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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

75 rokov:  4 ľudia (2 ženy, 2 muži)

70 rokov:  2 ľudia (1 žena, 1 muž)

85 rokov:  1 človek (1 žena)

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.

Narodili sa: 1 dieťa (1 dievčatko)

Spoločenská kronika

Zomreli: 4 ľudia (2 ženy, 2 muži)

V období od 01.02.2019 do 30.04.2019 sa dožili:

Od 01.02.2019 do 30.04.2019

Obec Veľké Orvište mala k 30.04.2019: 1 063 obyvateľov

Dobrovoľníci pomohli v kostole ...

V sobotu  9.2.2019 sa v našom kostole zišla partia dobrovoľníkov, ktorí 
pomáhali pri stavebných prácach. Od ranných hodín bol v okolí kostola 
čulý ruch. Partia pracovala do večerných hodín, za čo im patrí 
poďakovanie. Po vykonanej práci si spoločne zašli na malé občerstvenie 
do miestneho baru.

Pán Boh zaplať za pomoc.

Jozef Valo

Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta 
SR vo Veľkom Orvišti dňa 16.03.2019

Počet voličov zapísaných v zozname voličov  885

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 413

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní  417

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku   416

10 Róbert Mistrík, Dr., Ing. 4

15 Ivan Zuzula, RNDr., CSc. 2

4 Štefan Harabin, JUDr. 79

8 József Menyhárt, PaedDr., PhD. 0

11 Maroš Šefčovič, JUDr., Phd. 70

6 Marián Kotleba, Ing., Mgr. 61

9 František Mikloško, RNDr. 13

13 Bohumila Tauchmannová, Ing. 0

7 Milan Krajniak, Bc. 11

14 Juraj Zábojník, Dr., Ing., PhD. 2

12 Róbert Švec, Mgr. 1

5 Eduard Chmelár, doc.Mgr., PhD. 16

1 Béla Bugár, Ing. 2

2 Zuzana Čaputová, Mgr. 149

3 Martin Daňo 3

Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta 
SR vo Veľkom Orvišti dňa 30.03.2019

Počet voličov zapísaných v zozname voličov  893

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 375

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku   385

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní  385

1 Zuzana Čaputová, Mgr.   198

2 Maroš Šefčovič, JUDr., Phd.   177
Adela Jankechová

redakcia ON

Ceny pre výhercov zabezpečila Obec 
Veľké Orvište, p. Jozef Valo, p. Miroslav 
Boris, pani Doktorová.

O občerstvenie sa postarali pán Peter 
Djenka a pán Martin Bartko, za čo im patrí 
veľká vďaka.

Nakoniec však zvíťazila rozvaha a 
skúsenosť pretekárov. Prvé miesto - a teda 
aj obhajobu prvého miesta a putovný 
pohár - vyhral pán Andrej Šiška. Druhé 
miesto obsadil pán Miroslav Kupec a tretie 
miesto patrilo pánovi Róbertovi Janotovi.

Dušan Kráľovič
poslanec OcZ

Jozefský stolnotenisový turnaj

Dňa 23. marca 2019 sa konal v kultúrnom dome vo Veľkom Orvišti 1. 
ročník Jozefského stolnotenisového turnaja o pohár starostu obce Veľké 
Orvište. Turnaja sa zúčastnilo spolu 22 hráčov.

V období do 31.3.2019 zamestnanci obecného úradu vypracovali veľké 
množstvo žiadostí o dotácie. Z toho je už väčšie percento vyhodnotené. 
Boli sme úspešní vo viacerých žiadostiach a vieme, že aj tohto roku boli a 
budú podporené tieto kultúrne akcie: Stavanie mája, Oslavy MDD, Výlet 
do Podhájskej a Hody 2019. Dotácie sme získali aj na tieto projekty:

Milí spoluobčania, príchodom letných mesiacov Vám prajem príjemné 
prežitie prázdnin a dovoleniek.

Pri administratívnej práci nezabúdame ani na starostlivosť o zeleň a aj 
tohto roku sme vysádzali nové stromy a robili orezy stromov. Vznikol aj 
malý problém s tým, že pre nepriaznivé počasie a nízky počet aktivačných 
zamestnancov nemôžeme včas kosiť trávu.

Satelitné zberné miesto (zberný dvor), Wifi pre našu obec, 
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice (1.etapa) a športovci budú mať novú 
tréningová plocha s novým osvetlením na hlavnej hracej ploche 
futbalového ihriska.

V nasledujúcom období sa zameriame na to, aby sme dokončili 
rozpracované projekty, a aby sme sa aktívne podieľali na rozvoji našej 
obce.

starosta obce

Všetky žiadosti na dotácie sú spracovávané len na základe výziev na 
predkladanie takýchto žiadostí, a preto žiadame len také dotácie, pri 
ktorých vieme naplniť predmet a splniť podmienky výzvy. Rozhodnutie 
ešte nepadlo v  projektoch ako napr. Modernizácia zberného dvoru 
(technika do združenia BOVO), Kamerový systém, Rekonštrukcia požiarnej 
zbrojnice (2.etapa), Rekonštrukcia verejného osvetlenia v časti Topoľové a 
na Obchodnej ulici a Športový deň detí. Napriek tomu sa nám v novom 
volebnom období podarilo zrekonštruovať sociálne zariadenia v ZŠ a 
získať spolu okolo 200.000 Eur na skôr spomenuté projekty.

PhDr. Pavol Paulovič

Príhovor starostu
Vážení občania,

na začiatku tohto môjho príhovoru Vás všetkých 
srdečne pozdravujem a v ďalších riadkoch sa 
vynasnažím, aby som Vás  informoval o aktivitách 
v našej obci.

Z kultúrnych a dobrovoľníckych akcií sa v našej 
obci konali (február až apríl 2019):

Tieto akcie boli dobre zorganizované, mali svoju kvalitu, ale napriek 
tomu Vás neoslovili natoľko, aby ste sa zúčastnili. Môžeme celkovo 
zhodnotiť, že s účasťou sme boli spokojní len na stolnotenisovom turnaji a 
divadle. Najbližšie nás čakajú Oslavy MDD, Výlet do Podhájskej a Hody. 
Samozrejme aj na tieto akcie Vás pozývame.

Karneval pre deti, Pochovávanie basy, Jozefský 
stolnotenisový turnaj, Divadlo, Deň zeme a 

Stavanie mája.

a) Zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších 
predpisov,

Spaľovanie lístia, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo 
záhrad a domácností je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto 
zákony:

c) Zákon NR SR č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

starosta obce

b) Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o  ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov,

Pri spaľovaní odpadov na záhradách sa uvoľňujú toxické látky ako oxid 
uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie 
zdraviu škodlivé látky. Uvoľňujú sa škodlivé látky v ešte vyšších 
koncentráciách, než je to v mnohých priemyselných závodoch. Dôvodom 
je horenie za nízkych teplôt a nedostatočné okysličovanie. Pálením 
zeleného odpadu, keď sa nad dedinami, ale aj mimo nich, vznášajú 
mračná bieleho zapáchajúceho a  škodlivého dymu, dochádza k  
porušovaniu Občianskeho zákonníka. Podľa neho nikto nesmie nad mieru 
prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, 
dymom, plynmi, parami a  podobne. Spaľovanie odpadu predstavuje aj 
porušovanie zákona o  odpadoch. Zákon o  ochrane pred požiarmi zas 
hovorí, že sa nesmie zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k  jeho rozšíreniu, 
a  že sa nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov. Ak teda niekto spaľuje 
odpad zo záhrady (lístie, trávu, konáre, odpad z  domu), plastové fľaše, 
papier, kartóny, gumu a pod. dopúšťa sa protiprávneho konania.

PhDr. Pavol Paulovič

Triedenie komunálneho odpadu a využitie silážnej jamy na orez zo 
stromov a kríkov šetrí životné prostredie a znižujme nám (obci) cenu za 
skládkovanie odpadu. Percento vytriedenia odpadu sa priamo 
odzrkadľuje aj v poplatkoch za komunálny odpad. Preto by sme sa všetci 
mali viac zamyslieť, ako viac šetriť prostredie a zároveň menej platiť za 
komunálny odpad.

Spaľovanie odpadu

Plastový odpad a bioodpad v plastových vreciach Plastový odpad a bioodpad v plastových vreciach 
do silážnej jamy nepatria.do silážnej jamy nepatria.

Plastový odpad a bioodpad v plastových vreciach 
do silážnej jamy nepatria.

Dňa 30. marca 2019 sa konal v našej obci už štvrtý ročník divadelného 
dňa. V kultúrnom dome vo Veľkom Orvišti sme privítali divadlo Dobreta s 
predstavením Karolova teta.                               Po predchádzajúcich 
náročnejších divadelných predstaveniach (Jánošík, Edith Piaf) nám toto 
amatérske divadlo odohralo komédiu plnú humorných situácií a zápletiek. 
Dej Feldekovej hry Karolova teta sa odohrával vo vždyzelených záhradách 
Oxfordskej univerzity a hlavnými protagonistami boli študenti trpiaci 
vreckovými suchotami, ktorí svoje nádeje upínali na príchod brazílskej 
milionárky (pôvodom zo Slovenska), tety jedného z nich, čiže tiež Slováka. 
Vytúžená teta ale meškala a záležitosti lásky nemohli počkať. Študenti 
spolu s dôvtipným komorníkom preto vymysleli originálny spôsob, ako 
chýbajúcu tetu nahradiť. Čo však urobiť, keď sú zrazu tety dve a v záhrade 
sa kopia neohlásení hostia?

Karolova teta
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

75 rokov:  4 ľudia (2 ženy, 2 muži)

70 rokov:  2 ľudia (1 žena, 1 muž)

85 rokov:  1 človek (1 žena)

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.

Narodili sa: 1 dieťa (1 dievčatko)

Spoločenská kronika

Zomreli: 4 ľudia (2 ženy, 2 muži)

V období od 01.02.2019 do 30.04.2019 sa dožili:

Od 01.02.2019 do 30.04.2019

Obec Veľké Orvište mala k 30.04.2019: 1 063 obyvateľov

Dobrovoľníci pomohli v kostole ...

V sobotu  9.2.2019 sa v našom kostole zišla partia dobrovoľníkov, ktorí 
pomáhali pri stavebných prácach. Od ranných hodín bol v okolí kostola 
čulý ruch. Partia pracovala do večerných hodín, za čo im patrí 
poďakovanie. Po vykonanej práci si spoločne zašli na malé občerstvenie 
do miestneho baru.

Pán Boh zaplať za pomoc.

Jozef Valo

Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta 
SR vo Veľkom Orvišti dňa 16.03.2019

Počet voličov zapísaných v zozname voličov  885

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 413

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní  417

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku   416

10 Róbert Mistrík, Dr., Ing. 4

15 Ivan Zuzula, RNDr., CSc. 2

4 Štefan Harabin, JUDr. 79

8 József Menyhárt, PaedDr., PhD. 0

11 Maroš Šefčovič, JUDr., Phd. 70

6 Marián Kotleba, Ing., Mgr. 61

9 František Mikloško, RNDr. 13

13 Bohumila Tauchmannová, Ing. 0

7 Milan Krajniak, Bc. 11

14 Juraj Zábojník, Dr., Ing., PhD. 2

12 Róbert Švec, Mgr. 1

5 Eduard Chmelár, doc.Mgr., PhD. 16

1 Béla Bugár, Ing. 2

2 Zuzana Čaputová, Mgr. 149

3 Martin Daňo 3

Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta 
SR vo Veľkom Orvišti dňa 30.03.2019

Počet voličov zapísaných v zozname voličov  893

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 375

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku   385

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní  385

1 Zuzana Čaputová, Mgr.   198

2 Maroš Šefčovič, JUDr., Phd.   177
Adela Jankechová

redakcia ON

Ceny pre výhercov zabezpečila Obec 
Veľké Orvište, p. Jozef Valo, p. Miroslav 
Boris, pani Doktorová.

O občerstvenie sa postarali pán Peter 
Djenka a pán Martin Bartko, za čo im patrí 
veľká vďaka.

Nakoniec však zvíťazila rozvaha a 
skúsenosť pretekárov. Prvé miesto - a teda 
aj obhajobu prvého miesta a putovný 
pohár - vyhral pán Andrej Šiška. Druhé 
miesto obsadil pán Miroslav Kupec a tretie 
miesto patrilo pánovi Róbertovi Janotovi.

Dušan Kráľovič
poslanec OcZ

Jozefský stolnotenisový turnaj

Dňa 23. marca 2019 sa konal v kultúrnom dome vo Veľkom Orvišti 1. 
ročník Jozefského stolnotenisového turnaja o pohár starostu obce Veľké 
Orvište. Turnaja sa zúčastnilo spolu 22 hráčov.

V období do 31.3.2019 zamestnanci obecného úradu vypracovali veľké 
množstvo žiadostí o dotácie. Z toho je už väčšie percento vyhodnotené. 
Boli sme úspešní vo viacerých žiadostiach a vieme, že aj tohto roku boli a 
budú podporené tieto kultúrne akcie: Stavanie mája, Oslavy MDD, Výlet 
do Podhájskej a Hody 2019. Dotácie sme získali aj na tieto projekty:

Milí spoluobčania, príchodom letných mesiacov Vám prajem príjemné 
prežitie prázdnin a dovoleniek.

Pri administratívnej práci nezabúdame ani na starostlivosť o zeleň a aj 
tohto roku sme vysádzali nové stromy a robili orezy stromov. Vznikol aj 
malý problém s tým, že pre nepriaznivé počasie a nízky počet aktivačných 
zamestnancov nemôžeme včas kosiť trávu.

Satelitné zberné miesto (zberný dvor), Wifi pre našu obec, 
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice (1.etapa) a športovci budú mať novú 
tréningová plocha s novým osvetlením na hlavnej hracej ploche 
futbalového ihriska.

V nasledujúcom období sa zameriame na to, aby sme dokončili 
rozpracované projekty, a aby sme sa aktívne podieľali na rozvoji našej 
obce.

starosta obce

Všetky žiadosti na dotácie sú spracovávané len na základe výziev na 
predkladanie takýchto žiadostí, a preto žiadame len také dotácie, pri 
ktorých vieme naplniť predmet a splniť podmienky výzvy. Rozhodnutie 
ešte nepadlo v  projektoch ako napr. Modernizácia zberného dvoru 
(technika do združenia BOVO), Kamerový systém, Rekonštrukcia požiarnej 
zbrojnice (2.etapa), Rekonštrukcia verejného osvetlenia v časti Topoľové a 
na Obchodnej ulici a Športový deň detí. Napriek tomu sa nám v novom 
volebnom období podarilo zrekonštruovať sociálne zariadenia v ZŠ a 
získať spolu okolo 200.000 Eur na skôr spomenuté projekty.

PhDr. Pavol Paulovič

Príhovor starostu
Vážení občania,

na začiatku tohto môjho príhovoru Vás všetkých 
srdečne pozdravujem a v ďalších riadkoch sa 
vynasnažím, aby som Vás  informoval o aktivitách 
v našej obci.

Z kultúrnych a dobrovoľníckych akcií sa v našej 
obci konali (február až apríl 2019):

Tieto akcie boli dobre zorganizované, mali svoju kvalitu, ale napriek 
tomu Vás neoslovili natoľko, aby ste sa zúčastnili. Môžeme celkovo 
zhodnotiť, že s účasťou sme boli spokojní len na stolnotenisovom turnaji a 
divadle. Najbližšie nás čakajú Oslavy MDD, Výlet do Podhájskej a Hody. 
Samozrejme aj na tieto akcie Vás pozývame.

Karneval pre deti, Pochovávanie basy, Jozefský 
stolnotenisový turnaj, Divadlo, Deň zeme a 

Stavanie mája.

a) Zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších 
predpisov,

Spaľovanie lístia, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo 
záhrad a domácností je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto 
zákony:

c) Zákon NR SR č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

starosta obce

b) Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o  ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov,

Pri spaľovaní odpadov na záhradách sa uvoľňujú toxické látky ako oxid 
uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie 
zdraviu škodlivé látky. Uvoľňujú sa škodlivé látky v ešte vyšších 
koncentráciách, než je to v mnohých priemyselných závodoch. Dôvodom 
je horenie za nízkych teplôt a nedostatočné okysličovanie. Pálením 
zeleného odpadu, keď sa nad dedinami, ale aj mimo nich, vznášajú 
mračná bieleho zapáchajúceho a  škodlivého dymu, dochádza k  
porušovaniu Občianskeho zákonníka. Podľa neho nikto nesmie nad mieru 
prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, 
dymom, plynmi, parami a  podobne. Spaľovanie odpadu predstavuje aj 
porušovanie zákona o  odpadoch. Zákon o  ochrane pred požiarmi zas 
hovorí, že sa nesmie zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k  jeho rozšíreniu, 
a  že sa nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov. Ak teda niekto spaľuje 
odpad zo záhrady (lístie, trávu, konáre, odpad z  domu), plastové fľaše, 
papier, kartóny, gumu a pod. dopúšťa sa protiprávneho konania.

PhDr. Pavol Paulovič

Triedenie komunálneho odpadu a využitie silážnej jamy na orez zo 
stromov a kríkov šetrí životné prostredie a znižujme nám (obci) cenu za 
skládkovanie odpadu. Percento vytriedenia odpadu sa priamo 
odzrkadľuje aj v poplatkoch za komunálny odpad. Preto by sme sa všetci 
mali viac zamyslieť, ako viac šetriť prostredie a zároveň menej platiť za 
komunálny odpad.

Spaľovanie odpadu

Plastový odpad a bioodpad v plastových vreciach Plastový odpad a bioodpad v plastových vreciach 
do silážnej jamy nepatria.do silážnej jamy nepatria.

Plastový odpad a bioodpad v plastových vreciach 
do silážnej jamy nepatria.

Dňa 30. marca 2019 sa konal v našej obci už štvrtý ročník divadelného 
dňa. V kultúrnom dome vo Veľkom Orvišti sme privítali divadlo Dobreta s 
predstavením Karolova teta.                               Po predchádzajúcich 
náročnejších divadelných predstaveniach (Jánošík, Edith Piaf) nám toto 
amatérske divadlo odohralo komédiu plnú humorných situácií a zápletiek. 
Dej Feldekovej hry Karolova teta sa odohrával vo vždyzelených záhradách 
Oxfordskej univerzity a hlavnými protagonistami boli študenti trpiaci 
vreckovými suchotami, ktorí svoje nádeje upínali na príchod brazílskej 
milionárky (pôvodom zo Slovenska), tety jedného z nich, čiže tiež Slováka. 
Vytúžená teta ale meškala a záležitosti lásky nemohli počkať. Študenti 
spolu s dôvtipným komorníkom preto vymysleli originálny spôsob, ako 
chýbajúcu tetu nahradiť. Čo však urobiť, keď sú zrazu tety dve a v záhrade 
sa kopia neohlásení hostia?

Karolova teta
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Nezabudli sme si pripomenúť Deň Zeme
Veľkonočným sviatkom tento rok predchádzal Deň zeme, ktorého druhý 

ročník organizovalo združenie obcí Bašovce, Ostrov a Veľké Orvište za 
podpory DHZ Veľké Orvište a DHZ Bašovce. Aj napriek sychravému a 
upršanému počasiu strávili dobrovoľníci v sobotu 13. apríla pekný a 

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Dňa 18. apríla 2019 oslávila krásnych 85 rokov života p. Margita 
Táborská.  K vzácnemu životnému jubileu jej prišli zablahoželať zdravie, 
šťastie a pohodu aj starosta obce p. Pavol Paulovič,  p. Marta Kráľovičová a 
p. Gabriela Michelová.

Gratulácie jubilantom

Marta Kráľovičová
predseda SK pri OÚ

Všetko najlepšie!

Stavanie mája
Poslednú aprílovú sobotu už tradične námestie našej obce patrí k starej tradícii, a to tradícii 

stavania mája. V dnešnej uponáhľanej dobe si túto starodávnu tradíciu, ktorú nám zanechali naši 
predkovia, ctíme a dodržiavame. Obec v spolupráci s obecnou kultúrnou komisiou a ostatnými 
poslancami usporiadali slávnosť aj tento rok. Májový strom už deň pred postavením žiaci ZŠ a MŠ 
ozdobili farebnými stužkami. Už pod postaveným májom vystúpili deti z MŠ so svojím 
programom a tiež žiaci zo ZUŠ z Piešťan. Svojimi piesňami a tancami sa postarali o spríjemnenie 

Hlavne apelujem na mladých, ktorí by sa mali viac zapájať do rôznych 
spoločenských akcií, alebo sa prísť aspoň dobre zabaviť.

Vopred Vám ďakujem za pochopenie a verím v hojnú účasť pri rôznych 
akciách, ktoré sú určené na zábavu, oddych či odreagovanie od 
každodenných povinností a stereotypu!

Myslím si, že zachovávať tradície je dôležitá súčasť kultúrneho života 
obce, ľudí, aj jednotlivcov.

Očami občana
Tradíciu – akou je u nás pochovávanie basy - sa snažíme uchovať pre 

ďalšie generácie.

Mária Šišková 
Michalová

Je smutné pre obec s vyše tisíc obyvateľmi, že na ochotníkmi vopred 
precízne pripravenú akciu príde len hŕstka ľudí. Pamätám si časy, keď sála 
kultúrneho domu pri tejto zábave doslova praskala vo švíkoch.

veď každá vráska znamená

kus nadobudnutej múdrosti.

čo všetko máš za sebou -

a nie je ich málo,

a čo Ťa ešte čaká.

Zastav - ten tok myšlienok,

že máš zas o vrásku viac,

Občas rozjímaš, ako ten čas letí,

Keď do zrkadla pozrieš sa -

Vrásky

nestresuj sa, že vrásky máš -

kus života, vážnosti -

A tvoj odraz ako v zrkadle,

Ži dnes a teraz a neobzeraj sa dozadu,

Ži naplno, tak ako keby tento deň-

a radšej ho plnými dúškami prežívaj.

mal byť ten posledný.

ktoré Ťa desia a naháňajú strach.

zo staroby - samoty.

Preto do zrkadla sa často nepozeraj,

a teš sa vždy na nové ráno.

by zachoval sa v Tvojich blízkych

neplánuj veľa dopredu,

líhaj večer s pokorou a vďakou

Strach zo života - čo Ťa ešte čaká,

Ba dakedy spať Ti nedá.

Mária Šišková

nemíňaj zbytočne čas

Michalová

a bol by svedectvom Tvojho-

naplneného života!

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Tí, ktorí mali čas a mohli prísť, tak vedia ako to dopadlo a snáď odchádzali 
aj spokojní. Predstavenie bolo vhodné aj pre deti a teraz už vieme, že v 
roku 2020 odohráme u nás opäť komédiu. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli 
pri symbolickom vstupnom podporiť kultúru v našej obci.

starosta obce

PhDr. Pavol Paulovič

zmysluplný čas upratovaním lesíka Blatiny. Už od 8:00 hodiny sa začalo so 
zbieraním odpadkov. Podujatie prilákalo do lesíka desiatky návštevníkov, 
medzi nimi aj malé deti. Všetkých spojila spoločná myšlienka – ochrana 
prírody a životného prostredia. Všetci priložili ruku k dielu, urobili niečo 
nielen pre seba, ale hlavne pre prírodu. A najmä pre lepší a krajší život na 
našej Zemi. Za toto všetko patrí účastníkom brigády veľká vďaka. 
Odmenou za takto strávené dopoludnie im bol guláš, ktorý pripravil OcÚ 
Ostrov, pre deti bola pripravená opekačka.

Adela Jankechová
redakcia ON

Gabriela Michelová
predseda kultúrnej komisie

posedenia pod ozdobeným májom. Kultúrny program ďalej pokračoval 
hudobnou produkciou muzikantov, tzv. „Starí páni“, ktorí rozveselili 
starých i mladých obyvateľov našej obce. Všetci účastníci akcie sa mohli 
občerstviť dobrým gulášom, pivkom, vínkom a ostatnými dobrotami. 
Dúfame, že  celý program sa obyvateľom našej obce páčil a na budúci rok 
sa zúčastnia vo väčšom počte.               

Žijú medzi nami

Nie je samozrejmosťou dopestovať v našich podmienkach citróny a 
obzvlášť nie taký veľký plod, akým sa môže pochváliť náš občan p. Július 
Barinec. Pestovaniu citrónov sa venuje zhruba od roku 1991. Citróny 
dopestuje každý rok a jeho doterajším rekordom bol citrón s hmotnosťou 
650 g. Tento rok je preňho výnimočný tým, že dopestoval citrón o 
hmotnosti      870 g. Starostlivosť o citrusy nie je jednoduchá, tak ako v lete 
potrebujú veľký prísun vody a výživy, tak v zime ich treba ochrániť pred 
mrazom. Prajeme nášmu občanovi, aby sa mu v pestovaní darilo, a aby nás 
v budúcnosti potešil možno aj kilogramovým citrónom.

redakcia ON

Adela Jankechová

Recept na letnú citronádu:

- čerstvá mäta 

- 100 g trstinového cukru

- 3 veľké citróny (chemicky neošetrené)

- 1l perlivej alebo neperlivej vody
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MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Medzi nami sme tak isto v kruhu detí MŠ v rámci dňa „otvorených dverí“ 
spojeného so zápisom detí do MŠ privítali budúcich škôlkárov.

Tak isto sme v MŠ privítali vystúpenie bábkového divadla s hrou 
„Rozprávkový hrniec“, ktorému sa deti veľmi potešili a obohatené o nový 
zážitok odchádzali domov.

Ing. Jana Gonová
poverená riadením MŠ

Počas fašiangového obdobia  sa deti materskej a základnej školy tešia na 
"svoj detský karneval". Ten sa uskutočnil 23.2.2019 v kultúrnom dome 
vďaka spolupráci Rodičovského združenia pri ZŠ a MŠ a občianskeho 
združenia Deti Orvišťa.

Na záver prišla tombola plná hračiek, detských kníh, cyklistických a 
školských potrieb... Lákadlom bola prvá cena - tablet. Očká detí žiarili 
šťastím a radosťou, čo bola tá pravá odmena pre organizátorov.

Touto cestou by som chcela poďakovať sponzorom, ktorí prispeli do 
tomboly:

Keď sa sála zaplnila princeznami, lienkami, motýlikmi, námorníkmi, 
kovbojmi, supermanmi a inými krásnymi maskami, pravá karnevalová 
zábava sa mohla začať. O zábavu sa tento rok postarali traja animátori. Ich 
veselý trojhodinový program sa niesol v pirátskom duchu ...           a deti 
súťažili, šantili a tancovali bez prestávky. Nechýbala ani prehliadka 
kostýmov.

Detský karneval

Ďakujeme aj:

- p. Eme Kollárovej a p. Mariánovi Šiškovi za obsluhu v bufete,

výzdobe kultúrneho domu, napečeniu dobrôt,  príprave olovrantu, 
upratovaniu po karnevale,

- obecnému úradu za poskytnutie sály a vyčistenie obrusov.

- p. Gabike Michelovej za predaj tombolových lístkov,

Kellys Veľké Orvište

Kaderníctvo MIJA - p. Siposová

Obecný úrad Veľké Orvište

Argus Ostrov

Veľkoobchod s potravinami - p. Pavol Táborský

- všetkým rodičom, ktorí venovali čas príprave a realizácii karnevalu -  
získavaniu sponzorov,

Ing. Daša Ábelová
riaditeľka ZŠ

Glacio Ostrov

p. Boris Vavrinec

Plantex s.r.o. Veselé

Granelam a.s. Ostrov

Dňa 14.3.2019 sa uskutočnilo na základnej škole školské kolo súťaže v 
umeleckom prednese poézie a prózy - Hollého pamätník. Školskému kolu 
predchádzali triedne kolá, v ktorých triedni učitelia vybrali najlepších 
recitátorov za  jednotlivé ročníky .

1.miesto: Vanesa Táborská  (4.r.)

Víťazi školského kola v prednese poézie:

2.miesto: Sofia Šišková (2.r.)

Na škole sa súťažilo v jednej kategórii, v ktorej si  navzájom merali svoje 
schopnosti  a talent vybratí žiaci 2. - 4. ročníka. Súťažiacich v prednese 
poézie bolo 7, prózu si nevybral nikto. Porota si všímala rôzne kritériá, 
napríklad vhodnosť výberu textu, osvojenie textu, hlasovú a rečovú 
techniku, vlastnú interpretáciu a celkovú pôsobivosť. 

Hollého  pamätník 2019

3.miesto: Tomáš Králik (3.r.)

Víťazi boli odmenení diplomom a drobnými vecnými cenami.

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

riaditeľka ZŠ

Ing. Daša Ábelová

V mesiaci máj sme sa zúčastnili osláv 1. mája, kde deti svojím vystúpením 
obohatili bohatý program pred obecným úradom. 

nesľubuj mi, že máš pre mňa niečo viac.

Keď ma ľúbiš, o mne snívaš,

Poviem ti to všetko
Keď sa tváriš, že ma vnímaš,

nevolaj môj telefón, môj hlas počuť nedá sa.

Keď sa lúčiš, smej sa krásne,

náš vzťah bude o rok možno vzácnejší!

Z lásky hovor smelo jasne,

ja budem možno práve vtedy krásnejší!

uzavrieť o šťastí a o náhodách z krásnych chvíľ.

ľahko môžeš tieto slová odomknúť.

Poviem ti to všetko, keď raz so mnou budeš chcieť

Keď sa ráno s nocou víta,

vtedy ich snaž navždy v sebe uzamknúť.

Keď sa nezdá, že nám svitá,

Pavol Mišura

Jarné obdobie v MŠ
V našej MŠ sme v jarnom období absolvovali spolu s deťmi viacero akcií. 

Koncom februára sa v kultúrnom dome vo Veľkom Orvišti konal detský 
karneval.

Po jarných prázdninách sa deti zúčastnili tradičnej akcie pod názvom 
„POD ŠABLE“, počas ktorej svojimi koledami potešili viacero obyvateľov 
obce.

Medzinárodná súťaž Matematický klokan

Vo štvrtok 21. marca sa klokanilo na štyroch kontinentoch na zemeguli. 

Oficiálnym usporiadateľom súťaže je Asociácia KSF - Kangourou sans 

frontiéres (Klokan bez hraníc). 

Združuje už viac ako 65 krajín z 

Európy, Ázie, Ameriky         a dokonca 

aj z Afriky. Na celom Slovensku 

súťažilo 1500 škôl.  Z našej školy sa 

obľúbenej súťaže zúčastnilo jedenásť 

žiakov. Najlepšie sa umiestnili v prvom 

ročníku Adelka Vavrová, Max Kovačik. 

V druhom ročníku Sofia Šišková, 

Marek Tejčka, v štvrtom ročníku 

Simonka Kyselová, Vaneska Táborská, 

Jakub Boris. Všetkým blahoželáme.

Jana Pálková

vychovávateľka v ŠKD
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Medzi nami sme tak isto v kruhu detí MŠ v rámci dňa „otvorených dverí“ 
spojeného so zápisom detí do MŠ privítali budúcich škôlkárov.

Tak isto sme v MŠ privítali vystúpenie bábkového divadla s hrou 
„Rozprávkový hrniec“, ktorému sa deti veľmi potešili a obohatené o nový 
zážitok odchádzali domov.

Ing. Jana Gonová
poverená riadením MŠ

Počas fašiangového obdobia  sa deti materskej a základnej školy tešia na 
"svoj detský karneval". Ten sa uskutočnil 23.2.2019 v kultúrnom dome 
vďaka spolupráci Rodičovského združenia pri ZŠ a MŠ a občianskeho 
združenia Deti Orvišťa.

Na záver prišla tombola plná hračiek, detských kníh, cyklistických a 
školských potrieb... Lákadlom bola prvá cena - tablet. Očká detí žiarili 
šťastím a radosťou, čo bola tá pravá odmena pre organizátorov.

Touto cestou by som chcela poďakovať sponzorom, ktorí prispeli do 
tomboly:

Keď sa sála zaplnila princeznami, lienkami, motýlikmi, námorníkmi, 
kovbojmi, supermanmi a inými krásnymi maskami, pravá karnevalová 
zábava sa mohla začať. O zábavu sa tento rok postarali traja animátori. Ich 
veselý trojhodinový program sa niesol v pirátskom duchu ...           a deti 
súťažili, šantili a tancovali bez prestávky. Nechýbala ani prehliadka 
kostýmov.

Detský karneval

Ďakujeme aj:

- p. Eme Kollárovej a p. Mariánovi Šiškovi za obsluhu v bufete,

výzdobe kultúrneho domu, napečeniu dobrôt,  príprave olovrantu, 
upratovaniu po karnevale,

- obecnému úradu za poskytnutie sály a vyčistenie obrusov.

- p. Gabike Michelovej za predaj tombolových lístkov,

Kellys Veľké Orvište

Kaderníctvo MIJA - p. Siposová

Obecný úrad Veľké Orvište

Argus Ostrov

Veľkoobchod s potravinami - p. Pavol Táborský

- všetkým rodičom, ktorí venovali čas príprave a realizácii karnevalu -  
získavaniu sponzorov,

Ing. Daša Ábelová
riaditeľka ZŠ

Glacio Ostrov

p. Boris Vavrinec

Plantex s.r.o. Veselé

Granelam a.s. Ostrov

Dňa 14.3.2019 sa uskutočnilo na základnej škole školské kolo súťaže v 
umeleckom prednese poézie a prózy - Hollého pamätník. Školskému kolu 
predchádzali triedne kolá, v ktorých triedni učitelia vybrali najlepších 
recitátorov za  jednotlivé ročníky .

1.miesto: Vanesa Táborská  (4.r.)

Víťazi školského kola v prednese poézie:

2.miesto: Sofia Šišková (2.r.)

Na škole sa súťažilo v jednej kategórii, v ktorej si  navzájom merali svoje 
schopnosti  a talent vybratí žiaci 2. - 4. ročníka. Súťažiacich v prednese 
poézie bolo 7, prózu si nevybral nikto. Porota si všímala rôzne kritériá, 
napríklad vhodnosť výberu textu, osvojenie textu, hlasovú a rečovú 
techniku, vlastnú interpretáciu a celkovú pôsobivosť. 

Hollého  pamätník 2019

3.miesto: Tomáš Králik (3.r.)

Víťazi boli odmenení diplomom a drobnými vecnými cenami.

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

riaditeľka ZŠ

Ing. Daša Ábelová

V mesiaci máj sme sa zúčastnili osláv 1. mája, kde deti svojím vystúpením 
obohatili bohatý program pred obecným úradom. 

nesľubuj mi, že máš pre mňa niečo viac.

Keď ma ľúbiš, o mne snívaš,

Poviem ti to všetko
Keď sa tváriš, že ma vnímaš,

nevolaj môj telefón, môj hlas počuť nedá sa.

Keď sa lúčiš, smej sa krásne,

náš vzťah bude o rok možno vzácnejší!

Z lásky hovor smelo jasne,

ja budem možno práve vtedy krásnejší!

uzavrieť o šťastí a o náhodách z krásnych chvíľ.

ľahko môžeš tieto slová odomknúť.

Poviem ti to všetko, keď raz so mnou budeš chcieť

Keď sa ráno s nocou víta,

vtedy ich snaž navždy v sebe uzamknúť.

Keď sa nezdá, že nám svitá,

Pavol Mišura

Jarné obdobie v MŠ
V našej MŠ sme v jarnom období absolvovali spolu s deťmi viacero akcií. 

Koncom februára sa v kultúrnom dome vo Veľkom Orvišti konal detský 
karneval.

Po jarných prázdninách sa deti zúčastnili tradičnej akcie pod názvom 
„POD ŠABLE“, počas ktorej svojimi koledami potešili viacero obyvateľov 
obce.

Medzinárodná súťaž Matematický klokan

Vo štvrtok 21. marca sa klokanilo na štyroch kontinentoch na zemeguli. 

Oficiálnym usporiadateľom súťaže je Asociácia KSF - Kangourou sans 

frontiéres (Klokan bez hraníc). 

Združuje už viac ako 65 krajín z 

Európy, Ázie, Ameriky         a dokonca 

aj z Afriky. Na celom Slovensku 

súťažilo 1500 škôl.  Z našej školy sa 

obľúbenej súťaže zúčastnilo jedenásť 

žiakov. Najlepšie sa umiestnili v prvom 

ročníku Adelka Vavrová, Max Kovačik. 

V druhom ročníku Sofia Šišková, 

Marek Tejčka, v štvrtom ročníku 

Simonka Kyselová, Vaneska Táborská, 

Jakub Boris. Všetkým blahoželáme.

Jana Pálková

vychovávateľka v ŠKD
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Ing. Daša Ábelová
riaditeľka ZŠ

DHZO Veľké Orvište
Vážení spoluobčania, dovoľte mi informovať Vás o činnosti hasičov za 1. 

kvartál roka 2019.

Už v prvých januárových dňoch  sme sa začali podieľať na aktivitách 

usporiadaných Obecným úradom  alebo inými spoločenskými 

združeniami obce.  Za pomoci  vybavenia hasičskej techniky naši členovia 

spolu s ostatnými dobrovoľníkmi  pomáhali  pri príprave kostola v našej 

obci na 3. ročníku akcie s názvom „Spieva celá dedina“.  Touto cestou 

chcem ešte raz poďakovať všetkým usporiadateľom a účinkujúcim za 

nádherne strávený večer.

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

začiatkom februára sme spoločne začali pripravovať poslednú fašiangovú 

veselicu - Pochovávanie basy. Skupina dobrovoľníkov sa pokúsila  opäť 

pripraviť niečo nové, čo by pritiahlo  na poslednú fašiangovú tancovačku 

občanov našej obce. Nové piesne, úsmevné žalmy a v neposlednom rade 

aj nové tváre  nášho „nepravidelného a skôr pre zábavu vyskladaného„ 

dramatického spolku.

     Na základe dohody medzi  ZŠ, MŠ a DHZO sme sa tiež  mohli stretnúť 

na Detskom karnevale.   

     To sa už naozaj  blížil významný piatok, kedy sa  po dlhej „žúrke„ s 

nami rozlúčila milovaná basa – symbol zábavy a radosti.  Plánovaný 

fašiangový pochod  sme pre nepriaznivé počasie  museli zrušiť, no 

hudobníci z očkovského AXIOMU sa postarali o veľmi príjemnú atmosféru  

pre skupinku  priaznivcov naturálnej a nezdobenej zábavy. Krátko po 

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

pohrebných spevov boli opäť  Žalmy svätého slopáka, kde sme sa 

úsmevnou formou snažili pripomenúť aspoň niektoré úsmevné a veselé 

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

Dňa 11.5.2019 sa v Hlohovci uskutoční  súťaž DHZ okresov Piešťany a 

Hlohovec.

DHZO Veľké Orvište

A čo nás čaká?

Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!

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

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

Techniku sme spoločne odzimovali, všetky zariadenia dotankovali a 

preskúšali. Dňa  30.3.2019 sme sa zúčastnili ako rozhodcovia  Halovej 

súťaže v Dvorníkoch.

Dňa 8.5.2019 sa v Hlohovci uskutoční celookresné cvičenie DHZO 

okresov Piešťany a Hlohovec.

Týždeň pred Veľkou nocou, dňa 13.4.2019, pri príležitosti blížiaceho sa  

Dňa Zeme,  združenie 3 obcí pod hlavičkou BOVO pripravilo spoločnú 

brigádu na  čistenie lesíka  Blaciny.  Nepriaznivé počasie  sa podpísalo na 

výrazne nižšej účasti ako v roku 2018, kedy sme túto spoločnú aktivitu 

pripravili po prvýkrát.  Ani toto však neodradilo skupinu občanov  z 

Bašoviec, Ostrova a Veľkého Orvišťa, aby sa stretli v Blacinách a svojou 

troškou prispeli  k vyčisteniu lesíka. Odmenou im bolo pripravené 

pohostenie  v podobe opekačky a gulášu, ktorý tentokrát pripravil OÚ 

Ostrov.  Dospelákov  okrem pocitu z dobre vykonanej práce  mohlo zahriať  

aj ovocné občerstvenie  podávané priamo starostami.

Od  1.6.2019 začíname s rekonštrukciou Požiarnej zbrojnice.

Osobný postreh – aj napriek  tomu, že išlo o dlhodobo plánovanú akciu  a 

v istom poňatí o tradičnú časť obecných kultúrno-zábavných akcií - táto 

aktivita neoslovila  našich občanov. Nakoľko  všetky tieto akcie  boli  

pripravené s mottom:  „Dobrovoľníci bavia Orvište“ -   dáme 

pravdepodobne  v roku 2020 priestor ostatným spoluobčanom, aby 

pripravili inú kultúrno-spoločenskú aktivitu.

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

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

tancuje. 

Tak a je to tu. Naše RZ Záhumnie začalo svoju druhú dekádu existencie 

naplno a postupne budeme pridávať plyn.

Začiatkom apríla sme zorganizovali tradičné prívlačovky pre širokú 

verejnosť, pod názvom Jarný pstruh. Keďže je o tieto preteky mimoriadny 

záujem, museli sme urobiť dvoje preteky, a to 6. a 7. apríla 2019. Pred 

Nová dekáda sa začala

V mesiaci marec, a to 16. a 17., sme pomohli spolu zorganizovať 

víkendové dvojkolo Troth ligy v prívlači. Pred pretekmi sa do rybníka 

Záhumnie nasadilo 600 kg pstruha dúhového. Počas dvojdňového preteku 

sa chytilo spolu 2025 kusov pstruha. Všetci bodkáči skončili späť vo vode, 

nakoľko si pretekári tejto ligy ryby neprivlastňujú. Všetci pretekári boli 

spokojní, len slniečko sa moc nechcelo ukázať. To, že sa u nás na rybníku 

Záhumnie objavil pán Ilsur Talipov, ktorý je prezident Atlas Trouth Area 

Europa, začali sme tušiť a zároveň tajne dúfať, že sa tu možno niečo udeje. 

Táto organizácia pôsobí v rámci Európy a združuje všetky európske štáty v 

Trouth area lige. Po jeho dvojdňovom skúmaní - jeden deň využil aj na lov v 

prívlači, viedol veľa rozhovorov, v nedeľu robil živé internetové vysielanie 

sa rozhodol ako boss tejto európskej ligy, že jesenné finále v rámci Európy 

bude práve u nás na rybníku Záhumnie. A to konkrétne 2. a 3. novembra 

2019. Zúčastní sa na ňom dvanásť krajín a každú budú reprezentovať štyria 

najlepší prívlačkári danej krajiny. Je to veľká výzva pre slovenskú sekciu 

Trouth ligy, ale aj pre nás a celú našu obec.

ŠPORT, HASIČI a RYBÁRI

Žiaci 1. a 2. ročníka si zopakovali pravidlá pre chodcov, správne vybavenie 
bicykla, používanie reflexných prvkov. Porozprávali sa o zlozvykoch - 
závislostiach, o tom, ako sa majú správať k sebe navzájom, aby boli 
dobrými kamarátmi.

Starší žiaci sa oboznámili s druhmi polície a ich činnosťou. Pani policajtka 

Stretnutie žiakov s policajtkou
Dňa 4. apríla 2019 navštívila našu školu pani policajtka Mgr. Petra 

Kňažková z Krajského riaditeľstva PZ v Trnave s cieľom oboznámenia 
žiakov s prácou polície a upevnenia vedomostí z oblasti dopravných 
predpisov.

Pedagogické pracovníčky školy uskutočnili pre predškolákov 

viaceré stretnutia s cieľom oboznámenia detí so školským 

prostredím a elimináciou strachu pred zápisom do školy.

Žiaci, ktorí navštevujú krúžok "Šikovných rúk", si pripravili 

pre predškolákov rozprávku o tučniakoch, povedali sme si 

zaujímavosti o ich živote a  deti si vyrobili na pamiatku 

papierových tučniačikov.

Zimné tvorivé dielne - 15.1.2019

Predškoláci sa stretli s prvákmi, ktorí im pomáhali s úlohami 

na interaktívnej tabuli. Najskôr sme si premietli rozprávku O 

vlkovi a kozliatkach a deti ju rozprávali podľa obrázkov. Riešili 

aj úlohy na priestorovú orientáciu, zahrali si pexeso na 

Akcie základnej školy s predškolákmi

Hry na interaktívnej tabuli - 31.1.2019

Otvorená hodina v 1. ročníku - 20.3.2019

Starší žiaci čítajú mladším deťom - 6.3.2019

Podujatia boli u predškolákov obľúbené a veľmi sa na 

ne tešili. 

V I. triede boli pre našich predškolákov pripravené 

Tvorivé dielne, kde si spolu s našimi žiakmi mohli 

vyrobiť pekný tulipán z farebných výkresov, špajlí a 

krepového papiera. Postup práce sme si spoločne 

vysvetlili a ukázali na interaktívnej tabuli a krok za 

krokom sme spoločne pracovali, pričom starší 

pomáhali mladším deťom. 

Vo vedľajšej triede boli pre deti pripravené 

vedomostné súťaže na interaktívnej tabuli a na ihrisku 

pred školou si deti mohli zasúťažiť v rôznych športových 

disciplínach.

Okrem týchto podujatí boli deti MŠ s pani učiteľkami pozvané vo februári 

do školy na divadelné predstavenie Rozprávkový hrniec.

precvičenie pamäte. Ako odmenu dostali omaľovanky z rôznych 

rozprávok.

Stretnutie predškolákov s našimi tretiakmi a štvrtákmi, spomedzi 

ktorých tí najlepší čitári prečítali deťom rozprávku Beluška a Ruženka. 

Presvedčili sme sa, ako pozorne počúvali a  nakoniec si všetci vyrobili 

záložku do knižky.

Prváci ukázali svojim kamarátom, čo všetko sa už naučili. Prečítali im 

príbeh zo šlabikára a napísali zopár viet na tabuľu. Potom sme zapojili do 

obrázkového čítania na interaktívnej tabuli aj 

predškolákov. Z matematiky sme skupinovou prácou 

počítali príklady do 20. Nakoniec si  deti ešte vyplnili List 

predškoláka na pamiatku a za výbornú prácu boli 

odmenení  jednotkou s hviezdičkou.

Deň otvorených dverí 28.3.2019

Napriek osobným pozvánkam pre rodičov i deti bola 

účasť na Dni otvorených dverí slabšia, čo nás mrzí, 

nakoľko väčšina rodičov objekt školy nepozná a 

nevideli, akou rekonštrukciou škola prešla a ako je vybavená.
im vysvetlila, čo je  násilie, vandalizmus, šikanovanie a ako sa pred ním 
chrániť a netolerovať ho. Zdôrazňovala, že je dôležité o tom hovoriť a  
zdôveriť sa o probléme rodičom, učiteľom alebo polícii.

riaditeľka ZŠ

Všetci žiaci si zopakovali aj telefónne čísla, na ktoré treba volať v prípade, 
ak potrebujeme súrnu pomoc. Na záver vypracovali test alebo vylúštili 
tajničku a dostali malý darček.

Ing. Daša Ábelová
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Ing. Daša Ábelová
riaditeľka ZŠ

DHZO Veľké Orvište
Vážení spoluobčania, dovoľte mi informovať Vás o činnosti hasičov za 1. 

kvartál roka 2019.

Už v prvých januárových dňoch  sme sa začali podieľať na aktivitách 

usporiadaných Obecným úradom  alebo inými spoločenskými 

združeniami obce.  Za pomoci  vybavenia hasičskej techniky naši členovia 

spolu s ostatnými dobrovoľníkmi  pomáhali  pri príprave kostola v našej 

obci na 3. ročníku akcie s názvom „Spieva celá dedina“.  Touto cestou 

chcem ešte raz poďakovať všetkým usporiadateľom a účinkujúcim za 

nádherne strávený večer.

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

začiatkom februára sme spoločne začali pripravovať poslednú fašiangovú 

veselicu - Pochovávanie basy. Skupina dobrovoľníkov sa pokúsila  opäť 

pripraviť niečo nové, čo by pritiahlo  na poslednú fašiangovú tancovačku 

občanov našej obce. Nové piesne, úsmevné žalmy a v neposlednom rade 

aj nové tváre  nášho „nepravidelného a skôr pre zábavu vyskladaného„ 

dramatického spolku.

     Na základe dohody medzi  ZŠ, MŠ a DHZO sme sa tiež  mohli stretnúť 

na Detskom karnevale.   

     To sa už naozaj  blížil významný piatok, kedy sa  po dlhej „žúrke„ s 

nami rozlúčila milovaná basa – symbol zábavy a radosti.  Plánovaný 

fašiangový pochod  sme pre nepriaznivé počasie  museli zrušiť, no 

hudobníci z očkovského AXIOMU sa postarali o veľmi príjemnú atmosféru  

pre skupinku  priaznivcov naturálnej a nezdobenej zábavy. Krátko po 

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

pohrebných spevov boli opäť  Žalmy svätého slopáka, kde sme sa 

úsmevnou formou snažili pripomenúť aspoň niektoré úsmevné a veselé 

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

Dňa 11.5.2019 sa v Hlohovci uskutoční  súťaž DHZ okresov Piešťany a 

Hlohovec.

DHZO Veľké Orvište

A čo nás čaká?

Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!

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

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

Techniku sme spoločne odzimovali, všetky zariadenia dotankovali a 

preskúšali. Dňa  30.3.2019 sme sa zúčastnili ako rozhodcovia  Halovej 

súťaže v Dvorníkoch.

Dňa 8.5.2019 sa v Hlohovci uskutoční celookresné cvičenie DHZO 

okresov Piešťany a Hlohovec.

Týždeň pred Veľkou nocou, dňa 13.4.2019, pri príležitosti blížiaceho sa  

Dňa Zeme,  združenie 3 obcí pod hlavičkou BOVO pripravilo spoločnú 

brigádu na  čistenie lesíka  Blaciny.  Nepriaznivé počasie  sa podpísalo na 

výrazne nižšej účasti ako v roku 2018, kedy sme túto spoločnú aktivitu 

pripravili po prvýkrát.  Ani toto však neodradilo skupinu občanov  z 

Bašoviec, Ostrova a Veľkého Orvišťa, aby sa stretli v Blacinách a svojou 

troškou prispeli  k vyčisteniu lesíka. Odmenou im bolo pripravené 

pohostenie  v podobe opekačky a gulášu, ktorý tentokrát pripravil OÚ 

Ostrov.  Dospelákov  okrem pocitu z dobre vykonanej práce  mohlo zahriať  

aj ovocné občerstvenie  podávané priamo starostami.

Od  1.6.2019 začíname s rekonštrukciou Požiarnej zbrojnice.

Osobný postreh – aj napriek  tomu, že išlo o dlhodobo plánovanú akciu  a 

v istom poňatí o tradičnú časť obecných kultúrno-zábavných akcií - táto 

aktivita neoslovila  našich občanov. Nakoľko  všetky tieto akcie  boli  

pripravené s mottom:  „Dobrovoľníci bavia Orvište“ -   dáme 

pravdepodobne  v roku 2020 priestor ostatným spoluobčanom, aby 

pripravili inú kultúrno-spoločenskú aktivitu.

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

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

tancuje. 

Tak a je to tu. Naše RZ Záhumnie začalo svoju druhú dekádu existencie 

naplno a postupne budeme pridávať plyn.

Začiatkom apríla sme zorganizovali tradičné prívlačovky pre širokú 

verejnosť, pod názvom Jarný pstruh. Keďže je o tieto preteky mimoriadny 

záujem, museli sme urobiť dvoje preteky, a to 6. a 7. apríla 2019. Pred 

Nová dekáda sa začala

V mesiaci marec, a to 16. a 17., sme pomohli spolu zorganizovať 

víkendové dvojkolo Troth ligy v prívlači. Pred pretekmi sa do rybníka 

Záhumnie nasadilo 600 kg pstruha dúhového. Počas dvojdňového preteku 

sa chytilo spolu 2025 kusov pstruha. Všetci bodkáči skončili späť vo vode, 

nakoľko si pretekári tejto ligy ryby neprivlastňujú. Všetci pretekári boli 

spokojní, len slniečko sa moc nechcelo ukázať. To, že sa u nás na rybníku 

Záhumnie objavil pán Ilsur Talipov, ktorý je prezident Atlas Trouth Area 

Europa, začali sme tušiť a zároveň tajne dúfať, že sa tu možno niečo udeje. 

Táto organizácia pôsobí v rámci Európy a združuje všetky európske štáty v 

Trouth area lige. Po jeho dvojdňovom skúmaní - jeden deň využil aj na lov v 

prívlači, viedol veľa rozhovorov, v nedeľu robil živé internetové vysielanie 

sa rozhodol ako boss tejto európskej ligy, že jesenné finále v rámci Európy 

bude práve u nás na rybníku Záhumnie. A to konkrétne 2. a 3. novembra 

2019. Zúčastní sa na ňom dvanásť krajín a každú budú reprezentovať štyria 

najlepší prívlačkári danej krajiny. Je to veľká výzva pre slovenskú sekciu 

Trouth ligy, ale aj pre nás a celú našu obec.

ŠPORT, HASIČI a RYBÁRI

Žiaci 1. a 2. ročníka si zopakovali pravidlá pre chodcov, správne vybavenie 
bicykla, používanie reflexných prvkov. Porozprávali sa o zlozvykoch - 
závislostiach, o tom, ako sa majú správať k sebe navzájom, aby boli 
dobrými kamarátmi.

Starší žiaci sa oboznámili s druhmi polície a ich činnosťou. Pani policajtka 

Stretnutie žiakov s policajtkou
Dňa 4. apríla 2019 navštívila našu školu pani policajtka Mgr. Petra 

Kňažková z Krajského riaditeľstva PZ v Trnave s cieľom oboznámenia 
žiakov s prácou polície a upevnenia vedomostí z oblasti dopravných 
predpisov.

Pedagogické pracovníčky školy uskutočnili pre predškolákov 

viaceré stretnutia s cieľom oboznámenia detí so školským 

prostredím a elimináciou strachu pred zápisom do školy.

Žiaci, ktorí navštevujú krúžok "Šikovných rúk", si pripravili 

pre predškolákov rozprávku o tučniakoch, povedali sme si 

zaujímavosti o ich živote a  deti si vyrobili na pamiatku 

papierových tučniačikov.

Zimné tvorivé dielne - 15.1.2019

Predškoláci sa stretli s prvákmi, ktorí im pomáhali s úlohami 

na interaktívnej tabuli. Najskôr sme si premietli rozprávku O 

vlkovi a kozliatkach a deti ju rozprávali podľa obrázkov. Riešili 

aj úlohy na priestorovú orientáciu, zahrali si pexeso na 

Akcie základnej školy s predškolákmi

Hry na interaktívnej tabuli - 31.1.2019

Otvorená hodina v 1. ročníku - 20.3.2019

Starší žiaci čítajú mladším deťom - 6.3.2019

Podujatia boli u predškolákov obľúbené a veľmi sa na 

ne tešili. 

V I. triede boli pre našich predškolákov pripravené 

Tvorivé dielne, kde si spolu s našimi žiakmi mohli 

vyrobiť pekný tulipán z farebných výkresov, špajlí a 

krepového papiera. Postup práce sme si spoločne 

vysvetlili a ukázali na interaktívnej tabuli a krok za 

krokom sme spoločne pracovali, pričom starší 

pomáhali mladším deťom. 

Vo vedľajšej triede boli pre deti pripravené 

vedomostné súťaže na interaktívnej tabuli a na ihrisku 

pred školou si deti mohli zasúťažiť v rôznych športových 

disciplínach.

Okrem týchto podujatí boli deti MŠ s pani učiteľkami pozvané vo februári 

do školy na divadelné predstavenie Rozprávkový hrniec.

precvičenie pamäte. Ako odmenu dostali omaľovanky z rôznych 

rozprávok.

Stretnutie predškolákov s našimi tretiakmi a štvrtákmi, spomedzi 

ktorých tí najlepší čitári prečítali deťom rozprávku Beluška a Ruženka. 

Presvedčili sme sa, ako pozorne počúvali a  nakoniec si všetci vyrobili 

záložku do knižky.

Prváci ukázali svojim kamarátom, čo všetko sa už naučili. Prečítali im 

príbeh zo šlabikára a napísali zopár viet na tabuľu. Potom sme zapojili do 

obrázkového čítania na interaktívnej tabuli aj 

predškolákov. Z matematiky sme skupinovou prácou 

počítali príklady do 20. Nakoniec si  deti ešte vyplnili List 

predškoláka na pamiatku a za výbornú prácu boli 

odmenení  jednotkou s hviezdičkou.

Deň otvorených dverí 28.3.2019

Napriek osobným pozvánkam pre rodičov i deti bola 

účasť na Dni otvorených dverí slabšia, čo nás mrzí, 

nakoľko väčšina rodičov objekt školy nepozná a 

nevideli, akou rekonštrukciou škola prešla a ako je vybavená.
im vysvetlila, čo je  násilie, vandalizmus, šikanovanie a ako sa pred ním 
chrániť a netolerovať ho. Zdôrazňovala, že je dôležité o tom hovoriť a  
zdôveriť sa o probléme rodičom, učiteľom alebo polícii.

riaditeľka ZŠ

Všetci žiaci si zopakovali aj telefónne čísla, na ktoré treba volať v prípade, 
ak potrebujeme súrnu pomoc. Na záver vypracovali test alebo vylúštili 
tajničku a dostali malý darček.

Ing. Daša Ábelová
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Po skončení prívlačových akcií zostal rybník bohato zarybnený pstruhom 

dúhovým, čo využilo množstvo rybárov zo širokého okolia, aby sa 

povenovali svojej záľube a zároveň si obohatili svoj jedálniček  kvalitnou 

rybou.

Prvého mierového kapra v preteku ulovil Róbert Šurina z Trnavy, za čo 

získal vak na udice, kazetu vína a vecné ceny. Najviac mierových kaprov 

počas preteku zdolal Karel Sehnal zo Šakvic, a to 26 kusov. Takisto obdržal 

vak na udice, kazetu vína a vecné ceny.

Na tretej priečke v preteku sa umiestnil Ľuboš Láska z Piešťan, ktorý 

Trošku sme si vydýchli a už sme pripravovali preteky v love kapra s 

názvom  Orvišťský šupináč. Tento pretek sme naplánovali na 27. apríla 

2019. Pred pretekom sme nasadili do rybníka 1000 kg kapra K3, ktoré sme 

zakúpili v Pohořeliciach na Morave. Preteku sa zúčastnilo 54 pretekárov 

opäť z celého Slovenska a traja pretekári zo Šakvic na Morave, čo je naša 

družobná obec. Zápolenie sa začalo o 7:30 h a skončilo sa o 15:00 seč. 

Počas preteku sa chytilo 205 mierových kaprov, t.j. nad 45 cm vyše. 

Členovia RZ Záhumnie pripravili pre všetkých chutné občerstvenie, či už 

pečené cigáro, výborný hovädzí guláš a pečené pstruhy. Len to počasie 

mohlo byť kúsok lepšie. Po odtrúbení preteku nastalo vyhodnotenie.

V hlavnej kategórii sme ocenili deväť pretekárov. Pretekári na 9. až 

štvrtom mieste obdržali vecné ceny a kazety vína. Vecné ceny nám do 

súťaže venoval pán Michal Repka - majiteľ rybárstva REMI, za čo mu veľmi 

pekne ďakujeme. Víno nám do súťaže venoval pán Jozef Valo zástupca 

starostu vo Veľkom Orvišti. Tak isto ďakujeme aj jemu a tešíme sa na ďalšiu 

spoluprácu. 

ŠPORT, HASIČI a RYBÁRI ŠPORT, HASIČI a RYBÁRI

Orvišťský Šupináč 2019 stupeň pre víťazov

Všetkých Vás a vaše deti pozývame do športového areálu za športom, 
možno ako divákov, alebo len tak na občerstvenie.

starosta obce

PhDr. Pavol Paulovič

A podľa najnovších informácií pravdepodobne priamo postúpi aj 
družstvo z druhého miesta, ktoré máme už dlhšiu dobu zabezpečené.

Vážení športoví priatelia blíži sa koniec súťažného ročník 2018/2019, a 
preto je ten  správny čas, aby sme mohli bilancovať jarnú časť súťaže. 
Družstvo U 13 sme po začatí tejto časti súťaže odhlásili zo súťažného 
kolotoča, pretože nepriaznivé počasia a slabší záujem detí spôsobil to, že 

sa v nedostatočnom počte schádzali na priateľské a majstrovské zápasy. 
Zachovali sme tréningový proces v tejto kategórii a hráči nastupujú v 
zápasoch kategórie U 15. Kategória U 15 zimovala na 2. mieste vo svojej 
súťaži a prísun hráčov z U 13 ešte viac zastabilizoval kolektív, avšak na úkor 
kvality. Napriek tomu, že sa naše družstvo v súčasnosti nachádza na     4. 
mieste, tak sme spokojní. Veď dôležité je, aby tieto deti trávili voľný čas v 
kolektíve a najlepšie ho vypĺňali športom. Družstvo U 19 pod vedením 
trénera p. Róberta Hanka dosahovalo priemerné výsledky, a v súčasnosti 
sa nachádza v strede tabuľky. V tomto prípade je dôležité zdôrazniť, že 
hráči majú vek od 15 do 17 rokov a spravidla hrávajú proti 18 až 19 ročným 
hráčom. Družstvo mužov celú jarnú časť doťahuje 3 bodový náskok 
Sokoloviec a pokúsime sa urobiť všetko preto, aby toto družstvo postúpilo 
z 8. ligy do vyššej súťaže.

Futbal

Toľko o akciách na Záhumní, ktoré už máme zdarne za sebou. Tešíme sa 

spolu s vami na ďalšie, počas nasledujúceho obdobia.

Petrov Zdar!

tajomník RZ Záhumnie vo Veľkom Orvišti

zdolal kapra o váhe 6,45 kg, za čo získal pohár za tretie miesto a 50eurovú 

hotovosť.

Tento borec ulovil na Záhumní kapra o váhe 8,58 kg, za čo mu právom 

patrí pohár pre víťaza preteku, 200 euro v hotovosti. Ďalej získal na jeden 

rok putovný pohár, na ktorom bude navždy vyryté jeho meno.

A na záver, aby som nezabudol. Vybudovali a komplet sme zariadili novú 

kuchynku, v ktorej sa nám bude lepšie pripravovať občerstvenie pre vás. 

Ruku k dielu priložili členovia RZ, menovite Zdenko Markech, Miro Králik, 

Peter Toman, Marek Palkech, Peter Vavrinec, Igor Belica a iní. Tiež by som 

chcel poďakovať Petrovi Maráčkovi za jeho  prístup k nášmu RZ.

Norbert Michel

Striebornú priečku obsadil Dušan Sopúch zo Serede, ktorému sa 

podarilo zdolať kapra o váhe 6,90 kg. Za toto získal pohár vicemajstra 

preteku a stovečku do vačku.

Víťazom deviateho ročníka pretekov Orvišťský Šupináč sa stal Tomáš 

Komár z Krakovian.

pretekmi sme nasadili čerstvú obsádku pstruha v množstve 500 kg. Počas 

dvoch dní sa tu stretlo 170 pretekárov od Tatier k Dunaju a ešte aj osem 

spoza Tatier, z Poľska. V sobotu sa podarilo vyloviť zo Záhumnia 1026 

pstruhov. V hlavnej kategórii bolo ocenených desať najlepších pretekárov, 

ktorí získali vecné ceny od Nástrahy cz a kazety vína. Na tretej priečke sa 

umiestnil Jaroslav Ondruš, ktorý si vybojoval pohár za tretie miesto a 

50eurovú hotovosť. Na striebornej priečke skončil Martin Boor, ktorý 

zbohatol o sto euro a tak isto dostal pohár za druhé miesto. Víťazom sa stal 

Maťo Melicháč z Piešťan, ktorý získal pohár pre víťaza preteku a novučičký 

bicykel zn. Kellys. V kategórii žien  vyhrala Soňa Predná z Krakovian, druhá 

za ňou skončila Edita Stepanow z Poľska a na bronzovom stupni sa 

umiestnila Drahomíra Vaňová z Nového Mesta nad Váhom. Dievčatá 

obdržali pamätné poháre podľa umiestenia, kazety vína a vecné ceny od 

Nástrahy cz.

Pretekári sa pomaly rozišli do svojich domovov, aby sme sa mohli ráno v 

nedeľu opäť zvítať na rybníku Záhumnie.

Po vyhodnotení preteku sa pod prístreškom na Záhumní rozhostila 

družná debata, komu koľko “spadlo“ rýb, čo a aká nástraha platila na ryby 

v danom sektore, aká farba, aká planda, či guma, no - hotová alchýmia.

Po veľkom aplauze všetkých prítomných pre nás organizátorov, že sme to 

opäť dali, nám padol veľký balvan z pliec. Dovoľte, aby som poďakoval 

všetkým, ktorí sa zúčastnili jedného alebo oboch pretekov na Záhumní, že 

nám zachovávajú svoju priazeň a tešíme sa už na jeseň opäť na pretekoch. 

Veľké ĎAKUJEM patrí aj členom RZ Záhumnie pri príprave a aj samotných 

pretekoch, či už pri zabezpečení občerstvenia, násady ako aj pri poste 

rozhodcu.

Ráno ešte za tmy sa začali prví nedočkavci hlásiť o vylosovanie  lovných 

miest. Za hodinku sa dostavilo 84 pretekárov opäť z celého Slovenska a aj 

včerajší Poliaci. Počas preteku sa v nedeľu vylovilo 1019 dúhakov, čo bolo 

len o sedem menej ako v sobotu. Pretekalo sa v dvoch skupinách - A a B. 

Každá skupina absolvovala štyri päťdesiat minútové kolá. Víťazom sa stal 

pretekár s najnižším súčtom umiestnení v jednotlivých kolách. Aj v nedeľu 

sme vyhodnotili kategóriu žien. V preteku súťažilo päť žien. Na tretej 

priečke sa umiestnila Soňa Predná, na druhej Drahomíra Vaňová a 

víťazkou sa stala Edita Stepanow. Dámy získali pamätné poháre podľa 

poradia a vecné ceny od Nástrahy cz, ktoré nám do pretekov venoval pán 

David Pavlíček. V hlavnej kategórii sme opäť ocenili desať naj pretekárov. 

Borci na 10. až štvrtom mieste získali kazety vína a vecné ceny od 

spomínanej firmy. Na bronzovej priečke sa umiestnil Vlado Pavlovič - získal 

50 euro v hotovosti a pohár za tretie miesto. Vicemajstrom preteku sa stal 

Roman Buršák, ktorý si prilepšil 100 eurovkou a získal pohár za druhé 

miesto. Stupienok najvyšší si vybojoval Tomáš Florek, domov si odviezol 

nový bicykel zn. Kellys a pohár pre šampióna preteku.

Víťaz Tomáš Komár a jeho kaporVíťaz Tomáš Komár a jeho kaporVíťaz Tomáš Komár a jeho kapor
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hráčom. Družstvo mužov celú jarnú časť doťahuje 3 bodový náskok 
Sokoloviec a pokúsime sa urobiť všetko preto, aby toto družstvo postúpilo 
z 8. ligy do vyššej súťaže.

Futbal

Toľko o akciách na Záhumní, ktoré už máme zdarne za sebou. Tešíme sa 

spolu s vami na ďalšie, počas nasledujúceho obdobia.

Petrov Zdar!

tajomník RZ Záhumnie vo Veľkom Orvišti

zdolal kapra o váhe 6,45 kg, za čo získal pohár za tretie miesto a 50eurovú 

hotovosť.

Tento borec ulovil na Záhumní kapra o váhe 8,58 kg, za čo mu právom 

patrí pohár pre víťaza preteku, 200 euro v hotovosti. Ďalej získal na jeden 

rok putovný pohár, na ktorom bude navždy vyryté jeho meno.

A na záver, aby som nezabudol. Vybudovali a komplet sme zariadili novú 

kuchynku, v ktorej sa nám bude lepšie pripravovať občerstvenie pre vás. 

Ruku k dielu priložili členovia RZ, menovite Zdenko Markech, Miro Králik, 

Peter Toman, Marek Palkech, Peter Vavrinec, Igor Belica a iní. Tiež by som 

chcel poďakovať Petrovi Maráčkovi za jeho  prístup k nášmu RZ.

Norbert Michel

Striebornú priečku obsadil Dušan Sopúch zo Serede, ktorému sa 

podarilo zdolať kapra o váhe 6,90 kg. Za toto získal pohár vicemajstra 

preteku a stovečku do vačku.

Víťazom deviateho ročníka pretekov Orvišťský Šupináč sa stal Tomáš 

Komár z Krakovian.

pretekmi sme nasadili čerstvú obsádku pstruha v množstve 500 kg. Počas 

dvoch dní sa tu stretlo 170 pretekárov od Tatier k Dunaju a ešte aj osem 

spoza Tatier, z Poľska. V sobotu sa podarilo vyloviť zo Záhumnia 1026 

pstruhov. V hlavnej kategórii bolo ocenených desať najlepších pretekárov, 

ktorí získali vecné ceny od Nástrahy cz a kazety vína. Na tretej priečke sa 

umiestnil Jaroslav Ondruš, ktorý si vybojoval pohár za tretie miesto a 

50eurovú hotovosť. Na striebornej priečke skončil Martin Boor, ktorý 

zbohatol o sto euro a tak isto dostal pohár za druhé miesto. Víťazom sa stal 

Maťo Melicháč z Piešťan, ktorý získal pohár pre víťaza preteku a novučičký 

bicykel zn. Kellys. V kategórii žien  vyhrala Soňa Predná z Krakovian, druhá 

za ňou skončila Edita Stepanow z Poľska a na bronzovom stupni sa 

umiestnila Drahomíra Vaňová z Nového Mesta nad Váhom. Dievčatá 

obdržali pamätné poháre podľa umiestenia, kazety vína a vecné ceny od 

Nástrahy cz.

Pretekári sa pomaly rozišli do svojich domovov, aby sme sa mohli ráno v 

nedeľu opäť zvítať na rybníku Záhumnie.

Po vyhodnotení preteku sa pod prístreškom na Záhumní rozhostila 

družná debata, komu koľko “spadlo“ rýb, čo a aká nástraha platila na ryby 

v danom sektore, aká farba, aká planda, či guma, no - hotová alchýmia.

Po veľkom aplauze všetkých prítomných pre nás organizátorov, že sme to 

opäť dali, nám padol veľký balvan z pliec. Dovoľte, aby som poďakoval 

všetkým, ktorí sa zúčastnili jedného alebo oboch pretekov na Záhumní, že 

nám zachovávajú svoju priazeň a tešíme sa už na jeseň opäť na pretekoch. 

Veľké ĎAKUJEM patrí aj členom RZ Záhumnie pri príprave a aj samotných 

pretekoch, či už pri zabezpečení občerstvenia, násady ako aj pri poste 

rozhodcu.

Ráno ešte za tmy sa začali prví nedočkavci hlásiť o vylosovanie  lovných 

miest. Za hodinku sa dostavilo 84 pretekárov opäť z celého Slovenska a aj 

včerajší Poliaci. Počas preteku sa v nedeľu vylovilo 1019 dúhakov, čo bolo 

len o sedem menej ako v sobotu. Pretekalo sa v dvoch skupinách - A a B. 

Každá skupina absolvovala štyri päťdesiat minútové kolá. Víťazom sa stal 

pretekár s najnižším súčtom umiestnení v jednotlivých kolách. Aj v nedeľu 

sme vyhodnotili kategóriu žien. V preteku súťažilo päť žien. Na tretej 

priečke sa umiestnila Soňa Predná, na druhej Drahomíra Vaňová a 

víťazkou sa stala Edita Stepanow. Dámy získali pamätné poháre podľa 

poradia a vecné ceny od Nástrahy cz, ktoré nám do pretekov venoval pán 

David Pavlíček. V hlavnej kategórii sme opäť ocenili desať naj pretekárov. 

Borci na 10. až štvrtom mieste získali kazety vína a vecné ceny od 

spomínanej firmy. Na bronzovej priečke sa umiestnil Vlado Pavlovič - získal 

50 euro v hotovosti a pohár za tretie miesto. Vicemajstrom preteku sa stal 

Roman Buršák, ktorý si prilepšil 100 eurovkou a získal pohár za druhé 

miesto. Stupienok najvyšší si vybojoval Tomáš Florek, domov si odviezol 

nový bicykel zn. Kellys a pohár pre šampióna preteku.

Víťaz Tomáš Komár a jeho kaporVíťaz Tomáš Komár a jeho kaporVíťaz Tomáš Komár a jeho kapor



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- jún 2019

OZNAMY


