istotu 
a bezpečie a my dnes - hoci o tom nevie - mu dávame do daru kúsok 
domova, miesto, kde bude žiť - rodnú obec, kde už navždy budú jeho 
korene.

Dňa 26.1.2018 sa zišli rodičia s detičkami narodenými v roku 2017 k 
slávnostnému uvítaniu do života nových spoluobčanov Veľkého Orvišťa.

Starosta obce p. Pavol Paulovič slávnostným príhovorom privítal 
všetkých prítomných na uvítaní do života a odovzdal rodičom  pamätné 
medaily a peňažný príspevok pre každé dieťa.

Po zápise do obecnej kroniky a slávnostnom prípitku sa o spríjemnenie 
slávnostnej atmosféry postarali svojím vystúpením deti zo Základnej školy 
Veľké Orvište.

Našim novým spoluobčanom prajeme šťastný a úspešný život, plný 
radosti a zdravia, ich rodičom veľa trpezlivosti, lásky, ale aj zodpovednosti 
pri výchove svojich detí.

Marta Kráľovičová - predseda sociálnej komisie pri OÚ

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Výlet do Vysokých Tatier

Dňa 22. marca 2018 členovia klubu seniorov Jazmín usporiadali výlet do 
Vysokých Tatier. Ráno sme sa všetci účastníci zišli na autobusovej zástavke, 
v Piešťanoch nastúpili na vlak do Popradu a cestovali na voľné cestovné 
lístky.  Z Popradu sme pokračovali  tatranskou elektrickou železnicou, na 
zastávke Starý Smokovec vystúpili a pešou cestou trochu do kopčeka šli na 
stanicu lanovky, ktorá nás vyviezla na Hrebienok. Tam sme si prezreli 
výstavu ľadových sôch, tzv. Tatranský ľadový dóm. Výstava sa všetkým 
páčila a mali sme nádherný zážitok. A nie len to. K peknému zážitku a 
nadýchania sa zdravého tatranského vzduchu prispelo i počasie, ktoré v 

Šibačka

Veľká noc je za dverami,

voda v kýbľoch čistá,

u susedov pletú korbáč,

šibačka je istá.

Dievky stužky chystajú,

mládencom ich rozdajú.

A keď skončí tancovačka,

začne sa hneď oblievačka.

Schovajú sa ony v chyži,

aj tak sú už mokré ako myši.

Potom ešte s korbáčom,

je už chlapcov plný dom.

Veselo je všetkým nám,

hlavne mladým dievčatám.

Po vajíčku my im dáme,

lebo radi všetkých máme.

Štrngneme si s vínečkom,

udobríme celý dom.

Aby nás tu radi mali

a na nás sa nehnevali.

A ktorá sa do roka nevydá,

o rok nás zas privíta.

Okúpeme, vyšibeme -

všetky dievky potešíme.

By vraj ony pekné boli

a do smrti nekrívali.

Mária Šišková - Michalová

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Detský karneval 
Dňa 27.1.2018 organizovala základná škola spolu s materskou školou a 

občianskym združením DETI ORVIŠŤA detský karneval pre všetky deti z 
obce. Na začiatku sa prítomným rodičom a starým rodičom predstavili 
všetky masky a potom sa už začala zábava. Tento rok na žiadosť rodičov 
hral do tanca mladý DJ. Tombola bola ako každý rok bohatá, pozostávala zo 
100 cien. O tombolové lístky, ktoré boli zlosovateľné, bol veľký záujem. 
Deti spolu s rodičmi si mohli zasúťažiť v súťažiach, ktoré spolu s učiteľkami 

Zima a jar v Materskej škole Lienka 
vo Veľkom Orvišti

Dovoľte mi, vážení čitatelia, vás informovať o aktivitách a novinkách, 
ktoré sa uskutočnili v našej škôlke.

pripravila p. Erika Ander. Veríme, že deti si z karnevalu okrem pekných cien 
z tomboly odniesli aj nezabudnuteľné zážitky a popritom sa dosýta 
vyšantili.

Ďakujeme sponzorom, ktorí prispeli do tomboly:

Obecný úrad Veľké Orvište, Granelam Ostrov, Kaderníctvo MIJA, Kellys 
Veľké Orvište, Veľkoobchod s potravinami – p. Pavol Táborský, Unisem – p. 
Mikloška Domoss Piešťany, Glacio Ostrov, Argus Ostrov, p. Palkovičová, 
Bytový textil Nové Mesto n. V., Zooprodukt, Plantex Veselé, Krajčík plus, 
PN - print tlačiareň, p.Holčík, p. Siposová, p. Nedorost, p. Boris Vavrinec, p. 
Erika Ander, p. Belicová, p. Janota

Vďaka patrí aj všetkým rodičom detí navštevujúcich základnú a materskú 
školu, ktorí prispeli do tomboly a pomáhali pri organizácii tohto pekného 
podujatia.

Srdečne ďakujeme!

Mgr. Andrea Sedláková

Návštevy spoluobčanov
Tak ako každý rok, aj teraz, v januári, starosta obce p. Pavol Paulovič a p. 

Marta Kráľovičová boli navštíviť našich spoluobčanov v Zariadeniach 
sociálnej starostlivosti p. Margitu Táborskú a p. Antona Pavloviča. 
Obidvaja sa veľmi potešili našej návšteve,  pospomínali na život v obci a 
nechali pozdravovať všetkých obyvateľov v našej obci.

Marta Kráľovičová - predseda sociálnej komisie pri OÚ

ten deň bolo vynikajúce. Takto obohatení sme sa vrátili tou istou cestou do 
Popradu a ďalej do Piešťan vo večerných hodinách.

Všetkým členom sa výlet veľmi páčil a ďakovali za organizáciu. Dohodli 
sme sa, že podobnú akciu, keď už ako dôchodci máme voľné lístky na 
železnici, si ešte zopakujeme, a tak rozšírime naše aktivity v klube. 
Plánujeme znovu ísť do Vysokých Tatier, a to na Štrbské pleso, v mesiaci 
september.

Gabriela Michelová - vedúca klubu
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MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Matematický klokan

Druhej medzinárodnej súťaže sa naši žiaci zúčastnili 19. marca. 
Matematický klokan je najväčšia medzinárodná žiacka súťaž na svete. 
Súťaž vznikla v roku 1991 vo Francúzsku. Oficiálnym usporiadateľom 
súťaže je Asociácia KSF – Kangourou sans frontiéres (Klokan bez hraníc). 

Šachový turnaj

Čo môže v dnešnej dobe počítačov, tabletov a mobilných telefónov dať 
deťom šach? Naučia sa myslieť ekonomicky. Dáma je cennejšia ako veža, 
tak ju za vežu len tak nedám! Pozornosť je nutná, aby mi zo šachovnice 
nemizli figúrky zadarmo. Deti hrajúce šach majú lepšie známky nielen v 
matematike. Šach zlepšuje aj čítanie detí, čo si nie všetci uvedomujú, 
vedie k lepším výsledkom z testov týkajúcich sa kritického a tvorivého 
myslenia. Zvyšuje inteligenciu detí i psychologickú odolnosť. Na našej 
škole sa šach hrá dlhé roky. V týchto dňoch sa uskutočnil šachový turnaj, v 
ktorom sme mali veľký počet detí. Rozdelila som deti do skupín A, B. V 
skupine A mal prvé miesto štvrták Ivan Ondrejka a stal sa najlepším 
šachistom na škole, druhé tretiak Jakub Boris a tretie Volodymyr 
Mykultsia. V skupine B bol na prvom mieste Sebastian Vaško z tretieho 
ročníka, druhé miesto mal štvrták Michal Mikloška a na treťom skončil 
prvák Juraj Matejík. Blahoželáme.

Jana Pálková

Kaleidoskop vedeckých hračiek
Elektrárňa Piešťany v spolupráci s občianskym združením Vedecká 

hračka pripravili interaktívnu výstavu 63 vedeckých hračiek, 9 hlavolamov 
a 9 jednoduchých fyzikálnych experimentov. V stredu 15. februára aj žiaci 
našej školy navštívili túto úžasnú výstavu s pani vychovávateľkou a pani 

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Návšteva Mestskej knižnice v Piešťanoch
Dňa 22.2.2018 sa žiaci 1. a 3. ročníka zúčastnili podujatia Marína a 

povaľači. Marína a povaľači je literárne dielo spisovateľky Andrey 
Gregušovej, ktoré získalo ocenenie "Najkrajšia kniha jesene 2014". Táto 
kniha je súčasťou 14. ročníka celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame s 
Osmijankom.

S knižkou sme sa oboznámili na hodinách čítania aj v školskom klube 
detí. Zistili sme, že povaľačmi sú pavúk Florián, komár Konrád a netopier 
Piér. Žijú na povale domu číslo 14 v Tichej ulici, kde zažívajú rôzne 
dobrodružstvá spolu s dievčatkom Marínou. V mestskej knižnici sme si 
najprv prečítali úryvok z knihy a potom sme s tetou knihovníčkou vytvárali 
farebných papierových chrobáčikov.

Nakoniec workshopu spoločne sme sa odfotili. Z podujatia odchádzali 
deti spokojné a usmiate.

Daša Ábelová

Hollého pamätník 2018
Dňa 15.3.2018 sa uskutočnilo na základnej škole školské kolo súťaže v 

umeleckom prednese poézie a prózy - Hollého pamätník.

Medzi najlepších recitátorov našej školy patria:

1.miesto: Miško Mikloška (4.r.)

2.miesto: Ninka Hornáková (4.r.)

3.miesto: Timejka Vavrová (3.r.)

Víťazi boli odmenení diplomom a drobnými vecnými cenami.

Miško Mikloška nás reprezentoval aj v okresnom kole, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 10. apríla v CVČ „Ahoj“ v Piešťanoch. Bohužiaľ, napriek 
jeho veľkej snahe sa mu nepodarilo v tvrdej konkurencii súťažiacich získať 
popredné miesto.

Recitátorom srdečne blahoželáme, prajeme veľa úspechov v ďalších 
ročníkoch súťaže Hollého pamätník.

Daša Ábelová

Po nových hračkách pred Vianocami sa nám aj vďaka sponzorom podaril 
zakúpiť nový nábytok do škôlky, vďaka obecnému úradu máme takisto 
nové svietidlá, ktoré hlavne počas tmavých rán deťom spríjemňovali 
aktivity v triede. V kúpeľni máme takisto novú poličku na hygienické 
potreby. S pomocou kolegyne Miladky Kadlecovej a za spolupráce našich 
rodinných príslušníkov sa nám takisto úspešne podarila reorganizácia 
vnútorných priestorov škôlky. Od januára do dnešného dňa k nám 
nastúpili nové 3 deti, ktoré si na prostredie škôlky za pomoci ich nových 
kamarátov úspešne zvykajú.

Deň pred Popolcovou stredou tak isto aj tento rok, ako po minulé roky, 
sme sa s deťmi zúčastnili akcie" POD ŠABĽU", vďaka ktorej deti opäť urobili 
radosť svojím vystúpením a pásmom piesní a básní viacerým občanom a 
zamestnancom firiem pôsobiacim na území našej obce, a tak im priblížili 
nastávajúce obdobie pôstu.

Tento rok máme 5 predškolákov, ktorí v týchto dňoch absolvovali zápis 
do základnej školy, z toho 2 idú na základnú školu do Piešťan a zvyšní traja 
zostávajú v našej obci.

Ing. Jana Gonová- riaditeľka MŠ

Klokanovské úlohy vlani riešili aj žiaci z Tanzánie, Saudskej Arábie či Iraku. 
Tento rok súťažilo 67 000 žiakov na 1453 školách.

Na našej škole za prvý ročník v kategórii Klokanko1 súťažili: Sofia Šišková, 
Juraj Matejík, Marek Tejčka, za druhý ročník v kategórii Klokanko 2 to bol 
Tomáš Králik, za tretí ročník v kategórii Klokanko 3 súťažili Jakub Boris, 
Simona Kyselová, Vanesa Táborská, Timea Vavrová, Paulína Paulovičová, 
za štvrtý ročník v kategórii Klokanko 4 to boli Ivan Ondrejka, ďalší Nina 
Hornáková , Michal Mikloška, Dominik Folajtár.

Najúspešnejší boli: Sofia Šišková – 91.7%, Jakub Boris - 73,3%, Vanesa 
Táborská – 67,8%, ako vždy úspešný Ivan Ondrejka - 88,9%, veľmi milo 
prekvapila Nina Hornáková – 87,8%. Všetci žiaci dostanú diplomy a 
úspešní riešitelia aj ceny. Všetkým deťom ďakujeme za účasť a úspešným 
riešiteľom blahoželáme.

Jana Pálková

knihovníčkou Machajovou. Spoločne sme bádali a zábavne sa učili. Deti 
videli na sebe ako napríklad funguje elektrický obvod, ako vzniká film, 
videnie cez periskop i kaleidoskop, fungovanie závažia, odpudzovanie i 
priťahovanie magnetov i malú levitáciu a ďalšie pútavé zaujímavosti. 
Mohli vidieť kryštalizáciu na fotografii pod polarizačným mikroskopom. 
Pri takto vzniknutých rozprávkových obrázkoch sa nám tajil dych. Som 
rada, že som mohla deťom sprostredkovať naozaj zábavné a náučné 
popoludnie.

Jana Pálková
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myslenia. Zvyšuje inteligenciu detí i psychologickú odolnosť. Na našej 
škole sa šach hrá dlhé roky. V týchto dňoch sa uskutočnil šachový turnaj, v 
ktorom sme mali veľký počet detí. Rozdelila som deti do skupín A, B. V 
skupine A mal prvé miesto štvrták Ivan Ondrejka a stal sa najlepším 
šachistom na škole, druhé tretiak Jakub Boris a tretie Volodymyr 
Mykultsia. V skupine B bol na prvom mieste Sebastian Vaško z tretieho 
ročníka, druhé miesto mal štvrták Michal Mikloška a na treťom skončil 
prvák Juraj Matejík. Blahoželáme.

Jana Pálková

Kaleidoskop vedeckých hračiek
Elektrárňa Piešťany v spolupráci s občianskym združením Vedecká 

hračka pripravili interaktívnu výstavu 63 vedeckých hračiek, 9 hlavolamov 
a 9 jednoduchých fyzikálnych experimentov. V stredu 15. februára aj žiaci 
našej školy navštívili túto úžasnú výstavu s pani vychovávateľkou a pani 

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Návšteva Mestskej knižnice v Piešťanoch
Dňa 22.2.2018 sa žiaci 1. a 3. ročníka zúčastnili podujatia Marína a 

povaľači. Marína a povaľači je literárne dielo spisovateľky Andrey 
Gregušovej, ktoré získalo ocenenie "Najkrajšia kniha jesene 2014". Táto 
kniha je súčasťou 14. ročníka celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame s 
Osmijankom.

S knižkou sme sa oboznámili na hodinách čítania aj v školskom klube 
detí. Zistili sme, že povaľačmi sú pavúk Florián, komár Konrád a netopier 
Piér. Žijú na povale domu číslo 14 v Tichej ulici, kde zažívajú rôzne 
dobrodružstvá spolu s dievčatkom Marínou. V mestskej knižnici sme si 
najprv prečítali úryvok z knihy a potom sme s tetou knihovníčkou vytvárali 
farebných papierových chrobáčikov.

Nakoniec workshopu spoločne sme sa odfotili. Z podujatia odchádzali 
deti spokojné a usmiate.

Daša Ábelová

Hollého pamätník 2018
Dňa 15.3.2018 sa uskutočnilo na základnej škole školské kolo súťaže v 

umeleckom prednese poézie a prózy - Hollého pamätník.

Medzi najlepších recitátorov našej školy patria:

1.miesto: Miško Mikloška (4.r.)

2.miesto: Ninka Hornáková (4.r.)

3.miesto: Timejka Vavrová (3.r.)

Víťazi boli odmenení diplomom a drobnými vecnými cenami.

Miško Mikloška nás reprezentoval aj v okresnom kole, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 10. apríla v CVČ „Ahoj“ v Piešťanoch. Bohužiaľ, napriek 
jeho veľkej snahe sa mu nepodarilo v tvrdej konkurencii súťažiacich získať 
popredné miesto.

Recitátorom srdečne blahoželáme, prajeme veľa úspechov v ďalších 
ročníkoch súťaže Hollého pamätník.

Daša Ábelová

Po nových hračkách pred Vianocami sa nám aj vďaka sponzorom podaril 
zakúpiť nový nábytok do škôlky, vďaka obecnému úradu máme takisto 
nové svietidlá, ktoré hlavne počas tmavých rán deťom spríjemňovali 
aktivity v triede. V kúpeľni máme takisto novú poličku na hygienické 
potreby. S pomocou kolegyne Miladky Kadlecovej a za spolupráce našich 
rodinných príslušníkov sa nám takisto úspešne podarila reorganizácia 
vnútorných priestorov škôlky. Od januára do dnešného dňa k nám 
nastúpili nové 3 deti, ktoré si na prostredie škôlky za pomoci ich nových 
kamarátov úspešne zvykajú.

Deň pred Popolcovou stredou tak isto aj tento rok, ako po minulé roky, 
sme sa s deťmi zúčastnili akcie" POD ŠABĽU", vďaka ktorej deti opäť urobili 
radosť svojím vystúpením a pásmom piesní a básní viacerým občanom a 
zamestnancom firiem pôsobiacim na území našej obce, a tak im priblížili 
nastávajúce obdobie pôstu.

Tento rok máme 5 predškolákov, ktorí v týchto dňoch absolvovali zápis 
do základnej školy, z toho 2 idú na základnú školu do Piešťan a zvyšní traja 
zostávajú v našej obci.

Ing. Jana Gonová- riaditeľka MŠ

Klokanovské úlohy vlani riešili aj žiaci z Tanzánie, Saudskej Arábie či Iraku. 
Tento rok súťažilo 67 000 žiakov na 1453 školách.

Na našej škole za prvý ročník v kategórii Klokanko1 súťažili: Sofia Šišková, 
Juraj Matejík, Marek Tejčka, za druhý ročník v kategórii Klokanko 2 to bol 
Tomáš Králik, za tretí ročník v kategórii Klokanko 3 súťažili Jakub Boris, 
Simona Kyselová, Vanesa Táborská, Timea Vavrová, Paulína Paulovičová, 
za štvrtý ročník v kategórii Klokanko 4 to boli Ivan Ondrejka, ďalší Nina 
Hornáková , Michal Mikloška, Dominik Folajtár.

Najúspešnejší boli: Sofia Šišková – 91.7%, Jakub Boris - 73,3%, Vanesa 
Táborská – 67,8%, ako vždy úspešný Ivan Ondrejka - 88,9%, veľmi milo 
prekvapila Nina Hornáková – 87,8%. Všetci žiaci dostanú diplomy a 
úspešní riešitelia aj ceny. Všetkým deťom ďakujeme za účasť a úspešným 
riešiteľom blahoželáme.

Jana Pálková

knihovníčkou Machajovou. Spoločne sme bádali a zábavne sa učili. Deti 
videli na sebe ako napríklad funguje elektrický obvod, ako vzniká film, 
videnie cez periskop i kaleidoskop, fungovanie závažia, odpudzovanie i 
priťahovanie magnetov i malú levitáciu a ďalšie pútavé zaujímavosti. 
Mohli vidieť kryštalizáciu na fotografii pod polarizačným mikroskopom. 
Pri takto vzniknutých rozprávkových obrázkoch sa nám tajil dych. Som 
rada, že som mohla deťom sprostredkovať naozaj zábavné a náučné 
popoludnie.

Jana Pálková
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zbrojnice. Z rozpočtu MV SR bola obci  na rekonštrukciu schválená dotácia 

vo výške 30 000 €.

V najbližšom období Vás vážení spoluobčania chcem srdečne pozvať na 

dve akcie.

- 5. mája o 20:00 h sa v KD uskutoční 4. 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.

- 8. mája  o 9:00 h sa v Piešťanoch  uskutoční celookresné cvičenie DHZ, 

HaZZ a SVP s témou „Použitie protipovodňových prostriedkov pridelených 

DHZO“.

Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!

DHZO Veľké Orvište

ŠPORT, HASIČI a RYBÁRI

Radosť z pohybu

V rámci projektu „Polepšovňa“ zahájili ženy z našej obce v polovici marca 

cvičenie pod vyššie uvedeným názvom. Jedná sa o cvičenie, pri ktorom sa 

postupne precvičuje telo a je zamerané  na cviky strečingové, z kalanetiky 

a jogy. Cvičenie trvá asi 45 minút,  je pomalšie a je vhodné i pre 

začiatočníkov a skôr narodených. Cvičiť sa bude v stredu o 17. hodine v 

sále kultúrneho domu. V prípade záujmu je potrebné si priniesť prezuvky, 

v ktorých budete cvičiť a podložku na cvičenie. Cviky bude predcvičovať p. 

Margita Šišková a p. Janka Kováčiková. Kto má záujem je srdečne vítaný.

Margita Šišková

Prívlačové „eldorado“ vo Veľkom Orvišti

V sobotu 7. apríla 2018 sa na rybníku vo Veľkom Orvišti uskutočnil 8. 
ročník prívlačových pretekov v love pstruha dúhového. Pretekov sa 
zúčastnilo 85 loviacich z celého Slovenska, ktorí vytiahli z miestneho 
rybníka 1183 kusov tejto nádhernej ryby. Po osemkolovom zápolení 
(hytalo sa A+B) sa víťazom stal Rasťo Kuhajda z Piešťan, ktorý sa domov 
odviezol na novučičkom bicykli. Spomedzi žien bola najúspešnejšia 
Miroslava Schneiderová zo Svätoplukova. Súťažiaci ako i návštevníci si 
pochutili na tradičných špecialitách a strávili príjemnú sobotu na 
miestnom rybníku. Prídite aj vy stráviť príjemné chvíle na našom rybníku a 
chyťte si svojho pstruha. 

Viac informácií nájdete na www.rybnikzahumnie.sk.

Noro Michel - tajomník RZ Záhumnie – Veľké Orvište

ŠPORT, HASIČI a RYBÁRI

TJ Slovan Veľké Orvište

Po jesennej časti a vianočných sviatkoch sa náš klub TJ Slovan Veľké 

Orvište prehupol do nového roku 2018. Obe naše družstvá (žiaci U-15 a 

prípravka U-13) prezimovali vo svojich súťažiach na 9. mieste a prípravu 

začali v januári v prispôsobenej sále kultúrneho domu. Aj keď tento 

priestor neumožnil družstvám plnohodnotne trénovať s loptou, tak 

prijateľné podmienky umožnili deťom a trénerom zamerať sa na fyzickú 

prípravu a cvičenia na koordináciu a pohyblivosť. Hráči sa naučili skákať 

cez švihadlá, preskakovali prekážky a na malom priestore menili často 

smer a rýchlosť pohybu. Tiež tréneri pracovali na disciplíne hráčov a najmä 

na budovaní kolektívu. Veď dnešná moderná doba izoluje naše deti od 

pohybu, od reálnych priateľstiev a vzťahov. Družstvo žiakov privítalo 

dvoch nových hráčov, a to Michala Vereša a Samuela Fajnora, ktorí prišli 

do konca jarnej časti na hosťovanie z PFK Piešťany. Naopak družstvo 

opustil Adam Gono, ktorý prestúpil našťastie na striedavý štart do 

Akadémie Róberta Hanka. Vďaka tejto vymoženosti v mládežníckych 

družstvách nám bude môcť Adam pomôcť v zápasoch, ktoré nekolidujú so 

Z činnosti „Starých pánov“

V roku 2018 plánujú „Starí páni“ odohrať niekoľko futbalových stretnutí. 
Máme dohodnuté stretnutie s družobnou obcou Šakvice (okr. Břeclav), 
termín dajú vedieť. V lete by sa mali uskutočniť dva zápasy s V. Bielicami, 
tradičným súperom, s ktorým máme nepriaznivú bilanciu. Vekový priemer 
mužstva sa posúva, pridružujú sa aj zranenia...

Ak má niekto chuť, vôľu, môže si prísť prevetrať pľúca každú nedeľu  o 
10:00 h na ihrisko za kostolom. Všetci ste vítaní.

Jozef Valo - zástupca starostu

DHZO Veľké Orvište

Vážení spoluobčania, dovoľte mi informovať Vás o činnosti hasičov v I.Q. 

roka 2018.

Aj napriek oblačnému  počasiu sa  začal vo Veľkom Orvišti, dnes už 

tradičným, Novoročným ohňostrojom. 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 

usporiadaných Obecným úradom  alebo inými spoločenskými 

združeniami obce.  Za pomoci  vybavenia  našej  hasičskej  jednotky bolo 

možné osadiť niektoré dekorácie v našom kultúrnom dome, a tak prispieť 

k prípravám  2. ročníka Spieva celá dedina.  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 významná sobota, kedy sa  po dlhej „žúrke„ s nami 

rozlúčila naša milovaná basa – symbol zábavy a radosti. Posledný 

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

zomierajúcu basu naposledy so spevom celého sprievodu  preniesol po 

dedine  a pripravoval sa na ukončenie fašiangového veselia. Krátko po 

23:30 h 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.

DHZO sa v spolupráci s OÚ pripravuje  na rekonštrukciu hasičskej 

súťažným programom menovanej akadémie. Pozitívne je, že obe družstvá 

sa stabilizovali, budujú sa dobré kolektívy a kvalita tréningov sa postupne 

zvyšuje. 

Žiaci vstúpili do jarnej časti víťazstvom 3:0 v Bojničkách a našu prípravku 

preveria súperi až v mesiaci apríl. Našim hráčom a trénerom želáme veľa 

úspechov, trpezlivosti a súdržnosti v rozbiehajúcej sa jarnej sezóne. Radi 

privítame nových hráčov do oboch kolektívov.

Pavol Paulovič - predseda TJ
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zúčastnilo 85 loviacich z celého Slovenska, ktorí vytiahli z miestneho 
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k prípravám  2. ročníka Spieva celá dedina.  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 významná sobota, kedy sa  po dlhej „žúrke„ s nami 

rozlúčila naša milovaná basa – symbol zábavy a radosti. Posledný 

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

zomierajúcu basu naposledy so spevom celého sprievodu  preniesol po 

dedine  a pripravoval sa na ukončenie fašiangového veselia. Krátko po 

23:30 h 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.

DHZO sa v spolupráci s OÚ pripravuje  na rekonštrukciu hasičskej 

súťažným programom menovanej akadémie. Pozitívne je, že obe družstvá 

sa stabilizovali, budujú sa dobré kolektívy a kvalita tréningov sa postupne 

zvyšuje. 

Žiaci vstúpili do jarnej časti víťazstvom 3:0 v Bojničkách a našu prípravku 

preveria súperi až v mesiaci apríl. Našim hráčom a trénerom želáme veľa 

úspechov, trpezlivosti a súdržnosti v rozbiehajúcej sa jarnej sezóne. Radi 

privítame nových hráčov do oboch kolektívov.

Pavol Paulovič - predseda TJ
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