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V období od 01.07.2018 do 30.09.2018 sa dožili:

80 rokov: 1 človek (1 žena)

          75 rokov: 3 ľudia (2 ženy, 1 muž)

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.

Obec Veľké Orvište mala k 30.09.2018: 1 061 obyvateľov

        70 rokov: 5 ľudí (4 ženy, 1 muž)

Od 01.07.2018 do 30.09.2018

 Zomreli: 

3 ľudia (3 ženy)

Spoločenská kronika

  Narodili sa: 

1 dieťa (1 chlapček)

október 2018

r

Jedna z nedieľ sa nám už od najranejšieho detstva tak vryla do pamäti, že 
sa na ňu nedá zabudnúť do smrti. Nezabúdame na ňu ani u nás v obci. 
Kostol vo Veľkom Orvišti z roku 1743 je zasvätený k úcte Panny Márie 
Nanebovzatej. Jej sviatok sa slávi 15. augusta. Prichádzajú kolotoče, 
pripravuje sa ihrisko, ozýva sa muzika... Upratané, napečené a ešte 
neviem, čo všetko by sa tu dalo spomenúť. Tak to musí byť, takto je to 
každý rok.

Nedeľa začala slávnostnou sv. omšou pod novovybudovaným 
prístreškom pri Dome smútku. Po sv. omši bolo pre občanov pripravené 
malé občerstvenie. Tento rok sa v našej obci oslavovalo aj 90 rokov 
futbalu. Na túto počesť boli pre fanúšikov pripravené priateľské futbalové 
zápasy, ktoré začali už v doobedňajších hodinách. O 16:45 h predniesol 
starosta obce slávnostný príhovor na futbalovom ihrisku. Potom 
nasledoval futbalový zápas našich mužov s družstvom z Dolného 
Trhovišťa. Súťaž v kopaní jedenástok, ktorú pripravil starosta obce, bola 
súčasťou osláv. Súťažiaci sa mohli zaregistrovať priamo na futbalovom 
ihrisku a zaplatiť symbolickú sumu 2 €. Prvú jedenástku premenil hráč 
„vtedy ešte“ Spartaka Trnava Ján Vlasko. Do súťaže, ktorá trvala skoro 2 
hodiny, sa zapojilo 40 účastníkov, čelili im dvaja brankári. Tí, ktorí svoj kop 
nepremenili, si mohli dokúpiť opravu. Napokon sa z víťazstva tešil Adam 
Kucharík. Druhé miesto obsadil Dalibor Kaurin a na treťom mieste skončil 
starosta našej obce Pavol Paulovič, ktorý si celú súťaž aj odmoderoval. 
Večer pokračovala zábava v Šport bare,  o ktorú sa postaral DJ DANY.

Hody vo Veľkom Orvišti

Počasie bolo krásne, teda sa naše hody tento rok vydarili. Ďakujeme 
všetkým, ktorí prispeli k tejto peknej hodovej atmosfére.

Tohtoročný program odštartoval už tradične v piatok, a to predstavením 
skupiny Váh River Band na terase miestneho pohostinstva. V sobotu sa 
pokračovalo futbalovým zápasom našich starých pánov s družstvom z 
Veľkých Bielic. Všetky malé deti mali zdarma vstup na malý reťazový 
kolotoč, na ktorom sa mohli vyšantiť až do večerných hodín. Večer sa na 
námestí obce konala tanečná zábava, do spevu a tanca hral DJ LOMBA.

Adela Jankechová - redakcia ON

Na futbalovom ihrisku vo Veľkom Orvišti sa v sobotu 8. septembra 
uskutočnil už 4. ročník BOVO olympiády. Tento rok sa opäť stretli kuchári, 

4. ročník BOVO olympiády vyhralo Veľké 
Orvište

aby si zmerali sily vo varení gulášu. Nechýbala dobrá hudba, športové 
disciplíny, ale predovšetkým výborná atmosféra.

O 8:00 h sa začalo s prípravou gulášov, súťažiaci varili zo svojich surovín a 
ingrediencií. I keď družstvá svoje recepty na guláš neprezradili, tak 
najlepšou ingredienciou bola dobrá nálada. Ako sa zapĺňali kotlíky 
surovinami, tak sa začala okolím šíriť vôňa vychádzajúca z kotlíkov. Táto 
vôňa prilákala aj množstvo divákov a neskôr aj ochutnávačov jednotlivých 
gulášov.

Starosta obce Veľké Orvište odštartoval prvú nesúťažnú disciplínu, a to 
približne pätnásťkilometrovú cyklotrasu z Veľkého Orvišťa do Ostrova, 
popri Očkove cez Podolie, Pobedim, Bašovce, naspäť do Veľkého Orvišťa v 
sprievode hasičských vozidiel. Účastníkov cyklotrasy bolo celkovo 53, 
pochvalu si zaslúži najstarší účastník tejto nesúťažnej disciplíny, p. Vincent 
Urban z Bašoviec, ktorý tento rok oslávil 80 rokov. Trasu zvládli všetci 
perfektne a veľkým potleskom sme vítali už prvých účastníkov. Po krátkom 
oddychu a občerstvení nasledovala už súťažná disciplína, a to nohejbal. Už 

- zrekonštruovali sme vykurovanie v kultúrnom dome, 
zrekonštruovali sme kanceláriu OcÚ,

Milí občania,

- vybudovali sme prístrešok pred domom smútku,

príhovor starostu obce je súčasťou každého vydania 
obecných novín. Preto aj dnes sa k Vám prihováram a 
vzhľadom k tomu, že sme pred voľbami do samospráv, tak 
Vám chcem aj heslovite       a stručne zbilancovať našu 
prácu za posledné štyri roky. Počas výkonu môjho mandátu 
a za pomoci zamestnancov obecného úradu, či poslancov 
obecného zastupiteľstva sa nám podarilo získať               z 
rôznych dotácií, grantov a fondov zhruba 450.000 Eur v asi 
20-tich projektoch. Podporilo nás Ministerstvo životného 
prostredia SR, hospodárstva, financií, školstva a aj 
Ministerstvo vnútra SR. Finančné prostriedky nám tiež 
pridelil ÚPSVaR, VÚC Trnava a menšie nadačné programy. 
Nadobudli sme techniku (Iveco Daily, protipovodňový 
vozík) pre našu DHZ vo výške zhruba 128.000 Eur. Získané 
finančné prostriedky boli účelovo viazané na konkrétne 
ciele a spolu                 s vlastnými zdrojmi sa nám podarilo 
zrealizovať tieto práce:

- zateplili sme plášť a stropy v materskej škole, vybudovali 
sme kotolňu pre základnú a materskú školu, následne sme 
v oboch budovách zrekonštruovali vykurovanie, vymenili 
okná a dvere na základnej škole, tiež zrekonštruovali 
riaditeľňu a učebňu v školskom klube, kritické múry ZŠ sme 
odizolovali od vlhkosti a vybudovali sme nové trativody, na 
školskom dvore sme vybudovali malé multifunkčné ihrisko 
s umelou trávou, prístrešok na bicykle a ochranné siete 
okolo ihrísk,

- zrekonštruovali sme verejné osvetlenie (projekt z 
predchádzajúceho obdobia), doplnili nové svetelné body, a 
taktiež chýbajúce reproduktory na rozhlas,

- osádzali sme dopravné značky, zariadenia, lavičky a 
vysádzali zeleň.

Okrem toho sme zabezpečovali riadny chod našej obce, 
odstraňovali havárie a operatívne riešili vzniknuté 

- zrekonštruovali sme klub seniorov,

- vybudovali sme zhruba 450 m nového chodníka, 
zrekonštruovali sme 350 m starého chodníka, a popritom 
sme  riešili odvodnenie komunikácie pozdĺž hlavnej cesty 
(osadením nových vsakovacích jám),

Na záver chcem poďakovať poslancom OcZ, všetkým zamestnancom 
obce za podporu a spoluprácu, tiež všetkým právnickým subjektom a 
všetkým občanom, ktorí boli nápomocní našej obci. Skutočne sme urobili 
toho omnoho viac ako som napísal. Ten kto chce vidieť, ten aj vidí.

Všetkých Vás pozývam dňa 10.11.2018 k volebným urnám, aby ste 
svojim hlasom rozhodli o zložení poslancov OcZ pre ďalšie volebné 
obdobie. Veď práve oni  rozhodujú o základných otázkach života v obci.

Do budúcna pripravujeme: legalizáciu a modernizáciu zberného dvora 
za obecným úradom, rekonštrukciu domu smútku, rekonštrukciu 
požiarnej zbrojnice, novú individuálnu bytovú výstavbu, postupnú 
rekonštrukciu chodníkov a komunikácií.

Napokon prajem Vám všetkým krásne prežitie vianočných sviatkov v 
kruhu najbližších.

Pavol Paulovič, PhDr. – starosta obce

problémy. Podporovali sme naše združenia DHZ Veľké Orvište, RZ 
Záhumnie a TJ Slovan Veľké Orvište, ktorým patrí vďaka za 
reprezentovanie našej obce a sčasti aj za zabezpečenie kultúrneho a 
športového vyžitia. Veľká vďaka patrí najmä členom DHZ, ktorí pomáhali 
pri každej kultúrnej akcii, a tiež pri odstraňovaní následkov po výdatných 
zrážkach, víchriciach a aj pri nadmernom suchu.
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ingrediencií. I keď družstvá svoje recepty na guláš neprezradili, tak 
najlepšou ingredienciou bola dobrá nálada. Ako sa zapĺňali kotlíky 
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- zateplili sme plášť a stropy v materskej škole, vybudovali 
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Záhumnie a TJ Slovan Veľké Orvište, ktorým patrí vďaka za 
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Víťazom 4. ročníka BOVO olympiády sa stal domáci tím Veľké Orvište, 
druhé miesto si statočne vybojoval tím z Ostrova a tretia priečka na stupni 
víťazov patrila družstvu z Bašoviec.

Adela Jankechová - redakcia ON

Porotcovia (starostka obce Banka, starosta obce Krakovany a starosta 
obce Modrovka), a gurmáni (Kamil Knapec za obec Veľké Orvište, Zoltán 
Bakó za obec Ostrov a Peter Borovský za obec Bašovce) to skutočne vôbec 
nemali ľahké. Po 16:00 h prišli s celkovým vyhodnotením. Najlepší guláš 
navaril p. Peter Klčo z Ostrova, náš „gulášmajster“ Peťo Djenka s p. 
Milošom Macom skončili na peknom druhom mieste.

Touto cestou ďakujeme všetkým súťažiacim, všetkým, ktorí prišli, 
podporili túto akciu aj náš víťazný tím a vytvorili fantastickú atmosféru. 
Kto má chuť súťažiť a myslí si, že ten jeho guláš je najlepší, môže si to 
vyskúšať budúci rok v Ostrove.

tradične nechýbalo na tejto olympiáde kopanie jedenástok, kopanie na 
presnosť, hod vrecom slamy, BOVO triatlon, (bez) orientačný beh, BOVO 
maškrta či dramatické okamihy pri preťahovaní lanom, kde sa rozhodlo o 
víťazovi tohtoročnej olympiády. Medzičasom sa odobrali vzorky z gulášov 
na ochutnávku a hodnotenie. Zatiaľ čo sa súťažiaci zapájali do jednotlivých 
disciplín, deti si užívali krásnu slnečnú sobotu na nafukovacej šmýkačke a 
taktiež obdivovali umenie sokoliarov.

Zo života seniorov
Po úspešnom výlete do Vysokých Tatier na Hrebienok na prehliadku 

Ľadových domov sme sa znovu vybrali na jednodňový výlet do našich 
krásnych veľhôr. Tentokrát sme sa vybrali na Štrbské pleso. Vlakom z 
Piešťan do Štrby, odtiaľ zubačkou na Štrbské pleso. Nakoľko v ten deň bola 
na zubačke výluka z dôvodu údržby, tak nás na Štrbské pleso odviezli 
kyvadlovou dopravou autobusmi. Počasie nám v ten deň veľmi prialo, 
bolo krásne a teplúčko. Urobili sme si krásnu prechádzku okolo celého 
jazera. Potom po skupinách sme sa individuálne poprechádzali po okolí 
mostíkov, občerstvili sa a pobrali sme sa na železničnú stanicu Štrbské 
pleso a zubačkou do Štrby. Popoludní už premávala. Do Piešťan sme prišli 
vo večerných hodinách. Všetkým účastníkom sa výlet páčil, hneď sa 
vypytovali, kam pôjdeme na budúce. Takže mám záväzok porozmýšľať nad 
nejakým zaujímavým miestom.

Gabriela Michelová - vedúca klubu seniorov

Pri prechádzke som si všimla Sabínku Mokošovú, ktorá robila „mlynské 
kolesá“ asi 5krát za sebou na dláždenej ceste pri dome, kde býva. Bola s 
maminkou a mladším bračekom Stankom.  Povedala, že cvičenie ju veľmi 
baví a chcela by sa v gymnastike zdokonaľovať.

Jej mama Janka o nej prezradila že: Sabínka má 7 rokov, chodí do 1. triedy 
vo Veľkom Orvišti. V škole má najradšej výtvarnú výchovu, telesnú 
výchovu a matematiku. Je veselé, usmievavé dievčatko, ktoré má 
všestranné záujmy, ako cvičenie, bicyklovanie, skákanie na trampolíne. 
Má veľmi rada zvieratá – najmä psíka Sofiu, s ktorou vyrastala od malička. 

Deti a pohyb – to k sebe patrí. Chcem vám predstaviť 3 šikovné deti, pre 
ktoré je pohyb súčasťou ich života a hlavne, že to robia  len tak  -  pre 
radosť, z  vlastnej vôle.

Žijú medzi nami

Najnovšie jej pribudlo malé mačiatko. Má veľmi rada malé deti, rada chodí 
do školy a neustále je  v pohybe. Chodí na gymnastiku a navštevuje ZUŠ – 
tanečný krúžok.

 Ďalšie 2 pohybové talenty – Emmu Doktorovú a Emmu Kráľovičovú som 
si všimla na hodovej slávnosti, keď si na tráve skúšali zložité gymnastické 
cviky. Emma Kráľovičová urobila bez problémov „šnúru“, mostík, premet, 
mlynské kolesá, salto a nerobí jej problém napodobniť tzv. „hadiu ženu“. 
Mladšia – Emma Doktorová to zvládla rovnako výborne. A to len tak hneď 
– bez prípravy a v rifliach.

Prezradili mi, že sú kamarátky a tieto cviky sa naučili samy.  Stretnú sa 
doma a spolu cvičia podľa internetu už dva roky. Dozvedela som sa, že 
Emma Doktorová, má 11 rokov, navštevuje VI. A triedu na ZŠ Brezovej v 
Piešťanoch a jej dobrá kamarátka 13-ročná Emma Kráľovičová, je žiačka 
VII. B triedy a chodí rovnako do ZŠ Brezová v Piešťanoch.

Ešte raz veľká vďaka všetkým, ktorí túto krásnu, neopakovateľnú a 
dojímavú svätú omšu s pohostením tak obetavo pripravili.

Náš kostolík je zasvätený „Nanebovzatej Panne Márii“ a vtedy máme 
takzvané hody. Pre rozsiahlu rekonštrukciu kostola sme slávnostnú svätú 
omšu slávili vonku – pod novovybudovaným prístreškom pri márnici. 
Počasie nám prialo a všetko bolo nádherne a starostlivo pripravené. 
Vďaka patrí každému, kto sa na tomto nezabudnuteľnom obrade podieľal. 
Prostredie, hudba, kvety, kázeň – bola to nádhera a skutočne 
nezabudnuteľný zážitok. Po svätej omši nás čakalo občerstvenie v podobe 
chutných koláčikov a vínka. Bola to chvíľa ako stvorená na krátke 
zastavenie sa a rozhovor s príbuznými a priateľmi. Domov sme odchádzali 
spokojní, naplnení láskou, šťastím a s malou kytičkou posvätených kvetov.

Mária Šišková – Michalová

Očami občana

Náš kostolík

A keď zazvonil zvon, veľmi rýchlo sa naplnil on.

dovnútra som sa často predierala.

pamätá si všetkých ľudí, čo prešli jeho dvermi.

Keď som bola malá -

Náš kostolík starý je už veľmi,

Mama Emmy Doktorovej, Zuzana mi o záľube svojej dcéry  prezradila, že 
okrem toho, že gymnastické prvky robí v každej voľnej chvíli, navštevuje už 
druhý rok gymnastický krúžok na škole. Okrem toho hrá aktívne basketbal 
za Piešťanské Čajočky. Jej veľkou záľubou okrem športu je aj maľovanie, 
modelovanie a vyrábanie rôznych predmetov. Jej najväčšou vášňou sú 
však kone, na ktorých rada jazdí a miluje všetko, čo je s nimi spojené. Túži 
vlastniť svojho koňa, aj napriek tomu, že si je vedomá, že je to veľmi 
náročný „koníček“. „Hoci pre výber strednej školy máme ešte pár rokov 
čas, budeme sa snažiť vybrať takú školu, aby aj napriek jej širokému 
spektru záujmov mala pre Emmku využitie aj do budúcna.“

Verím, že tento pozitívny prístup k cvičeniu bude inšpiráciou aj  pre iné 
deti, ktoré – hlavne v lete – si od počítaču nájdu cestu k pravidelnému 
cvičeniu a pohybu na čerstvom vzduchu spolu so svojimi kamarátmi.

Ing. Mária Glasnáková - redakcia ON

Eva Kráľovičová, matka Emmy, povedala, že jej dcéra sa v minulosti 
venovala plávaniu, aktívne hrala basketbal za Piešťanské Čajočky, no 
zdravotné problémy s kolenom jej to ďalej neumožnili. Toho času tancuje v 
SZUŠ v Piešťanoch hip-hop. Tanec a gymnastika ju veľmi baví a napĺňa ju 
to, čo sa odzrkadľuje na jej výkonoch. Zo športových aktivít má v obľube 
bicyklovanie, korčuľovanie a v zime snowboarduje. No nezanedbáva ani 
školu v ktorej sa jej takisto darí a doposiaľ  mala na vysvedčeniach iba 
jednotky a dvojky. „Keďže tu v Piešťanoch nemáme ZŠ so športovým alebo 
umeleckým zameraním a rada by v tom pokračovala, budeme hľadať 
takúto strednú školu, napr. v Nitre a neskôr VŠ s podobným zameraním na 
tanec, herectvo alebo dramaturgiu. Verím, že sa jej sny splnia.“
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MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Po letnom oddychu a prázdninách sme opäť v septembri privítali nový 
školský rok v našej škôlke. Tentokrát vo vynovených priestoroch. Deti 
čakala nielen nová fasáda budovy škôlky, ale aj znížené stropy v interiéri 
budovy. V septembri nastúpilo do škôlky 21 detí vo veku 3 až 6 rokov.

A čo čaká deti v škôlke na jeseň? V spolupráci s Centrom pedagogicko 
psychologického poradenstva a prevencie v Piešťanoch sa v septembri 
uskutočnila depistáž - vyšetrenie percepčných schopností reči detí.

Dňa 12.10. sme v spolupráci s kultúrnou komisiou obce vystúpili ku dňu 
seniorov a tak potešili svojím vystúpením najstarších obyvateľov obce.

V novembri sa dňa 9.11.2018 uskutoční už 9. ročník rodičovského plesu, 
výťažok ktorého pôjde aj pre deti z našej škôlky.

V spolupráci s rodičmi plánujeme v mesiaci október realizovať výstavku 
diel pod názvom - "Jeseň pani bohatá".

Začiatok školského roka v MŠ

Základná škola v  školskom roku 2018/2019

V príhovore riaditeľka školy privítala všetkých žiakov, najmä však našich 
prváčikov. Do radov školákov pribudli : Max Kováčik, Matej Kupec, Sabína 
Mokošová, Adela Vavrová a Alex Didy do 2. ročníka. Spolužiakom sa 

Nový školský rok sme zahájili 3.9.2018 za prítomnosti pána starostu 
Pavla Pauloviča, členky rady školy pani Gabiky Michelovej  a rodičov 
našich nových žiakov.

triedna učiteľka Andrea Sedláková

 2. ročník - 5 žiakov

triedna učiteľka Daša Ábelová

Spolu je na škole 22 žiakov, z toho 9 dievčat.

Anglický jazyk vyučuje pani učiteľka Andrea Sedláková, náboženskú 
výchovu pán farár Mgr. Branislav Popelka.

Školský klub detí funguje do 16.00 hod. pod vedením pani  
vychovávateľky Jany Pálkovej.

Angličtina hrou - pod vedením p. Müllerovej

- zapojenie do celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame s Osmijankom

prihovorila peknou básňou Simona Kyselová, žiačka 4. ročníka.

II. trieda:  3. ročník - 3 žiaci

Žiakov čakajú tento školský rok rôzne akcie:

- 3. ročník O-VO olympiády vo vedomostiach a športe so ZŠ Ostrov

Pán  starosta zaželal deťom veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý 
strávia v našej škole, bohaté vedomosti, pedagógom šikovných a dobrých 
žiakov.

V oboch triedach máme  interaktívnu tabuľu s pripojením na internet, 
ktorá je využívaná nielen pri  vyučovaní, ale aj počas výchovno-
vzdelávacej činnosti ŠKD. Deti majú k dispozícii 9 počítačov s pripojením 
na internet.

- vystúpenia žiakov s kultúrnym programom pri rôznych sviatkoch

I. trieda: 1. ročník - 5 žiakov (1 žiak opakuje ročník)

Škola privítala deti estetickejším prostredím - vymaľovaný školský klub 
detí, nová podlahová krytina, zakúpený bol aj nový koberec, 2 biele 
magnetické tabule a nové osvetlenie v ŠKD aj na chodbe. Vďaka patrí 
pánovi starostovi a zamestnancom obecného úradu.

Organizácia tried v školskom roku 2018/2019 je nasledovná :

Na škole pracujú 3 záujmové krúžky:

    4. ročník - 10 žiakov (z toho 1 žiačka v zahraničí)

Tvorivé dielne - pod vedením p. Sedlákovej

Pohybový krúžok - pod vedením p. Pálkovej

Mgr. Andrea Sedláková - učiteľka ZŠ

Janko Hraško
Z malého hrášku sa narodil človiečik...Takto sa začína známa rozprávka o 

Jankovi Hraškovi, na ktorej sme sa zúčastnili so žiakmi 1. - 3.ročníka dňa 
28.9.2018. Všetky deti túto rozprávku samozrejme poznali, ale na toto 
bábkové predstavenie sa veľmi tešili a príbeh o malom Jankovi sledovali so 
zatajeným dychom. Janko Hraško sa najprv vybral na pole odniesť otcovi 
obed, potom si ho bohatý pán kúpil  pre svoju dcéru a keď mu Janko cestou 
ušiel, zrazu sa ocitol v lese medzi zbojníkmi. On sa však nezľakol a svojou 
silou porazil aj zbojníckeho kapitána. Nakoniec, ako to už v rozprávkach 
býva, sa vrátil domov k svojim rodičom a žili spolu šťastne. Príbeh bol 
zábavný, poučný a veselý.

Dňa 24. septembra 2018 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili na 
divadelnej slovensko-anglickej rozprávke "Smelý zajko v Afrike" v Dome 
umenia v Piešťanoch. Pokračovanie tejto najslávnejšej detskej knihy 
Jozefa Cígera Hronského je príbeh zajka a jeho ženy na potulkách svetom. 
Popri Váhu prejdú Slovenskom do Bratislavy , odtiaľ do Čierneho mora a v 
bruchu žraloka  sa doplavia do Afriky.

A bold rabbit in Africa

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 

2018 v čase od       07:00 – 22:00 h v Klube seniorov vo Veľkom Orvišti.

Ing. Jana Gonová - učiteľka MŠ

Pre deti sú naplánované aj výchovné koncerty, aby sa takto deti 
oboznámili s ľudovými piesňami, tancami a inými zvykmi.

V mesiaci december máme naplánované nielen vystúpenie k Mikulášu, 
ale aj prípravu k vianočným trhom, ktoré budú v areáli MŠ.

- informatická súťaž iBobor a matematická súťaž Matematický klokan

- návštevy podujatí v Mestskej knižnici v Piešťanoch

- zapájanie do celoslovenských výtvarných súťaží počas celého roka

- návštevy kultúrnych podujatí v Dome umenia v Piešťanoch

- vianočné trhy 11.12.2018

- pravidelné návštevy obecnej knižnice

Daša Ábelová - riaditeľka ZŠ

- detský karneval vo fašiangovom období

- účasť na športovej olympiáde neplnoorganizovaných škôl okresu 
Piešťany v Dubovanoch

Dúfam, že sa nám tieto akcie vydaria a deťom sa budú páčiť.

- triedne, školské, okresné kolo Hollého pamätník

- zber starého papiera v jarnom období

- návšteva Starej elektrárne v Piešťanoch

Všetkým prajem veľa zdravia, úspechov a žiakom aj veľa jednotiek!

- Deň otvorených dverí

- výtvarná súťaž so ZŠ Ostrov v jarnom období

- účasť v škole v prírode Tramptária v Jasenskej doline v júni

- návšteva Detského dopravného ihriska vo Vrbovom

nepremôže ju vraj - ani atómová bomba.

Rodičia si vyspávajú a deti  -

Bo spoločná modlitba veľkú silu má,

Bude sa nám ľahšie žiť,

Pane zošli anjelov, aby naplnil sa –

zasa Tvoj dom.

a tak svoju pýchu pokorili.

a vždy sa v ňom úprimne modlievajte.

ani rodičia s deťmi.

že starých ubúda – mladí nechodia,

Teraz doba taká je, smutná som ja veľmi,

sa na počítačoch hrajú.

Mária Šišková – Michalová

By sa ľudia k modlitbe sklonili

keď sa všetci - budeme spolu modliť.

Náš kostolík v úcte majte

Tí čo sa nezmestili, vonku sa modlili.

3. Elena Horňanská, Mgr., 41 r., referentka sociálnych služieb, 
Kresťanskodemokratické hnutie

4. Dušan Kráľovič, 40 r., SZČO, nezávislý kandidát

Verím, že tak ako mne, tak aj vám skutočne záleží na ľuďoch a ďalšom 
rozvoji našej obce. Dokážte to svojou prítomnosťou na voľbách.

1. Pavol Paulovič, PhDr., 42 r., starosta Obce Veľké Orvište, nezávislý 
kandidát

6. Gabriela Michelová, 73 r., dôchodkyňa, nezávislá kandidátka

7. Boris Pohořelský, 22 r., inštruktor sociálnej práce, sanitár, 
opatrovateľ, nezávislý kandidát

9. Pavol Táborský, 64 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát

Zoznam kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva
vo Veľkom Orvišti:

1. Peter Djenka, 46 r., SZČO, Slovenská národná strana

2. Mária Glasnáková, Ing., 66 r., dôchodkyňa, nezávislá kandidátka

8. Marián Šiška, Ing., 45 r., obchodný manažér, Slovenská národná 
strana

10. Jozef Valo, 53 r., predajca-skladník, Slovenská národná strana

Zoznam kandidátov pre voľby starostu obce Veľké Orvište:

11. Jaroslav Vavrinec, 33 r., referent, administratívny pracovník-
skladník, Slovenská národná strana

Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.

Pavol Paulovič, PhDr. - starosta obce

5. Marta Kráľovičová, 68 r., diplomovaná sestra, nezávislá kandidátka

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
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Po letnom oddychu a prázdninách sme opäť v septembri privítali nový 
školský rok v našej škôlke. Tentokrát vo vynovených priestoroch. Deti 
čakala nielen nová fasáda budovy škôlky, ale aj znížené stropy v interiéri 
budovy. V septembri nastúpilo do škôlky 21 detí vo veku 3 až 6 rokov.

A čo čaká deti v škôlke na jeseň? V spolupráci s Centrom pedagogicko 
psychologického poradenstva a prevencie v Piešťanoch sa v septembri 
uskutočnila depistáž - vyšetrenie percepčných schopností reči detí.

Dňa 12.10. sme v spolupráci s kultúrnou komisiou obce vystúpili ku dňu 
seniorov a tak potešili svojím vystúpením najstarších obyvateľov obce.

V novembri sa dňa 9.11.2018 uskutoční už 9. ročník rodičovského plesu, 
výťažok ktorého pôjde aj pre deti z našej škôlky.

V spolupráci s rodičmi plánujeme v mesiaci október realizovať výstavku 
diel pod názvom - "Jeseň pani bohatá".

Začiatok školského roka v MŠ

Základná škola v  školskom roku 2018/2019

V príhovore riaditeľka školy privítala všetkých žiakov, najmä však našich 
prváčikov. Do radov školákov pribudli : Max Kováčik, Matej Kupec, Sabína 
Mokošová, Adela Vavrová a Alex Didy do 2. ročníka. Spolužiakom sa 

Nový školský rok sme zahájili 3.9.2018 za prítomnosti pána starostu 
Pavla Pauloviča, členky rady školy pani Gabiky Michelovej  a rodičov 
našich nových žiakov.

triedna učiteľka Andrea Sedláková

 2. ročník - 5 žiakov

triedna učiteľka Daša Ábelová

Spolu je na škole 22 žiakov, z toho 9 dievčat.

Anglický jazyk vyučuje pani učiteľka Andrea Sedláková, náboženskú 
výchovu pán farár Mgr. Branislav Popelka.

Školský klub detí funguje do 16.00 hod. pod vedením pani  
vychovávateľky Jany Pálkovej.

Angličtina hrou - pod vedením p. Müllerovej

- zapojenie do celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame s Osmijankom

prihovorila peknou básňou Simona Kyselová, žiačka 4. ročníka.

II. trieda:  3. ročník - 3 žiaci

Žiakov čakajú tento školský rok rôzne akcie:

- 3. ročník O-VO olympiády vo vedomostiach a športe so ZŠ Ostrov

Pán  starosta zaželal deťom veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý 
strávia v našej škole, bohaté vedomosti, pedagógom šikovných a dobrých 
žiakov.

V oboch triedach máme  interaktívnu tabuľu s pripojením na internet, 
ktorá je využívaná nielen pri  vyučovaní, ale aj počas výchovno-
vzdelávacej činnosti ŠKD. Deti majú k dispozícii 9 počítačov s pripojením 
na internet.

- vystúpenia žiakov s kultúrnym programom pri rôznych sviatkoch

I. trieda: 1. ročník - 5 žiakov (1 žiak opakuje ročník)

Škola privítala deti estetickejším prostredím - vymaľovaný školský klub 
detí, nová podlahová krytina, zakúpený bol aj nový koberec, 2 biele 
magnetické tabule a nové osvetlenie v ŠKD aj na chodbe. Vďaka patrí 
pánovi starostovi a zamestnancom obecného úradu.

Organizácia tried v školskom roku 2018/2019 je nasledovná :

Na škole pracujú 3 záujmové krúžky:

    4. ročník - 10 žiakov (z toho 1 žiačka v zahraničí)

Tvorivé dielne - pod vedením p. Sedlákovej

Pohybový krúžok - pod vedením p. Pálkovej

Mgr. Andrea Sedláková - učiteľka ZŠ

Janko Hraško
Z malého hrášku sa narodil človiečik...Takto sa začína známa rozprávka o 

Jankovi Hraškovi, na ktorej sme sa zúčastnili so žiakmi 1. - 3.ročníka dňa 
28.9.2018. Všetky deti túto rozprávku samozrejme poznali, ale na toto 
bábkové predstavenie sa veľmi tešili a príbeh o malom Jankovi sledovali so 
zatajeným dychom. Janko Hraško sa najprv vybral na pole odniesť otcovi 
obed, potom si ho bohatý pán kúpil  pre svoju dcéru a keď mu Janko cestou 
ušiel, zrazu sa ocitol v lese medzi zbojníkmi. On sa však nezľakol a svojou 
silou porazil aj zbojníckeho kapitána. Nakoniec, ako to už v rozprávkach 
býva, sa vrátil domov k svojim rodičom a žili spolu šťastne. Príbeh bol 
zábavný, poučný a veselý.

Dňa 24. septembra 2018 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili na 
divadelnej slovensko-anglickej rozprávke "Smelý zajko v Afrike" v Dome 
umenia v Piešťanoch. Pokračovanie tejto najslávnejšej detskej knihy 
Jozefa Cígera Hronského je príbeh zajka a jeho ženy na potulkách svetom. 
Popri Váhu prejdú Slovenskom do Bratislavy , odtiaľ do Čierneho mora a v 
bruchu žraloka  sa doplavia do Afriky.

A bold rabbit in Africa

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 

2018 v čase od       07:00 – 22:00 h v Klube seniorov vo Veľkom Orvišti.

Ing. Jana Gonová - učiteľka MŠ

Pre deti sú naplánované aj výchovné koncerty, aby sa takto deti 
oboznámili s ľudovými piesňami, tancami a inými zvykmi.

V mesiaci december máme naplánované nielen vystúpenie k Mikulášu, 
ale aj prípravu k vianočným trhom, ktoré budú v areáli MŠ.

- informatická súťaž iBobor a matematická súťaž Matematický klokan

- návštevy podujatí v Mestskej knižnici v Piešťanoch

- zapájanie do celoslovenských výtvarných súťaží počas celého roka

- návštevy kultúrnych podujatí v Dome umenia v Piešťanoch

- vianočné trhy 11.12.2018

- pravidelné návštevy obecnej knižnice

Daša Ábelová - riaditeľka ZŠ

- detský karneval vo fašiangovom období

- účasť na športovej olympiáde neplnoorganizovaných škôl okresu 
Piešťany v Dubovanoch

Dúfam, že sa nám tieto akcie vydaria a deťom sa budú páčiť.

- triedne, školské, okresné kolo Hollého pamätník

- zber starého papiera v jarnom období

- návšteva Starej elektrárne v Piešťanoch

Všetkým prajem veľa zdravia, úspechov a žiakom aj veľa jednotiek!

- Deň otvorených dverí

- výtvarná súťaž so ZŠ Ostrov v jarnom období

- účasť v škole v prírode Tramptária v Jasenskej doline v júni

- návšteva Detského dopravného ihriska vo Vrbovom

nepremôže ju vraj - ani atómová bomba.

Rodičia si vyspávajú a deti  -

Bo spoločná modlitba veľkú silu má,

Bude sa nám ľahšie žiť,

Pane zošli anjelov, aby naplnil sa –

zasa Tvoj dom.

a tak svoju pýchu pokorili.

a vždy sa v ňom úprimne modlievajte.

ani rodičia s deťmi.

že starých ubúda – mladí nechodia,

Teraz doba taká je, smutná som ja veľmi,

sa na počítačoch hrajú.

Mária Šišková – Michalová

By sa ľudia k modlitbe sklonili

keď sa všetci - budeme spolu modliť.

Náš kostolík v úcte majte

Tí čo sa nezmestili, vonku sa modlili.

3. Elena Horňanská, Mgr., 41 r., referentka sociálnych služieb, 
Kresťanskodemokratické hnutie

4. Dušan Kráľovič, 40 r., SZČO, nezávislý kandidát

Verím, že tak ako mne, tak aj vám skutočne záleží na ľuďoch a ďalšom 
rozvoji našej obce. Dokážte to svojou prítomnosťou na voľbách.

1. Pavol Paulovič, PhDr., 42 r., starosta Obce Veľké Orvište, nezávislý 
kandidát

6. Gabriela Michelová, 73 r., dôchodkyňa, nezávislá kandidátka

7. Boris Pohořelský, 22 r., inštruktor sociálnej práce, sanitár, 
opatrovateľ, nezávislý kandidát

9. Pavol Táborský, 64 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát

Zoznam kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva
vo Veľkom Orvišti:

1. Peter Djenka, 46 r., SZČO, Slovenská národná strana

2. Mária Glasnáková, Ing., 66 r., dôchodkyňa, nezávislá kandidátka

8. Marián Šiška, Ing., 45 r., obchodný manažér, Slovenská národná 
strana

10. Jozef Valo, 53 r., predajca-skladník, Slovenská národná strana

Zoznam kandidátov pre voľby starostu obce Veľké Orvište:

11. Jaroslav Vavrinec, 33 r., referent, administratívny pracovník-
skladník, Slovenská národná strana

Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.

Pavol Paulovič, PhDr. - starosta obce

5. Marta Kráľovičová, 68 r., diplomovaná sestra, nezávislá kandidátka

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
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Jana Pálková - vychovávateľka v ŠKD

Európska noc výskumníkov 2018
Akcia sa konala tradične v posledný septembrový piatok. Tretí rok na 

našej škole robíme akcie               k tomuto dňu. Premietali sme si a 
rozprávali o svetových vedcoch, štvrtáci urobili projekt o vedcoch. Deti 
kreslili vedcov podľa opisu, robili sme fyzikálne pokusy s magnetom, 
vodou, ukázali sme si Archimedov zákon. Pozorovali sme svet pod 
mikroskopom, list, tuhu na liste, vodu, samočistiaci efekt na liste, cukor a 
svoje pozorovania sme zakreslili. Ukázali sme si výbuch sopky na 
vyrobenom modeli. Deti postavili modely robotov i super áut a opäť sme 
pozorovali oblohu na Stelláriu. Možnosť pozorovania oblohy 
ďalekohľadom bola i na 12. ročníku Astrofilmu v dňoch 9. - 11. októbra.

POĎAKOVANIE
Naše poďakovanie patrí Nadácii Tesco - Piešťany , ktorá p. R. Belicovej

sponzorsky prispela našej Základnej škole a Materskej škole vo Veľkom 
Orvišti formou hygienických a čistiacich potrieb. 

    kolektív ZŠ a MŠ Veľké Orvište

ĎAKUJEME  VEĽMI PEKNE.

ŠPORT, HASIČI a RYBÁRI

Hasiči Veľké Orvište

Do vybavenia hasičskej jednotky pribudli nové zásahové opasky, savice 
B, hadice C, nosítka, primiešavač na tuhé zmáčadlo + tuhé zmáčadlo, 
univerzálne záchranárske náradie, záchranné lano 30m, 2x  záchranná 
vesta, čižmy “prsačky“, hasičské gumáky, 1xpracovná obuv, 2x6kg PHP a 
bola vytvorená platforma na uloženie materiálu na nadstavbu IVECA 
Dailly.

V rámci projektu Rozdelenie síl a prostriedkov  sme  z MV  získali dotáciu  
na nákup a údržbu  zverenej techniky, ochranné osobné prostriedky a 
servis na hasičské vozidlá. Dotácia bola v zmysle pokynov použitá a v 
predpísanom termíne  za pomoci OÚ  aj vyúčtovaná a odoslaná na DPO.

- prípravou priestorov na konanie hodovej svätej omše + účasť na svätej 
omši,

- účasťou na brigádach pri rekonštrukcii miestneho kostola,

Obecné aktivity  sme podporili:

- postavením a zložením stanov počas hodov 2018  na námestí pri KD,

V odbornej príprave Marián Šiška absolvoval na hasičskej stanici HaZZ v 
PN  kurz veliteľov hasičských jednotiek. Na kurz bol prihlásený aj veliteľ 
DHZ Jozef Šiška, ktorý sa z dôvodu neuvoľnenia zo strany zamestnávateľa 
ospravedlnil.

Počas leta sme sa zúčastnili ako súťažné družstvo jedného kola IKHL  
/Prašník/ a jedného kola ZSHL /Dvorníky/ a ako rozhodca v Dvorníkoch, 
Piešťanoch, Drahovciach, Bojničkách, Hlohovci a Prašníku.

Vážení spoluobčania,  dovoľte mi, aby som vás  stručne poinformoval o 
činnosti našej obecnej jednotky dobrovoľných hasičov Veľkého Orvišťa za 
3. kvartál 2018.

- prípravou a účasťou na BOVO 2018, ktorá sa konala v tomto roku  vo 
Veľkom Orvišti. V spolupráci s OÚ  bola zabezpečená príprava ihriska, 
vytýčenie dráh, návoz materiálu z obecného skladu a aj jeho následné 
zbalenie. Počas nesúťažnej disciplíny  - cyklo výlet po obciach BOVO 
sme spolu s hasičmi z Bašoviec na hasičských vozoch IVECO Dailly 
zabezpečili  sprievod cyklistom.

Počas letných horúcich dní  sme viackrát zabezpečili v rámci 
zdokonaľovania zručností so zásahovou technikou poliatie obecnej zelene  
pred KD a v rámci spolupráce s Milošom Markom vyčistenie  terasy pred 
miestnym pohostinstvom/ príprava na hody 2018/.

Na konci septembra  mal byť našej DHZO slávnostne odovzdaný prívesný 
vozík z Projektu protipovodňových opatrení. Slávnostné odovzdanie  bolo 

Prívlačová jeseň na Záhumní

Chladnejšie rána, opadané lístie zo stromov, ranný opar nad vodnou 
hladinou, svieži vetrík, no pekné slnečné počasie naznačilo, že je tu jeseň a 
s ňou aj ďalšie aktivity, ktoré sa začali na rybníku Záhumnie vo Veľkom 
Orvišti.

Jana Pálková - vychovávateľka v ŠKD

Miroslava Válka i P. O. Hviezdoslava. Hľadali sme cestu cez močiar i 

záhadnú šifru, obdivovali sme krásne knihokvety, zasiali sme semienka 

vlastných knihokvetov. Odpočívať sme mohli v rozprávkovom peliešku. 

Prežili sme krásny deň plný zážitkov.

Naša škola už osem rokov rieši celoslovenskú čitateľskú súťaž Čítame s 

Osmijankom. Trinásteho septembra  sme boli za odmenu pozvaní 

otvoriť putovnú interaktívnu Osmijankovu literárnu záhradu v 

Piešťanskej knižnici. Privítala nás riaditeľka Osmijanka pani Miroslava 

Biznárová, pani Eliška Sadíleková, lektorka tvorivej dramatiky a 

programová koordinátorka Osmijanka, Osmijanko s Osmidunčom, pán 

viceprimátor  Martin Valo a riaditeľka knižnice Ing. Margita Galová. 

prekrásnej záhrade sme riešili rozprávkovník Kristy Bendovej, šifrovník 

na odkliatie princeznej, skladali sme veršoplôtiky Tomáša Janovica, 

Osmijankova literárna záhrada

Netradičné slovensko-anglické naštudovanie preverilo našich žiakov v 
znalostiach z anglického jazyka. Názvy postáv, základné obsahové 
informácie a časti pesničiek boli prezentované v jednoduchej angličtine 
zrozumiteľnej i začiatočníkom. Mnohé frázy už naši štvrtáci poznajú a 
vďaka hravosti, pesničkám a komediálnemu žánru sa deťom tento príbeh 
veľmi páčil.

Mgr. Andrea Sedláková -      učiteľka ZŠ

- v  z mys l e  v ýzv y  p re b e r i e m e  p r í ve s ný  voz í k  z  P ro j e kt u 
protipovodňových opatrení,

Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!

A čo pripravujeme:

- pripravíme techniku na zazimovanie,

- a samozrejme zabezpečíme techniku a výstroj v takom stave, aby sme 
mohli poskytnúť pomoc našim občanom v ktoromkoľvek okamihu, 
keď to bude potrebné.

DHZO Veľké Orvište

- ako rozhodcovia  sa zúčastníme súťaže Mladý hasič a záchranár v PN,

z dôvodu pracovného vyťaženia ministerky vnútra presunuté na neskorší 
termín, o ktorom budeme ešte  informovaní.

- v spolupráci s OÚ rozbehneme  rekonštrukciu hasičskej zbrojnice,

Členovia RZ Záhumnie zorganizovali a úspešne zabezpečili už deviaty 
ročník prívlačových pretekov v love pstruha dúhového. Preteku sa 
zúčastnilo 73 štartujúcich z celého Slovenska, vrátane jedného pretekára 
z ČR. V utorok pred pretekmi sme do rybníka nasadili 300 kg pstruha 
dúhového zo Slovrybu Príbovce. Do sobotného preteku sa dúhaky  
udomácnili v novom revíri. V sobotu 6. októbra ešte pred piatou hodinou 
rannou sa na rybníku mihli prvé postavy. To Zdenko Markech a Miro Králik 
začali smažiť cibuľu  na základ gulášu v dvoch kotloch. Tak isto sa už piekli 
fantastické cigára, ktoré boli určené na raňajky pre pretekárov. Okolo 
šiestej hodiny sa začali schádzať prví pretekári a začalo losovanie 
stanovísk a registrácia. Samozrejme, nechýbal tradičný welcome drink vo 
forme slivovičky. Zaregistrovalo sa 73 pretekárov, z toho štyri ženy. Zvítali 
sme sa so starými priateľmi, no prišlo aj veľmi veľa nových tvárí, čo nás 
príjemne prekvapilo. Po raňajkách sa začalo o 8:00 h prvé kolo preteku. 
Pretekári sa vylosovali do dvoch skupín - A a B, každá skupina absolvovala 
štyri päťdesiatminútové kolá, medzi ktorými bola desaťminútová 
prestávka na vystriedanie. Tá skupina, ktorá mala práve voľno, sa mohla 
občerstviť v bohato zásobenom bufete, alebo sa naobedovať chutného 
gulášu. Na guláš a pečené pstruhy sa dostavilo veľa štangastov, ktorí nás 
neobídu počas žiadnej akcie, keď tieto lakocinky  pripravujeme.

Tak ako sa pretek blížil ku koncu a jeho priebežné poradie sa menilo, 
zvyšovalo sa napätie medzi pretekármi, ako to celé dopadne. Keď o 15:50 
h zaznelo posledné odtrúbenie preteku, začalo sa konečné zrátavanie 
výsledkov. Vždy ako to na pretekoch býva, víťaz môže byť len jeden. 
Niekomu sa zadarí viac, inému menej. Často to závisí od počasia, 
vylosovaného stanovišťa, aktivity rýb, rybárskeho náčinia a hlavne 
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MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Jana Pálková - vychovávateľka v ŠKD

Európska noc výskumníkov 2018
Akcia sa konala tradične v posledný septembrový piatok. Tretí rok na 

našej škole robíme akcie               k tomuto dňu. Premietali sme si a 
rozprávali o svetových vedcoch, štvrtáci urobili projekt o vedcoch. Deti 
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vodou, ukázali sme si Archimedov zákon. Pozorovali sme svet pod 
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POĎAKOVANIE
Naše poďakovanie patrí Nadácii Tesco - Piešťany , ktorá p. R. Belicovej

sponzorsky prispela našej Základnej škole a Materskej škole vo Veľkom 
Orvišti formou hygienických a čistiacich potrieb. 

    kolektív ZŠ a MŠ Veľké Orvište

ĎAKUJEME  VEĽMI PEKNE.

ŠPORT, HASIČI a RYBÁRI

Hasiči Veľké Orvište
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mohli poskytnúť pomoc našim občanom v ktoromkoľvek okamihu, 
keď to bude potrebné.
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z dôvodu pracovného vyťaženia ministerky vnútra presunuté na neskorší 
termín, o ktorom budeme ešte  informovaní.
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Členovia RZ Záhumnie zorganizovali a úspešne zabezpečili už deviaty 
ročník prívlačových pretekov v love pstruha dúhového. Preteku sa 
zúčastnilo 73 štartujúcich z celého Slovenska, vrátane jedného pretekára 
z ČR. V utorok pred pretekmi sme do rybníka nasadili 300 kg pstruha 
dúhového zo Slovrybu Príbovce. Do sobotného preteku sa dúhaky  
udomácnili v novom revíri. V sobotu 6. októbra ešte pred piatou hodinou 
rannou sa na rybníku mihli prvé postavy. To Zdenko Markech a Miro Králik 
začali smažiť cibuľu  na základ gulášu v dvoch kotloch. Tak isto sa už piekli 
fantastické cigára, ktoré boli určené na raňajky pre pretekárov. Okolo 
šiestej hodiny sa začali schádzať prví pretekári a začalo losovanie 
stanovísk a registrácia. Samozrejme, nechýbal tradičný welcome drink vo 
forme slivovičky. Zaregistrovalo sa 73 pretekárov, z toho štyri ženy. Zvítali 
sme sa so starými priateľmi, no prišlo aj veľmi veľa nových tvárí, čo nás 
príjemne prekvapilo. Po raňajkách sa začalo o 8:00 h prvé kolo preteku. 
Pretekári sa vylosovali do dvoch skupín - A a B, každá skupina absolvovala 
štyri päťdesiatminútové kolá, medzi ktorými bola desaťminútová 
prestávka na vystriedanie. Tá skupina, ktorá mala práve voľno, sa mohla 
občerstviť v bohato zásobenom bufete, alebo sa naobedovať chutného 
gulášu. Na guláš a pečené pstruhy sa dostavilo veľa štangastov, ktorí nás 
neobídu počas žiadnej akcie, keď tieto lakocinky  pripravujeme.

Tak ako sa pretek blížil ku koncu a jeho priebežné poradie sa menilo, 
zvyšovalo sa napätie medzi pretekármi, ako to celé dopadne. Keď o 15:50 
h zaznelo posledné odtrúbenie preteku, začalo sa konečné zrátavanie 
výsledkov. Vždy ako to na pretekoch býva, víťaz môže byť len jeden. 
Niekomu sa zadarí viac, inému menej. Často to závisí od počasia, 
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ŠPORT, HASIČI a RYBÁRI ŠPORT, HASIČI a RYBÁRI

Po zrátaní výsledkov sme pristúpili k vyhláseniu 
najúspešnejších pretekárov. V kategórii žien sa na 
stupňoch pre víťazov umiestnili: na prvom mieste 
Miroslava Schneiderová zo Svätoplukova, za ňou na 
druhom mieste skončila Zuzka Khúnová zo Šurian a tretia 
v poradí bola Martina Košútová z Piešťan. Ocenené 
dievčatá si odniesli pamätné poháre pre víťazov, 
dvojkazety kvalitného vína, ktoré nám na preteky venoval 
p. Jozef Valo, a ďalej balíček nástrah pre prívlač, ktoré nám 
venoval p. David Havlíček z firmy NÁSTRAHY.cz, za čo 
obom menovaným pánom veľmi pekne ďakujeme a 
tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

kumštu. Počas preteku sa ulovilo 510 pstruhov. Súťažiaci si 
privlastnili 126 kusov pstruha dúhového.

Po skončení dekorovania, nastala družná debata, videl som naokolo 
usmiate tváre, ba padli aj slová uznania, že sme to všetci spolu 
opäť dali. Aj keď nás tieto preteky stáli o trochu viac úsilia, 
dovolím si povedať, že stálo to zato.  ....ešte aj to počasie bolo 
super.

Dovoľte aby som poďakoval všetkým pretekárom, i vám, 
ktorí ste sa prišli pozrieť na preteky, či len ochutnať pripravené 
špeciality a tým podporiť naše RZ Záhumnie v ďalšej činnosti. 
Ďalej ďakujem členom RZ a pánovi Braňovi Pecníkovi, ktorí 
pomohli zabezpečiť zdarný priebeh pretekov.

Vicemajstrom preteku sa stal Richard Suchý, a aj jemu patril pamätný 
pohár za druhú priečku, zelená euro bankovka a balíček nástrah.

Už teraz sa tešíme na ďalšie akcie na rybníku Záhumnie vo 
Veľkom Orvišti.

Vidíme sa na Záhumní, priatelia!

Najbližšia akcia na rybníku bude dňa 10. novembra 2018, a 
to Grand finále jazernej pstruhovej ligy, kde môžete vidieť, ako 
loví slovenská elita tohto nádherného športu.

A čo na záver?

Ďalej nasledovalo vyhlásenie jedenásť najlepších 
pretekárov IX. ročníka pretekov Orvišťský blyskáč. 
Pretekári na štvrtom až jedenástom mieste obdržali kazety výborného 
vína a balíčky nástrah od firmy NÁSTRHY.cz Vrcholom podujatia bolo 
dekorovanie troch najúspešnejších pretekárov.

Na bronzovej priečke sa umiestnil Enrico Novek z Bratislavy, za čo si 
odniesol pamätný pohár za tretie miesto, 50 Eur v hotovosti a balíček 
nástrah už od spomínanej firmy.

Norbert Michel - tajomník RZ Záhumnie vo Veľkom Orvišti

Víťazom IX. ročníka sa stal Rastislav Kuhajda z Piešťan, ktorý sa stal 
majiteľom novučičkého bicykla značky Kellys, tak isto získal pohár pre 
víťaza a balíček nástrah.

„Starí páni“ v akcii...

„Starí páni“ si pozvali na hodový zápas tradične Veľké Bielice. Po 

priateľskom privítaní sa začal o 17.30 h samotný zápas. Hostia pôsobili 

futbalovejším dojmom a už do polčasu vyhrávali rozdielom triedy. V 

druhom polčase sa Orvišťanom podarilo výsledok skorigovať a tak 

nakoniec podľahli 2:5. Po zápase si obidve mužstvá posedeli pri 

chutnom občerstvení až do večera. Potom sa futbalisti z Veľkých Bielic 

pobrali na cestu domov. Na budúci rok ich radi znova privítame opäť na 

hody.

Jozef  Valo - zástupca starostu

Vážení futbaloví priatelia,
V tomto vydaní Orvištských novín Vás stručne oboznámim o športovom 

dianí v našom futbalovom klube. Koncom augusta sme oslávili v našej obci 
90 rokov organizovaného športu, a to vďaka futbalovému klubu TJ Slovan 
Veľké Orvište. Pred hodovým zápasom A-mužstva sa starosta obce 
poďakoval všetkým hráčom, ktorí našu obec prostredníctvom klubu 
úspešne reprezentovali a všetkým funkcionárom, ktorí v minulosti držali 
klub pri živote.  Pri príležitosti tejto významnej oslavy funkcionári z OBFZ 
Trnava slávnostne odovzdali čestnú plaketu starostovi obce. Neslávilo sa 
vínom, gulášom alebo vzácnymi hosťami, naopak slávilo sa futbalom. V 
tento deň nastúpili na ihrisko postupne družstvá prípravky, žiakov, 
dorastencov a mužov.  Premiéru v novom súťažnom ročníku (po dlhšej 

dobe) absolvuje družstvo dorastu a po ročnej pauze aj družstvo mužov. 
Môžem skonštatovať, že štyri družstvá náš klub doposiaľ v súťažnom 
ročníku nikdy nemal, a týmto úspechom sa môže pochváliť len máloktorá 
obec v Piešťanskom okrese. Najťažšie sa skladalo družstvo mužov, pretože 
niektorí bývalí hráči nemohli, alebo z rôznych dôvodov nechceli 
pokračovať v hráčskej kariére v tomto klube. Ďalším veľkým problémom 
bolo nájsť trénera, ktorý by bol ochotný trénovať novo zakladajúce sa 
družstvo s vekovým priemerom nad 30 rokov. Nakoniec však 13 odvážnych 
a odhodlaných chlapov sa rozhodlo, že sa zapojí do tréningu a naskočia aj 
do súťažných zápasov. Následne sa k domácim hráčom pridalo 11 

U-15 nastupuje na zápas v Sokolovciach

legionárov na čele s hrajúcim trénerom Jankom Škreňom a druhým 
trénerom Stanislavom Šokom. Opäť treba zdôrazniť, že z celého tímu 
máme len 4 hráčov na hosťovaní a všetci ostatní sú už našimi hráčmi. Po 
úspešných vstupoch do svojich súťaží zostáva len veriť, že množstvo práce 
zo strany výboru TJ, trénerov a vôle všetkých hráčov reprezentovať našu 
obec, prinesie úspech a radosť z hry, ktorá sa hrá aj pre vás – fanúšikov 
tohto športu.

Pavol Paulovič -     predseda klubu
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p. Jozef Valo, a ďalej balíček nástrah pre prívlač, ktoré nám 
venoval p. David Havlíček z firmy NÁSTRAHY.cz, za čo 
obom menovaným pánom veľmi pekne ďakujeme a 
tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

kumštu. Počas preteku sa ulovilo 510 pstruhov. Súťažiaci si 
privlastnili 126 kusov pstruha dúhového.

Po skončení dekorovania, nastala družná debata, videl som naokolo 
usmiate tváre, ba padli aj slová uznania, že sme to všetci spolu 
opäť dali. Aj keď nás tieto preteky stáli o trochu viac úsilia, 
dovolím si povedať, že stálo to zato.  ....ešte aj to počasie bolo 
super.

Dovoľte aby som poďakoval všetkým pretekárom, i vám, 
ktorí ste sa prišli pozrieť na preteky, či len ochutnať pripravené 
špeciality a tým podporiť naše RZ Záhumnie v ďalšej činnosti. 
Ďalej ďakujem členom RZ a pánovi Braňovi Pecníkovi, ktorí 
pomohli zabezpečiť zdarný priebeh pretekov.

Vicemajstrom preteku sa stal Richard Suchý, a aj jemu patril pamätný 
pohár za druhú priečku, zelená euro bankovka a balíček nástrah.

Už teraz sa tešíme na ďalšie akcie na rybníku Záhumnie vo 
Veľkom Orvišti.

Vidíme sa na Záhumní, priatelia!

Najbližšia akcia na rybníku bude dňa 10. novembra 2018, a 
to Grand finále jazernej pstruhovej ligy, kde môžete vidieť, ako 
loví slovenská elita tohto nádherného športu.

A čo na záver?

Ďalej nasledovalo vyhlásenie jedenásť najlepších 
pretekárov IX. ročníka pretekov Orvišťský blyskáč. 
Pretekári na štvrtom až jedenástom mieste obdržali kazety výborného 
vína a balíčky nástrah od firmy NÁSTRHY.cz Vrcholom podujatia bolo 
dekorovanie troch najúspešnejších pretekárov.

Na bronzovej priečke sa umiestnil Enrico Novek z Bratislavy, za čo si 
odniesol pamätný pohár za tretie miesto, 50 Eur v hotovosti a balíček 
nástrah už od spomínanej firmy.

Norbert Michel - tajomník RZ Záhumnie vo Veľkom Orvišti

Víťazom IX. ročníka sa stal Rastislav Kuhajda z Piešťan, ktorý sa stal 
majiteľom novučičkého bicykla značky Kellys, tak isto získal pohár pre 
víťaza a balíček nástrah.

„Starí páni“ v akcii...

„Starí páni“ si pozvali na hodový zápas tradične Veľké Bielice. Po 

priateľskom privítaní sa začal o 17.30 h samotný zápas. Hostia pôsobili 

futbalovejším dojmom a už do polčasu vyhrávali rozdielom triedy. V 

druhom polčase sa Orvišťanom podarilo výsledok skorigovať a tak 

nakoniec podľahli 2:5. Po zápase si obidve mužstvá posedeli pri 

chutnom občerstvení až do večera. Potom sa futbalisti z Veľkých Bielic 

pobrali na cestu domov. Na budúci rok ich radi znova privítame opäť na 

hody.

Jozef  Valo - zástupca starostu

Vážení futbaloví priatelia,
V tomto vydaní Orvištských novín Vás stručne oboznámim o športovom 

dianí v našom futbalovom klube. Koncom augusta sme oslávili v našej obci 
90 rokov organizovaného športu, a to vďaka futbalovému klubu TJ Slovan 
Veľké Orvište. Pred hodovým zápasom A-mužstva sa starosta obce 
poďakoval všetkým hráčom, ktorí našu obec prostredníctvom klubu 
úspešne reprezentovali a všetkým funkcionárom, ktorí v minulosti držali 
klub pri živote.  Pri príležitosti tejto významnej oslavy funkcionári z OBFZ 
Trnava slávnostne odovzdali čestnú plaketu starostovi obce. Neslávilo sa 
vínom, gulášom alebo vzácnymi hosťami, naopak slávilo sa futbalom. V 
tento deň nastúpili na ihrisko postupne družstvá prípravky, žiakov, 
dorastencov a mužov.  Premiéru v novom súťažnom ročníku (po dlhšej 

dobe) absolvuje družstvo dorastu a po ročnej pauze aj družstvo mužov. 
Môžem skonštatovať, že štyri družstvá náš klub doposiaľ v súťažnom 
ročníku nikdy nemal, a týmto úspechom sa môže pochváliť len máloktorá 
obec v Piešťanskom okrese. Najťažšie sa skladalo družstvo mužov, pretože 
niektorí bývalí hráči nemohli, alebo z rôznych dôvodov nechceli 
pokračovať v hráčskej kariére v tomto klube. Ďalším veľkým problémom 
bolo nájsť trénera, ktorý by bol ochotný trénovať novo zakladajúce sa 
družstvo s vekovým priemerom nad 30 rokov. Nakoniec však 13 odvážnych 
a odhodlaných chlapov sa rozhodlo, že sa zapojí do tréningu a naskočia aj 
do súťažných zápasov. Následne sa k domácim hráčom pridalo 11 

U-15 nastupuje na zápas v Sokolovciach

legionárov na čele s hrajúcim trénerom Jankom Škreňom a druhým 
trénerom Stanislavom Šokom. Opäť treba zdôrazniť, že z celého tímu 
máme len 4 hráčov na hosťovaní a všetci ostatní sú už našimi hráčmi. Po 
úspešných vstupoch do svojich súťaží zostáva len veriť, že množstvo práce 
zo strany výboru TJ, trénerov a vôle všetkých hráčov reprezentovať našu 
obec, prinesie úspech a radosť z hry, ktorá sa hrá aj pre vás – fanúšikov 
tohto športu.

Pavol Paulovič -     predseda klubu



Orvištské noviny – noviny obce Veľké Orvište, občasník. Vydavateľ: Obec Veľké Orvište. Adresa redakcie: Obecný úrad, 922 01 Veľké Orvište 17, tel.: 
033-7746 126, fax: 033-7746 152, e-mail: , www.velkeorviste.sk  • Šéfredaktorka: Adela Jankechová, člen redakčnej ou@velkeorviste.sk, IČO: 00654078
rady: Jozef Valo, Ing. Mária Glasnáková, Mgr. Daša Ábelová. Registrácia: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, reg. číslo: EV 5674/18. Tlač: MONA 
PLUS spol. s r.o., Južná 426/25, 922 02 Krakovany. Nepredajné. Príspevky do Orvištských novín môžte zasielať na e-mail: info@velkeorviste.sk - 
redakcia si vyhradzuje právo rozhodnúť o zverejnení a úprave príspevkov. Reakcie a komentáre na www.velkeoriste.sk.

Orvištské noviny-12- október 2018

ŠPORT, HASIČI a RYBÁRI


