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Spoločenská kronika

Od 01.03.2018 do 30.06.2018

Obec Veľké Orvište mala k 30.06.2018: 1 068 obyvateľov

Narodili sa: 

1 dieťa (1 chlapček)

Zomreli: 

2 ľudia (2 ženy)

V období od 01.01.2018 do 31.03.2018 sa 

dožili:

80 rokov: 2 ľudia (2 ženy)

75 rokov: 2 ľudia (2 muži)

70 rokov: 3 ľudia (3 muži)

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.

júl 2018

r

POSUŇ KNIHU ĎALEJ
Komisia životného prostredia v spolupráci s Obecným úradom Veľké 

Orvište usporiadali akciu  Posuň knihu ďalej  pri príležitosti Dňa Zeme od  
19. 4.  do 21. 4. 2018 v Klube seniorov. Cieľom  bolo ponúknuť už  pre 
niektorých nepotrebné knihy ďalším občanom,  prípadne zabezpečiť ich 
recykláciu, a výťažok z tejto akcie použiť na zakúpenie nových stromčekov 
v obci.

V priestoroch Klubu seniorov sa zhromaždilo viac ako 200 kníh – detské, 
beletria, náučné, detektívky, odborné,  slovníky a iná literatúra. Aj keď 
poplatok  za zakúpenú knihu bol  len symbolický -  0,30 €, záujem  o 
návštevu tejto akcie prejavilo  celkovo 25 ľudí a výťažok bol vo výške 22,70 
€. Nízka účasť občanov bola spôsobená konaním ďalších akcií v danom 
termíne aj jarnými prácami v záhradkách.  V budúcnosti treba zvážiť 
vhodnejší termín – možno v zimných alebo skorých jarných mesiacoch. 
Knihy, ktoré zostali a boli vhodné pre deti, sa odovzdali do ZŠ Veľké Orvište, 

DEŇ ZEME
Deň Zeme je deň venovaný Zemi a každoročne sa koná v mesiaci apríl. V 

modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí 
na dopady ničenia životného prostredia, a rozvíjajúcu diskusiu o možných 
riešeniach. Pri príležitosti Dňa Zeme sa organizuje množstvo akcií, počas 
ktorých dobrovoľníci čistia územia zamorené odpadkami.

V sobotu 21.4.2018 organizovalo Združenie obcí Bašovce, Ostrov, Veľké 
Orvište za podpory DHZ Veľké Orvište a DHZ Bašovce čistenie lesíka 
Blatiny. Od 8:00 h ráno bolo počuť zvuk motorových píl, ktoré sa pustili do 
rezania zlomených stromov. Ľudia vyčistili lesík od odpadkov a pozbierali 
suché a zlomené konáre. Čerstvý vzduch, pohyb a dobrá nálada 
napomohli k tomu, že práca išla ako po masle. Všetkých hrial pocit z dobre 
vykonanej práce.

Vážení občania,
v ďalšom vydaní Orvištských novín sa k Vám prihováram s odpoveďami 

na najčastejšie otázky našich občanov, taktiež Vás poinformujem o 
vykonaných prácach v obci a pripravovaných (schválených) projektoch.

Naši občania sa už tradične najčastejšie zaujímali o otázky týkajúce sa 
odpadu, a to hlavne čo majú robiť so stavebným odpadom.

Lepšie, ako by mal takýto odpad skončiť napríklad za čerpacou stanicou 
na poľnej ceste, je nahlásiť množstvo drobného stavebného odpadu v 
kancelárii OcÚ a následne ho vyviezť do kontajnerov na to určených. Za 
uskladnenie takéhoto druhu odpadu zaplatíte 0,02€ za kilogram (približne 
1€ za fúrik).

Správne uskladnenie drobného stavebného odpadu neničí životné 
prostredie (hlavne v ochrannom pásme vodného zdroja) ani nezvyšuje 
náklady na likvidáciu odpadu v obci. Od nákladov na zber, uskladnenie 
odpadu a likvidáciu čiernych skládok sa odvíjajú poplatky, ktoré sa týkajú 
nás všetkých. Preto netreba byť ľahostajní, upozorniť tvorcov čiernych 
skládok, prípadne nahlásiť takúto skutočnosť v kancelárii OcÚ.

Ďalej ste sa zaujímali, či Vaše dieťa môže navštevovať náš "Letný školský 
klub". Letný školský klub  má tradíciu tretí rok a bol vytvorený pre rodičov 
detí ZŠ, ktorí umiestnili svoje dieťa v našej

základnej škole. Preto sa plánovanie počtu detí v klube rovná počtu 
umiestnených detí v ZŠ v danom školskom roku. V prípade neúčasti 
dieťaťa/detí je možné, aby sa umiestnilo do klubu aj dieťa, ktoré 
nenavštevuje našu školu, a to podľa daných priorít:

1. dieťa pedagóga, alebo dozoru v školskom klube,

2. dieťa občana s trvalým pobytom v Obci Veľké Orvište,

3. dieťa s iným trvalým pobytom,

pričom vek dieťaťa nesmie prekročiť vek prislúchajúci 1. až 4. ročníku ZŠ.

Viacerí ste sa zaujímali, ako pokračujeme s prácami v kostole a kedy 
rekonštrukciu kostola ukončíme. Náš kostol prechádza rozsiahlou 
rekonštrukciou: výmena stropu, izolovanie podlahy, nové elektrické 
rozvody, vykurovanie, nové omietky a napokon nová dlažba. Vďaka p. 
Mariánovi Hoštákovi, dobrovoľníkom z našej obce a aktivačným 
zamestnancom OcÚ prebiehajú práce podľa plánu a predpokladáme, že 
koncom augusta by sme mohli práce v kostole ukončiť.

Počas hodov plánujeme odslúžiť svätú omšu pod novým prístreškom 
pred Domom smútku. Dúfam, že nám počasie alebo iné nepredvídané 
skutočnosti náš úmysel nezmaria.

V predchádzajúcom období sme čiastočne opravili fasádu na budove 
Klubu seniorov Jazmín, podieľali sme sa na rozsiahlej rekonštrukcii 
kostola, zabezpečili sme orez lipovej aleje pozdĺž Hlavnej ulice, vystavali 
sme piliere prístrešku pred Domom smútku, vybudovali a zrekonštruovali 
približne 250 m chodníka, osadili sme nové dopravné značky a zrkadlo.

V blízkej dobe budeme opravovať komunikáciu na Obchodnej ulici, 
dokončovať výstavbu prístrešku pred Domom smútku, rekonštruovať 
fasádu MŠ (dotácia na zateplenie budovy z Environmentálneho fondu SR) 
a prispôsobovať kuchyňu v Klube seniorov Jazmín na výdaj stravy pre 
dôchodcov.

Na záver môžem skonštatovať len toľko, že finančné prostriedky 
zabezpečené z Ministerstva financií SR, Ministerstva vnútra SR, 
Environmentálneho fondu SR, ÚPSVaRu a TTSK (VÚC) prispejú k 
zveľadeniu našej obce. Tento priestor chcem využiť aj na poďakovanie 
sponzorom, dobrovoľníkom, zamestnancom OcÚ, aktivačným 
pracovníkom a v nemalej miere aj firme PT Táborský a spol. za pomocnú 
ruku pri realizovaní rekonštrukčných a stavebných prác v obci.

Milí občania, prajem Vám príjemné prežitie letných mesiacov, 
dovoleniek a našim školákom krásne prázdniny, po ktorých sa oddýchnutí 
vrátia do školských lavíc.

Pavol Paulovič - starosta obce

ponúkli sa obecnej knižnici, zopár sa ponechalo v Šport bare a v hostinci, 
ostatné sa recyklovali.

Do akcie sa zapojili aj deti z našej ZŠ, ktoré nakreslili 11 výkresov s témou 
ku Dňu Zeme. Tieto boli vystavené v klube  počas akcie a návštevníci mohli  
označiť číslo výkresu, ktorý sa im páčil najviac. Výber bol ťažký, lebo všetky 
práce boli pekné.  Deti, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach, boli 
obdarované sladkosťami a vecnými cenami, ale sladkú odmenu dostali 
všetky deti. Nakoniec si spravili spoločnú fotografiu aj s namaľovanými 
výkresmi.

Chcem poďakovaným všetkým – tým, ktorí priniesli a darovali zdarma 
knihu, aj tým, ktorí si knihu kúpili, deťom ZŠ a všetkým, ktorí pomohli pri 
zorganizovaní tejto novej akcie, najmä členkám komisie životného 
prostredia – Eve, Soni, Daniele, Nadi a študentke Nine Macovej za 
vytvorenie informačného plagátu.  Bola to prvá takáto akcia a veríme, že 
bude mať  pokračovanie.  Aj touto cestou sme chceli prispieť k ochrane 
životného prostredia - ukázať, že to, čo máme prebytočné, môže nájsť 
využitie u iných, separovať použité veci. Zámerom bolo, aby nepotrebné, 
prebytočné knihy neskončili v odpadovom zbere papiera, ale našli si 
nových čitateľov.

Ing. Mária Glasnáková
predseda komisie životného prostredia

Po brigáde prišla samozrejme zaslúžená odmena v podobe gulášu, ktorý 
navaril p. Peter Djenka. Nezabudli sme aj na všetky zúčastnené deti, pre 
ktoré bol pripravený program, a to súťaž v najpomalšej jazde na bicykli a 
jazda na poníkoch. Po vynaloženej námahe a práci si deti opekli zaslúžené 
špekáčiky.

Touto cestou ďakujeme všetkým zúčastneným za podporu.

Adela Jankechová
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prostredia – Eve, Soni, Daniele, Nadi a študentke Nine Macovej za 
vytvorenie informačného plagátu.  Bola to prvá takáto akcia a veríme, že 
bude mať  pokračovanie.  Aj touto cestou sme chceli prispieť k ochrane 
životného prostredia - ukázať, že to, čo máme prebytočné, môže nájsť 
využitie u iných, separovať použité veci. Zámerom bolo, aby nepotrebné, 
prebytočné knihy neskončili v odpadovom zbere papiera, ale našli si 
nových čitateľov.

Ing. Mária Glasnáková
predseda komisie životného prostredia

Po brigáde prišla samozrejme zaslúžená odmena v podobe gulášu, ktorý 
navaril p. Peter Djenka. Nezabudli sme aj na všetky zúčastnené deti, pre 
ktoré bol pripravený program, a to súťaž v najpomalšej jazde na bicykli a 
jazda na poníkoch. Po vynaloženej námahe a práci si deti opekli zaslúžené 
špekáčiky.

Touto cestou ďakujeme všetkým zúčastneným za podporu.

Adela Jankechová
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bolo rozdelené do dvoch 
skupín, o 10:00 h sa čítalo 
deťom do 6 rokov, ktorých 
bolo spolu 20  a o 14:00 h sa 
čítalo deťom nad 6 rokov, 
ktorých bolo 18 detí.

Deti pozorne počúvali, boli 
nadšené z toho, že im čítali 
zástupcovia obce. Po prečítaní 
n a k r e s l i l i  a j  o b r á z k y  z 
prečítaných rozprávok. Akcia 
mala veľký úspech a deti sa 
tešia na ďalší ročník čítania.

Mária Machajová
knihovníčka

DEŇ DETÍ  vo Veľkom Orvišti

     Svoje deti milujeme dennodenne a zniesli by sme im aj modré z neba, 
no Medzinárodný deň detí je pre ne špeciálnym sviatkom. 

Obecný úrad Veľké Orvište s finančnou podporou Trnavského 
samosprávneho kraja pripravil popoludnie k ich sviatku v sobotu 9. júna 
2018. V areáli ZŠ a MŠ Veľké Orvište boli pre ne pripravené rôzne atrakcie, 
ako napr.: jazda na autíčkach, prehliadka vojenských zbraní a potešilo ich 
aj vystúpenia šaša.

Niektoré deti osedlali i koníky, ktoré boli taktiež k dispozícii. Plno zábavy 
si užili aj na skákacom hrade, vysokom až 10 m. O veľké prekvapenie a 

Žijú medzi nami
V rubrike „Žijú medzi nami“ Vám predstavíme Mgr. Lenku Horňáčkovú

Kto sme?

Voláme sa Lenka a Dávid a naším poslaním je miešanie a výroba 
sypaných čajov. V roku 2014 sme založili firmu, ktorá sa volá Wilfred, a 
naše čaje predávame cez internetovú stránku www.wilfred.sk a do 
rôznych reštaurácií a kaviarní. 

 Prečo práve Wilfred? 

Túto otázku sme dostali už niekoľkokrát, pravda je však taká, že nevieme 
presne, prečo Wilfred. Chceli sme niečo, čo by bolo zvučné, ľahko 
zapamätateľné a jednoduché. V podstate to nič neznamená, je to len 
osobné meno, ale nám sa veľmi páči. 

Ako to všetko začalo? 

S Dávidom sme sa stretli na internátoch v Bratislave, zoznámila nás jeho 

kamarátka, ktorá so mnou bývala. Ja som študovala farmáciu a Dávid 
marketingovú komunikáciu. Ja som bola vždy fanatička do čajov a a neskôr 
som svoje nadšenie preniesla aj na Dávida. Toho hneď napadlo vyskúšať 
namiešať si vlastnú zmes sypaných čajov. A tak vznikla naša prvá zmes 
Moonlight. 

Ako máte rozdelené úlohy?

Dávid sa momentálne stará o miešanie a balenie čajov. Ja sa starám o 
odberateľov a kaviarne, plus niečo z marketingu. 

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Veľké Orvište čítalo deťom
Dňa 7. júna 2018 sa uskutočnilo čítanie deťom v zasadacej miestnosti 

obecného úradu Veľké Orvište v rámci projektu VYŠEHRAD ČÍTA DEŤOM. 
Tento projekt je zameraný na rodinu a jeho cieľom je podpora 
emocionálneho, psychického a morálneho zdravia detí a mládeže. Záštitu 
nad 4. ročníkom podujatia Týždeň čítania deťom v Slovenskej republike 
prevzal prezident SR Andrej Kiska. Hlavné bolo, aby sa všetko  nieslo v 
znamení hesla:

„Poď, budem ti čítať!“

a celý program bude akcentovať myšlienku:

„Čítajme deťom 20 minút každý deň!“

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako 
hlavný partner projektu.

Deťom v našej obci čítal starosta obce p. Pavol Paulovič, poslankyňa p. 
Ing. Mária Glasnáková, za klub dôchodcov p. Gabriela Michelová, 
knihovníčka p. Mária Machajová a vychovávateľka p. Jana Palková. Čítanie 

zábavu pre deti sa postarali členovia DHZ vo Veľkom Orvišti. Zabezpečili im 
veľkú penovú show, ktorá mala najväčší úspech. Deň nám spríjemňovala 
veselá hudba pod taktovkou starostu obce.

Deti si pochutili na hot dogoch, ktoré pripravili naše pani kuchárky, 
pukancoch a rôznych sladkostiach zabezpečených našou obcou zdarma. 
Rodičom dobre padla výborná kapustnica, ktorú varil náš dobrý kuchár 
Peter Djenka. Večer bola pre deti pripravená opekačka.

Touto cestou vyjadrujeme úprimné poďakovanie starostovi obce p. 
Pavlovi Paulovičovi, príslušníkom DHZ Veľké Orvište, všetkým ktorí sa 
podieľali na príprave a priebehu tohto vydareného sobotného 
popoludnia.

Naďa Vanglová
Adela Jankechová

Koľko trvalo vybudovanie firmy od nápadu po realizáciu?

Všetko to trvalo zhruba rok a pol. Zháňali sme dobrých dodávateľov, 
vymýšľali zmesi čajov, názvy, venovali sa internetovej stránke, rôznym 
povoleniam. Bol to celkom dlhý proces. 

V čom sú vaše čaje výnimočné?

Používame len tie najlepšie suroviny od certifikovaných dodávateľov. 
Naše zmesi si miešame ručne a sami v malých množstvách aby sme 
mohli odkontrolovať kvalitu. Taktiež je to hravosť a dizajn, ktorú 
chceme priniesť do sveta čaju. 

Kde sa vidíte o niekoľko rokov?

Určite sa ďalej chceme venovať tomu, čomu sa venujeme teraz. Veľmi 
nás to baví a napĺňa. Do budúcna by sme chceli Wilfred rozširovať a osloviť 
niekoľko kaviarní, o ktorých si myslíme, že by sa tam naše sypané čaje 
hodili. Taktiež máme v hlave nejaké novinky a nápady, ktoré chceme 
zrealizovať, ale o tom by sme ešte nechceli hovoriť. 

Lenka Horňáčková
 Dávid Kondé

Púť do Medjugorja
Hektické stredajšie popoludnie dňa 16. mája malo zvláštne čaro. „Ideme 

do Medžugoria“ ozývalo sa pred obecným úradom. Doslova pár desiatok 
spomedzi veriacich z Veľkého Orvišťa nabralo odvahu, chuť či silu a 
rozhodli sa pre túto milú púť. Vďaka rodine Chromekovej, z východného 
Slovenska, ktorá organizuje pútnicke zájazdy a dokázala na poslednú 
chvíľu doplniť chýbajúci počet ľudí, mohli sme šťastne „odštartovať“. 
Nevediac čo nás čaká, „aké to bude“, plný otázok, nadšenia, ale aj dobrej 
nálady sme skoro ráno dorazili na Makarskú riviéru – Svetište Vepric. Tu 
bola pre nás pripravená sv. omša pod skalným previsom na posvätnom 
mieste kultu Matky Božej Lurdskej, ktoré je pútnickym miestom už 100 
rokov. Svätú omšu pre nás slúžil náš milý sprievodca d. p. Bohumil Mikula. 
Počasie bolo krásne, všade bolo cítiť vôňu borovicového hája i mora, 
krátka prechádzka po pobreží a ranná kávička s výhľadom na riviéru sa 
nedala odmietnuť.

Tesne pred odbytím dvanástej hodiny sme sa dostavili na miesto 
určenia. Jednoduchý moderný hotel nás privítal chutným obedom a 
krásnym výhľadom na „Križevac“ (kopec, kde vo výške 525 m n. m. bol v 
roku 1934 postavený biely betónový kríž vysoký 8,56 m ako pamiatka 1900 
-tého výročia smrti pána Ježiša).

V príjemne pokojnej atmosfére sme strávili popoludnie v sprievode p. 
Chromeka po Medjugorí, ktoré sme ukončili sv. omšou pri vonkajšom 
oltári kostola sv. Jakuba Apoštola. Vonkajší oltár je obklopený 25-timi 
murovanými spovedeľnicami a približne 5000 miestami na sedenie.

Sv. omša v atmosfére krásneho prostredia pod holým nebom bola ako 
pohladenie pre dušu. Celkovo neopísateľne pokojná atmosféra 
pohlcovala celého človeka a pôsobila ako liek...

Druhý deň pobytu pre nás začal v skorých ranných hodinách krížovou 
cestou na vrch Križevac. Napriek miestami zložitejšiemu terénu, aj 
najstaršie účastníčky púte zvládli túto výzvu a s veľkou radosťou, niektoré 
aj so slzami šťastia v očiach, položili svoje ruky na majestátny biely kríž. 
Veľkosť kríža a pohľad na mestečko z takmer vtáčej perspektívy len 
umocňoval pocit „malosti“ jedinca.

Po návrate a vynikajúcich raňajkách deň pokračoval pomerne voľným 
programom. V poobedňajších hodinách, kto chcel, mohol navštíviť 
komunitu Cenacolo, ktorá je šancou pre drogovo závislých (prevažne 
mladí ľudia zo Slovenska) a dáva možnosť pomocou „modlitby, práce a 
priateľstva“ oslobodiť sa a nájsť znova zmysel života.

Jednou z predností našej púte v Medjugori bol fakt, že ste neboli na 
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bolo rozdelené do dvoch 
skupín, o 10:00 h sa čítalo 
deťom do 6 rokov, ktorých 
bolo spolu 20  a o 14:00 h sa 
čítalo deťom nad 6 rokov, 
ktorých bolo 18 detí.

Deti pozorne počúvali, boli 
nadšené z toho, že im čítali 
zástupcovia obce. Po prečítaní 
n a k r e s l i l i  a j  o b r á z k y  z 
prečítaných rozprávok. Akcia 
mala veľký úspech a deti sa 
tešia na ďalší ročník čítania.

Mária Machajová
knihovníčka

DEŇ DETÍ  vo Veľkom Orvišti

     Svoje deti milujeme dennodenne a zniesli by sme im aj modré z neba, 
no Medzinárodný deň detí je pre ne špeciálnym sviatkom. 

Obecný úrad Veľké Orvište s finančnou podporou Trnavského 
samosprávneho kraja pripravil popoludnie k ich sviatku v sobotu 9. júna 
2018. V areáli ZŠ a MŠ Veľké Orvište boli pre ne pripravené rôzne atrakcie, 
ako napr.: jazda na autíčkach, prehliadka vojenských zbraní a potešilo ich 
aj vystúpenia šaša.

Niektoré deti osedlali i koníky, ktoré boli taktiež k dispozícii. Plno zábavy 
si užili aj na skákacom hrade, vysokom až 10 m. O veľké prekvapenie a 

Žijú medzi nami
V rubrike „Žijú medzi nami“ Vám predstavíme Mgr. Lenku Horňáčkovú

Kto sme?

Voláme sa Lenka a Dávid a naším poslaním je miešanie a výroba 
sypaných čajov. V roku 2014 sme založili firmu, ktorá sa volá Wilfred, a 
naše čaje predávame cez internetovú stránku www.wilfred.sk a do 
rôznych reštaurácií a kaviarní. 

 Prečo práve Wilfred? 

Túto otázku sme dostali už niekoľkokrát, pravda je však taká, že nevieme 
presne, prečo Wilfred. Chceli sme niečo, čo by bolo zvučné, ľahko 
zapamätateľné a jednoduché. V podstate to nič neznamená, je to len 
osobné meno, ale nám sa veľmi páči. 

Ako to všetko začalo? 

S Dávidom sme sa stretli na internátoch v Bratislave, zoznámila nás jeho 

kamarátka, ktorá so mnou bývala. Ja som študovala farmáciu a Dávid 
marketingovú komunikáciu. Ja som bola vždy fanatička do čajov a a neskôr 
som svoje nadšenie preniesla aj na Dávida. Toho hneď napadlo vyskúšať 
namiešať si vlastnú zmes sypaných čajov. A tak vznikla naša prvá zmes 
Moonlight. 

Ako máte rozdelené úlohy?

Dávid sa momentálne stará o miešanie a balenie čajov. Ja sa starám o 
odberateľov a kaviarne, plus niečo z marketingu. 
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Veľké Orvište čítalo deťom
Dňa 7. júna 2018 sa uskutočnilo čítanie deťom v zasadacej miestnosti 

obecného úradu Veľké Orvište v rámci projektu VYŠEHRAD ČÍTA DEŤOM. 
Tento projekt je zameraný na rodinu a jeho cieľom je podpora 
emocionálneho, psychického a morálneho zdravia detí a mládeže. Záštitu 
nad 4. ročníkom podujatia Týždeň čítania deťom v Slovenskej republike 
prevzal prezident SR Andrej Kiska. Hlavné bolo, aby sa všetko  nieslo v 
znamení hesla:

„Poď, budem ti čítať!“

a celý program bude akcentovať myšlienku:

„Čítajme deťom 20 minút každý deň!“

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako 
hlavný partner projektu.

Deťom v našej obci čítal starosta obce p. Pavol Paulovič, poslankyňa p. 
Ing. Mária Glasnáková, za klub dôchodcov p. Gabriela Michelová, 
knihovníčka p. Mária Machajová a vychovávateľka p. Jana Palková. Čítanie 

zábavu pre deti sa postarali členovia DHZ vo Veľkom Orvišti. Zabezpečili im 
veľkú penovú show, ktorá mala najväčší úspech. Deň nám spríjemňovala 
veselá hudba pod taktovkou starostu obce.

Deti si pochutili na hot dogoch, ktoré pripravili naše pani kuchárky, 
pukancoch a rôznych sladkostiach zabezpečených našou obcou zdarma. 
Rodičom dobre padla výborná kapustnica, ktorú varil náš dobrý kuchár 
Peter Djenka. Večer bola pre deti pripravená opekačka.

Touto cestou vyjadrujeme úprimné poďakovanie starostovi obce p. 
Pavlovi Paulovičovi, príslušníkom DHZ Veľké Orvište, všetkým ktorí sa 
podieľali na príprave a priebehu tohto vydareného sobotného 
popoludnia.

Naďa Vanglová
Adela Jankechová

Koľko trvalo vybudovanie firmy od nápadu po realizáciu?

Všetko to trvalo zhruba rok a pol. Zháňali sme dobrých dodávateľov, 
vymýšľali zmesi čajov, názvy, venovali sa internetovej stránke, rôznym 
povoleniam. Bol to celkom dlhý proces. 

V čom sú vaše čaje výnimočné?

Používame len tie najlepšie suroviny od certifikovaných dodávateľov. 
Naše zmesi si miešame ručne a sami v malých množstvách aby sme 
mohli odkontrolovať kvalitu. Taktiež je to hravosť a dizajn, ktorú 
chceme priniesť do sveta čaju. 

Kde sa vidíte o niekoľko rokov?

Určite sa ďalej chceme venovať tomu, čomu sa venujeme teraz. Veľmi 
nás to baví a napĺňa. Do budúcna by sme chceli Wilfred rozširovať a osloviť 
niekoľko kaviarní, o ktorých si myslíme, že by sa tam naše sypané čaje 
hodili. Taktiež máme v hlave nejaké novinky a nápady, ktoré chceme 
zrealizovať, ale o tom by sme ešte nechceli hovoriť. 

Lenka Horňáčková
 Dávid Kondé

Púť do Medjugorja
Hektické stredajšie popoludnie dňa 16. mája malo zvláštne čaro. „Ideme 

do Medžugoria“ ozývalo sa pred obecným úradom. Doslova pár desiatok 
spomedzi veriacich z Veľkého Orvišťa nabralo odvahu, chuť či silu a 
rozhodli sa pre túto milú púť. Vďaka rodine Chromekovej, z východného 
Slovenska, ktorá organizuje pútnicke zájazdy a dokázala na poslednú 
chvíľu doplniť chýbajúci počet ľudí, mohli sme šťastne „odštartovať“. 
Nevediac čo nás čaká, „aké to bude“, plný otázok, nadšenia, ale aj dobrej 
nálady sme skoro ráno dorazili na Makarskú riviéru – Svetište Vepric. Tu 
bola pre nás pripravená sv. omša pod skalným previsom na posvätnom 
mieste kultu Matky Božej Lurdskej, ktoré je pútnickym miestom už 100 
rokov. Svätú omšu pre nás slúžil náš milý sprievodca d. p. Bohumil Mikula. 
Počasie bolo krásne, všade bolo cítiť vôňu borovicového hája i mora, 
krátka prechádzka po pobreží a ranná kávička s výhľadom na riviéru sa 
nedala odmietnuť.

Tesne pred odbytím dvanástej hodiny sme sa dostavili na miesto 
určenia. Jednoduchý moderný hotel nás privítal chutným obedom a 
krásnym výhľadom na „Križevac“ (kopec, kde vo výške 525 m n. m. bol v 
roku 1934 postavený biely betónový kríž vysoký 8,56 m ako pamiatka 1900 
-tého výročia smrti pána Ježiša).

V príjemne pokojnej atmosfére sme strávili popoludnie v sprievode p. 
Chromeka po Medjugorí, ktoré sme ukončili sv. omšou pri vonkajšom 
oltári kostola sv. Jakuba Apoštola. Vonkajší oltár je obklopený 25-timi 
murovanými spovedeľnicami a približne 5000 miestami na sedenie.

Sv. omša v atmosfére krásneho prostredia pod holým nebom bola ako 
pohladenie pre dušu. Celkovo neopísateľne pokojná atmosféra 
pohlcovala celého človeka a pôsobila ako liek...

Druhý deň pobytu pre nás začal v skorých ranných hodinách krížovou 
cestou na vrch Križevac. Napriek miestami zložitejšiemu terénu, aj 
najstaršie účastníčky púte zvládli túto výzvu a s veľkou radosťou, niektoré 
aj so slzami šťastia v očiach, položili svoje ruky na majestátny biely kríž. 
Veľkosť kríža a pohľad na mestečko z takmer vtáčej perspektívy len 
umocňoval pocit „malosti“ jedinca.

Po návrate a vynikajúcich raňajkách deň pokračoval pomerne voľným 
programom. V poobedňajších hodinách, kto chcel, mohol navštíviť 
komunitu Cenacolo, ktorá je šancou pre drogovo závislých (prevažne 
mladí ľudia zo Slovenska) a dáva možnosť pomocou „modlitby, práce a 
priateľstva“ oslobodiť sa a nájsť znova zmysel života.

Jednou z predností našej púte v Medjugori bol fakt, že ste neboli na 
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Materská škola Veľké Orvište

Ani nevieme ako a máme tu koniec školského roka. V júni sme s deťmi 
zrealizovali naplánovaný výlet na Bojnú. Pri návšteve  si  mohli  prezrieť 
ZOO kútik s viac ako 40 druhmi zvieratiek, pokochali sa aj  tradičnými 
poľno-hospodárskymi zvieratkami, lesnou zverou, ale aj exotickými 
zvieratami a vtákmi. Aj napriek tomu, že poniektorých potrápila choroba, 
výletu sa zúčastnilo 18 detí. Tento školský rok dochádzku materskej školy 
končia štyri deti. Od septembra 3 deti  nastupujú na Základnú školu vo 
Veľkom Orvišti, jeden odchádza do školy v Piešťanoch. Pre predškolákov 
sme v  posledný júnový týždeň pripravili rozlúčku so škôlkou. 

Pre svojich mladších kamarátov si pripravili pásmo básní a potom už 
dostali spomienkové  predmety, ktoré im budú pripomínať čas strávený v 

materskej škole. Pani učiteľky 
pripravili pre deti pohostenie, 
ktoré im tento deň ešte viac 
spríjemnilo. Veríme, že aj vďaka 
vedomostiam, ktoré sa u nás v 
škôlke naučili, bude ich štart do 
nového prostredia školy o to 
ľ a h š í .  Že l á m  n i e l e n  p re d -
školákom, ale aj ostatným našim 
d e ť o m ,  a k o  a j  o s t a t n ý m 
pracovníkom škôlky  pekné 
prázdniny a oddychový čas 
strávený s rodinou .

A opäť dovidenia v septembri.

Pekné leto!

Ing. Jana Gonová

riaditeľka MŠ

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA
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Výlet na kúpalisko v Podhájskej

Tak ako každý rok, aj tento rok sociálna komisia pri OÚ spolu s Obecným 
úradom usporiadali 21. júna výlet pre dôchodcov a občanov so ZŤP do 

Oslava Dňa matiek

Druhá májová nedeľa patrí nádhernému sviatku - oslave "Dňa matiek". 
Pri tejto príležitosti sa v nedeľu 13. mája zišli naše mamičky a babičky v 
sále kultúrneho domu, kde ich predsedníčka komisie privítala a pán 
starosta sa im prihovoril svojím slávnostným príhovorom. V ňom vyzdvihol 
veľmi obetavú a namáhavú prácu všetkých matiek. Potom vystúpili so 
svojím pestrým programom deti zo základnej a materskej školy, ktorý si 
pripravili pod vedením svojich pedagógov. Program sa prítomným veľmi 
páčil, za čo boli deti ocenené búrlivým potleskom. Ani jedna mamička, či 
babička neodišla po skončení programu s prázdnymi rukami. Každá 
dostala kvietok a deti boli odmenené sladkosťou.

Michelová Gabriela

predseda kultúrnej komisie

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Gratulácie spoluobčanom
V apríli oslávila krásnych 80  rokov p. Jolana Vavrincová. K narodeninám 

jej prišli zagratulovať starosta obce Pavol Paulovič, p. Marta Kráľovičová a 
p. Gabriela Michelová s kyticou kvetov a želaním dobrého zdravia a 
pohody v kruhu najbližších.

Všetko najlepšie.

Marta Kráľovičová
predseda sociálnej komisie pri OÚ

Stavanie mája
Tak ako v minulom roku, tak i tento rok mohli občania osláviť sviatok 1. 

mája účasťou na kultúrnej akcii stavania mája, ktorú organizovala kultúrna 
komisia pri obecnom úrade v sobotu 28. apríla. Deň pred akciou prišli deti 
zo základnej a materskej školy, aby máj vyzdobili stužkami. Za sprievodu 
hudobnej skupiny sa pestrofarebný máj umiestnil na obecnom námestí.

Pre účastníkov podujatia bolo zabezpečené občerstvenie v podobe 
živánskej, vínka a nealko nápojov. Príjemnú atmosféru spestrili svojím 
vystúpením deti zo základnej umeleckej školy z Piešťan. Myslím si, že akcia 

Vďaka Ti kráľovná
Túžba z časti splnila sa,

ďakujem Ti matka naša.

Ďakujem Ti matka, že som Ťa videla,

že som Ťa na tomto –

vzácnom mieste navštívila.

Prosby – predostrieť svoje Ti chcem,

veď Ty vieš – ako Ťa milujem.

Neviem – či zaslúžim si pozornosť od Teba,

veď mám aj hriechy –

čo volajú do neba.

Si milá a láskavá, vypočuj môj hlas,

ktorý vrúcne prosí a volá Ťa zas.

Prosí Ťa o pomoc o radu,

požehnaj zdravia, lásky – pokoja,

pre moju rodinu.

Rodinu moju ochraňuj

a láskou Tvojou vrúcnou ju obdaruj.

Nedovoľ – by v hriechu sme žili,

ale daj, aby sme sa vždy radi mali

a jeden druhému pomáhali.

Stoj pri nás a ochraňuj nás zas a zas.

Vďaka Ti kráľovná naša,

ktorá ľuďom do sŕdc –

pokoj a lásku vnáša.

Vypros nám u Pána milosti,

aby sme boli pripravený,

keď príde chvíľa naša –

odísť do večnosti.

Mária Šišková - Michalová

mieste kde „musíte“, ale svojím pokojom a príjemnou atmosférou Vás 
príjme k tomu, že chcete..., chcete vidieť, cítiť, zúčastniť sa.... Máte chuť 
túlať sa týmto malým mestečkom koľko Vám čas alebo zdravie dovolí.

Tretí deň, za včasného rána, naše kroky smerovali na Podbrdo, miesto 
prvého zjavenia Panny Márie v Medjugori (udialo sa 24. júna 1981). Po 
tomto výstupe nás v tento sobotný deň čakali aj dve návštevy. Prvá bola u 
slovenky Terezky, ktorá je s Medjugorím spojená už niekoľko desaťročí. Jej 

prácou a poslaním je okrem iného pomoc a starostlivosť o vojakov, ktorí 
stratili vieru a zmysel života po utrpení, ktoré zažili v stále pretrvávajúcej 
občianskej vojne na Ukrajine.

Naše ďalšie kroky v tento krásny slnečný deň smerovali k Patrickovi a 
Nancy, ktorý v roku 1999 začali budovať v Medjugori hrad, v ktorom môžu 
dodnes nájsť útočisko kňazi, seminaristi a rehoľníci. Patrick ... američan s 
neuveriteľne zaujímavým životným príbehom, ktorý keď si nevypočujete 
sami a priamo od neho, ťažko pochopíte.... Patrick Vás oslní svojím 
„americkým“ úsmevom, ktorí mu z tváre ťažko uniká i vtedy, keď popisuje 
nešťastie, ktoré ho v živote stretlo, no predovšetkým okamih osvietenia 
jeho srdca a mysle – vzkrsne vo Vás myšlienka „ niečo na tom asi je“.

Nedeľa – náš posledný deň v „Medžu“, sprevádzaná slávnostnou sv. 
omšou v kaplnke Adorácie, poslednými nákupmi, slávnostným obedom a 
príjemným posedením pri čakaní na odchod autobusu, ktoré bolo 
výpoveďou krásnych zážitkov i vtipných momentov a príhod z nášho 
pobytu.

Preto ďakujem pánovi starostovi, tiež d. p. Bohumilovi Mikulovi a pánovi 
Vladimírovi Chromekovi za usporiadanie tejto púte. A samozrejme to 
najdôležitejšie - za nezabudnuteľné okamihy a zážitky, ktoré sme si v 
svojich srdciach priniesli.

Sylvia Paulovičová

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Podhájskej s peňažným príspevkom od VÚC Trnava. Počasie nám prialo a 
užili sme si krásny slnečný deň kúpaním v termálnej vode, v plaveckých 
bazénoch a vyhrievaním na slniečku. Vo večerných hodinách sme sa 
šťastní, plní zážitkov všetci vrátili domov.

Tešíme sa znovu na ďalšiu akciu.

Marta Kráľovičová

predseda sociálnej komisie pri OÚ

bola dobre pripravená až na veľmi nízku účasť občanov. Dúfam, že v 
budúcnosti sa polepšíme a s veľkou radosťou sa nás zúčastní viac, čím si 
spestríme naše spolubývanie a dianie v obci.

Gabriela Michelová

predseda kultúrnej komisie

Výlet do Nitry
Dňa 21.5. pondelok sme navštívili mesto Nitra. Boli sme v Starom divadle 

Karola Spišáka na predstavenie Tilda od spisovateľa Roalda Dahla. Po 
skončení divadla sme kráčali na Nitriansky hrad. Cestou sme išli po 
Svätoplukovom námestí, kde sa nachádza Divadlo Andreja Bagara. Na 
hrade sme    sa odfotografovali pri soche Jána Pavla II. Ďalej sme išli do 
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Materská škola Veľké Orvište
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vedomostiam, ktoré sa u nás v 
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Študentky, ktoré besedu moderovali, nám zahrali divadielko. Nakoniec 
sme si pochutili na malom občerstvení a spoločne sme sa odfotografovali. 
Z tejto milej akcie sme odchádzali veselí a  plní pekných dojmov.

Mgr. Daša Ábelová

riaditeľka ZŠ

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Športová olympiáda neplnoorganizovaných 
škôl okresu Piešťany

Základná škola sa zúčastnila dňa 22.5. 2018 v Trebaticiach  XX. ročníka  
Športovej olympiády neplnoorganizovaných škôl okresu Piešťany za 
účasti približne 250 detí zo základných škôl Dolný Lopašov, Dubovany, 
Krakovany, Ostrov, Trebatice, Veselé a Veľké Orvište.

Žiaci súťažili v týchto disciplínach: beh na 60 m, beh na 500 m, hod 
kriketovou loptičkou, vybíjaná dievčat a minifutbal chlapcov. Doplnkovou 
disciplínou bolo preťahovanie lanom. Naši žiaci opäť potvrdili, že majú  
chuť trénovať a za sebou poctivú prípravu.

Získali sme jednu zlatú a tri strieborné medaily. V celkovom hodnotení 
škôl sme obsadili štvrté miesto. Je to pekné umiestnenie vzhľadom k 
najnižšiemu počtu žiakov na našej škole spomedzi siedmich zúčastnených 
škôl.

Umiestnenie našich detí na bodovaných miestach bolo nasledovné :

1. miesto: Sebastian Vaško – hod kriketovou loptičkou

2.miesto:  Volodymyr Mykultsia - hod kriketovou loptičkou

2. miesto: Volodymyr Mykultsia - beh na 60 m

2. miesto: družstvo chlapcov v minifutbale

5. miesto: Paulína Paulovičová - hod kriketovou loptičkou

5. miesto: družstvo dievčat vo vybíjanej

Veľkú radosť nám urobili futbalisti, keď po mnohých rokoch získali na 
olympiáde medailu.   K zlatej im chýbal iba 1 bod. Na konte mali 4 výhry a 2 
remízy. Veľká vďaka patrí pánovi Jozefovi Bartkovi staršiemu, ktorý nám 
pomáhal v trénovaní chlapcov i za vedenie futbalistov počas olympiády. 

Taktiež pani Pálkovej za prípravu počas hodín telesnej výchovy i v rámci 
ŠKD a futbalovým trénerom, ktorí trénujú družstvo prípravky .

Najlepší športovci boli ocenení medailami a diplomami.

Víťazom blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

Mgr. Daša Ábelová

riaditeľka ZŠ

druhom mieste druhom mieste 

starších žiakov.starších žiakov.

Sebastian 
Vaško na 
najvyššom 
stupni a 
Volodymyr 
Mykultsia na 
druhom mieste 
za hod 
kriketovou 
loptičkou v 
kategórii 
starších žiakov.

T. Maco (dolu) – brankár,
sprava : D. Folajtár, M. Vavrinec, J. Boris, V. Mykultsia (kapitán), T. Králik, S. 

Vaško

Výtvarná súťaž
Naši žiaci sa zúčastnili 3. ročníka výtvarnej súťaže spolu so žiakmi z 

Ostrova. Každý ročník je zameraný na inú tému. Slovensko je krajina 
bohatá na kultúrno-historické opevnené a reprezentačné objekty 
bývania. Hrady, zámky, kaštiele a ich ruiny tvoria už od nepamäti 
neoddeliteľnú súčasť slovenských dejín. Preto tento rok boli témou 
slovenské hrady a zámky. Deti kreslili rôznymi technikami, a to temperou, 
hrudkou, ceruzkou i voskom.

Prvé miesto v súťaži získala Ninka Hornáková zo štvrtého ročníka, druhý 

bol Jakub Boris  z tretieho ročníka s Trenčianskym hradom a treťou 
ocenenou sa stala Timejka Vavrová, taktiež s hradom Trenčín.

Blahoželáme.

Jana Pálková

 Škola v prírode 
Dňa 11.6.-15.6. sme boli v škole v prírode - 12 žiakov a p. uč. Ábelová. 

Bolo to v Nitrianskom Rudne – v penzióne Normandia. Spolu s nami bola aj 
ZŠ Ostrov. Keď sme prišli, hneď sme sa začali vybaľovať. Ja som mala izbu s 
Timejkou, Ninkou a Katkou. Poobede sme sa zoznámili s animátormi a 
rozdelili sme sa do troch skupín. Animátori sa volali : Wexy,Majki,Bubli. Ja 
som bola v čiernom tíme s Wexy. Snažili sme sa nájsť poklad kapitána 
Barbarosu. Večer po veľmi dobrej večeri sme mali prestávku a potom bola 
diskotéka do 21:00 hod. Po nej sme sa osprchovali a išli sme spať. V utorok 
sme na raňajky mali švédske stoly. Dopoludnia sme mali prednášku s pani 
zdravotníčkou Aďou. Po nej sme išli na prechádzku okolo vodnej nádrže. 
Popoludní sme mali s animátormi veľmi zábavný program. Večer sme mali 
rôzne súťaže. Mohli sme písať aj pirátsku poštu. V stredu ráno sme išli s p. 
učiteľkami do sklárne, ktorá sa volala Sklený sen. Kupovali sme si tam 
rôzne výrobky zo skla. Popoludňajší 
program sa nám veľmi nevydaril, 
lebo nám začalo pršať, tak sme mali 
inú zábavu, ktorá sa konala na 
izbách. Mali sme si vymyslieť rôzne 
remeslá. My sme boli maliarstvo. Za 
prácu sme dostávali odmenu. 
Štvrtok predpoludním sme sa učili a 
boli sme v bazéne. Popoludní sme 
sa premiestnili von, kde sme hľadali 
poklad s pomôckou. Večer nám 
oznámili výsledky celotáborovej 
hry a bola diskotéka. Po nej bola 
pekná rozlúčka, pri ktorej skoro 
všetci plakali. V piatok ráno sme 

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Katedrály svätého Emeráma, ale nepodarilo sa nám dostať dovnútra, lebo 
práve bola obedná prestávka. Potom sme si kúpili suveníry. Z nádvoria bol 
pekný výhľad na mesto, ale aj na vrch Zobor. Na hrade bola aj studňa, do 
ktorej sa hádzali mince a mala 60 m. Vedľa studne bolo súsošie „Posledná 
Večera“. Z hradu sme zišli pár schodov a prišli sme do reštaurácie. Tam sme 
už mali pripravený slepačí    vývar a kuracie mäso s ryžou. Obed mi veľmi 
chutil. Po obede sme išli do mestského parku, kde boli kozičky, ovečky, 
somárik. Keď sme ich nakŕmili a pohladkali, nastúpili sme do autobusu a 
cestovali sme naspäť do školy. V škole sme si popozerali suveníry. Výlet sa 
mi veľmi páčil.

Jakub Boris

žiak 3. ročníka

Výlet do Nitry
Do Nitry sme dorazili okolo štvrť na deväť. Najskôr sme išli do divadla 

Karola Spišáka na predstavenie Tilda, ktoré bolo hrané podľa známeho 
filmu Matilda. Keď sa predstavenie skončilo, išli sme na prechádzku v 
uliciach Nitry,  kde sme videli nové Divadlo Andreja Bagara. Potom 
nasledovala dlhá výprava na Nitriansky hrad. Tam sme si kúpili suveníry. 
Prezreli sme si drevené sochy poslednej večere Ježiša Krista. Našli sme aj 
hlbokú studňu, do ktorej niektorí hádzali mince pre šťastie. Z celého 
areálu hradu bolo vidieť vrch Zobor. Potom nasledoval veľmi chutný obed 
v reštaurácii pod hradom. Mali sme ešte  čas ísť do školy, tak sme  sa 
zastavili pri malom ranči s kozami, ovcami a jedným somárom. Jednej koze 
som dal meno Rozálka. No a nakoniec nasledovala zábavná cesta 
autobusom. Unavení a plní zážitkov sme bezpečne dorazili do Orvišťa. 
Výlet sa mi veľmi páčil.

Dominik Folajtár

žiak 4. ročníka

Podujatie "Babka a kocúrik Gíra" v Piešťanoch

Dňa 23.5. sa žiaci 1.,2. a 3. ročníka zúčastnili podujatia s názvom "Babka a 
kocúrik Gíra"

v rámci X. ročníka festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok. S 
knižkou Babka a kocúrik Gíra od Libuše Friedovej sme sa oboznámili v 
škole na hodinách čítania aj v školskom klube detí. Je o šťastnom 
spolunažívaní  spisovateľky a kocúrika, z ktorého sa vďaka paničkinej láske 
a fantázii stal mudrc, priateľ a rozprávkový hrdina. Veselé príbehy 
narozprávala pre rozhlas herečka Zuzana Krónerová, s ktorou sme sa  
stretli na besede v Piešťanoch. Porozprávala nám o spisovateľke, ktorú 
poznala osobne cez jej dcéru. Spoznali sme aj  rozhlasovú režisérku Táňu 
Tadlánkovú a zvukárku Ľubicu Olšovskú, ktoré nám porozprávali o svojej 
práci.

dostali podpisy od animátorov. Potom sme si zbalili veci a išli sme domov. 

Veľmi sa mi tam páčilo. 

Vanesa Táborská žiačka 3. ročníka 
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Študentky, ktoré besedu moderovali, nám zahrali divadielko. Nakoniec 
sme si pochutili na malom občerstvení a spoločne sme sa odfotografovali. 
Z tejto milej akcie sme odchádzali veselí a  plní pekných dojmov.

Mgr. Daša Ábelová

riaditeľka ZŠ

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Športová olympiáda neplnoorganizovaných 
škôl okresu Piešťany

Základná škola sa zúčastnila dňa 22.5. 2018 v Trebaticiach  XX. ročníka  
Športovej olympiády neplnoorganizovaných škôl okresu Piešťany za 
účasti približne 250 detí zo základných škôl Dolný Lopašov, Dubovany, 
Krakovany, Ostrov, Trebatice, Veselé a Veľké Orvište.

Žiaci súťažili v týchto disciplínach: beh na 60 m, beh na 500 m, hod 
kriketovou loptičkou, vybíjaná dievčat a minifutbal chlapcov. Doplnkovou 
disciplínou bolo preťahovanie lanom. Naši žiaci opäť potvrdili, že majú  
chuť trénovať a za sebou poctivú prípravu.

Získali sme jednu zlatú a tri strieborné medaily. V celkovom hodnotení 
škôl sme obsadili štvrté miesto. Je to pekné umiestnenie vzhľadom k 
najnižšiemu počtu žiakov na našej škole spomedzi siedmich zúčastnených 
škôl.

Umiestnenie našich detí na bodovaných miestach bolo nasledovné :

1. miesto: Sebastian Vaško – hod kriketovou loptičkou

2.miesto:  Volodymyr Mykultsia - hod kriketovou loptičkou

2. miesto: Volodymyr Mykultsia - beh na 60 m

2. miesto: družstvo chlapcov v minifutbale

5. miesto: Paulína Paulovičová - hod kriketovou loptičkou

5. miesto: družstvo dievčat vo vybíjanej

Veľkú radosť nám urobili futbalisti, keď po mnohých rokoch získali na 
olympiáde medailu.   K zlatej im chýbal iba 1 bod. Na konte mali 4 výhry a 2 
remízy. Veľká vďaka patrí pánovi Jozefovi Bartkovi staršiemu, ktorý nám 
pomáhal v trénovaní chlapcov i za vedenie futbalistov počas olympiády. 

Taktiež pani Pálkovej za prípravu počas hodín telesnej výchovy i v rámci 
ŠKD a futbalovým trénerom, ktorí trénujú družstvo prípravky .

Najlepší športovci boli ocenení medailami a diplomami.

Víťazom blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

Mgr. Daša Ábelová

riaditeľka ZŠ

druhom mieste druhom mieste 

starších žiakov.starších žiakov.

Sebastian 
Vaško na 
najvyššom 
stupni a 
Volodymyr 
Mykultsia na 
druhom mieste 
za hod 
kriketovou 
loptičkou v 
kategórii 
starších žiakov.

T. Maco (dolu) – brankár,
sprava : D. Folajtár, M. Vavrinec, J. Boris, V. Mykultsia (kapitán), T. Králik, S. 

Vaško
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bohatá na kultúrno-historické opevnené a reprezentačné objekty 
bývania. Hrady, zámky, kaštiele a ich ruiny tvoria už od nepamäti 
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„Starí páni“ opäť v akcii...
 O týždeň neskôr 16. júna sa vybrali naši „Starí páni“ do V. Bielic, kde sa 

stretli proti domácim rovesníkom. Oproti zápasu s Červeníkom sa nás 

zišlo menej hráčov. Domácim hráčom vypomáhal aj slovenský 

reprezentant Denis Vavro. Ten momentálne oblieka dres dánskeho 

mužstva FC Kodaň. Jeden polčas hral za domácich a jeden za nás. Zápas 

nakoniec vyhrali domáci 5:3, keď polčas bol 4:1. 

 Po zápase bolo pripravené občerstvenie, ktoré sa skončilo v pohode. V 

neskorších večerných hodinách sa súperi pobrali na cestu domov. Už sa 

tešíme na odvetu, ktorá sa bude konať tradične na hody, v sobotu 11. 

augusta. 

Všetkých Vás srdečne pozývame.

 Jozef Valo 

 zástupca starostu 

„Starí páni“ v akcii....

 V sobotu 9. júna 2018 odohrali priateľské futbalové stretnutie naši „Starí 
páni“. Za súpera mali rovesníkov z Červeníka. Zápas bol vyrovnaný a 
napokon skončil spravodlivo remízou 3:3, keď polčas bol 1:1. 

 Po zápase si obidve mužstvá posedeli pri chutnom guláši a pive. Po 
občerstvení sa súper pobral na cestu domov... 

 Jozef Valo

zástupca starostu

Vážení futbaloví priatelia,
pred začínajúcim novým ročníkom 2018/2019 je ten správny čas, aby sa 

zhodnotil ten predchádzajúci. V súťažiach ObFZ Trnava sme mali v ročníku 
2017/2018 dve mládežnícke družstva, a to v 5. lige družstvo žiakov U 15 a 
družstvo prípravky U 13. Obe družstvá sa po súťaži umiestnili zhodne na 
10. mieste, pričom treba zdôrazniť, že pred súťažou družstvo U-15 bolo 
poskladané len jeden rok a naša prípravka mala prežiť svoj premiérový 
ročník. Obe družstvá sa stabilizovali a pripravujú sa na svoj ďalší súťažný 
ročník. Vzhľadom k tomu, že         v tomto ročníku sme nemali zastúpenie v 
seniorskej kategórie, vznikol priestor na investovanie finančných 
prostriedkov do futbalového areálu. Vybudovali sa umelé zavlažovanie na 
vedľajšej aj hlavnej hracej ploche. Tiež sa nám podarilo vybudovať vedľa 
hlavnej hracej plochy skladový priestor, ktorý môže poslúžiť ako šatňa na 
prezliekanie. A napokon aj za pomoci sponzorov sme materiálne 
zabezpečili mládežnícke družstvá.

Starostlivosť o areál a trávnik, nová šatňa a zavlažovanie, bezpečnostné 
sitá za bránkami, čas na zamyslenie sa a hlavne vstup kvalitného partnera 
(Futbalová škola Róberta Hanka) boli základným pilierom toho, že v 
ročníku 2018/2019 sme okrem spomenutých družstiev prihlásili aj 
mládežnícke družstvo U-19 a družstvo mužov. Ak obe nové družstvá 
skutočne nastúpia na svoj súťažný ročník, tak náš klub, ktorý oslávi v tomto 
roku 90 rokov od založenia, sa môže popýšiť štyrmi družstvami v súťažiach 
ObFZ Trnava. A čo je tiež veľmi dôležité, tak máme ďalšie nesúťažné 
družstvo predprípravky pod vedením skôr spomenutej školy Róberta 
Hanka. Kontinuita v klube, práca s mládežou a zvyšujúca sa kvalita 
tréningového procesu tým správnym smerom umocňujú dôvod na oslavu. 
Preto Vás všetkých pozývam do areálu TJ Slovan Veľké Orvište na hodové 
zápasy, ktoré sa budú konať v dňoch 11. a 12.8.2018 ako oslava 90 rokov 
futbalu v obci.

Pavol Paulovič - predseda TJ, starosta obce

DHZO Veľké Orvište
     Vážení spoluobčania, dovoľte mi informovať Vás o činnosti hasičov v 

období apríl až jún  2018.

Tu všade sme sa mohli stretnúť:  

21.4.2018  Deň Zeme v Blatinách21.4.2018  Deň Zeme v Blatinách21.4.2018  Deň Zeme v Blatinách

28.4.2018  Stavanie mája28.4.2018  Stavanie mája28.4.2018  Stavanie mája

- 4. mája  pri polievaní obecnej zelene na námestí

- 5. mája o 20:00 h sa v KD uskutočnil 3. Hasičský ples 

- 8. mája  o 9:00 h sa v Piešťanoch  uskutočnilo celookresné cvičenie 
DHZ, HaZZ a SVP  s témou „Použitie protipovodňových prostriedkov  
pridelených DHZO“ 

Okresný riaditeľ OR HaZZ  Peter Galbo a veliteľ cvičenia príslušník HaZZ a 
zároveň člen DHZ Veľké Orvište Andrej Šiška 

Tesne pred začiatkom cvičeniaTesne pred začiatkom cvičeniaTesne pred začiatkom cvičenia

Členovia DHZO Veľké Orvište Vladimír Vavrinec a Jozef Šiška spolu s 
členmi DHZO Bašovce Lukášom Šandrikom a Mariánom Snohom

Celkom  17 DHZ, 20 ks hasičskej techniky a viac ako 100 zúčastnených 
cvičiacich členov DHZ 

- dňa 12. mája 2018 sa v zasadačke Domu Dobrovoľnej požiarnej ochrany 
Slovenskej republiky uskutočnilo odovzdávanie ocenení Rad sv. Floriána, 
ktoré Prezídium DPO SR schválilo na základe návrhov krajských organizácií 
DPO SR resp. z vlastného podnetu.

Ocenenia si prítomní prevzali z rúk prezidenta DPO SR Pavla Ceľucha a 
generálneho sekretára DPO SR Vendelína Horvátha.

V roku 2018 Prezídium DPO SR schválilo Rad sv. Floriána aj pre dlhoročnú 
členku a funkcionárku DPO SR Martu Bartošovú, DHZ Veľké Orvište, ÚzO 
DPO SR Piešťany

- dňa 1.6.2018 členovia DHZ odčerpali za pomoci techniky Iveco Daily 
CAS15 a čerpadla Tohatzu dažďovú vodu  na Topoľovom a z hlavnej cesty 
pri vjazde na Tálovú. Výjazdu sa zúčastnil Jozef Šiška, Emerencia Kollárová, 
Bohuš Kollár a Marián Šiška.

28.6.2018  Stredoveké dni v Hlohovci

Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!

DHZO Veľké Orvište
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reprezentant Denis Vavro. Ten momentálne oblieka dres dánskeho 

mužstva FC Kodaň. Jeden polčas hral za domácich a jeden za nás. Zápas 

nakoniec vyhrali domáci 5:3, keď polčas bol 4:1. 

 Po zápase bolo pripravené občerstvenie, ktoré sa skončilo v pohode. V 

neskorších večerných hodinách sa súperi pobrali na cestu domov. Už sa 

tešíme na odvetu, ktorá sa bude konať tradične na hody, v sobotu 11. 

augusta. 

Všetkých Vás srdečne pozývame.

 Jozef Valo 

 zástupca starostu 

„Starí páni“ v akcii....

 V sobotu 9. júna 2018 odohrali priateľské futbalové stretnutie naši „Starí 
páni“. Za súpera mali rovesníkov z Červeníka. Zápas bol vyrovnaný a 
napokon skončil spravodlivo remízou 3:3, keď polčas bol 1:1. 

 Po zápase si obidve mužstvá posedeli pri chutnom guláši a pive. Po 
občerstvení sa súper pobral na cestu domov... 

 Jozef Valo

zástupca starostu

Vážení futbaloví priatelia,
pred začínajúcim novým ročníkom 2018/2019 je ten správny čas, aby sa 

zhodnotil ten predchádzajúci. V súťažiach ObFZ Trnava sme mali v ročníku 
2017/2018 dve mládežnícke družstva, a to v 5. lige družstvo žiakov U 15 a 
družstvo prípravky U 13. Obe družstvá sa po súťaži umiestnili zhodne na 
10. mieste, pričom treba zdôrazniť, že pred súťažou družstvo U-15 bolo 
poskladané len jeden rok a naša prípravka mala prežiť svoj premiérový 
ročník. Obe družstvá sa stabilizovali a pripravujú sa na svoj ďalší súťažný 
ročník. Vzhľadom k tomu, že         v tomto ročníku sme nemali zastúpenie v 
seniorskej kategórie, vznikol priestor na investovanie finančných 
prostriedkov do futbalového areálu. Vybudovali sa umelé zavlažovanie na 
vedľajšej aj hlavnej hracej ploche. Tiež sa nám podarilo vybudovať vedľa 
hlavnej hracej plochy skladový priestor, ktorý môže poslúžiť ako šatňa na 
prezliekanie. A napokon aj za pomoci sponzorov sme materiálne 
zabezpečili mládežnícke družstvá.

Starostlivosť o areál a trávnik, nová šatňa a zavlažovanie, bezpečnostné 
sitá za bránkami, čas na zamyslenie sa a hlavne vstup kvalitného partnera 
(Futbalová škola Róberta Hanka) boli základným pilierom toho, že v 
ročníku 2018/2019 sme okrem spomenutých družstiev prihlásili aj 
mládežnícke družstvo U-19 a družstvo mužov. Ak obe nové družstvá 
skutočne nastúpia na svoj súťažný ročník, tak náš klub, ktorý oslávi v tomto 
roku 90 rokov od založenia, sa môže popýšiť štyrmi družstvami v súťažiach 
ObFZ Trnava. A čo je tiež veľmi dôležité, tak máme ďalšie nesúťažné 
družstvo predprípravky pod vedením skôr spomenutej školy Róberta 
Hanka. Kontinuita v klube, práca s mládežou a zvyšujúca sa kvalita 
tréningového procesu tým správnym smerom umocňujú dôvod na oslavu. 
Preto Vás všetkých pozývam do areálu TJ Slovan Veľké Orvište na hodové 
zápasy, ktoré sa budú konať v dňoch 11. a 12.8.2018 ako oslava 90 rokov 
futbalu v obci.

Pavol Paulovič - predseda TJ, starosta obce

DHZO Veľké Orvište
     Vážení spoluobčania, dovoľte mi informovať Vás o činnosti hasičov v 

období apríl až jún  2018.

Tu všade sme sa mohli stretnúť:  

21.4.2018  Deň Zeme v Blatinách21.4.2018  Deň Zeme v Blatinách21.4.2018  Deň Zeme v Blatinách

28.4.2018  Stavanie mája28.4.2018  Stavanie mája28.4.2018  Stavanie mája

- 4. mája  pri polievaní obecnej zelene na námestí

- 5. mája o 20:00 h sa v KD uskutočnil 3. Hasičský ples 

- 8. mája  o 9:00 h sa v Piešťanoch  uskutočnilo celookresné cvičenie 
DHZ, HaZZ a SVP  s témou „Použitie protipovodňových prostriedkov  
pridelených DHZO“ 

Okresný riaditeľ OR HaZZ  Peter Galbo a veliteľ cvičenia príslušník HaZZ a 
zároveň člen DHZ Veľké Orvište Andrej Šiška 

Tesne pred začiatkom cvičeniaTesne pred začiatkom cvičeniaTesne pred začiatkom cvičenia

Členovia DHZO Veľké Orvište Vladimír Vavrinec a Jozef Šiška spolu s 
členmi DHZO Bašovce Lukášom Šandrikom a Mariánom Snohom

Celkom  17 DHZ, 20 ks hasičskej techniky a viac ako 100 zúčastnených 
cvičiacich členov DHZ 

- dňa 12. mája 2018 sa v zasadačke Domu Dobrovoľnej požiarnej ochrany 
Slovenskej republiky uskutočnilo odovzdávanie ocenení Rad sv. Floriána, 
ktoré Prezídium DPO SR schválilo na základe návrhov krajských organizácií 
DPO SR resp. z vlastného podnetu.

Ocenenia si prítomní prevzali z rúk prezidenta DPO SR Pavla Ceľucha a 
generálneho sekretára DPO SR Vendelína Horvátha.

V roku 2018 Prezídium DPO SR schválilo Rad sv. Floriána aj pre dlhoročnú 
členku a funkcionárku DPO SR Martu Bartošovú, DHZ Veľké Orvište, ÚzO 
DPO SR Piešťany

- dňa 1.6.2018 členovia DHZ odčerpali za pomoci techniky Iveco Daily 
CAS15 a čerpadla Tohatzu dažďovú vodu  na Topoľovom a z hlavnej cesty 
pri vjazde na Tálovú. Výjazdu sa zúčastnil Jozef Šiška, Emerencia Kollárová, 
Bohuš Kollár a Marián Šiška.

28.6.2018  Stredoveké dni v Hlohovci

Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!

DHZO Veľké Orvište
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Piešťan, ktorý vylovil zo Záhumnia kapra o hmotnosti 6,82 kg/82 cm. 
Jeden centimeter dĺžky ryby rozhodol o jeho druhom mieste. Za to si z 
preteku odniesol poukaz v hodnote 100 eur od Rybárske potreby pani 
Lipková a samozrejme pamätný pohár za druhé miesto. Šampiónom 
preteku sa stal už tu raz spomínaný SLAVIŠA PETROVIČ, ktorý počas 
preteku zdolal kapra o váhe 7,20 kg/76 cm. Ako víťaz si odniesol poukaz v 
hodnote 200 eur od Rybárstvo Jozef Fekete z Vrbového a pohár pre víťaza 
preteku. Tak isto jeho meno bolo navždy vyryté aj na putovný pohár 
preteku Orvišťský Šupináč. Keďže Slaviša je aj minuloročný víťaz, zostáva 
mu preteky vyhrať aj o rok a putovný pohár bude navždy jeho.

 Členovia RZ Záhumnie ďakujú všetkým zúčastneným, či už pretekárom, 
ale aj návštevníkom za záujem o naše akcie, na ktorých vás aj v budúcnosti 
veľmi radi privítame.

 Na záver by som chcel dodať, že sme na Záhumní vyvŕtali novú studňu, 
tá stará už nevyhovovala, a predĺžili sme prístrešok relaxačno-oddychovej 
zóny, kde sa v týchto dňoch kladie zámková dlažba, ktorú nám poskytla 
obec, za čo chceme veľmi pekne poďakovať obecnému zastupiteľstvu a 
starostovi obce p. Pavlovi Paulovičovi.

Petrov Zdar.

 Norbert Michel -  tajomník RZ Záhumnie vo Veľkom Orvišti

ŠPORT, HASIČI a RYBÁRI

JARNÉ AKTIVITY NA RYBNÍKU ZÁHUMNIE 
2018

Po sérii jarných prívlačových pretekov sme začali zabezpečovať násadu 
kapra na novú sezónu a blížiace sa kaprové preteky. Tak ako sa už stalo 
zvykom, aj v tomto roku sme usporiadali kaprové preteky Orvišťský 
Šupináč 2018. Bol to 8. ročník týchto populárnych pretekov. Zúčastnilo sa 
58 pretekárov z celého Slovenska. Medzi nimi sme opäť privítali aj dvoch 
zástupcov z družobnej obce Šakvice. Pred pretekmi sme do rybníka 
Záhumnie nasadili 10 metrákov kapra. 700 kg boli ryby 1,8 – 2,5 kg a 
zvyšné boli krásavci nad 5kg. Členovia RZ Záhumnie zabezpečili pre 
všetkých prítomných bohaté občerstvenie, či už pečené cigáro, špičkový 
hovädzí guláš a v neposlednom rade chutné pečené pstruhy. Tak isto bol 
zabezpečený aj pitný režim.

 V sobotu 28. apríla v skorých ranných hodinách sa začali pretekári 
schádzať na rybníku, aby si vylosovali svoje miesta lovu a o 7:30 h sa 
paráda začala. 

Tento rok sme po prvýkrát odmenili pretekára, ktorý z vody vylovil aj 
prvého mierového kapra. Asi po piatich minútach od začiatku lovu sa to 
podarilo Slavišovi Petrovičovi z Piešťan. V jeho podberáku skončil 52 cm 
šupináč. Netrvalo dlho a z vody sa začali loviť ďalšie a ďalšie ryby. Každý 
pretekár si mohol počas preteku privlastniť 
jedného kapra od 45 – 60 cm. Túto možnosť 
využilo 15 pretekárov. Kapor, ktorý mal nad 
60 cm, sa odvážil a pustil späť do vody a do 
preteku sa započítal. Počas preteku sa 
zdolalo 153 kaprov, z  toho bolo 98 
mierových. Najviac kaprov zdolal Zdeňek 
Jakubčík zo Šakvic, za čo si odniesol vak na 
udice. O 15:00 h sa pretek ukončil a mohlo 
nasledovať váženie úlovkov. V tomto 
preteku boli odmenení prví šiesti pretekári s 
najťažším kaprom.

 Na šiestej priečke sa umiestnil Peter Chudý 
ktorý zdolal kapra o váhe 6,30 kg/80 cm. Na 
piatom mieste skončil Ľubko Zubák s kaprom 
6,54 kg/80 cm. Obaja si odniesli dvojkazetu 
špičkového vína. Ako štvrtý v poradí skončil 
Martin Balaga, na jeho udici skončil kapor o 
váhe 6,56 kg/76 cm, za čo sa mu ušiel poukaz 
od Pneuservis Vojtech Dekan v hodnote 50 
eur. Na bronzovej priečke skončil Laco Košút 
z Piešťan, ktorý zdolal kapra 6,82 kg/81 cm. 
Jeho odmena bola 50 eur v hotovosti a 
p a m ä t n ý  p o h á r  z a  t r e t i e  m i e s t o . 
Vicemajstrom pretekov sa stal Ľuboš Láska z 


