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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Obec Veľké Orvište mala k 31.08.2019: 1 077 obyvateľov

Zomreli: 3 ľudia (2 ženy, 1 muž)

V období od 01.05.2019 do 31.08.2019 sa dožili:

85 rokov:  1 človek (1 muž) 

75 rokov:  1 človek (1 muž)

Od 01.05.2019 do 31.08.2019

Narodili sa: 0

Spoločenská kronika

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.

70 rokov:  2 ľudia  (2 ženy)

 Príhovor starostu 
Vážení spoluobčania,

ani sme sa nenazdali a väčšina kalendárneho 
roka je za nami. Ocitli sme sa v jesenných 
mesiacoch, po dovolenkách sme oddýchnutí , plní 
energie sa pripravujeme na ďalšie pracovné 
povinnosti a deti po prázdninách zasadli opäť do 
školských lavíc. Taktiež vychádza ďalšie číslo 
obecných novín, v ktorých Vás budem informovať 
o dianí v našej obci z hľadiska dotácií a 

zrealizovaných projektov. 

S využitím dotácie z Environmentálneho fondu SR  sme vybudovali nový 
zberný dvor, ktorý sa nachádza za kultúrnym domov. V súčasnej dobe 
prebieha proces kolaudácie a otvorenie priestorov zberného dvora pre 
obyvateľov plánujeme v mesiaci október.

Ďalej sme boli úspešní aj pri získaní dotácie  z Ministerstva vnútra SR na 
projekt Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice a ešte pred zimou úspešne 
ukončíme I. etapu tejto rekonštrukcie.

V areáli ZŠ a MŠ sme vybudovali multifunkčné ihrisko, ktoré bolo 
financované z dotácie  Ministerstva financií SR. Ihrisko bude slúžiť žiakom 
základnej a materskej školy počas vyučovacieho procesu a samozrejme sa 
bude využívať aj pri iných voľnočasových aktivitách obce.

Na základe výzvy z Úradu vlády SR sme získali finančné prostriedky na 
vybudovanie WIFI v obci, tým sa naskytne voľné pripojenie k internetu na 
siedmych prístupových bodoch (autobusové zástavky, námestie, areál ZŠ 
a MŠ, požiarna zbrojnica, rybník a futbalové ihrisko). Ďalší kapitálový 
zdroj, ktorý sme získali taktiež z Úradu vlády SR je investícia na podporu 
športu, rekonštrukcia osvetlenia na hlavnej hracej ploche futbalového 
ihriska.  Zároveň ešte pred koncom roka sa pokúsime zrekonštruovať 
verejné osvetlenie v časti Topoľové I. a II., tiež na Obchodnej ulici, na 
základe projektu, ktorý opäť podporilo Ministerstvo financií SR.

PhDr. Pavol Paulovič

Z menších dotačných programov (VÚC Trnava) sme získali financie pre 
seniorov, kultúru a šport. Seniori navštívili kúpalisko Podhájska, naše deti 
spolu s deťmi ZUŠ Piešťany si zatancovali pod májom a športovci majú 
vybudovanú náhradnú tréningovú plochu za futbalovou bránou. Oblastná 
kancelária cestovného ruchu Piešťany sa podieľala na financovaní 
uvedených projektov, pokryla väčšinu nákladov na zrealizovanie divadla, 
na oslavu MDD a na hodovú veselicu. Aj keď ešte nie je koniec roka, tak už 
teraz môžeme skonštatovať, že tento rok bude opäť úspešný (z pohľadu 
získavania finančných prostriedkov a aj samotnej realizácie).

Verím, že Vás pripravované akcie oslovia a prídete sa zabaviť a aj kultúrne 
vyžiť.

Okrem dotačných projektov sme zorganizovali týždňový výlet pre 
veriacich do Medžugoria, akciu Deň zeme a športovú akciu  BOVO 
Olympiáda.  V najbližších dňoch a mesiacoch plánujeme zorganizovať aj 
ďalšie akcie,  a to v mesiaci október – mesiac úcty k starším (19.10.2019),  
v mesiaci november Oslava sv. Huberta - patróna našej obce (16.11.2019), 
v mesiaci december príchod sv. Mikuláša (5.12.2019), zabíjačku 
(8.12.2019) a na prelome rokov ohňostroj, ktorý sa bude organizovať 
tradične 01.01.2020.

starosta obce

 Púť do Medžugoria 
V máji sa obecnému úradu  opäť podarilo zorganizovať pútnicky zájazd 

do Medžugoria. Dostatok záujemcov naplnil  autobus, a aj preto sme 
mohli vyštartovať do Bosny a Hercegoviny. Po dlhšej ceste sme mali 
zastávku vo Vepriciach (Makarská riviera), kde Vdp. Bohumil Mikula 
odslúžil svätú omšu. Onedlho nás privítal v Medžugorí personál hotela 
Monako, ktorý leží priamo pod kopcom Križevac. Počas troch 
nasledujúcich dní bol pre nás pripravený  bohatý duchovný program, na 
základe ktorého ste sa mohli rozhodnúť či pôjdete na sv. omšu, navštívite 
Cenacolo, svedectvo Patrika a Nancy, alebo Krížovú cestu na kopci Križevac 

a Podbrdo. Našu púť sme ukončili šťastným návratom domov, v nedeľu 
ráno 12. mája, ktorý bol zároveň dňom všetkých matiek. Veríme, že zájazd 
s  voľnejším programom v Medžugorí, v hoteli s polpenziou a krásnym 
okolím, kde sa každí z nás mohol duševne i kultúrne vyžiť, zanechal vo vás 
len tie najkrajšie zážitky.

PhDr. Pavol Paulovič

starosta obce

 MIA DANCE 

Koncom mája sa konalo finále 20. ročníka MIA DANCE festivalu v Prahe. 
Festival je každoročne usporiadaný pod ochrannou známkou občianskeho 
združenia „Děti fitness aneb sportem proti drogám“ a zúčastňuje sa ho 
niekoľko tisíc súťažiacich z Česka a Slovenska. 

Na osemdňovom finále, rozdelenom podľa rôznych kategórií tanca sa v 
nedeľu 26.mája zúčastnili a úspešne ho absolvovali aj dievčatá z našej 
obce, ktoré navštevujú ZUŠ Piešťany. V kategóriách pre small groups -  ako 
sú napríklad výrazový tanec alebo balet, získali tanečníci zo skupiny 
Plejády a Striebornička hneď niekoľko zlatých, strieborných a pohárových 
ocenení. Tieto tanečné skupiny na súťaži v pražskej Lucerne 
reprezentovali aj dievčatá z Veľkého Orvišťa. Skupinu Plejády Nikol 
Niznerová a Tereza Králiková, skupinu Striebornička Paulína Paulovičová.

PhDr. Pavol Paulovič
starosta obce

Dňa 8. júna 2019 sa deti tešili na oslavu 
svojho sviatku

Atmosféra hier a zábavy čakala všetkých, ale najmä najmenších 
návštevníkov v areáli MŠ a ZŠ vo Veľkom Orvišti pri príležitosti Dňa detí, 
ktorý organizoval  obecný úrad Veľké Orvište s finančnou podporou 
Trnavského samosprávneho kraja. Ako každoročne i tento rok deti oslávili 
svoj sviatok s neskrývanou radosťou a neskutočnou vytrvalosťou. 

Popoludní sa areál základnej a materskej školy zmenil na nepoznanie. 
Dvor zaplnili rôzne atrakcie. Deti sa  poriadne zabavili na malom 
reťazovom kolotoči a vyskákali na nafukovacej šmykľavke. Nechýbala ani 
ukážka Dobrovoľného hasičského zboru Veľké Orvište, ktorý zlákal deti, 
aby sa zahrali na malých hasičov. 



Orvištské noviny-2- Orvištské noviny -3-september 2019 september 2019september 2019

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Obec Veľké Orvište mala k 31.08.2019: 1 077 obyvateľov

Zomreli: 3 ľudia (2 ženy, 1 muž)

V období od 01.05.2019 do 31.08.2019 sa dožili:

85 rokov:  1 človek (1 muž) 

75 rokov:  1 človek (1 muž)

Od 01.05.2019 do 31.08.2019

Narodili sa: 0

Spoločenská kronika

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.

70 rokov:  2 ľudia  (2 ženy)

 Príhovor starostu 
Vážení spoluobčania,

ani sme sa nenazdali a väčšina kalendárneho 
roka je za nami. Ocitli sme sa v jesenných 
mesiacoch, po dovolenkách sme oddýchnutí , plní 
energie sa pripravujeme na ďalšie pracovné 
povinnosti a deti po prázdninách zasadli opäť do 
školských lavíc. Taktiež vychádza ďalšie číslo 
obecných novín, v ktorých Vás budem informovať 
o dianí v našej obci z hľadiska dotácií a 

zrealizovaných projektov. 

S využitím dotácie z Environmentálneho fondu SR  sme vybudovali nový 
zberný dvor, ktorý sa nachádza za kultúrnym domov. V súčasnej dobe 
prebieha proces kolaudácie a otvorenie priestorov zberného dvora pre 
obyvateľov plánujeme v mesiaci október.

Ďalej sme boli úspešní aj pri získaní dotácie  z Ministerstva vnútra SR na 
projekt Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice a ešte pred zimou úspešne 
ukončíme I. etapu tejto rekonštrukcie.

V areáli ZŠ a MŠ sme vybudovali multifunkčné ihrisko, ktoré bolo 
financované z dotácie  Ministerstva financií SR. Ihrisko bude slúžiť žiakom 
základnej a materskej školy počas vyučovacieho procesu a samozrejme sa 
bude využívať aj pri iných voľnočasových aktivitách obce.

Na základe výzvy z Úradu vlády SR sme získali finančné prostriedky na 
vybudovanie WIFI v obci, tým sa naskytne voľné pripojenie k internetu na 
siedmych prístupových bodoch (autobusové zástavky, námestie, areál ZŠ 
a MŠ, požiarna zbrojnica, rybník a futbalové ihrisko). Ďalší kapitálový 
zdroj, ktorý sme získali taktiež z Úradu vlády SR je investícia na podporu 
športu, rekonštrukcia osvetlenia na hlavnej hracej ploche futbalového 
ihriska.  Zároveň ešte pred koncom roka sa pokúsime zrekonštruovať 
verejné osvetlenie v časti Topoľové I. a II., tiež na Obchodnej ulici, na 
základe projektu, ktorý opäť podporilo Ministerstvo financií SR.

PhDr. Pavol Paulovič

Z menších dotačných programov (VÚC Trnava) sme získali financie pre 
seniorov, kultúru a šport. Seniori navštívili kúpalisko Podhájska, naše deti 
spolu s deťmi ZUŠ Piešťany si zatancovali pod májom a športovci majú 
vybudovanú náhradnú tréningovú plochu za futbalovou bránou. Oblastná 
kancelária cestovného ruchu Piešťany sa podieľala na financovaní 
uvedených projektov, pokryla väčšinu nákladov na zrealizovanie divadla, 
na oslavu MDD a na hodovú veselicu. Aj keď ešte nie je koniec roka, tak už 
teraz môžeme skonštatovať, že tento rok bude opäť úspešný (z pohľadu 
získavania finančných prostriedkov a aj samotnej realizácie).

Verím, že Vás pripravované akcie oslovia a prídete sa zabaviť a aj kultúrne 
vyžiť.

Okrem dotačných projektov sme zorganizovali týždňový výlet pre 
veriacich do Medžugoria, akciu Deň zeme a športovú akciu  BOVO 
Olympiáda.  V najbližších dňoch a mesiacoch plánujeme zorganizovať aj 
ďalšie akcie,  a to v mesiaci október – mesiac úcty k starším (19.10.2019),  
v mesiaci november Oslava sv. Huberta - patróna našej obce (16.11.2019), 
v mesiaci december príchod sv. Mikuláša (5.12.2019), zabíjačku 
(8.12.2019) a na prelome rokov ohňostroj, ktorý sa bude organizovať 
tradične 01.01.2020.

starosta obce

 Púť do Medžugoria 
V máji sa obecnému úradu  opäť podarilo zorganizovať pútnicky zájazd 

do Medžugoria. Dostatok záujemcov naplnil  autobus, a aj preto sme 
mohli vyštartovať do Bosny a Hercegoviny. Po dlhšej ceste sme mali 
zastávku vo Vepriciach (Makarská riviera), kde Vdp. Bohumil Mikula 
odslúžil svätú omšu. Onedlho nás privítal v Medžugorí personál hotela 
Monako, ktorý leží priamo pod kopcom Križevac. Počas troch 
nasledujúcich dní bol pre nás pripravený  bohatý duchovný program, na 
základe ktorého ste sa mohli rozhodnúť či pôjdete na sv. omšu, navštívite 
Cenacolo, svedectvo Patrika a Nancy, alebo Krížovú cestu na kopci Križevac 

a Podbrdo. Našu púť sme ukončili šťastným návratom domov, v nedeľu 
ráno 12. mája, ktorý bol zároveň dňom všetkých matiek. Veríme, že zájazd 
s  voľnejším programom v Medžugorí, v hoteli s polpenziou a krásnym 
okolím, kde sa každí z nás mohol duševne i kultúrne vyžiť, zanechal vo vás 
len tie najkrajšie zážitky.

PhDr. Pavol Paulovič

starosta obce

 MIA DANCE 

Koncom mája sa konalo finále 20. ročníka MIA DANCE festivalu v Prahe. 
Festival je každoročne usporiadaný pod ochrannou známkou občianskeho 
združenia „Děti fitness aneb sportem proti drogám“ a zúčastňuje sa ho 
niekoľko tisíc súťažiacich z Česka a Slovenska. 

Na osemdňovom finále, rozdelenom podľa rôznych kategórií tanca sa v 
nedeľu 26.mája zúčastnili a úspešne ho absolvovali aj dievčatá z našej 
obce, ktoré navštevujú ZUŠ Piešťany. V kategóriách pre small groups -  ako 
sú napríklad výrazový tanec alebo balet, získali tanečníci zo skupiny 
Plejády a Striebornička hneď niekoľko zlatých, strieborných a pohárových 
ocenení. Tieto tanečné skupiny na súťaži v pražskej Lucerne 
reprezentovali aj dievčatá z Veľkého Orvišťa. Skupinu Plejády Nikol 
Niznerová a Tereza Králiková, skupinu Striebornička Paulína Paulovičová.

PhDr. Pavol Paulovič
starosta obce

Dňa 8. júna 2019 sa deti tešili na oslavu 
svojho sviatku

Atmosféra hier a zábavy čakala všetkých, ale najmä najmenších 
návštevníkov v areáli MŠ a ZŠ vo Veľkom Orvišti pri príležitosti Dňa detí, 
ktorý organizoval  obecný úrad Veľké Orvište s finančnou podporou 
Trnavského samosprávneho kraja. Ako každoročne i tento rok deti oslávili 
svoj sviatok s neskrývanou radosťou a neskutočnou vytrvalosťou. 

Popoludní sa areál základnej a materskej školy zmenil na nepoznanie. 
Dvor zaplnili rôzne atrakcie. Deti sa  poriadne zabavili na malom 
reťazovom kolotoči a vyskákali na nafukovacej šmykľavke. Nechýbala ani 
ukážka Dobrovoľného hasičského zboru Veľké Orvište, ktorý zlákal deti, 
aby sa zahrali na malých hasičov. 



Orvištské noviny-4- Orvištské noviny -5-september 2019 september 2019

Veľký záujem bol aj o 
jazdu na autíčkach. Kto mal 
zábavy dosť, mohol sa 
z re l axovať  j a zd o u  n a 
poníkoch. Deťom sa jazda 
veľmi páčila a trpezlivo 
čakali, až na ne príde rad. 
Ďalej si mohli prezrieť aj 
ukážku vojenských  zbraní. 
P i t n ý  r e ž i m  b o l 
zabezpečený počas celého 
dňa. Naše pani kuchárky 
pripravili pre deti hot dogy 
a večer si mohli opiecť 
špekáčiky  a  s laninku. 
Tohtoročným najväčším 
l á k a d l o m  b o l a  a l e 
z m r z l i n a ,  k t o r á  d e t i 
dokonale osviežila. Ku 

krásnemu dňu prispelo aj 
nádherné počasie.

Za krásny deň plný 
z á ž i t k o v  c h c e m e 
poďakovať všetkým, ktorí 
s a  p o d i e ľ a l i  n a 
organizovaní tejto akcie. 
Vďaka nim deti spolu s 
rodičmi prežili krásne a 
zábavné popoludnie, 
oslávili svoj sviatok, na 
ktorý dlho nezabudnú.

Adela Jankechová
redakcia ON

„Tento rok som vybavil ubytovanie v hoteli Boboty vo Vrátnej doline. 
Rozhodnutie bolo veľmi dobré, lebo hotel a okolitá príroda uspokojili 
všetkých zúčastnených na sto percent,“ uviedol Dušan Kráľovič, 
organizátor podujatia, ktoré si každým rokom získava stále väčšiu priazeň. 
Velikánska partia, v ktorej bolo 73 detí vo veku od trojročných drobčekov 
po trinásťročných mládencov a dievčence, sa spolu s oteckami vybrali do 
Vrátnej autobusmi. Nielen počas jazdy za dobrodružstvami, ale aj cez celý 
pobyt, ktorý trval od stredy 19. júna do nedele 23. júna, sa deti nemali čas 
nudiť.

Prvý deň absolvovali náročnú túru roklinou Jánošíkových dier, ktorú 
zdolali všetci účastníci bez problémov. Na druhý deň bol ľahší – lanovkový 
výlet na vrch Chleb a Chatu pod Chlebom. Tretí deň pobytu vo Vrátnej 
doline sa niesol v znamení olympiády na Pasekoch. „Počasie nás potrápilo 
každý deň, takže sme využili pribalené pršiplášte. Každé ráno sme mali 
rozcvičku, na ktorú chodili poctivo všetci, lebo za denné úlohy vrátane 
ranného cvičenia sme deti motivovali odmenami a zarobené peniažky 
mohli minúť v našom obchode,“ uviedol Dušan Kráľovič.

A ako je spokojný hlavný organizátor s týmto ročníkom tradičného 

Tatinovia s deťmi zabudli aj na mobily
Tatinovia z piešťanského regiónu usporiadali výpravu, akú vo Vrátnej 

doline ešte nezažili. V štýle komédie storočia „S tebou ma baví svet“ sa do 
našich hôr vybralo stodvadsať výletníkov. Otcovia so svojimi deťmi zažili 
neuveriteľný koniec školského roka! Aj na mobily a tablety pozabudli.

podujatia, kde maminy majú chvíľu čas na seba a oddych a ich muži sa 
venujú deťom? „Akcia dopadla perfektne a som veľmi rád, že sa nám opäť 
overila známa pravda. Spočíva vo fakte, že ak deti majú na dennom 
poriadku rôzne úlohy a povinnosti, zabúdajú na telefóny i tablety. Ja som si 
to veľmi všímal  a za štyri dni som nikoho z detí nevidel hrať sa s mobilom či 
tabletom,“ dodal Dušan Kráľovič.

Stodvadsať účastníkov podujatia sa ubytovalo Stodvadsať účastníkov podujatia sa ubytovalo 
v hoteli Boboty vo Vrátnej doline. foto: Dušan Kráľovičv hoteli Boboty vo Vrátnej doline. foto: Dušan Kráľovič

Stodvadsať účastníkov podujatia sa ubytovalo 
v hoteli Boboty vo Vrátnej doline. foto: Dušan Kráľovič

Deti aj tatinovia Deti aj tatinovia 
z piešťanského z piešťanského 
regiónu každé ráno regiónu každé ráno 
cvičili.  foto: cvičili.  foto: 
Dušan KráľovičDušan Kráľovič

Deti aj tatinovia 
z piešťanského 
regiónu každé ráno 
cvičili.  foto: 
Dušan Kráľovič

Piešťanský týždeň č. 27 

Zdroj: 

Tohtoročný letný tábor sa v našej obci konal v dňoch 1. až 12. júla 2019. 

Dvojtýždenného dobrodružstva sa zúčastnilo 17 detí. Počas tábora sa deti 

so svojimi vedúcimi (Dušan Kráľovič, Emmka Kráľovičová, pracovníci OcÚ) 

vybrali na viacero výletov. Centrom diania však bola naša „Polepšovňa“, 

kde bolo o deti kompletne postarané. Náplňou tábora boli rôzne 

výchovno–vzdelávacie, ale tiež poznávacie a športové aktivity. Prihlásiť sa 

mohli deti od 7 – 11 rokov. Pitný režim bol zabezpečený na každý deň a 

strava (obed) školskou jedálňou vo Veľkom Orvišti. Podľa slov detí a aj 

Letný tábor vo Veľkom Orvišti

vedúcich tábora všetko, čo pani kuchárky pripravili na jedenie, bolo veľmi 

chutné. V prvý deň sa deti oboznámili s programom a navzájom sa 

spoznali.

Počas trvania letného tábora boli deti na výlete na Čertovej peci, na túre 

pri Váhu a tiež sa vyšantili na dopravnom ihrisku vo Vrbovom. Vyskúšali si 

streľbu zo vzduchovky na terče a chytanie rýb na miestnom rybníku, kde sa 

naučili veľa užitočného. Na multifunkčnom ihrisku si do sýtosti mohli 

zahrať futbal, vybíjanú a ďalšie hry. Aj počas nepriaznivého počasia bol pre 

deti pripravený program, a to premietanie rozprávok. Poobede sa deti 

osviežovali nanukmi alebo zmrzlinou. Deti boli veľmi kreatívne, dokonca si 

vymysleli aj vlastnú olympiádu. Vyrobili si plagát, rozdelili sa do skupín a 

dohodli sa na súťažných disciplínach. Každá skupina si vymyslela svoj 

vlastný názov a vlastnoručne si vyrobili medaile. 

Aj keď bola na posledný deň naplánovaná opekačka v areáli ZŠ a MŠ, kvôli 

upršanému počasiu bol deň zakončený na terase pri kultúrnom dome 

grilovačkou, ktorá sa deťom veľmi páčila.

Letný tábor splnil všetky očakávania. Pomohol najmä rodičom, ktorí 

nemali možnosť postarať sa o svoje deti počas letných prázdnin kvôli 

pracovným povinnostiam.

Adela Jankechová

redakcia ON

S dobrým pocitom a s mnohými peknými zážitkami budú deti ešte dlho 

spomínať na toto dobrodružstvo a zároveň všetci veríme, že sa stretneme 

aj o rok. Na záver sa chcem aj v mene detí a rodičov poďakovať p. 

starostovi PhDr. Pavlovi Paulovičovi a Dušanovi Kráľovičovi za 

zorganizovanie letného tábora a takisto pracovníkom obce a tým, ktorí sa 

starali o naše deti.

Hodová veselica
Tak ako je už  zvykom, aj tento rok sme pripravili pre našich občanov na 

námestí  hodové večerné posedenie. Kotliny s gulášom a kapustnicou 
vyvoniavali na celú dedinu a veľké stany predurčovali to, že sme pripravení 
aj na nepriaznivé počasie. Hasiči, futbalisti a poslanci OcZ boli pripravení 
zorganizovať večer plný zábavy. Koncert rozbehla domáca kapela Analical 
Destroy, ktorá pozitívne prekvapila nejedného nášho občana. Následne 
dostali priestor aj kapely Slniečko a Na Ex. Tieto stálice a ich fanúšikov 
neodradil ani jemný dážď. Tancovalo a hodovalo sa do skorého rána. Veľké 

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJEOBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
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Veľký záujem bol aj o 
jazdu na autíčkach. Kto mal 
zábavy dosť, mohol sa 
z re l axovať  j a zd o u  n a 
poníkoch. Deťom sa jazda 
veľmi páčila a trpezlivo 
čakali, až na ne príde rad. 
Ďalej si mohli prezrieť aj 
ukážku vojenských  zbraní. 
P i t n ý  r e ž i m  b o l 
zabezpečený počas celého 
dňa. Naše pani kuchárky 
pripravili pre deti hot dogy 
a večer si mohli opiecť 
špekáčiky  a  s laninku. 
Tohtoročným najväčším 
l á k a d l o m  b o l a  a l e 
z m r z l i n a ,  k t o r á  d e t i 
dokonale osviežila. Ku 

krásnemu dňu prispelo aj 
nádherné počasie.

Za krásny deň plný 
z á ž i t k o v  c h c e m e 
poďakovať všetkým, ktorí 
s a  p o d i e ľ a l i  n a 
organizovaní tejto akcie. 
Vďaka nim deti spolu s 
rodičmi prežili krásne a 
zábavné popoludnie, 
oslávili svoj sviatok, na 
ktorý dlho nezabudnú.

Adela Jankechová
redakcia ON

„Tento rok som vybavil ubytovanie v hoteli Boboty vo Vrátnej doline. 
Rozhodnutie bolo veľmi dobré, lebo hotel a okolitá príroda uspokojili 
všetkých zúčastnených na sto percent,“ uviedol Dušan Kráľovič, 
organizátor podujatia, ktoré si každým rokom získava stále väčšiu priazeň. 
Velikánska partia, v ktorej bolo 73 detí vo veku od trojročných drobčekov 
po trinásťročných mládencov a dievčence, sa spolu s oteckami vybrali do 
Vrátnej autobusmi. Nielen počas jazdy za dobrodružstvami, ale aj cez celý 
pobyt, ktorý trval od stredy 19. júna do nedele 23. júna, sa deti nemali čas 
nudiť.

Prvý deň absolvovali náročnú túru roklinou Jánošíkových dier, ktorú 
zdolali všetci účastníci bez problémov. Na druhý deň bol ľahší – lanovkový 
výlet na vrch Chleb a Chatu pod Chlebom. Tretí deň pobytu vo Vrátnej 
doline sa niesol v znamení olympiády na Pasekoch. „Počasie nás potrápilo 
každý deň, takže sme využili pribalené pršiplášte. Každé ráno sme mali 
rozcvičku, na ktorú chodili poctivo všetci, lebo za denné úlohy vrátane 
ranného cvičenia sme deti motivovali odmenami a zarobené peniažky 
mohli minúť v našom obchode,“ uviedol Dušan Kráľovič.

A ako je spokojný hlavný organizátor s týmto ročníkom tradičného 

Tatinovia s deťmi zabudli aj na mobily
Tatinovia z piešťanského regiónu usporiadali výpravu, akú vo Vrátnej 

doline ešte nezažili. V štýle komédie storočia „S tebou ma baví svet“ sa do 
našich hôr vybralo stodvadsať výletníkov. Otcovia so svojimi deťmi zažili 
neuveriteľný koniec školského roka! Aj na mobily a tablety pozabudli.

podujatia, kde maminy majú chvíľu čas na seba a oddych a ich muži sa 
venujú deťom? „Akcia dopadla perfektne a som veľmi rád, že sa nám opäť 
overila známa pravda. Spočíva vo fakte, že ak deti majú na dennom 
poriadku rôzne úlohy a povinnosti, zabúdajú na telefóny i tablety. Ja som si 
to veľmi všímal  a za štyri dni som nikoho z detí nevidel hrať sa s mobilom či 
tabletom,“ dodal Dušan Kráľovič.

Stodvadsať účastníkov podujatia sa ubytovalo Stodvadsať účastníkov podujatia sa ubytovalo 
v hoteli Boboty vo Vrátnej doline. foto: Dušan Kráľovičv hoteli Boboty vo Vrátnej doline. foto: Dušan Kráľovič

Stodvadsať účastníkov podujatia sa ubytovalo 
v hoteli Boboty vo Vrátnej doline. foto: Dušan Kráľovič

Deti aj tatinovia Deti aj tatinovia 
z piešťanského z piešťanského 
regiónu každé ráno regiónu každé ráno 
cvičili.  foto: cvičili.  foto: 
Dušan KráľovičDušan Kráľovič

Deti aj tatinovia 
z piešťanského 
regiónu každé ráno 
cvičili.  foto: 
Dušan Kráľovič

Piešťanský týždeň č. 27 

Zdroj: 

Tohtoročný letný tábor sa v našej obci konal v dňoch 1. až 12. júla 2019. 

Dvojtýždenného dobrodružstva sa zúčastnilo 17 detí. Počas tábora sa deti 

so svojimi vedúcimi (Dušan Kráľovič, Emmka Kráľovičová, pracovníci OcÚ) 

vybrali na viacero výletov. Centrom diania však bola naša „Polepšovňa“, 

kde bolo o deti kompletne postarané. Náplňou tábora boli rôzne 

výchovno–vzdelávacie, ale tiež poznávacie a športové aktivity. Prihlásiť sa 

mohli deti od 7 – 11 rokov. Pitný režim bol zabezpečený na každý deň a 

strava (obed) školskou jedálňou vo Veľkom Orvišti. Podľa slov detí a aj 

Letný tábor vo Veľkom Orvišti

vedúcich tábora všetko, čo pani kuchárky pripravili na jedenie, bolo veľmi 

chutné. V prvý deň sa deti oboznámili s programom a navzájom sa 

spoznali.

Počas trvania letného tábora boli deti na výlete na Čertovej peci, na túre 

pri Váhu a tiež sa vyšantili na dopravnom ihrisku vo Vrbovom. Vyskúšali si 

streľbu zo vzduchovky na terče a chytanie rýb na miestnom rybníku, kde sa 

naučili veľa užitočného. Na multifunkčnom ihrisku si do sýtosti mohli 

zahrať futbal, vybíjanú a ďalšie hry. Aj počas nepriaznivého počasia bol pre 

deti pripravený program, a to premietanie rozprávok. Poobede sa deti 

osviežovali nanukmi alebo zmrzlinou. Deti boli veľmi kreatívne, dokonca si 

vymysleli aj vlastnú olympiádu. Vyrobili si plagát, rozdelili sa do skupín a 

dohodli sa na súťažných disciplínach. Každá skupina si vymyslela svoj 

vlastný názov a vlastnoručne si vyrobili medaile. 

Aj keď bola na posledný deň naplánovaná opekačka v areáli ZŠ a MŠ, kvôli 

upršanému počasiu bol deň zakončený na terase pri kultúrnom dome 

grilovačkou, ktorá sa deťom veľmi páčila.

Letný tábor splnil všetky očakávania. Pomohol najmä rodičom, ktorí 

nemali možnosť postarať sa o svoje deti počas letných prázdnin kvôli 

pracovným povinnostiam.

Adela Jankechová

redakcia ON

S dobrým pocitom a s mnohými peknými zážitkami budú deti ešte dlho 

spomínať na toto dobrodružstvo a zároveň všetci veríme, že sa stretneme 

aj o rok. Na záver sa chcem aj v mene detí a rodičov poďakovať p. 

starostovi PhDr. Pavlovi Paulovičovi a Dušanovi Kráľovičovi za 

zorganizovanie letného tábora a takisto pracovníkom obce a tým, ktorí sa 

starali o naše deti.

Hodová veselica
Tak ako je už  zvykom, aj tento rok sme pripravili pre našich občanov na 

námestí  hodové večerné posedenie. Kotliny s gulášom a kapustnicou 
vyvoniavali na celú dedinu a veľké stany predurčovali to, že sme pripravení 
aj na nepriaznivé počasie. Hasiči, futbalisti a poslanci OcZ boli pripravení 
zorganizovať večer plný zábavy. Koncert rozbehla domáca kapela Analical 
Destroy, ktorá pozitívne prekvapila nejedného nášho občana. Následne 
dostali priestor aj kapely Slniečko a Na Ex. Tieto stálice a ich fanúšikov 
neodradil ani jemný dážď. Tancovalo a hodovalo sa do skorého rána. Veľké 
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ĎAKUJEM patrí hlavne skôr spomenutým  organizátorom, bez ktorých by 
sme nevedeli takúto akciu usporiadať.

PhDr. Pavol Paulovič

starosta obce

Obecná knižnica

Tak ako po minulé roky i tento rok sa Obecná knižnica zapojila do výzvy 
projektu z FPU. Fond na podporu umenia z verejných zdrojov podporil 
našu knižnicu finančnou čiastkou 1 000,- Eur.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Mária Machajová

knihovníčka

Obec sa zároveň zaväzuje spolufinancovať projekt 5 % z celkovej sumy 
poskytnutej dotácie z FPU. Vďaka týmto projektom bude môcť byť 
zakúpených 80 - 90 kusov kníh. Knižnica je otvorená dvakrát do týždňa, a 
to v pondelok a vo štvrtok. Pozývame Vás všetkých občanov do obecnej 
knižnice, kde na Vás čaká veľa nových knižných titulov.

Gabriela Michelová

predseda kultúrnej komisie

Oslavy Dňa matiek
Už tradične každý rok sa vždy druhú nedeľu v mesiaci máj zídeme v sále 

kultúrneho domu na oslavu Dňa matiek. Na tejto slávnosti vystúpia deti z 
materskej a základnej školy so svojím pekným, priliehavým programom na 
túto príležitosť. Pán starosta PhDr. Pavol Paulovič vo svojom dojímavom 
príhovore vyzdvihol obetavosť a starostlivosť všetkých matiek. Po 
skončení posedenia s príjemným programom zástupcovia obecnej 
samosprávy na znak vďaky odovzdali všetkým mamám a ženám kvietok. 
Takto uplynulo slávnostné stretnutie - popoludnie v našej obci.

Dňa 28.06.2019 Obecný úrad Veľké Orvište spolu so sociálnou komisiou 
zorganizovali pre občanov obce celodenný výlet na termálne kúpalisko 
Podhájska. Vďaka finančnej podpore VÚC Trnava a Obecného úradu Veľké 
Orvište bola starobným dôchodcom a invalidným dôchodcom poskytnutá 
doprava a celodenných lístok na kúpalisko zdarma.

Výlet v Podhájskej

Mgr. Elena Horňanská

poslankyňa OcZ

Pobyt na kúpalisku sme si o hodinku predĺžili a užili sme si krásny slnečný 
deň plný nezabudnuteľných zážitkov. Cestou domov sme sa nad čakaním 
pred kúpaliskom už iba pousmiali.

P.S. Gabika – Ďakujem!

Tešíme sa na ďalšie, výnimočné a úsmevné zážitky.

Život prináša so sebou nepredvídateľné situácie a jednou z nich nám aj 
spestril výlet. Výpadok elektriny v dedinke Podhájska nás zaskočil, lebo 
personál kúpaliska z bezpečnostných dôvodov nepúšťal do areálu 
kúpaliska žiadnych návštevníkov. Nezostávalo nám nič iné, iba trpezlivo 
čakať. Po hodinovej skúške našej trpezlivosti sme sa dočkali vytúženého 
kúpania sa, osvieženia a oddychovania. Termálna voda nám priniesla relax             
a uvoľnila stuhnuté svalstvo. Tí športovo ladení si zaplávali v plaveckých 
bazénoch a vďaka bazénu s morskými vlnami sme zažili aj prímorskú 
atmosféru. Na svoje si prišli aj naši najmenší, ktorí sa vyšantili na 
adrenalínových jazdách na tobogánoch.

či zatratená bude duša naša

V nebezpečí a či v tiesni –

a zachráň našu ľudskú silu bezmocnú,

Keď príde chvíľa naša,

Si matkou Ježiša – si matkou –

Utiekame sa k Tebe –

Mária zachráň nás

vrúcne Ťa prosíme – vypočuj náš hlas.

ako biela ľalia.

si naša nádej, naša láska – spása.

seba a celú svoju rodinu –

Ty s Ježišom rozhodneš –

prosím ochraňuj nás každý deň

i v poslednú hodinu.

Vkladám Ti do Tvojich svätých rúk

prihovor sa za nás u Ježiša,

hoci v piesni.

Ruku nám podaj pomocnú

by v hriechu sme sa netopili

o lásku a pomoc prosili.

a čistou mysľou k Tebe sa utiekali,

a či do neba sa bude vznášať.

celého národa, čistá a nepoškvrnená

Mária – pomôž, keď príde náš čas

a prajeme Ti, aby cesty k Tebe

preniknú do sŕdc tých – čo Ťa milujú,

Michalová

naplnených láskou a oddanosťou

čo pochybujú a váhajú!!!

Za všetko Ti ďakujeme

ale hlavne do tých sŕdc –

nech Tvoje silné lúče lásky,

Mária Šišková

Panna Mária Medžugorská,

boli vždy plné ľudí –

k Tebe a Tvojmu synovi Ježišovi!

V mesiaci jún sme si pri príležitosti MDD urobili vlastnú škôlkársku akciu. 
Deti nielen súťažili na školskom dvore, ale si aj zmerali sily v presťahovaní 
lanom, v skákaní vo vreci. Po športovom výkone deti čakala sladká 
odmena.

V mesiaci máj sme s deťmi vystúpili na námestí vo Veľkom Orvišti pri 
príležitosti Dňa matiek. Deti svojím tancom, pásmom básní a piesní určite 
vyčarili úsmev na tvárach nielen svojim mamám.

Aktivity v materskej škôlke

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI
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ĎAKUJEM patrí hlavne skôr spomenutým  organizátorom, bez ktorých by 
sme nevedeli takúto akciu usporiadať.

PhDr. Pavol Paulovič

starosta obce

Obecná knižnica

Tak ako po minulé roky i tento rok sa Obecná knižnica zapojila do výzvy 
projektu z FPU. Fond na podporu umenia z verejných zdrojov podporil 
našu knižnicu finančnou čiastkou 1 000,- Eur.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Mária Machajová

knihovníčka

Obec sa zároveň zaväzuje spolufinancovať projekt 5 % z celkovej sumy 
poskytnutej dotácie z FPU. Vďaka týmto projektom bude môcť byť 
zakúpených 80 - 90 kusov kníh. Knižnica je otvorená dvakrát do týždňa, a 
to v pondelok a vo štvrtok. Pozývame Vás všetkých občanov do obecnej 
knižnice, kde na Vás čaká veľa nových knižných titulov.

Gabriela Michelová

predseda kultúrnej komisie

Oslavy Dňa matiek
Už tradične každý rok sa vždy druhú nedeľu v mesiaci máj zídeme v sále 

kultúrneho domu na oslavu Dňa matiek. Na tejto slávnosti vystúpia deti z 
materskej a základnej školy so svojím pekným, priliehavým programom na 
túto príležitosť. Pán starosta PhDr. Pavol Paulovič vo svojom dojímavom 
príhovore vyzdvihol obetavosť a starostlivosť všetkých matiek. Po 
skončení posedenia s príjemným programom zástupcovia obecnej 
samosprávy na znak vďaky odovzdali všetkým mamám a ženám kvietok. 
Takto uplynulo slávnostné stretnutie - popoludnie v našej obci.

Dňa 28.06.2019 Obecný úrad Veľké Orvište spolu so sociálnou komisiou 
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Výlet v Podhájskej

Mgr. Elena Horňanská

poslankyňa OcZ
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deň plný nezabudnuteľných zážitkov. Cestou domov sme sa nad čakaním 
pred kúpaliskom už iba pousmiali.
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čakať. Po hodinovej skúške našej trpezlivosti sme sa dočkali vytúženého 
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či zatratená bude duša naša

V nebezpečí a či v tiesni –

a zachráň našu ľudskú silu bezmocnú,

Keď príde chvíľa naša,

Si matkou Ježiša – si matkou –

Utiekame sa k Tebe –

Mária zachráň nás

vrúcne Ťa prosíme – vypočuj náš hlas.

ako biela ľalia.

si naša nádej, naša láska – spása.

seba a celú svoju rodinu –

Ty s Ježišom rozhodneš –

prosím ochraňuj nás každý deň

i v poslednú hodinu.

Vkladám Ti do Tvojich svätých rúk

prihovor sa za nás u Ježiša,

hoci v piesni.

Ruku nám podaj pomocnú

by v hriechu sme sa netopili

o lásku a pomoc prosili.

a čistou mysľou k Tebe sa utiekali,

a či do neba sa bude vznášať.

celého národa, čistá a nepoškvrnená

Mária – pomôž, keď príde náš čas

a prajeme Ti, aby cesty k Tebe

preniknú do sŕdc tých – čo Ťa milujú,

Michalová

naplnených láskou a oddanosťou

čo pochybujú a váhajú!!!

Za všetko Ti ďakujeme

ale hlavne do tých sŕdc –

nech Tvoje silné lúče lásky,

Mária Šišková

Panna Mária Medžugorská,

boli vždy plné ľudí –

k Tebe a Tvojmu synovi Ježišovi!

V mesiaci jún sme si pri príležitosti MDD urobili vlastnú škôlkársku akciu. 
Deti nielen súťažili na školskom dvore, ale si aj zmerali sily v presťahovaní 
lanom, v skákaní vo vreci. Po športovom výkone deti čakala sladká 
odmena.

V mesiaci máj sme s deťmi vystúpili na námestí vo Veľkom Orvišti pri 
príležitosti Dňa matiek. Deti svojím tancom, pásmom básní a piesní určite 
vyčarili úsmev na tvárach nielen svojim mamám.

Aktivity v materskej škôlke

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI
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Na záver školského roku sme pre deti zorganizovali koncoročný výlet na 
Ranč pod Babicou, kde sme spolu s bývalou pani riaditeľkou MŠ Máriou 
Šiškovou a pani upratovačkou Milkou Vavrincovou strávili s deťmi pekné 
chvíle.

Želám nám všetkým úspešný štart do nového školského roku a deťom 
nové poznatky a zážitky.

Ing. Jana Gonová

Touto cestou by som sa rada poďakovala obecnému úradu na čele so 
starostom PhDr. Pavlom Paulovičom za príkladnú spoluprácu medzi 
úradom a materskou školou, svojim dvom kolegyniam, pani Márii Šiškovej 
a Milade Kadlecovej, ako aj pani Milke Vavrincovej,                     a 
samozrejme aj dievčatám z kuchyne Marcelke Klčovej a Kvetke Vavrovej za 
prežitie dvoch rokov v našej škôlke.

Posledný júnový týždeň sme sa rozlúčili aj s predškolákmi, ktorí po 
prázdninách zásadnú do školských lavíc.

poverená riadením MŠ

5. miesto : Sebastian Vaško - hod kriketovou loptičkou

2. miesto : Sabína Mokošová – hod kriketovou loptičkou

Víťazom blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

2.miesto :  Vanesa Táborská - beh na 60 m

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

Umiestnenie našich detí na bodovaných miestach bolo nasledovné :

3. miesto : Simona Kyselová - beh na 60 m

5. miesto : družstvo chlapcov v minifutbale (zo siedmich družstiev)

Družstvu dievčat vo vybíjanej (v zložení S. Kyselová, P. Paulovičová, V. 
Táborská, T. Vavrová, S. Mokošová, A. Vavrová) sa podarilo zdolať iba 
dievčatá zo ZŠ Veselé. Nečudo, veď v našom družstve museli hrať už aj 2 
prváčky. Veľmi si však ceníme ich obrovskú snahu bojovať, pretože 2 
neplnoorganizované školy družstvo na vybíjanú vôbec nepostavili.

Družstvo chlapcov vo futbale (J. Boris, T. Maco, S. Vaško, M. Vavrinec, D. 
Vavrinec, T. Králik, A. Didy) malo na konte 2 výhry a 4 prehry. Veľká vďaka 
patrí pánovi Jozefovi Bartkovi staršiemu, ktorý nám pomáhal v trénovaní 
chlapcov i vedením počas zápasov na olympiáde. Taktiež pani Pálkovej za 
prípravu počas hodín telesnej výchovy, v rámci ŠKD a pohybového krúžku.

riaditeľka ZŠ

Žiaci súťažili v týchto disciplínach: beh na 60 m, beh na 500 m, hod 
kriketovou loptičkou, vybíjaná dievčat a minifutbal chlapcov. Doplnkovou 
disciplínou bolo preťahovanie lanom. Tohtoročné upršané a studené 
májové počasie nám nedovolilo naplno trénovať, hoci sme boli pripravení 
a ochotní športovať.

4. miesto : družstvo dievčat vo vybíjanej (z piatich družstiev)

Základná škola sa zúčastnila dňa 23.5.2019 v Dubovanoch XXI. ročníka 
Športovej olympiády neplnoorganizovaných škôl okresu Piešťany za účasti 
približne 250 detí zo základných škôl Dolný Lopašov, Dubovany, Krakovany, 
Ostrov, Trebatice, Veselé a Veľké Orvište.

Mgr. Daša  Ábelová

Najlepší športovci boli ocenení medailami a diplomami.

Športová olympiáda neplnoorganizovaných 
škôl okresu Piešťany

Vanesa Táborská na 2. mieste a Simona Kyselová na 3. mieste Vanesa Táborská na 2. mieste a Simona Kyselová na 3. mieste 
za beh na 60 metrov v kategórii starších žiačokza beh na 60 metrov v kategórii starších žiačok

Vanesa Táborská na 2. mieste a Simona Kyselová na 3. mieste 
za beh na 60 metrov v kategórii starších žiačok

Sabína Mokošová vybojovala striebroSabína Mokošová vybojovala striebro
v hode kriketovou loptičkou mladších žiačokv hode kriketovou loptičkou mladších žiačok

Sabína Mokošová vybojovala striebro
v hode kriketovou loptičkou mladších žiačok

Rozprávková škola v prírode Tramptária
V dňoch 10.6. - 14.6. vymenili naši žiaci školské lavice za detské 

kráľovstvo v Jasenskej doline v turistickej oblasti Veľkej Fatry (12 km od 
Martina). Príjemné ubytovanie na samote v lese, domáca strava, čerstvý 
vzduch, kopec zábavy a dni plné hier vyčarili na detských tvárach radosť a 
úsmev. Vyskúšali si svoju zručnosť v kráľovských remeslách ako 
lukostreľba, divadlo, tanec, maľovanie, šperkárstvo, ale aj jazda na 
autíčkach. Kráľovskú školu v prírode označili naši štvrtáci ako najlepšiu z 
tých, na ktorých sme sa doposiaľ zúčastnili.

V pondelok sme pricestovali do penziónu Brest, privítali nás naši 
animátori a podelili si nás do skupín. My sme mali animátorku Elu. Išli sme 

Škola v prírode – Jasenská dolina

Dňa 10.6. sme išli do školy v prírode v Jasenskej doline. Po príchode do 
Jasenskej doliny sme sa išli vybaliť. Ubytovali sme sa v penzióne Brest. 
Ubytovanie bolo veľmi pekné. Po vybalení sme sa zoznámili s animátormi. 
Rozdelili si nás do piatich skupín. Boli tam títo animátori: Ela, Paťka, Lenka, 
Andrej, Kika, Ďobka, Mery. Nás mala animátorka Ela. Každý si mal 
vymyslieť meno svojho tímu. My sme si vymysleli meno Kukuričky. Ela s 
nami súhlasila. Po vymyslení názvu sme si mali vytvoriť svoj erb. Ela nám 
vymyslela, že každý si natrel ruku nejakou farbou a odtlačil ju na papier. 
Šikmo cez erb sme napísali názov skupiny Kukuričky. Ela nám pomohla 
nakresliť kukuričku. My sme ju potom spoločne vyfarbili fixkami. Keď sme 
mali hotový erb, tak sme mali vymyslieť dary pre kráľa a kráľovnú. Pre 
kráľovnú sme vyrobili krásne obrusy a pre kráľa sme natreli list farbami a 
vytlačili sme ho na papier. Po vyschnutí sme dokreslili kmeň. Nakoniec 
sme napísali nápis: Najlepší kráľ. Dary sa im veľmi páčili. Ešte sme si 
vymysleli pokrik: My sme malé kukuričky, máme bystré hlavičky. Sme žlté 
a veselé, stále sa smejeme. Na tento zážitok určite nezabudnem. 

Takto opísali zážitky zo školy v prírode dvaja naši bývalí štvrtáci.

Kráľovstvo Tramptária

Zážitok zo školy v prírode

Timea Vavrová, žiačka 4.roč.

si vybaliť veci a potom sme sa pobrali na prechádzku po kráľovstve. Keď 
sme sa vrátili, začali sme si vytvárať erby a názov kráľovskej družiny. Večer 
nasledovala korunovácia kráľa a kráľovnej, potom bola diskotéka.

V utorok sme vstali a išli sme na rozcvičku. Potom nasledovala turistika 
po rozprávkovom lese. Poobede boli remeslá, ja som išiel na vyrábanie 
šperkov, kde som si vyrobil náramok, páčilo sa mi to. Po remeslách bola 
večera a potom nasledovala tipovačka. Po skončení bola diskotéka.

V piatok sme si pobalili veci a odcestovali sme domov. 

Vo štvrtok dopoludnia boli remeslá. Šiel som na lukostreľbu. Medzitým 
som sa vozil na koňovi, ktorý sa volal  Bimbo. Popoludní bola opekačka a 
večer rozlúčková diskotéka.

Jakub Boris, žiak 4.roč.

V stredu ráno sme išli na rozcvičku. Po raňajkách boli remeslá, ja som bol 
na lukostreľbe, kde sa mi celkom darilo. Poobede boli rytierske hry, chodili 
sme súťažiť na jednotlivé stanovištia. Nasledovala večera. O hodinku 
neskôr bola Talentmánia.

Stretnutie s Popolvárom v Jasenskej dolineStretnutie s Popolvárom v Jasenskej dolineStretnutie s Popolvárom v Jasenskej doline

V chládočku pod altánkomV chládočku pod altánkomV chládočku pod altánkom

Mgr. Daša Ábelová
riaditeľka ZŠ

Školský rok 2018/2019 sme slávnostne ukončili 28. júna za prítomnosti 
p. starostu Pavla Pauloviča a  p. Janky Müllerovej. Po vypočutí slovenskej 
hymny riaditeľka školy Daša Ábelová predniesla krátky príhovor a 
predstavila najlepších žiakov jednotlivých ročníkov.      Z rúk pána starostu 
si prevzali diplom najlepšieho žiaka a  peknú knihu títo žiaci:

Slávnostné ukončenie školského roka 
2018/2019

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA
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šperkov, kde som si vyrobil náramok, páčilo sa mi to. Po remeslách bola 
večera a potom nasledovala tipovačka. Po skončení bola diskotéka.

V piatok sme si pobalili veci a odcestovali sme domov. 

Vo štvrtok dopoludnia boli remeslá. Šiel som na lukostreľbu. Medzitým 
som sa vozil na koňovi, ktorý sa volal  Bimbo. Popoludní bola opekačka a 
večer rozlúčková diskotéka.

Jakub Boris, žiak 4.roč.

V stredu ráno sme išli na rozcvičku. Po raňajkách boli remeslá, ja som bol 
na lukostreľbe, kde sa mi celkom darilo. Poobede boli rytierske hry, chodili 
sme súťažiť na jednotlivé stanovištia. Nasledovala večera. O hodinku 
neskôr bola Talentmánia.

Stretnutie s Popolvárom v Jasenskej dolineStretnutie s Popolvárom v Jasenskej dolineStretnutie s Popolvárom v Jasenskej doline

V chládočku pod altánkomV chládočku pod altánkomV chládočku pod altánkom

Mgr. Daša Ábelová
riaditeľka ZŠ

Školský rok 2018/2019 sme slávnostne ukončili 28. júna za prítomnosti 
p. starostu Pavla Pauloviča a  p. Janky Müllerovej. Po vypočutí slovenskej 
hymny riaditeľka školy Daša Ábelová predniesla krátky príhovor a 
predstavila najlepších žiakov jednotlivých ročníkov.      Z rúk pána starostu 
si prevzali diplom najlepšieho žiaka a  peknú knihu títo žiaci:

Slávnostné ukončenie školského roka 
2018/2019

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA
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ŠPORT, HASIČI a RYBÁRI

za 1. ročník : Max Kováčik

za 2. ročník : Sofia Šišková

za 4. ročník : Jakub Boris

za 3. ročník : Tomáš Králik

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Odmenení  žiaci školy: zľava J. Boris, T. Králik, S. Šišková, M. Kováčik.  Odmenení  žiaci školy: zľava J. Boris, T. Králik, S. Šišková, M. Kováčik.  Odmenení  žiaci školy: zľava J. Boris, T. Králik, S. Šišková, M. Kováčik.  

Riaditeľkou školy boli za vzornú reprezentáciu odmenení diplomom a 
čokoládou: Vanesa Táborská, Simona Kyselová, Sabína Mokošová.

So štvrtákmi sme sa rozlúčili pekným tablom, ktoré sme za ich veselého 
spevu odniesli k obecnému úradu. Pani úradníčky nám ho ochotne vyvesili 
v úradnej tabuli. Odchádzajúcim žiakom – J. Borisovi, S. Kyselovej, T. 

Posledná spoločná fotografia odchádzajúcich štvrtákov v triede s tablomPosledná spoločná fotografia odchádzajúcich štvrtákov v triede s tablom
zľava S. Kyselová, V. Táborská, T. Vavrová, P. Paulovičová, J. Boris, S. Vaško, zľava S. Kyselová, V. Táborská, T. Vavrová, P. Paulovičová, J. Boris, S. Vaško, 

M. Vavrinec (chýba T. Maco)M. Vavrinec (chýba T. Maco)

Posledná spoločná fotografia odchádzajúcich štvrtákov v triede s tablom
zľava S. Kyselová, V. Táborská, T. Vavrová, P. Paulovičová, J. Boris, S. Vaško, 

M. Vavrinec (chýba T. Maco)

S prianím veselých prázdnin, slnečných dní a krásnych zážitkov sme sa na 
dva mesiace rozlúčili.

Mgr. Daša Ábelová

riaditeľka ZŠ

Riaditeľka školy poďakovala pánovi starostovi za podporu a ochotu 
vytvárať čo najlepšie podmienky pre chod našej školy.

Počas leta sme sa zúčastnili ako súťažné družstvo jedného kola IKHL 
(Prašník) a jedného kola ZSHL (Dvorníky).

Počas letných horúcich dní sme viackrát zabezpečili v rámci 
zdokonaľovania zručností so zásahovou technikou poliatie obecnej zelene 
pred KD.

Hasiči Veľké Orvište
Vážení spoluobčania, dovoľte mi aby som Vás stručne poinformoval o 

činnosti našej obecnej jednotky dobrovoľných hasičov Veľkého Orvišťa za 
3. kvartál 2019.    

ŠPORT, HASIČI a RYBÁRI

Macovi, P. Paulovičovej, V. Táborskej, S. Vaškovi, T. Vavrovej, M. Vavrincovi 
ďakujeme za pekné chvíle počas uplynulých štyroch rokov a  želáme im 
veľa úspechov v novej škole v Piešťanoch. Na pamiatku dostali knihu s 
venovaním od  pani riaditeľky Ábelovej.

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.

Do vybavenia hasičskej jednotky teda pribudli: 2 nové zásahové obleky + 
kompletné ochranné prostriedky hasiča, hadice C, brašňa zdravotníka + 

Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!

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

základné vybavenie, plávajúci sací kôš pre pripojenie k čerpadlu Heron 
alebo AQUAPUMP.

Touto cestou musím poďakovať spoločnosti Granelam  a.s. Ostrov za 
poskytnutie dočasného útočiska v ich priestoroch.

A čo pripravujeme?

- účasťou na brigádach pri rekonštrukcii miestneho kostola,

- polievanie obecnej zelene  počas horúcich letných dní,

- postavením a zložením stanov počas hodov 2019 na námestí pri KD, 
pomoc OÚ pri zabezpečení bufetu počas hodových osláv,

- uvoľnili sme budovu hasičskej zbrojnice  pre potreby rekonštrukcie.

- ako cvičiaca jednotka sa zúčastníme celookresného cvičenia - náhradný 
termín po preloženom cvičení z 5/2019,

Obecné aktivity sme podporili:

- prípravou a účasťou na BOVO 2019, ktorá sa konala v tomto roku v 
Ostrove,

- pripravíme techniku na zazimovanie,

DHZO Veľké Orvište

Dňa 7.8.2019 o 22:35 h bol pre našu zásahovú jednotku vyhlásený 
operačným strediskom HaZZ v Trnave poplach v súvislosti s veternou 
smršťou. Jednotka  vyrazila v počte 1 + 1 do obce Pečeňady, kde bolo 
potrebné odstrániť za pomoci motorovej píly 2 spadnuté stromy na cestu.

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

V druhú júlovú sobotu sa konal tradičný rybárky deň pre členov 
združenia, ich rodinných príslušníkov, priateľov a pre ľudí, ktorí pomáhajú 
nášmu združeniu. Akcia je organizovaná ako poďakovanie všetkým, ktorí 
sú spätí s fungovaním združenia. Podávali sa tradičné špeciality ako guláš a 
pečené pstruhy doplnené novinkou – špecialitou vo forme srnčieho ragú s 
knedľou. Za pomoc pri príprave tejto špeciality (ktorá zožala veľký úspech) 
ďakujeme Zdenkovi Markechovi a za odborné rady pri príprave tohto 
pokrmu patrí vrelá vďaka pánovi šéfkuchárovi Kamilovi Knapcovi. Bolo to 
nebíčko v papuľke.

Spôsob fungovania nášho združenia, organizácia pretekov ako i činnosti 
spojené s lovom rýb lákajú na náš rybník loviacich z blízkeho i ďalekého 
okolia (Rakúsko, Rusko, Česko, Poľsko), ktorí využívajú náš rybník na 
športový jednodňový rybolov. Každoročný nárast počtu spokojných 
návštevníkov svedčí o dobre vykonanej práci našich členov. Dúfame, že aj 
miestni obyvatelia si vážia toho, ako je o rybník postarané. Zároveň 
pozývame každého prísť zrelaxovať na náš rybník.

„Starí páni“ v akcii....

Jeseň na rybníku bude tradične silná, spojená s organizovaním 
niekoľkých pretekov v love pstruha na prívlač. Sezóna vyvrcholí 
organizáciou Majstrovstiev Európy v prívlači začiatkom novembra. Všetci 
ste vítaní povzbudiť profesionálov z dvanástich štátov Európy.

V prvú júlovú sobotu sa naše mužstvo vybralo na zápas do Veľkých Bielic 
– okres Partizánske. V oklieštenej zostave posilnenej srbskými 
mládencami sa stretli s domácim mužstvom posilneným o reprezentanta 
D. Vavra. Po polčase naše mužstvo vyhrávalo  2:1, ale napokon prehralo 
3:2. Treba pripomenúť, že sa hralo za úmorného tepla. Po skončení zápasu 
nasledovalo tradičné občerstvenie a rozoberanie momentov zo zápasu. 
Potom sa naše mužstvo vybralo na cestu domov. Odveta je naplánovaná 
na orvištské hody v piatok 9.8.2019 o 18.00 hodine. Srdečne všetkých 
pozývame na zápas.

zástupca starostu

Hodový zápas starých pánov Veľkého Orvišťa proti Veľkým Bieliciam sa 
neuskutočnil. Ako príčinu treba spomenúť časovú zaneprázdnenosť 
oboch mužstiev (dovolenky). Hľadáme spoločný termín niekedy na jeseň, 
určite budeme verejnosť informovať prostredníctvom obecného 
rozhlasu.

Po úspešnom absolvovaní jarných pretekov sme sa prehupli do letných 
mesiacov, ktoré pre naše združenie znamenajú spomalenie tempa aktivít. 
V lete trávime čas na rybníku relaxom vo forme rybačky spojenej s 
drobnými aktivitami, akými sú úprava okolia rybníka, obnova a tvorba 
nových lavičiek v okolí rybníka.

Začiatkom leta sme na základe iniciatívy starostu privítali na našom 
rybníku deti z letného tábora, ktoré sme oboznámili a zároveň ich zasvätili 
s rybárskym cechom. Naši členovia Miroslav Králik a Zdenko Markech 
predviedli deťom nahadzovanie návnady, lov kapra spojený zároveň s 
praktickou ukážkou lovu, ktorý si deti mohli samé aj odskúšať.

Leto na rybníku

V posledných sezónach nás zažína trápiť zhoršujúci sa stav stromov v 
okolí rybníka, ktoré v hojnom počte vysychajú, ulamujúce konáre padajú a 
ohrozujú tak zdravie ľudí. Neraz sa stane, že po silnej búrke nájdeme 
popadané aj celé stromy. Situáciu priebežne riešime, a to orezávaním, 
prípadne spílením celých suchých stromov. Tieto sú následne nahradené 
výsadbou nových jedincov v okolí rybníka.

V rámci spolupráce s rôznymi spoločnosťami, podnikateľmi a 
živnostníkmi, ktorí pomáhajú nášmu združeniu, ponúkame naše priestory 
na krátkodobé využitie pre spoločenské akcie a posedenie. V rámci 
nadštandardných vzťahov s pánom Maráčkom využila spoločnosť Empíria 
náš rybník na zorganizovanie druhého ročníka pretekov v love kapra pre 
svojich partnerov a zamestnancov. Pre zaujímavosť stojí spomenúť, že 
víťazom sa stal loviaci, ktorý chytil kapra o hmotnosti 8,6 kilogramu.

OZNAM – „Starí páni v akcii“

Zdenko Markech, Jozef Kováčik

Jozef Valo

Jozef  Valo
zástupca starostu

V hodovú sobotu posedeli na našom rybníku internacionáli Spartaka 
Trnava  a FC Nitra, ktorí sú bývalými spoluhráčmi Andreja Filipa, ktorý sa 
lúčil s aktívnou profesionálnou kariérou. Andy v súčasnosti vypomáha 
nášmu futbalovému mužstvu. Aktívnym hráčom Orvišťa je aj Andyho brat 
Rudolf Filip, majiteľ obchodu s maliarskymi vecami FARBENA, ktorý tiež 
materiálne  pomáha nášmu združeniu, za čo mu patrí vďaka.

Vážení športoví priatelia,

v júni skončil súťažný futbalový ročník 2018/2019, v ktorom sme mali 
dve mládežnícke družstvá a družstvo mužov. Družstvo U-15 obsadilo v 5. 
lige konečné 4. miesto, dorast v 6. lige 5. miesto a muži postúpili z druhého 
miesta do vyššej súťaže (7.liga). Celkovo môžeme tento ročník hodnotiť 
pozitívne, pretože družstvá naplnili očakávania a dohrali súťaže bez 
väčších problémov. Počas letnej prestávky sme rozšírili spoluprácu s 
Futbalovou školou Róberta Hanka, čím sa nám podarilo stabilizovať obe 
mládežnícke družstvá. Naše deti majú možnosť trénovať pod kvalitnými 
trénermi a v prostredí, ktoré ich vychováva nie len po športovej ale aj po 
mentálnej stránke. Deti od 6 do 12 rokov trénujú v pondelok a vo štvrtok o 
16.00 h (členský poplatok-krúžok), mládež od 12 do 19 rokov (podľa 
počtu) v dvoch skupinách v pondelok a vo štvrtok od 17.00 h.
Počas letnej prípravy došlo k malým zmenám aj v mužskom družstve. Pri 
kormidle zostal tréner Ján Škreňo, assistent trénera Stanislav Šoka a 
družstvo opustili hráči: Sereda, Dobrovoľný, Uzelac a Kucharík. V  novej 
sezóne by družstvu mali pomôcť hráči: Sumer, Kovačevic, Čulák, Alchus a 
Šároši. Všetky naše družstvá vstúpili do nového ročníka správnou nohou a 
právom im patria popredné miesta v ich súťažiach. Našim cieľom do 
nasledujúcej sezóny je opäť práca s mládežou, rozvíjať ich fyzickú a 
duševnú kondíciu. Počas zimnej prestávky sa budeme snažiť zapracovať už 
prvých dorastencov do A-tímu, ktorý dúfame bude hrať o popredné 
priečky v súťaži. Kvalitnou a atraktívnou hrou chceme prilákať viac 
fanúšikov do futbalového areálu a niečo navyše by bolo vyhrať pohár ObFZ 
Trnava, kde nám zatiaľ praje žreb. Sponzorom, obecnému úradu, 
poslancom OcZ a hlavne Vám fanúšikom ďakujeme za podporu.

TJ Slovan Veľké Orvište

PhDr. Pavol Paulovič

starosta obce
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ŠPORT, HASIČI a RYBÁRI

za 1. ročník : Max Kováčik

za 2. ročník : Sofia Šišková

za 4. ročník : Jakub Boris

za 3. ročník : Tomáš Králik

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Odmenení  žiaci školy: zľava J. Boris, T. Králik, S. Šišková, M. Kováčik.  Odmenení  žiaci školy: zľava J. Boris, T. Králik, S. Šišková, M. Kováčik.  Odmenení  žiaci školy: zľava J. Boris, T. Králik, S. Šišková, M. Kováčik.  

Riaditeľkou školy boli za vzornú reprezentáciu odmenení diplomom a 
čokoládou: Vanesa Táborská, Simona Kyselová, Sabína Mokošová.

So štvrtákmi sme sa rozlúčili pekným tablom, ktoré sme za ich veselého 
spevu odniesli k obecnému úradu. Pani úradníčky nám ho ochotne vyvesili 
v úradnej tabuli. Odchádzajúcim žiakom – J. Borisovi, S. Kyselovej, T. 

Posledná spoločná fotografia odchádzajúcich štvrtákov v triede s tablomPosledná spoločná fotografia odchádzajúcich štvrtákov v triede s tablom
zľava S. Kyselová, V. Táborská, T. Vavrová, P. Paulovičová, J. Boris, S. Vaško, zľava S. Kyselová, V. Táborská, T. Vavrová, P. Paulovičová, J. Boris, S. Vaško, 

M. Vavrinec (chýba T. Maco)M. Vavrinec (chýba T. Maco)

Posledná spoločná fotografia odchádzajúcich štvrtákov v triede s tablom
zľava S. Kyselová, V. Táborská, T. Vavrová, P. Paulovičová, J. Boris, S. Vaško, 

M. Vavrinec (chýba T. Maco)

S prianím veselých prázdnin, slnečných dní a krásnych zážitkov sme sa na 
dva mesiace rozlúčili.

Mgr. Daša Ábelová

riaditeľka ZŠ

Riaditeľka školy poďakovala pánovi starostovi za podporu a ochotu 
vytvárať čo najlepšie podmienky pre chod našej školy.

Počas leta sme sa zúčastnili ako súťažné družstvo jedného kola IKHL 
(Prašník) a jedného kola ZSHL (Dvorníky).

Počas letných horúcich dní sme viackrát zabezpečili v rámci 
zdokonaľovania zručností so zásahovou technikou poliatie obecnej zelene 
pred KD.

Hasiči Veľké Orvište
Vážení spoluobčania, dovoľte mi aby som Vás stručne poinformoval o 

činnosti našej obecnej jednotky dobrovoľných hasičov Veľkého Orvišťa za 
3. kvartál 2019.    

ŠPORT, HASIČI a RYBÁRI

Macovi, P. Paulovičovej, V. Táborskej, S. Vaškovi, T. Vavrovej, M. Vavrincovi 
ďakujeme za pekné chvíle počas uplynulých štyroch rokov a  želáme im 
veľa úspechov v novej škole v Piešťanoch. Na pamiatku dostali knihu s 
venovaním od  pani riaditeľky Ábelovej.

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.

Do vybavenia hasičskej jednotky teda pribudli: 2 nové zásahové obleky + 
kompletné ochranné prostriedky hasiča, hadice C, brašňa zdravotníka + 

Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!

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

základné vybavenie, plávajúci sací kôš pre pripojenie k čerpadlu Heron 
alebo AQUAPUMP.

Touto cestou musím poďakovať spoločnosti Granelam  a.s. Ostrov za 
poskytnutie dočasného útočiska v ich priestoroch.

A čo pripravujeme?

- účasťou na brigádach pri rekonštrukcii miestneho kostola,

- polievanie obecnej zelene  počas horúcich letných dní,

- postavením a zložením stanov počas hodov 2019 na námestí pri KD, 
pomoc OÚ pri zabezpečení bufetu počas hodových osláv,

- uvoľnili sme budovu hasičskej zbrojnice  pre potreby rekonštrukcie.

- ako cvičiaca jednotka sa zúčastníme celookresného cvičenia - náhradný 
termín po preloženom cvičení z 5/2019,

Obecné aktivity sme podporili:

- prípravou a účasťou na BOVO 2019, ktorá sa konala v tomto roku v 
Ostrove,

- pripravíme techniku na zazimovanie,

DHZO Veľké Orvište

Dňa 7.8.2019 o 22:35 h bol pre našu zásahovú jednotku vyhlásený 
operačným strediskom HaZZ v Trnave poplach v súvislosti s veternou 
smršťou. Jednotka  vyrazila v počte 1 + 1 do obce Pečeňady, kde bolo 
potrebné odstrániť za pomoci motorovej píly 2 spadnuté stromy na cestu.

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

V druhú júlovú sobotu sa konal tradičný rybárky deň pre členov 
združenia, ich rodinných príslušníkov, priateľov a pre ľudí, ktorí pomáhajú 
nášmu združeniu. Akcia je organizovaná ako poďakovanie všetkým, ktorí 
sú spätí s fungovaním združenia. Podávali sa tradičné špeciality ako guláš a 
pečené pstruhy doplnené novinkou – špecialitou vo forme srnčieho ragú s 
knedľou. Za pomoc pri príprave tejto špeciality (ktorá zožala veľký úspech) 
ďakujeme Zdenkovi Markechovi a za odborné rady pri príprave tohto 
pokrmu patrí vrelá vďaka pánovi šéfkuchárovi Kamilovi Knapcovi. Bolo to 
nebíčko v papuľke.

Spôsob fungovania nášho združenia, organizácia pretekov ako i činnosti 
spojené s lovom rýb lákajú na náš rybník loviacich z blízkeho i ďalekého 
okolia (Rakúsko, Rusko, Česko, Poľsko), ktorí využívajú náš rybník na 
športový jednodňový rybolov. Každoročný nárast počtu spokojných 
návštevníkov svedčí o dobre vykonanej práci našich členov. Dúfame, že aj 
miestni obyvatelia si vážia toho, ako je o rybník postarané. Zároveň 
pozývame každého prísť zrelaxovať na náš rybník.

„Starí páni“ v akcii....

Jeseň na rybníku bude tradične silná, spojená s organizovaním 
niekoľkých pretekov v love pstruha na prívlač. Sezóna vyvrcholí 
organizáciou Majstrovstiev Európy v prívlači začiatkom novembra. Všetci 
ste vítaní povzbudiť profesionálov z dvanástich štátov Európy.

V prvú júlovú sobotu sa naše mužstvo vybralo na zápas do Veľkých Bielic 
– okres Partizánske. V oklieštenej zostave posilnenej srbskými 
mládencami sa stretli s domácim mužstvom posilneným o reprezentanta 
D. Vavra. Po polčase naše mužstvo vyhrávalo  2:1, ale napokon prehralo 
3:2. Treba pripomenúť, že sa hralo za úmorného tepla. Po skončení zápasu 
nasledovalo tradičné občerstvenie a rozoberanie momentov zo zápasu. 
Potom sa naše mužstvo vybralo na cestu domov. Odveta je naplánovaná 
na orvištské hody v piatok 9.8.2019 o 18.00 hodine. Srdečne všetkých 
pozývame na zápas.

zástupca starostu

Hodový zápas starých pánov Veľkého Orvišťa proti Veľkým Bieliciam sa 
neuskutočnil. Ako príčinu treba spomenúť časovú zaneprázdnenosť 
oboch mužstiev (dovolenky). Hľadáme spoločný termín niekedy na jeseň, 
určite budeme verejnosť informovať prostredníctvom obecného 
rozhlasu.

Po úspešnom absolvovaní jarných pretekov sme sa prehupli do letných 
mesiacov, ktoré pre naše združenie znamenajú spomalenie tempa aktivít. 
V lete trávime čas na rybníku relaxom vo forme rybačky spojenej s 
drobnými aktivitami, akými sú úprava okolia rybníka, obnova a tvorba 
nových lavičiek v okolí rybníka.

Začiatkom leta sme na základe iniciatívy starostu privítali na našom 
rybníku deti z letného tábora, ktoré sme oboznámili a zároveň ich zasvätili 
s rybárskym cechom. Naši členovia Miroslav Králik a Zdenko Markech 
predviedli deťom nahadzovanie návnady, lov kapra spojený zároveň s 
praktickou ukážkou lovu, ktorý si deti mohli samé aj odskúšať.

Leto na rybníku

V posledných sezónach nás zažína trápiť zhoršujúci sa stav stromov v 
okolí rybníka, ktoré v hojnom počte vysychajú, ulamujúce konáre padajú a 
ohrozujú tak zdravie ľudí. Neraz sa stane, že po silnej búrke nájdeme 
popadané aj celé stromy. Situáciu priebežne riešime, a to orezávaním, 
prípadne spílením celých suchých stromov. Tieto sú následne nahradené 
výsadbou nových jedincov v okolí rybníka.

V rámci spolupráce s rôznymi spoločnosťami, podnikateľmi a 
živnostníkmi, ktorí pomáhajú nášmu združeniu, ponúkame naše priestory 
na krátkodobé využitie pre spoločenské akcie a posedenie. V rámci 
nadštandardných vzťahov s pánom Maráčkom využila spoločnosť Empíria 
náš rybník na zorganizovanie druhého ročníka pretekov v love kapra pre 
svojich partnerov a zamestnancov. Pre zaujímavosť stojí spomenúť, že 
víťazom sa stal loviaci, ktorý chytil kapra o hmotnosti 8,6 kilogramu.

OZNAM – „Starí páni v akcii“

Zdenko Markech, Jozef Kováčik

Jozef Valo

Jozef  Valo
zástupca starostu

V hodovú sobotu posedeli na našom rybníku internacionáli Spartaka 
Trnava  a FC Nitra, ktorí sú bývalými spoluhráčmi Andreja Filipa, ktorý sa 
lúčil s aktívnou profesionálnou kariérou. Andy v súčasnosti vypomáha 
nášmu futbalovému mužstvu. Aktívnym hráčom Orvišťa je aj Andyho brat 
Rudolf Filip, majiteľ obchodu s maliarskymi vecami FARBENA, ktorý tiež 
materiálne  pomáha nášmu združeniu, za čo mu patrí vďaka.

Vážení športoví priatelia,

v júni skončil súťažný futbalový ročník 2018/2019, v ktorom sme mali 
dve mládežnícke družstvá a družstvo mužov. Družstvo U-15 obsadilo v 5. 
lige konečné 4. miesto, dorast v 6. lige 5. miesto a muži postúpili z druhého 
miesta do vyššej súťaže (7.liga). Celkovo môžeme tento ročník hodnotiť 
pozitívne, pretože družstvá naplnili očakávania a dohrali súťaže bez 
väčších problémov. Počas letnej prestávky sme rozšírili spoluprácu s 
Futbalovou školou Róberta Hanka, čím sa nám podarilo stabilizovať obe 
mládežnícke družstvá. Naše deti majú možnosť trénovať pod kvalitnými 
trénermi a v prostredí, ktoré ich vychováva nie len po športovej ale aj po 
mentálnej stránke. Deti od 6 do 12 rokov trénujú v pondelok a vo štvrtok o 
16.00 h (členský poplatok-krúžok), mládež od 12 do 19 rokov (podľa 
počtu) v dvoch skupinách v pondelok a vo štvrtok od 17.00 h.
Počas letnej prípravy došlo k malým zmenám aj v mužskom družstve. Pri 
kormidle zostal tréner Ján Škreňo, assistent trénera Stanislav Šoka a 
družstvo opustili hráči: Sereda, Dobrovoľný, Uzelac a Kucharík. V  novej 
sezóne by družstvu mali pomôcť hráči: Sumer, Kovačevic, Čulák, Alchus a 
Šároši. Všetky naše družstvá vstúpili do nového ročníka správnou nohou a 
právom im patria popredné miesta v ich súťažiach. Našim cieľom do 
nasledujúcej sezóny je opäť práca s mládežou, rozvíjať ich fyzickú a 
duševnú kondíciu. Počas zimnej prestávky sa budeme snažiť zapracovať už 
prvých dorastencov do A-tímu, ktorý dúfame bude hrať o popredné 
priečky v súťaži. Kvalitnou a atraktívnou hrou chceme prilákať viac 
fanúšikov do futbalového areálu a niečo navyše by bolo vyhrať pohár ObFZ 
Trnava, kde nám zatiaľ praje žreb. Sponzorom, obecnému úradu, 
poslancom OcZ a hlavne Vám fanúšikom ďakujeme za podporu.

TJ Slovan Veľké Orvište

PhDr. Pavol Paulovič

starosta obce
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