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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

V období od 01.09.2019 do 31.12.2019 sa dožili:

 Zomreli:  4 ľudia (2 ženy, 2 muži)

 85 rokov:  3 ľudia (2 ženy, 1 muž) 

 Narodilo sa: 5 detí (2 dievčatká, 3 chlapci)

  70 rokov:  6 ľudí (4 ženy, 2 muži)

Od 01.09.2019 do 31.12.2019

Obec Veľké Orvište mala k 31.12.2019: 1 073 obyvateľov

 75 rokov:  3 ľudia (1 žena, 2 muži)

V záujme zachovania ochrany osobných údajov (podľa zákona č. 
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov) 
sa mená občanov nebudú zverejňovať.

Spoločenská kronika

 90 rokov:  1 človek (1 žena)

 80 rokov:  3 ľudia (3 ženy)

Príhovor starostu

Vážení a milí spoluobčania,

Za pomoci dotácie z Environmentálneho fondu SR (130.000 €) sme 
vybudovali v našej obci zberný dvor, ktorý bude slúžiť na sústredenie a 
ďalšiu likvidáciu odpadov (veľkoobjemový komunálny odpad a stavebný 
odpad). Vývozný kalendár pre odpady a prevádzkový poriadok zberného 
miesta nájdete v tomto vydaní novín v nasledujúcich článkoch.

Pri pohľade na minulý rok konštatujem, že sa nám v spolupráci nielen s 
poslancami, zamestnancami obecného úradu, ale aj s Vami, vážení 
spoluobčania, podarilo mnoho vecí nielen pripraviť, ale aj dotiahnuť do 
úspešného konca. Rok 2019 bol pre nás neľahký a náročný, pretože sme 
spracovali veľké množstvo žiadostí o nenávratné finančné prostriedky, 
ktoré sme chceli čerpať vo forme dotácií. Súčasne sme realizovali viaceré 
projekty, na ktoré nám už boli od rôznych inštitúcii pridelené dotácie a 
granty. Preto som pre Vás pripravil stručný prehľad projektov, ktoré sme 
zrealizovali.

S príspevkom od Ministerstva financií SR (6.750 €) sme v areáli základnej 
a materskej školy vybudovali malé multifunkčné ihrisko a dotáciu od 
Trnavského samosprávneho kraja sme využili na zakúpenie gymnastickej 
lavičky, lôpt a nových žineniek.

Z Úradu podpredsedu vlády SR sme dostali financie na projekt Wifi pre 

Vďaka dotácii z Ministerstva vnútra SR (30.000 €) sme mohli začať I. 
etapu rekonštrukcie požiarnej zbrojnice, a taktiež sa nám podarilo získať 
financie na druhú etapu, ktorá prebehne v blízkej dobe.

prihováram sa k Vám v prvých hodinách nového 
roka 2020, ktorý prežívame v slávnostnej atmosfére 
a vyslovujeme si želania pre nový rok, ktorý budeme 

žiť vo vzájomnej spolupatričnosti našich všedných dní. Každý nový rok nás 
núti zamýšľať sa, či sme splnili všetky plány a predsavzatia z roka 
predchádzajúceho. Takéto úvahy ste si určite všetci urobili vo svojom 
vnútri, v rodinách, vo firme a dnes Vám ho predkladám aj ja za obecný 
úrad.

Celkovo sa nám podarilo získať v predchádzajúcom roku 206.800 Eur na 

realizáciu 14 projektov. Tieto finančné prostriedky sú vždy účelovo 
viazané.

V roku 2019 poslanci OcZ a ich komisie v spolupráci s OcÚ zorganizovali 
18 kultúrnych akcií. Tie najnákladnejšie (divadlo, hody, stavanie mája, 
MDD a výlet do Podhájskej) boli dotované Trnavským samosprávnym 
krajom alebo Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Piešťany. Aj na 
tomto úseku môžem vysloviť spokojnosť s ich organizáciou, a aj s účasťou 
našich občanov na nich. Okrem Pochovávania basy bola účasť postačujúca 
na to, aby sa tieto kultúrne akcie zopakovali aj v roku 2020.

V sociálnej oblasti sme taktiež plnili novo spracovaný Komunitný plán. 
Uzavreli sme spoluprácu s firmou EuProgres, ktorá nám zabezpečuje 
starostlivosť o odkázané osoby v našej obci. Vybudovali sme v klube 
seniorov bezbariérovú výdajňu stravy pre dôchodcov a zabezpečili rozvoz 
stravy imobilným občanom. Potravinovú pomoc sme organizovali pre 
osoby, ktoré majú na ňu nárok a pre osoby, ktoré prejavili záujem. 
Sociálnou komisiou vytipovaným rodinám sme pred Vianocami doručili 
potravinové balíčky. Navštevovali sme občanov, ktorí sú umiestnení v 
zariadeniach so starostlivosť, vinšovali sme jubilantom a pre dôchodcov 
sme zorganizovali výlet do Podhájskej.

Športovú oblasť v obci zabezpečuje futbalový klub TJ Slovan Veľké 
Orvište, rybárske združenie RZ Záhumnie a stolnotenisový klub. Obec aj v 
tomto prípade poskytla dotácie na činnosť združení alebo na konkrétne 
súťažne podujatia (Európsky šampionát v prívlači, Stolnotenisový turnaj).

Z vlastných zdrojov sme pokryli predpísanú spoluúčasť na týchto 
projektoch, opravovali sme komunikácie, revitalizovali zeleň, vysádzali 
nové stromy, podieľali sme sa na rekonštrukcii kostola a odstraňovali 
vzniknuté havárie na našich starších obecných budovách.

Na bezpečnosť počas rôznych kultúrnych a spoločenských akcií 
dohliadali členovia nášho DHZ. Bez ich pomoci sa nezaobišla aj organizácia 
kultúrnych akcií a taktiež nám veľmi pomáhali so starostlivosťou o zeleň 
počas letných horúcich dní.

V tomto roku pripravujeme realizáciu nasledovných projektov:

- II. etapa rekonštrukcie požiarnej zbrojnice (realizácia, dotácia z 
Ministerstva vnútra SR)

Ak ste sa dostali čítaním až po tieto riadky, tak určite aj vy zhodnotíte, že 
rok 2019 bol pre našu obec úspešný.

teba (10.500 €). Realizáciou tohto 
projektu sme zabezpečili v našej obci 
pripojenie na internet na siedmich 
prístupových bodoch.

Nadácia Allianz zase prispela 
grantom na osadenie nového 
merača rýchlosti na vjazde do našej 
obce smerom od obce Ostrov.

Ministerstvo financií SR (10.000 €) 
nám zafinancovalo rekonštrukciu 
verejného osvet lenia  v čast i 
Topoľové I. a na Obchodnej ulici.

- Výmena okien na budove TJ Slovan Veľké Orvište (realizácia, dotácia zo 
SFZ)

Na záver dovoľte, milí spoluobčania, aby som Vám poprial v novom roku 
2020 veľa zdravia, pretože je vzácne, veľa šťastia, lebo je krásne, veľa lásky, 
lebo je jej málo a veľa toho, čo by za to stálo.

- Rekonštrukcia chodníkov (realizácia, vlastné zdroje)

- Zateplenie budovy základnej školy (administratívna príprava projektu, 
dotáciu z Environmentálneho fondu SR)

- Spracovanie nízkouhlíkovej stratégie (administratívna príprava 
projektu, dotácia z Úradu podpredsedu vlády SR)

- Zelené obce (administratívna príprava projektu, dotácia z Ministerstva 
životného prostredia SR)

- Cyklotrasa Veľké Orvište – Piešťany (administratívna príprava projektu - 
štúdia)

starosta obce

- Kultúrne podujatia (administratívna príprava projektov, dotácia z 
Trnavského samosprávneho kraja)

PhDr. Pavol Paulovič

ZBERNÉ MIESTO OPÄŤ V PREVÁDZKE
Na sklonku uplynulého roka bolo po rozsiahlej rekonštrukcii 

financovanej z dotácie získanej z Environmentálneho fondu 
sprevádzkované ZBERNÉ MIESTO obce Veľké Orvište, slúžiace na zber 
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

Zberné miesto je výlučne určené pre fyzické osoby, ktoré majú trvalý 
alebo prechodný pobyt na území obce Veľké Orvište, zároveň sú zapojené 
do systému zberu komunálneho odpadu a majú uhradený poplatok za 
odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. Uloženie drobného stavebného 

pracovník OcÚ

- objemný odpad, ktorý nie je v rozobratom resp. demontovanom stave a 
nie je zbavený kovových, sklenených, textilných, molitanových častí a 
pod.,

Na zbernom mieste nie je možné odovzdať nasledovný odpad:

- zmesový komunálny odpad.

- pneumatiky - konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku 
po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi 
pneumatík (predajca, autoservis, pneuservis),

- elektroodpad (domáce spotrebiče, spotrebná elektronika, 
telekomunikačné zariadenia, svetelné zdroje, elektrické nástroje, použité 
batérie a akumulátory a pod.), farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice 
obsahujúce nebezpečné látky - odber zabezpečuje priamo v priestoroch 
prevádzky spoločnosť Bomat s. r. o. so sídlom vo Veľkom Orvišti (areál 
poľnohospodárskeho družstva),

- biologicky rozložiteľný odpad (konáre z orezávania stromov, kríkov, 
tráva, lístie, kvety, burina) - zber sa uskutočňuje v tzv. silážnej jame za 
poľnohospodárskym družstvom v obci Veľké Orvište,

- plastové okná, dvere, rámy,

- šatstvo a textílie – zber je zabezpečený prostredníctvom zberných 
kontajnerov rozmiestnených v obci Veľké Orvište,

- uhynuté zvieratá a iný biologický odpad.

Pri dovoze odpadu na zberné miesto je občan povinný prihlásiť sa u 
zodpovedného pracovníka a riadiť sa jeho pokynmi.

- objemný odpad, jedlé tuky a oleje z domácností,

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác 
vykonávaných fyzickou osobou (nepodnikateľom) alebo pre fyzickú 
osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v rozsahu do 1 m3 od jednej fyzickej osoby. Patria sem: 
zmesi betónu, tehál, dlažby, keramiky, škridly, muriva, omietok a pod. 
Drobný stavebný odpad nesmie obsahovať zložky komunálneho odpadu z 
triedeného zberu (sklo, kovy, plasty, papier, kompozity na báze lepenky), 
betón so železom, znečistené stavebné hmoty a nebezpečný odpad ako 
azbestová strešná krytina, azbestové rúry a pod. Objemný odpad je 
komunálny odpad, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá 
zberným nádobám, alebo jeho množstvo presahuje objem, ktorý je 
možné štandardnými nádobami vyviezť v rámci stanoveného 
pravidelného harmonogramu vývozu. Patrí sem: nábytok, dvere, skrine, 
koberce a pod. Objemný odpad musí byť v rozobratom resp. demon-
tovanom stave, ktorý je zbavený kovových, sklenených, textilných, 
molitanových častí a pod.

Každý dovozca odpadu je povinný pri odovzdaní odpadu na zberné 
miesto tento odpad na vlastné náklady a vlastnými silami roztriediť, uložiť 
a umiestniť podľa pokynov zodpovedného pracovníka zberného dvora.

Zodpovedný pracovník zberného miesta odpad neprevezme v prípade 
nedodržania uvedených podmienok.

Mgr. Miroslav Folajtar

- v období od 15. marca do 15. novembra každú stredu v čase od 13.00 
do 18.00 hod. a každú sobotu od 08.00 do 12.00 hod.,

- v období od 16. novembra do 14. marca každú stredu od 15.00 do 
18.00 hod.

V mimoriadnych prípadoch je možné zberné miesto sprístupniť počas 
stránkových hodín obecného úradu po prechádzajúcej dohode termínu v 
kancelárii obecného úradu.

Na zbernom mieste môžu fyzické osoby odovzdávať:

- drobný stavebný odpad,

Z personálnych dôvodov nie je možné zberné miesto prevádzkovať v 
pevne stanovených časoch. Z tohto dôvodu bude zberné miesto 
sprístupnené dovozcovi odpadu po prechádzajúcej dohode termínu 
telefonicky alebo osobne v kancelárii obecného úradu. Termín dovozu 
odpadu možno dohodnúť v nasledovných časoch:

odpadu je spoplatnené v zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce 
Veľké Orvište č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch.

PhDr. Pavol Paulovič
starosta obce

Je to trend alebo len niečo, čo si nevšímame? Šetríme životné prostredie 
alebo strácame čas triedením odpadu? Sú to len otázky, na ktoré väčšinou 
alibisticky odpovedáme, „Ja triedim!“. Pokúsim sa Vám však vysvetliť, ako 
sa separovanie odpadu priamo dotýka našich financií. Náklady na 
likvidovanie komunálneho odpadu sú rozdelené na tri poplatky, a to zber 
odpadu (Márius Pedersen a.s.), skládkovanie odpadu (Kopaničiarska 
odpadová spoločnosť s.r.o.) a poplatok za percento vytriedenia odpadu 
(legislatíva). Všeobecne platí, že vyššie percento vytriedeného odpadu 
znižuje množstvo komunálneho - zmesového odpadu. Ako rastie aj 
minimálna mzda, tak nám rastú priemerne o 5 % ročne náklady na zber 
komunálneho odpadu a teda aj cena za uskladnenie takéhoto odpadu. Len 
pre porovnanie: v roku 2018 sme platili za tonu uskladneného odpadu bez 
DPH 25 € a v roku 2019 za rovnaké množstvo odpadu 28 €. Poplatok za 
percento vytriedenia odpadu je legislatívny systém, ktorý je nastavený 
tak, aby represívnym spôsobom donútil ľudí triediť odpad. Jednoducho 
povedané ak netriedite - tak zaplatíte. V súčasnosti sa pohybujeme v 
rozmedzí 40 % až 50 % vytriedenia komunálneho odpadu, čo predstavuje 
ďalší poplatok za tonu komunálneho odpadu bez DPH: v roku 2019 - 7 €/t, 
2020 - 12 €/t a v roku 2021 až 18 €/t. Práve toto je ten poplatok, ktorý 
môžeme priamo znižovať. Vzhľadom k vyššie uvedeným poplatkom obec 
nemôže byť v pluse či v mínuse v ročnom zúčtovaní na likvidácii 
komunálneho odpadu a preto obecné zastupiteľstvo správne rozhodlo na 
decembrovom zasadnutí OcZ o navýšení poplatku z 19,96 na 24,00 € na 
obyvateľa za kalendárny rok. Percento vytriedenia odpadu bolo v roku 
2018  33,64 %, v roku 2019 43,03 %. Toto percento z roku 2018 na rok 2019 
vzrástlo likvidovaním biologického odpadu v silážnej jame, pretože 
množstvo uskladneného komunálneho odpadu na skládke sa v týchto 
rokoch nezmenilo.

Prečo si za odpad priplatíme

Často krát však nevedomosť o materiáloch, ktoré môžeme vytriediť nás 
pripravuje o zvyšovanie tak dôležitého percenta vytriedeného odpadu. 
Preto sa budeme aj v nasledujúcom vydaní novín zaoberať odpadmi a 
hlavne tým, ako môžeme efektívnejšie triediť odpad.
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roka 2020, ktorý prežívame v slávnostnej atmosfére 
a vyslovujeme si želania pre nový rok, ktorý budeme 

žiť vo vzájomnej spolupatričnosti našich všedných dní. Každý nový rok nás 
núti zamýšľať sa, či sme splnili všetky plány a predsavzatia z roka 
predchádzajúceho. Takéto úvahy ste si určite všetci urobili vo svojom 
vnútri, v rodinách, vo firme a dnes Vám ho predkladám aj ja za obecný 
úrad.

Celkovo sa nám podarilo získať v predchádzajúcom roku 206.800 Eur na 

realizáciu 14 projektov. Tieto finančné prostriedky sú vždy účelovo 
viazané.

V roku 2019 poslanci OcZ a ich komisie v spolupráci s OcÚ zorganizovali 
18 kultúrnych akcií. Tie najnákladnejšie (divadlo, hody, stavanie mája, 
MDD a výlet do Podhájskej) boli dotované Trnavským samosprávnym 
krajom alebo Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Piešťany. Aj na 
tomto úseku môžem vysloviť spokojnosť s ich organizáciou, a aj s účasťou 
našich občanov na nich. Okrem Pochovávania basy bola účasť postačujúca 
na to, aby sa tieto kultúrne akcie zopakovali aj v roku 2020.

V sociálnej oblasti sme taktiež plnili novo spracovaný Komunitný plán. 
Uzavreli sme spoluprácu s firmou EuProgres, ktorá nám zabezpečuje 
starostlivosť o odkázané osoby v našej obci. Vybudovali sme v klube 
seniorov bezbariérovú výdajňu stravy pre dôchodcov a zabezpečili rozvoz 
stravy imobilným občanom. Potravinovú pomoc sme organizovali pre 
osoby, ktoré majú na ňu nárok a pre osoby, ktoré prejavili záujem. 
Sociálnou komisiou vytipovaným rodinám sme pred Vianocami doručili 
potravinové balíčky. Navštevovali sme občanov, ktorí sú umiestnení v 
zariadeniach so starostlivosť, vinšovali sme jubilantom a pre dôchodcov 
sme zorganizovali výlet do Podhájskej.

Športovú oblasť v obci zabezpečuje futbalový klub TJ Slovan Veľké 
Orvište, rybárske združenie RZ Záhumnie a stolnotenisový klub. Obec aj v 
tomto prípade poskytla dotácie na činnosť združení alebo na konkrétne 
súťažne podujatia (Európsky šampionát v prívlači, Stolnotenisový turnaj).

Z vlastných zdrojov sme pokryli predpísanú spoluúčasť na týchto 
projektoch, opravovali sme komunikácie, revitalizovali zeleň, vysádzali 
nové stromy, podieľali sme sa na rekonštrukcii kostola a odstraňovali 
vzniknuté havárie na našich starších obecných budovách.

Na bezpečnosť počas rôznych kultúrnych a spoločenských akcií 
dohliadali členovia nášho DHZ. Bez ich pomoci sa nezaobišla aj organizácia 
kultúrnych akcií a taktiež nám veľmi pomáhali so starostlivosťou o zeleň 
počas letných horúcich dní.

V tomto roku pripravujeme realizáciu nasledovných projektov:

- II. etapa rekonštrukcie požiarnej zbrojnice (realizácia, dotácia z 
Ministerstva vnútra SR)

Ak ste sa dostali čítaním až po tieto riadky, tak určite aj vy zhodnotíte, že 
rok 2019 bol pre našu obec úspešný.

teba (10.500 €). Realizáciou tohto 
projektu sme zabezpečili v našej obci 
pripojenie na internet na siedmich 
prístupových bodoch.

Nadácia Allianz zase prispela 
grantom na osadenie nového 
merača rýchlosti na vjazde do našej 
obce smerom od obce Ostrov.

Ministerstvo financií SR (10.000 €) 
nám zafinancovalo rekonštrukciu 
verejného osvet lenia  v čast i 
Topoľové I. a na Obchodnej ulici.

- Výmena okien na budove TJ Slovan Veľké Orvište (realizácia, dotácia zo 
SFZ)

Na záver dovoľte, milí spoluobčania, aby som Vám poprial v novom roku 
2020 veľa zdravia, pretože je vzácne, veľa šťastia, lebo je krásne, veľa lásky, 
lebo je jej málo a veľa toho, čo by za to stálo.

- Rekonštrukcia chodníkov (realizácia, vlastné zdroje)

- Zateplenie budovy základnej školy (administratívna príprava projektu, 
dotáciu z Environmentálneho fondu SR)

- Spracovanie nízkouhlíkovej stratégie (administratívna príprava 
projektu, dotácia z Úradu podpredsedu vlády SR)

- Zelené obce (administratívna príprava projektu, dotácia z Ministerstva 
životného prostredia SR)

- Cyklotrasa Veľké Orvište – Piešťany (administratívna príprava projektu - 
štúdia)

starosta obce

- Kultúrne podujatia (administratívna príprava projektov, dotácia z 
Trnavského samosprávneho kraja)

PhDr. Pavol Paulovič

ZBERNÉ MIESTO OPÄŤ V PREVÁDZKE
Na sklonku uplynulého roka bolo po rozsiahlej rekonštrukcii 

financovanej z dotácie získanej z Environmentálneho fondu 
sprevádzkované ZBERNÉ MIESTO obce Veľké Orvište, slúžiace na zber 
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

Zberné miesto je výlučne určené pre fyzické osoby, ktoré majú trvalý 
alebo prechodný pobyt na území obce Veľké Orvište, zároveň sú zapojené 
do systému zberu komunálneho odpadu a majú uhradený poplatok za 
odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. Uloženie drobného stavebného 

pracovník OcÚ

- objemný odpad, ktorý nie je v rozobratom resp. demontovanom stave a 
nie je zbavený kovových, sklenených, textilných, molitanových častí a 
pod.,

Na zbernom mieste nie je možné odovzdať nasledovný odpad:

- zmesový komunálny odpad.

- pneumatiky - konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku 
po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi 
pneumatík (predajca, autoservis, pneuservis),

- elektroodpad (domáce spotrebiče, spotrebná elektronika, 
telekomunikačné zariadenia, svetelné zdroje, elektrické nástroje, použité 
batérie a akumulátory a pod.), farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice 
obsahujúce nebezpečné látky - odber zabezpečuje priamo v priestoroch 
prevádzky spoločnosť Bomat s. r. o. so sídlom vo Veľkom Orvišti (areál 
poľnohospodárskeho družstva),

- biologicky rozložiteľný odpad (konáre z orezávania stromov, kríkov, 
tráva, lístie, kvety, burina) - zber sa uskutočňuje v tzv. silážnej jame za 
poľnohospodárskym družstvom v obci Veľké Orvište,

- plastové okná, dvere, rámy,

- šatstvo a textílie – zber je zabezpečený prostredníctvom zberných 
kontajnerov rozmiestnených v obci Veľké Orvište,

- uhynuté zvieratá a iný biologický odpad.

Pri dovoze odpadu na zberné miesto je občan povinný prihlásiť sa u 
zodpovedného pracovníka a riadiť sa jeho pokynmi.

- objemný odpad, jedlé tuky a oleje z domácností,

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác 
vykonávaných fyzickou osobou (nepodnikateľom) alebo pre fyzickú 
osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v rozsahu do 1 m3 od jednej fyzickej osoby. Patria sem: 
zmesi betónu, tehál, dlažby, keramiky, škridly, muriva, omietok a pod. 
Drobný stavebný odpad nesmie obsahovať zložky komunálneho odpadu z 
triedeného zberu (sklo, kovy, plasty, papier, kompozity na báze lepenky), 
betón so železom, znečistené stavebné hmoty a nebezpečný odpad ako 
azbestová strešná krytina, azbestové rúry a pod. Objemný odpad je 
komunálny odpad, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá 
zberným nádobám, alebo jeho množstvo presahuje objem, ktorý je 
možné štandardnými nádobami vyviezť v rámci stanoveného 
pravidelného harmonogramu vývozu. Patrí sem: nábytok, dvere, skrine, 
koberce a pod. Objemný odpad musí byť v rozobratom resp. demon-
tovanom stave, ktorý je zbavený kovových, sklenených, textilných, 
molitanových častí a pod.

Každý dovozca odpadu je povinný pri odovzdaní odpadu na zberné 
miesto tento odpad na vlastné náklady a vlastnými silami roztriediť, uložiť 
a umiestniť podľa pokynov zodpovedného pracovníka zberného dvora.

Zodpovedný pracovník zberného miesta odpad neprevezme v prípade 
nedodržania uvedených podmienok.

Mgr. Miroslav Folajtar

- v období od 15. marca do 15. novembra každú stredu v čase od 13.00 
do 18.00 hod. a každú sobotu od 08.00 do 12.00 hod.,

- v období od 16. novembra do 14. marca každú stredu od 15.00 do 
18.00 hod.

V mimoriadnych prípadoch je možné zberné miesto sprístupniť počas 
stránkových hodín obecného úradu po prechádzajúcej dohode termínu v 
kancelárii obecného úradu.

Na zbernom mieste môžu fyzické osoby odovzdávať:

- drobný stavebný odpad,

Z personálnych dôvodov nie je možné zberné miesto prevádzkovať v 
pevne stanovených časoch. Z tohto dôvodu bude zberné miesto 
sprístupnené dovozcovi odpadu po prechádzajúcej dohode termínu 
telefonicky alebo osobne v kancelárii obecného úradu. Termín dovozu 
odpadu možno dohodnúť v nasledovných časoch:

odpadu je spoplatnené v zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce 
Veľké Orvište č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch.

PhDr. Pavol Paulovič
starosta obce

Je to trend alebo len niečo, čo si nevšímame? Šetríme životné prostredie 
alebo strácame čas triedením odpadu? Sú to len otázky, na ktoré väčšinou 
alibisticky odpovedáme, „Ja triedim!“. Pokúsim sa Vám však vysvetliť, ako 
sa separovanie odpadu priamo dotýka našich financií. Náklady na 
likvidovanie komunálneho odpadu sú rozdelené na tri poplatky, a to zber 
odpadu (Márius Pedersen a.s.), skládkovanie odpadu (Kopaničiarska 
odpadová spoločnosť s.r.o.) a poplatok za percento vytriedenia odpadu 
(legislatíva). Všeobecne platí, že vyššie percento vytriedeného odpadu 
znižuje množstvo komunálneho - zmesového odpadu. Ako rastie aj 
minimálna mzda, tak nám rastú priemerne o 5 % ročne náklady na zber 
komunálneho odpadu a teda aj cena za uskladnenie takéhoto odpadu. Len 
pre porovnanie: v roku 2018 sme platili za tonu uskladneného odpadu bez 
DPH 25 € a v roku 2019 za rovnaké množstvo odpadu 28 €. Poplatok za 
percento vytriedenia odpadu je legislatívny systém, ktorý je nastavený 
tak, aby represívnym spôsobom donútil ľudí triediť odpad. Jednoducho 
povedané ak netriedite - tak zaplatíte. V súčasnosti sa pohybujeme v 
rozmedzí 40 % až 50 % vytriedenia komunálneho odpadu, čo predstavuje 
ďalší poplatok za tonu komunálneho odpadu bez DPH: v roku 2019 - 7 €/t, 
2020 - 12 €/t a v roku 2021 až 18 €/t. Práve toto je ten poplatok, ktorý 
môžeme priamo znižovať. Vzhľadom k vyššie uvedeným poplatkom obec 
nemôže byť v pluse či v mínuse v ročnom zúčtovaní na likvidácii 
komunálneho odpadu a preto obecné zastupiteľstvo správne rozhodlo na 
decembrovom zasadnutí OcZ o navýšení poplatku z 19,96 na 24,00 € na 
obyvateľa za kalendárny rok. Percento vytriedenia odpadu bolo v roku 
2018  33,64 %, v roku 2019 43,03 %. Toto percento z roku 2018 na rok 2019 
vzrástlo likvidovaním biologického odpadu v silážnej jame, pretože 
množstvo uskladneného komunálneho odpadu na skládke sa v týchto 
rokoch nezmenilo.

Prečo si za odpad priplatíme

Často krát však nevedomosť o materiáloch, ktoré môžeme vytriediť nás 
pripravuje o zvyšovanie tak dôležitého percenta vytriedeného odpadu. 
Preto sa budeme aj v nasledujúcom vydaní novín zaoberať odpadmi a 
hlavne tým, ako môžeme efektívnejšie triediť odpad.
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Adela Jankechová

redakcia ON

Cieľom týchto športových hier je 
udržiavať spoločenský život, 
motivovať na športové aktivity, 
lebo žiaden liek nenahradí pohyb, 
ale pohyb nahradí mnoho liekov. 
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí 
sa zúčastnili tejto akcie, a hlavne 
starostom obcí -  p.  Pavlovi 
Paulovičovi, p. Jozefovi Tkáčovi a 
p. Ľubomírovi Dekanovi.

Víťazmi však boli všetci, ktorí sa 
d o  s ú ť a že  za p o j i l i .  M ož n o 
ko n š t a t o v a ť ,  ž e  5 .  r o č n í k 
športového dňa BOVO olympiáda 
s a  v y d a r i l  a  a j  n a p r i e k 

n e p r i a z n i v é m u  p o č a s i u 
olympiáda prebehla úspešne. 
Oceňujem spontánnosť stretnutia 
a  h l a v n e  j e h o  p r i a t e ľ s k ú 
atmosféru.

Ostrova, striebornú priečku 
získalo družstvo z Bašoviec a 
bronzový stupienok obsadilo 
družstvo z Veľkého Orvišťa. 
Prvenstvo vo varení gulášu si 
vybojoval náš Peťo Djenka, na 
druhom miesto sa umiestnil p. 
Peter Klčo z Ostrova a tretí 
stupienok obsadilo družstvo 
Bielikovcov taktiež z Ostrova. 
Šťastným víťazom rozhodcovia 
odovzdali medaile i vecné ceny.
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Ďalšou dôležitou časťou opráv je rozšírenie chóru, následná 
architektonická úprava chórového zábradlia ako i generálna rekonštrukcia 
píšťalového organu. Počas minulého roku bol do kostola zaobstaraný nový 
elektronický organ. V rovnakom čase sa tiež pristúpilo k oprave 
historického píšťalového organu, nakoľko je vzácnym dedičstvom 
minulosti a zároveň drevo, ktoré obsahoval, bolo možným zdrojom 
červotoča, a teda nebezpečenstva pre iné drevené konštrukcie v kostole. 
Oprava bola rozdelená do dvoch častí. Počas minulého roku bol vymenený 
motor, urobené potrebné úpravy proti červotočom na drevených 
píšťalách organu. Počas tohto roku sa koná oprava organovej skrine, 
ladenie a malé opravy. 

musela prejsť ďalšou úpravou. Záverečná podoba oltára je inšpirovaná 
pôvodným historickým oltárom (farba, podoba stĺpov, rímsa, aj malé 
detaily hlavíc stĺpov). Ako materiál na výrobu oltára bolo použité rovnaké 
drevo, z akého sú vyrobené lavice v kostole a ďalej zelený mramor, nakoľko 
celému kostolu dominuje kombinácia dreva a zelenej farby. Nádheru 
kostola dopĺňajú vitrážové okná s obrazmi svätých. 

Nemenej dôležitou súčasťou opráv kostola boli vonkajšie časti. Oprava 
omietok, maľba kostola v exteriéry, nové vstupné priestory, zriadenie 

BOVO olympiádu vyhrali domáci
Je sobota 7. septembra 2019 a aj napriek nepriaznivému počasiu 

skupinka ľudí oblečených do športového výstroja smeruje do areálu 
futbalového ihriska TJ Slovan Ostrov, kde sa koná 5. ročník športového 
dňa BOVO olympiáda. Nasledujú stisky rúk, objatia, úsmevy známych 
priateľov, kolegov a potom oficiálna registrácia súťažiacich prvej 
nesúťažnej disciplíny – cyklotrasy. 

Tá viedla z obce Ostrov, popri obci Očkov, kde nás privítal starosta obce p. 
Miroslav Beňovič s pracovníkmi obce a bohatým občerstvením v podobe 
chleba a pálenky. Odtiaľ sa smerovalo do obce Podolie, kde bola ďalšia 
zastávka pri miestnej „pálenici“. Tu nás taktiež milo privítal a občerstvil 

 Po krátkej prestávke nasledovala prvá súťažná disciplína – nohejbalový 
turnaj. Aj keď počas súťaženia začalo pršať, nikoho to neodradilo. Na 
hladkom priebehu súťaženia sa podieľali aj rozhodcovia, a to starosta 
obce Krakovany p. František Klinovský a spomínaní starostovia obcí Očkov 
a Podolie. Všetci súťažiaci čestne a svedomite bojovali o športové 
výsledky. Športovci si zmerali sily v rôznych disciplínach, ako hod s 
mechom slamy, kopanie jedenástok, BOVO triatlon, (bez)orientačný beh, 
či preťahovanie lanom. O dobrú náladu sa počas celého dňa staral aj p. 
Peter Valko, ktorý nám deň spestril veselou hudbou.

Celkovým víťazom 5. ročníka BOVO olympiády sa stalo družstvo z 

starosta obce p. Rastislav Bobocký. Obidvoch starostov sme naložili do 
hasičského auta a putovali s nami. Čakala ich totiž neľahká úloha, a to 
úloha rozhodcov nad priebehom celej olympiády. Ďalej cyklotrasa 
pokračovala cez obec Pobedim, Bašovce, Veľké Orvište a ukončila sa opäť 
na futbalovom štadióne v Ostrove. Na bezpečný priebeh celej cyklotrasy 
dohliadali hasiči z Veľkého Orvišťa. Najstarším účastníkom cyklotrasy bol 
p. František Maco (71 rokov) z Veľkého Orvišťa a naopak - titul 
najmladšieho účastníka si odniesol Damiánko Drevenák (3 roky) z 
Ostrova. Po návrate už horeli ohne pod kotlíkmi, v ktorých sa varil guláš 
hovädzí, bravčový či z diviny. Rozvoniavali rôzne ingrediencie, ktoré v 
dobrom guláši nemôžu chýbať. Každý gulášik bol iný a každý dobrý.

Mesiac úcty k starším
Nieto krajšieho obdobia v prírode, ako je jeseň, keď vietor sa hrá s krásne 

sfarbenými listami, nieto krajšieho a milšieho pohladenia ako pohladenie 
starého otca či starej mamy, nieto krajších chvíľ, ako keď sú medzi nami.

Pri príležitosti októbra „Mesiaca úcty k starším“ sa konala milá slávnosť v 

O spríjemnenie nálady sa postarali 
deti zo Základnej a Materskej školy a aj 
spevák Maroš Bango, ktorý svojimi 
piesňami aj roztancoval prítomných v 
sále.

kultúrnom dome vo Veľkom Orvišti. 
Touto slávnosťou sme chceli vyjadriť 
úprimné poďakovanie a úctu za prácu 
našich starších spoluobčanov, pomoc 
pri výchove detí a vnúčat, za milé slová 
povzbudenia. Na slávnosti sa k našim 
starším spoluobčanom prihovoril 
starosta obce p. Pavol Paulovič.

Veľa zdravia a šťastia do ďalšieho 
života všetkým.

Marta Kráľovičová
predseda sociálnej komisie pri OÚ

Oprava kostola vo Veľkom Orišti
Vážení čitatelia,

Práce sa počas roka a pol rozšírili na generálnu opravu celého kostola. 
Celá oprava sa začala zistením, že strop kostola je v havarijnom stave a 
staticky je potrebné úplne vymeniť nosné časti stropu. Stavebné práce na 
oprave kostolného stropu sa dotýkali aj časti múrov. Vyvstala dilema, či 
spomínané časti múrov iba provizórne opraviť alebo či riešiť celú stavbu 
komplexnejšie. Prvá možnosť sa javila ako finančne jednoduchšia, avšak z 
dlhodobého hľadiska nevýhodnejšia, nakoľko by sa mnohé problémy, 
ktoré síce neboli havarijné, iba odložili a k ich riešeniu by sa muselo po viac 
menej krátkom čase pristúpiť znovu. V konečnom dôsledku by toto prvé 
ľahšie riešenie bolo finančne ešte náročnejšie.

dovoľte mi, aby som Vás úprimne pozdravil a zároveň pár slovami 
priblížil skutočnosti, ktoré sprevádzajú opravu nášho kostola vo Veľkom 
Orvišti. 

Rozhodnutie pristúpiť ku generálnej oprave kostola bolo logickým 
riešením situácie. Toto rozhodnutie so sebou prinieslo i možnosť stavebne 
i technicky vylepšiť mnohé ďalšie veci. Popri oprave stropu, nových 
elektrických rozvodov a svietidiel sa v kostole mohlo začať riešiť 
vykurovanie. Tieto plány si vyžadovali odborné riešenie izolácií, k čomu 
bolo nutné položiť novú dlažbu a vymaľovanie kostola.

Ďalším dôležitým krokom bolo riešenie presbytéria kostola, teda časti, v 
ktorej sa nachádza oltár. Pri riešení presbytéria sa prihliadalo na návrhy 
vypracované umeleckými reštaurátormi pred niekoľkými rokmi. V týchto 
návrhoch bol naplánovaný presun historického oltára a obrazu patrocínia 
kostola na ich pôvodné miesto a zároveň vytvorenie nového oltára, ktorý 
by „ladil“ s architektúrou historického oltára. Pôvodne navrhovaný oltár 
„k ľudu“ (teda ten, na ktorom sa slávi svätá omša) však nedovoľoval 
dôležitú úpravu celého presbytéria. Tou bolo umiestnenie náhrobného 
kameňa nad kryptou, ktorá sa nachádza v presbytériu. Tak by sa náhrobný 
kameň mohol vrátiť na svoje pôvodné miesto. Tvar nového oltára preto 

kňaz

Vážení čitatelia, ak by som mal teraz napísať zoznam ľudí, ktorým som 
osobne veľmi vďačný za to, čo sa počas týchto pár mesiacov podarilo 
dosiahnuť, musel by som napísať siahodlhý zoznam mien, ktoré by boli 
známe i neznáme. V tom zozname by boli i takí, ktorí sú skutočne iba Bohu 
známi. Za menami niektorých sa skrýva skutočná fyzická práca, za inými 
finančná pomoc, za ďalšími úsilie, za inými schopnosť vybavovať a riešiť, či 
umelecká zručnosť, avšak za všetkými obetavosť voči tomuto miestu pre 
nás všetkých tak drahému. Aj keď zoznam mien ľudí, ktorí všetci sú 
protagonistami tohto diela neuvediem, predsa si dovolím spomenúť 
meno jedného, ktorý sa stal dušou celej rekonštrukcie: Majo Hošták. No 
zároveň Vám všetkým ďakujem za Vašu dôveru a spoluprácu na 
zveľaďovaní tohto vzácneho miesta. Miestu, na ktorom sa snažíme Pánu 
Bohu dokázať, aký je pre nás vzácny.

Vdp. Branislav Popelka 

novej toalety ako i výmena dlažby kostolného nádvoria. K tomu skvostne 
prispelo zákutie s vodopádom, ktoré je určené na neskoršiu výstavbu 
lurdskej jaskyne. 

Oslava sv. Huberta v našej obci

Sv. Hubert ako patrón poľovníkov je i v erbe našej obce. Uctievanie sv, 
Huberta je známe už od čias, keď sa Hubert, ktorý žil najprv bezbožným 
životom, obrátil k Bohu a stal sa biskupom. Pápež ho vyhlásil za svätého a v 
roku 1170 sa stal patrónom poľovníkov. Pri tejto príležitosti sa v našej obci 
dňa 16.11.2019 konala hubertská slávnosť. O 17:00 h v našom kostolíku 
Nanebovzatia Panny Márie bola odslúžená sviatočná svätá omša, ktorú 
celebroval Vdp. Branislav Popelka, správca farnosti Piešťany, pod ktorú 
patrí filiálka Veľké Orvište. Po skončení sv. omše sa účastníci odobrali do 
sály kultúrneho domu na príjemné posedenie pri hudbe a guláši. Hudbou 
nás zabávala skupina RETRO zo Šterús.

Chceme poďakovať poľovníckemu združeniu Hubert, poslancom 
obecného zastupiteľstva, členom komisií, členom dobrovoľného 
hasičského zboru a nášmu kuchárovi za dobrý priebeh celej akcie. Táto sa 
veľmi vydarila a občania sa spokojní rozchádzali po príjemnom prežití 
podvečerného času.

Gabriela Michelová

predseda kultúrnej komisie
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Adela Jankechová

redakcia ON

Cieľom týchto športových hier je 
udržiavať spoločenský život, 
motivovať na športové aktivity, 
lebo žiaden liek nenahradí pohyb, 
ale pohyb nahradí mnoho liekov. 
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí 
sa zúčastnili tejto akcie, a hlavne 
starostom obcí -  p.  Pavlovi 
Paulovičovi, p. Jozefovi Tkáčovi a 
p. Ľubomírovi Dekanovi.

Víťazmi však boli všetci, ktorí sa 
d o  s ú ť a že  za p o j i l i .  M ož n o 
ko n š t a t o v a ť ,  ž e  5 .  r o č n í k 
športového dňa BOVO olympiáda 
s a  v y d a r i l  a  a j  n a p r i e k 

n e p r i a z n i v é m u  p o č a s i u 
olympiáda prebehla úspešne. 
Oceňujem spontánnosť stretnutia 
a  h l a v n e  j e h o  p r i a t e ľ s k ú 
atmosféru.

Ostrova, striebornú priečku 
získalo družstvo z Bašoviec a 
bronzový stupienok obsadilo 
družstvo z Veľkého Orvišťa. 
Prvenstvo vo varení gulášu si 
vybojoval náš Peťo Djenka, na 
druhom miesto sa umiestnil p. 
Peter Klčo z Ostrova a tretí 
stupienok obsadilo družstvo 
Bielikovcov taktiež z Ostrova. 
Šťastným víťazom rozhodcovia 
odovzdali medaile i vecné ceny.
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Ďalšou dôležitou časťou opráv je rozšírenie chóru, následná 
architektonická úprava chórového zábradlia ako i generálna rekonštrukcia 
píšťalového organu. Počas minulého roku bol do kostola zaobstaraný nový 
elektronický organ. V rovnakom čase sa tiež pristúpilo k oprave 
historického píšťalového organu, nakoľko je vzácnym dedičstvom 
minulosti a zároveň drevo, ktoré obsahoval, bolo možným zdrojom 
červotoča, a teda nebezpečenstva pre iné drevené konštrukcie v kostole. 
Oprava bola rozdelená do dvoch častí. Počas minulého roku bol vymenený 
motor, urobené potrebné úpravy proti červotočom na drevených 
píšťalách organu. Počas tohto roku sa koná oprava organovej skrine, 
ladenie a malé opravy. 

musela prejsť ďalšou úpravou. Záverečná podoba oltára je inšpirovaná 
pôvodným historickým oltárom (farba, podoba stĺpov, rímsa, aj malé 
detaily hlavíc stĺpov). Ako materiál na výrobu oltára bolo použité rovnaké 
drevo, z akého sú vyrobené lavice v kostole a ďalej zelený mramor, nakoľko 
celému kostolu dominuje kombinácia dreva a zelenej farby. Nádheru 
kostola dopĺňajú vitrážové okná s obrazmi svätých. 

Nemenej dôležitou súčasťou opráv kostola boli vonkajšie časti. Oprava 
omietok, maľba kostola v exteriéry, nové vstupné priestory, zriadenie 

BOVO olympiádu vyhrali domáci
Je sobota 7. septembra 2019 a aj napriek nepriaznivému počasiu 

skupinka ľudí oblečených do športového výstroja smeruje do areálu 
futbalového ihriska TJ Slovan Ostrov, kde sa koná 5. ročník športového 
dňa BOVO olympiáda. Nasledujú stisky rúk, objatia, úsmevy známych 
priateľov, kolegov a potom oficiálna registrácia súťažiacich prvej 
nesúťažnej disciplíny – cyklotrasy. 

Tá viedla z obce Ostrov, popri obci Očkov, kde nás privítal starosta obce p. 
Miroslav Beňovič s pracovníkmi obce a bohatým občerstvením v podobe 
chleba a pálenky. Odtiaľ sa smerovalo do obce Podolie, kde bola ďalšia 
zastávka pri miestnej „pálenici“. Tu nás taktiež milo privítal a občerstvil 

 Po krátkej prestávke nasledovala prvá súťažná disciplína – nohejbalový 
turnaj. Aj keď počas súťaženia začalo pršať, nikoho to neodradilo. Na 
hladkom priebehu súťaženia sa podieľali aj rozhodcovia, a to starosta 
obce Krakovany p. František Klinovský a spomínaní starostovia obcí Očkov 
a Podolie. Všetci súťažiaci čestne a svedomite bojovali o športové 
výsledky. Športovci si zmerali sily v rôznych disciplínach, ako hod s 
mechom slamy, kopanie jedenástok, BOVO triatlon, (bez)orientačný beh, 
či preťahovanie lanom. O dobrú náladu sa počas celého dňa staral aj p. 
Peter Valko, ktorý nám deň spestril veselou hudbou.

Celkovým víťazom 5. ročníka BOVO olympiády sa stalo družstvo z 

starosta obce p. Rastislav Bobocký. Obidvoch starostov sme naložili do 
hasičského auta a putovali s nami. Čakala ich totiž neľahká úloha, a to 
úloha rozhodcov nad priebehom celej olympiády. Ďalej cyklotrasa 
pokračovala cez obec Pobedim, Bašovce, Veľké Orvište a ukončila sa opäť 
na futbalovom štadióne v Ostrove. Na bezpečný priebeh celej cyklotrasy 
dohliadali hasiči z Veľkého Orvišťa. Najstarším účastníkom cyklotrasy bol 
p. František Maco (71 rokov) z Veľkého Orvišťa a naopak - titul 
najmladšieho účastníka si odniesol Damiánko Drevenák (3 roky) z 
Ostrova. Po návrate už horeli ohne pod kotlíkmi, v ktorých sa varil guláš 
hovädzí, bravčový či z diviny. Rozvoniavali rôzne ingrediencie, ktoré v 
dobrom guláši nemôžu chýbať. Každý gulášik bol iný a každý dobrý.

Mesiac úcty k starším
Nieto krajšieho obdobia v prírode, ako je jeseň, keď vietor sa hrá s krásne 

sfarbenými listami, nieto krajšieho a milšieho pohladenia ako pohladenie 
starého otca či starej mamy, nieto krajších chvíľ, ako keď sú medzi nami.

Pri príležitosti októbra „Mesiaca úcty k starším“ sa konala milá slávnosť v 

O spríjemnenie nálady sa postarali 
deti zo Základnej a Materskej školy a aj 
spevák Maroš Bango, ktorý svojimi 
piesňami aj roztancoval prítomných v 
sále.

kultúrnom dome vo Veľkom Orvišti. 
Touto slávnosťou sme chceli vyjadriť 
úprimné poďakovanie a úctu za prácu 
našich starších spoluobčanov, pomoc 
pri výchove detí a vnúčat, za milé slová 
povzbudenia. Na slávnosti sa k našim 
starším spoluobčanom prihovoril 
starosta obce p. Pavol Paulovič.

Veľa zdravia a šťastia do ďalšieho 
života všetkým.

Marta Kráľovičová
predseda sociálnej komisie pri OÚ

Oprava kostola vo Veľkom Orišti
Vážení čitatelia,

Práce sa počas roka a pol rozšírili na generálnu opravu celého kostola. 
Celá oprava sa začala zistením, že strop kostola je v havarijnom stave a 
staticky je potrebné úplne vymeniť nosné časti stropu. Stavebné práce na 
oprave kostolného stropu sa dotýkali aj časti múrov. Vyvstala dilema, či 
spomínané časti múrov iba provizórne opraviť alebo či riešiť celú stavbu 
komplexnejšie. Prvá možnosť sa javila ako finančne jednoduchšia, avšak z 
dlhodobého hľadiska nevýhodnejšia, nakoľko by sa mnohé problémy, 
ktoré síce neboli havarijné, iba odložili a k ich riešeniu by sa muselo po viac 
menej krátkom čase pristúpiť znovu. V konečnom dôsledku by toto prvé 
ľahšie riešenie bolo finančne ešte náročnejšie.

dovoľte mi, aby som Vás úprimne pozdravil a zároveň pár slovami 
priblížil skutočnosti, ktoré sprevádzajú opravu nášho kostola vo Veľkom 
Orvišti. 

Rozhodnutie pristúpiť ku generálnej oprave kostola bolo logickým 
riešením situácie. Toto rozhodnutie so sebou prinieslo i možnosť stavebne 
i technicky vylepšiť mnohé ďalšie veci. Popri oprave stropu, nových 
elektrických rozvodov a svietidiel sa v kostole mohlo začať riešiť 
vykurovanie. Tieto plány si vyžadovali odborné riešenie izolácií, k čomu 
bolo nutné položiť novú dlažbu a vymaľovanie kostola.

Ďalším dôležitým krokom bolo riešenie presbytéria kostola, teda časti, v 
ktorej sa nachádza oltár. Pri riešení presbytéria sa prihliadalo na návrhy 
vypracované umeleckými reštaurátormi pred niekoľkými rokmi. V týchto 
návrhoch bol naplánovaný presun historického oltára a obrazu patrocínia 
kostola na ich pôvodné miesto a zároveň vytvorenie nového oltára, ktorý 
by „ladil“ s architektúrou historického oltára. Pôvodne navrhovaný oltár 
„k ľudu“ (teda ten, na ktorom sa slávi svätá omša) však nedovoľoval 
dôležitú úpravu celého presbytéria. Tou bolo umiestnenie náhrobného 
kameňa nad kryptou, ktorá sa nachádza v presbytériu. Tak by sa náhrobný 
kameň mohol vrátiť na svoje pôvodné miesto. Tvar nového oltára preto 

kňaz

Vážení čitatelia, ak by som mal teraz napísať zoznam ľudí, ktorým som 
osobne veľmi vďačný za to, čo sa počas týchto pár mesiacov podarilo 
dosiahnuť, musel by som napísať siahodlhý zoznam mien, ktoré by boli 
známe i neznáme. V tom zozname by boli i takí, ktorí sú skutočne iba Bohu 
známi. Za menami niektorých sa skrýva skutočná fyzická práca, za inými 
finančná pomoc, za ďalšími úsilie, za inými schopnosť vybavovať a riešiť, či 
umelecká zručnosť, avšak za všetkými obetavosť voči tomuto miestu pre 
nás všetkých tak drahému. Aj keď zoznam mien ľudí, ktorí všetci sú 
protagonistami tohto diela neuvediem, predsa si dovolím spomenúť 
meno jedného, ktorý sa stal dušou celej rekonštrukcie: Majo Hošták. No 
zároveň Vám všetkým ďakujem za Vašu dôveru a spoluprácu na 
zveľaďovaní tohto vzácneho miesta. Miestu, na ktorom sa snažíme Pánu 
Bohu dokázať, aký je pre nás vzácny.

Vdp. Branislav Popelka 

novej toalety ako i výmena dlažby kostolného nádvoria. K tomu skvostne 
prispelo zákutie s vodopádom, ktoré je určené na neskoršiu výstavbu 
lurdskej jaskyne. 

Oslava sv. Huberta v našej obci

Sv. Hubert ako patrón poľovníkov je i v erbe našej obce. Uctievanie sv, 
Huberta je známe už od čias, keď sa Hubert, ktorý žil najprv bezbožným 
životom, obrátil k Bohu a stal sa biskupom. Pápež ho vyhlásil za svätého a v 
roku 1170 sa stal patrónom poľovníkov. Pri tejto príležitosti sa v našej obci 
dňa 16.11.2019 konala hubertská slávnosť. O 17:00 h v našom kostolíku 
Nanebovzatia Panny Márie bola odslúžená sviatočná svätá omša, ktorú 
celebroval Vdp. Branislav Popelka, správca farnosti Piešťany, pod ktorú 
patrí filiálka Veľké Orvište. Po skončení sv. omše sa účastníci odobrali do 
sály kultúrneho domu na príjemné posedenie pri hudbe a guláši. Hudbou 
nás zabávala skupina RETRO zo Šterús.

Chceme poďakovať poľovníckemu združeniu Hubert, poslancom 
obecného zastupiteľstva, členom komisií, členom dobrovoľného 
hasičského zboru a nášmu kuchárovi za dobrý priebeh celej akcie. Táto sa 
veľmi vydarila a občania sa spokojní rozchádzali po príjemnom prežití 
podvečerného času.

Gabriela Michelová

predseda kultúrnej komisie
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Chcem sa poďakovať všetkým, čo sa na tejto vydarenej akcii podieľali, na 
čele so starostom obce. Poďakovanie patrí aj všetkým manželkám, 
priateľkám, ženám za ich zhovievavosť a trpezlivosť pri takýchto akciách. 
Všetci sa už tešíme o rok. Osobne vám všetkým prajem do nového roku 
2020 veľa zdravia, lásky a pokory.

zabíjačke. Vo večerných hodinách sa všetci pobrali domov, lebo za celý deň 
toho bolo dosť... a to treba ešte spomenúť prípravu zabíjačky už od stredy. 
Výnos z obecnej zabíjačky a Orvištských hodov bol použitý na kúpu 
malého nákladného vozidla, ktoré bude používať obec.

Adela Jankechová

redakcia ON

Predvianočná potravinová pomoc
Ešte kým prišlo do našej obce vianočné obdobie, tunajší dôchodcovia a 

ľudia v hmotnej núdzi dostali pekný darček – potravinové balíčky. Na 
nákup potravín finančne prispela i naša obec. Aj keď suma nebola veľká, 
úlohou bolo zabezpečiť, aby sa ľuďom dostalo niečoho, čo im aj pomôže. 
Rozhodli sme sa preto pre potraviny. Balíky obsahovali mix potravín, ktoré 
sú určené k rýchlej konzumácii, na krátku dobu tepelnej úpravy a sú 
navzájom kombinovateľné. Prihliadali sme na skutočnosť, že balík musí 
byť skladovateľný a prenosný a potraviny musia vydržať čo najdlhšie. 
Potravinové balíčky rozdali pracovníci obecného úradu. Naši občania sa 
veľmi potešili, že sa na nich nezabudlo.

Klub seniorov Jazmín
V našej obci aktivity seniorov zastrešuje Klub seniorov Jazmín. 

Stretávame sa každý pondelok o 14.00 hod. Posedíme si, vypijeme kávičku 
so zákuskom a pospomíname. Čas si krátime rozprávaním rôznych príhod, 
ktoré sme zažili v našej mladosti, tiež vyjadríme svoje názory na celé dianie 

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Gratulácie jubilantom

V mesiaci september oslávili krásne životné jubileum 85 rokov p. Mária 
Michelová a p. Antónia Gajdošíková, 80 rokov oslávila p. Margita 
Vavrincová a p. Terézia Kraváriková. V mesiaci november oslávila 90 rokov 
p. Alžbeta Folajtárová. V decembri oslávil 85 rokov p. Antonín Margala a 80 
rokov p. Anna Markechová. K vzácnemu životnému jubileu im prišli 
zablahoželať aj starosta obce p. Pavol Paulovič, p. Marta Kráľovičová a p. 
Gabriela Michelová s kyticou kvetov a želaním zdravia a šťastia v kruhu 
najbližších.

vedúca Klubu seniorov

Gabriela Michelová

v našej obci, kde pri každej príležitosti nezabudneme vyzdvihnúť obetavú 
prácu nášho pána starostu pre blaho celej obce. Taktiež si zahráme rôzne 
spoločenské hry. Tento rok sme naše aktivity zakončili posedením pri 
ozdobenom vianočnom stromčeku s podaním malého občerstvenia a 
bohatou tombolou. Musím spomenúť, že ani na jedno takéto slávnostné 
stretnutie nezabudne prísť aj pán starosta, aby nás podporil. No stále ma 
však mrzí, že v poslednom období navštevuje klub málo členov. Preto aj 
touto cestou vyzývam seniorov, aby sa vo väčšom počte zapojili medzi nás 
a jeden deň v týždni strávili popoludnie medzi nami -vrstovníkmi. Uplynulý 
rok bol na aktivity trochu slabší, čo zapríčinila moja choroba. Dúfam, že 
môj zdravotný stav sa v najbližšom období upraví, a tak budem schopná 
usporiadať rôzne aktivity, najmä nejaké tie výlety za krásami nášho 
Slovenska. V nasledujúcom novom roku prajem všetkým hlavne veľa 
zdravia a teším sa na Vašu účasť.

„Psychologička Dominika Rajznerová je vedúca internetovej poradne 
IPčko.sk. Bezplatnú online poradňu pre mladých, ktorá funguje denne od 
siedmej hodiny ráno do polnoci, vyhľadávajú väčšinou mladí od 12 do 30 
rokov. Občas sa ozvú aj starší. Sú z rôznych pomerov a majú rôzne 
problémy: okrem pomoci potrebujú najmä prijatie, podporu, kamarátsky 
prístup. To všetko im mladí psychológovia na druhej strane vedia, aj chcú 
ponúknuť.

Z článku Márie Bílej vyberám:

Žijú medzi nami

Dominika Rajznerová, ktorá vo svojej praxi (v IPčku sa angažovala i popri 
vysokoškolskom štúdiu) absolvovala už tisícky prevažne online 
rozhovorov s mladými ľuďmi, tvrdí, že nie sú takí, ako si ich staršie ročníky 
neraz zvyknú generalizovať. „Často sa o mladých ľuďoch hovorí ako o 
povrchnej generácii: že im záleží len na tom, aby mali nový smartfón, 
materialistické veci. Podľa našej skúsenosti je to inak. Oni tie veci majú, ale 
vnímajú ich naozaj ako veci: ako niečo, vďaka čomu fungujú. Ale to, na čom 

Z vianočného vydania Katolíckych novín č. 51/52, str. 26, v článku Márie 
Bílej – Ak nie sú šťastné a veselé – som sa dozvedela o Dominike, hlavne o 
jej zaujímavej, no veľmi náročnej práci. Poznám ju dlhé roky, videla som ju 
vyrastať a s jej mamou Ľubkou som sem-tam prehodila pár slov. Som 
šťastná a hrdá, že taká významná osobnosť že pochádza od nás – z Veľkého 
Orvišťa.

Chcem vám predstaviť psychologičku Dominiku RAJZNEROVÚ - mladú, 
štíhlu, skromnú, ale rozhodnú tmavovlásku, o ktorej by ste 
nepredpokladali, že je „lekárkou ľudských duší“. Je usmievavá a ide z nej 
pokoj a pozitívna energia. Vie pozorne načúvať, vypočuť, poradiť. Hoci má 
len 26 rokov, už riadi 30-členný kolektív psychológov IP-čka.

Obecná zabíjačka 2019
Na začiatku decembra, v sobotu 7.12.2019 sa konala po piatykrát 

obecná zabíjačka. Zavčas rána na námestí pred kultúrnym domom partia 
dobrovoľníkov chystala kotliny, v ktorých sa varila kapustnica, zabíjačková 
kaša a ovar. Počasie nám neprialo, ale okolo deviatej hodiny začali chodiť 
prví kupujúci. Výrobky, ako podbradok, huspenina, tlačenka, jaternice či 
klobásy, sa dobre míňali. Domáci aj cezpoľní si prišli pochutiť na výrobkoch 
a zabavili sa. V kultúrnom dome sa predávali zabíjačkové taniere a varené 
vínko. Po skončení predaja si všetci zúčastnení spravili spoločnú 
fotografiu. Potom pri posedení sme už spoločne premýšľali o budúcej 

Mladí psychológovia sú k dispozícii aj v čase Vianoc, keď sa im ozýva o 
desať percent viac ľudí ako bežne. „Ťažkosti, s ktorými ľudia žijú počas 
roka, sa im cez Vianoce zdajú ešte väčšie – lebo aj ich potreba, aby veci 
fungovali, je ešte väčšia. O to viac sú smutní, sklamaní, frustrovaní. U 
mnohých ľudí vtedy dochádza k pocitom osamelosti, depresie, strachu. U 
mladých ľudí to väčšinou nie je osamelosť v zmysle, že nikoho nemám. 
Skôr stav, keď sa necítia úplne prijatí svojím okolím.“ Podľa nej mnoho 
mladých ľudí ani s kamarátmi nehovorí o tom, čo ich trápi. „Majú pocit, že 
aj v partii by mali podávať výkon, mali by byť úspešní, nemalo by ich nič 
trápiť, alebo ak už ťažkosti majú, mali by ich bez problémov zvládať. A keď 
ich nezvládajú, alebo majú pocit, že v očiach druhých ich nezvládajú, 
prichádza pocit zlyhania. Najlepšou prevenciou je tráviť čas s blízkymi 
ľuďmi aj v inej časti roka, budovať si dobré vzťahy priebežne – a snažiť sa k 
tomu aj sám prispieť,“ tvrdí Dominika Rajznerová.“ - toľko citácia z 
Katolíckych novín.

im naozaj záleží, sú skutočne kvalitné a hlboké vzťahy.“

Chcete sa viac dozvedieť o Dominikinej práci? Odpovede a otázky 
nájdete v ďalšom vydaní Orvištských novín.

Ing. Mária Glasnáková
redakcia ON

Všetko najlepšie!
Marta Kráľovičová
predseda sociálnej 

komisie pri OÚ

Aj tento rok si našiel cestu do nášho kultúrneho domu Mikuláš spolu s 
čertom a anjelom. Tu už netrpezlivo čakali deti spoločne so svojimi 
rodičmi. Deti zo základnej a materskej školy spolu s pedagógmi vystúpili so 
svojím programom básničiek, pesničiek a rôznych scénok s vianočnou 
tematikou. Hlavne Mikulášovi, ale aj všetkým prítomným sa program 
veľmi páčil, za čo ich Mikuláš odmenil malým darčekom sladkostí. 

Mikuláš v kultúrnom dome

Jozef Valo
redakcia ON

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
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Chcem sa poďakovať všetkým, čo sa na tejto vydarenej akcii podieľali, na 
čele so starostom obce. Poďakovanie patrí aj všetkým manželkám, 
priateľkám, ženám za ich zhovievavosť a trpezlivosť pri takýchto akciách. 
Všetci sa už tešíme o rok. Osobne vám všetkým prajem do nového roku 
2020 veľa zdravia, lásky a pokory.

zabíjačke. Vo večerných hodinách sa všetci pobrali domov, lebo za celý deň 
toho bolo dosť... a to treba ešte spomenúť prípravu zabíjačky už od stredy. 
Výnos z obecnej zabíjačky a Orvištských hodov bol použitý na kúpu 
malého nákladného vozidla, ktoré bude používať obec.

Adela Jankechová

redakcia ON

Predvianočná potravinová pomoc
Ešte kým prišlo do našej obce vianočné obdobie, tunajší dôchodcovia a 

ľudia v hmotnej núdzi dostali pekný darček – potravinové balíčky. Na 
nákup potravín finančne prispela i naša obec. Aj keď suma nebola veľká, 
úlohou bolo zabezpečiť, aby sa ľuďom dostalo niečoho, čo im aj pomôže. 
Rozhodli sme sa preto pre potraviny. Balíky obsahovali mix potravín, ktoré 
sú určené k rýchlej konzumácii, na krátku dobu tepelnej úpravy a sú 
navzájom kombinovateľné. Prihliadali sme na skutočnosť, že balík musí 
byť skladovateľný a prenosný a potraviny musia vydržať čo najdlhšie. 
Potravinové balíčky rozdali pracovníci obecného úradu. Naši občania sa 
veľmi potešili, že sa na nich nezabudlo.

Klub seniorov Jazmín
V našej obci aktivity seniorov zastrešuje Klub seniorov Jazmín. 

Stretávame sa každý pondelok o 14.00 hod. Posedíme si, vypijeme kávičku 
so zákuskom a pospomíname. Čas si krátime rozprávaním rôznych príhod, 
ktoré sme zažili v našej mladosti, tiež vyjadríme svoje názory na celé dianie 

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Gratulácie jubilantom

V mesiaci september oslávili krásne životné jubileum 85 rokov p. Mária 
Michelová a p. Antónia Gajdošíková, 80 rokov oslávila p. Margita 
Vavrincová a p. Terézia Kraváriková. V mesiaci november oslávila 90 rokov 
p. Alžbeta Folajtárová. V decembri oslávil 85 rokov p. Antonín Margala a 80 
rokov p. Anna Markechová. K vzácnemu životnému jubileu im prišli 
zablahoželať aj starosta obce p. Pavol Paulovič, p. Marta Kráľovičová a p. 
Gabriela Michelová s kyticou kvetov a želaním zdravia a šťastia v kruhu 
najbližších.

vedúca Klubu seniorov

Gabriela Michelová

v našej obci, kde pri každej príležitosti nezabudneme vyzdvihnúť obetavú 
prácu nášho pána starostu pre blaho celej obce. Taktiež si zahráme rôzne 
spoločenské hry. Tento rok sme naše aktivity zakončili posedením pri 
ozdobenom vianočnom stromčeku s podaním malého občerstvenia a 
bohatou tombolou. Musím spomenúť, že ani na jedno takéto slávnostné 
stretnutie nezabudne prísť aj pán starosta, aby nás podporil. No stále ma 
však mrzí, že v poslednom období navštevuje klub málo členov. Preto aj 
touto cestou vyzývam seniorov, aby sa vo väčšom počte zapojili medzi nás 
a jeden deň v týždni strávili popoludnie medzi nami -vrstovníkmi. Uplynulý 
rok bol na aktivity trochu slabší, čo zapríčinila moja choroba. Dúfam, že 
môj zdravotný stav sa v najbližšom období upraví, a tak budem schopná 
usporiadať rôzne aktivity, najmä nejaké tie výlety za krásami nášho 
Slovenska. V nasledujúcom novom roku prajem všetkým hlavne veľa 
zdravia a teším sa na Vašu účasť.

„Psychologička Dominika Rajznerová je vedúca internetovej poradne 
IPčko.sk. Bezplatnú online poradňu pre mladých, ktorá funguje denne od 
siedmej hodiny ráno do polnoci, vyhľadávajú väčšinou mladí od 12 do 30 
rokov. Občas sa ozvú aj starší. Sú z rôznych pomerov a majú rôzne 
problémy: okrem pomoci potrebujú najmä prijatie, podporu, kamarátsky 
prístup. To všetko im mladí psychológovia na druhej strane vedia, aj chcú 
ponúknuť.

Z článku Márie Bílej vyberám:

Žijú medzi nami

Dominika Rajznerová, ktorá vo svojej praxi (v IPčku sa angažovala i popri 
vysokoškolskom štúdiu) absolvovala už tisícky prevažne online 
rozhovorov s mladými ľuďmi, tvrdí, že nie sú takí, ako si ich staršie ročníky 
neraz zvyknú generalizovať. „Často sa o mladých ľuďoch hovorí ako o 
povrchnej generácii: že im záleží len na tom, aby mali nový smartfón, 
materialistické veci. Podľa našej skúsenosti je to inak. Oni tie veci majú, ale 
vnímajú ich naozaj ako veci: ako niečo, vďaka čomu fungujú. Ale to, na čom 

Z vianočného vydania Katolíckych novín č. 51/52, str. 26, v článku Márie 
Bílej – Ak nie sú šťastné a veselé – som sa dozvedela o Dominike, hlavne o 
jej zaujímavej, no veľmi náročnej práci. Poznám ju dlhé roky, videla som ju 
vyrastať a s jej mamou Ľubkou som sem-tam prehodila pár slov. Som 
šťastná a hrdá, že taká významná osobnosť že pochádza od nás – z Veľkého 
Orvišťa.

Chcem vám predstaviť psychologičku Dominiku RAJZNEROVÚ - mladú, 
štíhlu, skromnú, ale rozhodnú tmavovlásku, o ktorej by ste 
nepredpokladali, že je „lekárkou ľudských duší“. Je usmievavá a ide z nej 
pokoj a pozitívna energia. Vie pozorne načúvať, vypočuť, poradiť. Hoci má 
len 26 rokov, už riadi 30-členný kolektív psychológov IP-čka.

Obecná zabíjačka 2019
Na začiatku decembra, v sobotu 7.12.2019 sa konala po piatykrát 

obecná zabíjačka. Zavčas rána na námestí pred kultúrnym domom partia 
dobrovoľníkov chystala kotliny, v ktorých sa varila kapustnica, zabíjačková 
kaša a ovar. Počasie nám neprialo, ale okolo deviatej hodiny začali chodiť 
prví kupujúci. Výrobky, ako podbradok, huspenina, tlačenka, jaternice či 
klobásy, sa dobre míňali. Domáci aj cezpoľní si prišli pochutiť na výrobkoch 
a zabavili sa. V kultúrnom dome sa predávali zabíjačkové taniere a varené 
vínko. Po skončení predaja si všetci zúčastnení spravili spoločnú 
fotografiu. Potom pri posedení sme už spoločne premýšľali o budúcej 

Mladí psychológovia sú k dispozícii aj v čase Vianoc, keď sa im ozýva o 
desať percent viac ľudí ako bežne. „Ťažkosti, s ktorými ľudia žijú počas 
roka, sa im cez Vianoce zdajú ešte väčšie – lebo aj ich potreba, aby veci 
fungovali, je ešte väčšia. O to viac sú smutní, sklamaní, frustrovaní. U 
mnohých ľudí vtedy dochádza k pocitom osamelosti, depresie, strachu. U 
mladých ľudí to väčšinou nie je osamelosť v zmysle, že nikoho nemám. 
Skôr stav, keď sa necítia úplne prijatí svojím okolím.“ Podľa nej mnoho 
mladých ľudí ani s kamarátmi nehovorí o tom, čo ich trápi. „Majú pocit, že 
aj v partii by mali podávať výkon, mali by byť úspešní, nemalo by ich nič 
trápiť, alebo ak už ťažkosti majú, mali by ich bez problémov zvládať. A keď 
ich nezvládajú, alebo majú pocit, že v očiach druhých ich nezvládajú, 
prichádza pocit zlyhania. Najlepšou prevenciou je tráviť čas s blízkymi 
ľuďmi aj v inej časti roka, budovať si dobré vzťahy priebežne – a snažiť sa k 
tomu aj sám prispieť,“ tvrdí Dominika Rajznerová.“ - toľko citácia z 
Katolíckych novín.

im naozaj záleží, sú skutočne kvalitné a hlboké vzťahy.“

Chcete sa viac dozvedieť o Dominikinej práci? Odpovede a otázky 
nájdete v ďalšom vydaní Orvištských novín.

Ing. Mária Glasnáková
redakcia ON

Všetko najlepšie!
Marta Kráľovičová
predseda sociálnej 

komisie pri OÚ

Aj tento rok si našiel cestu do nášho kultúrneho domu Mikuláš spolu s 
čertom a anjelom. Tu už netrpezlivo čakali deti spoločne so svojimi 
rodičmi. Deti zo základnej a materskej školy spolu s pedagógmi vystúpili so 
svojím programom básničiek, pesničiek a rôznych scénok s vianočnou 
tematikou. Hlavne Mikulášovi, ale aj všetkým prítomným sa program 
veľmi páčil, za čo ich Mikuláš odmenil malým darčekom sladkostí. 

Mikuláš v kultúrnom dome

Jozef Valo
redakcia ON
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VIANOČNÉ TRHY
V adventnom období, konkrétne 10. decembra, sa aj v našej obci 

uskutočnili „Vianočné trhy“ v kultúrnom dome so začiatkom o 15:00 hod. 
Organizátorom bol tento rok zriaďovateľ v spolupráci so Základnou a 
Materskou školou Veľké Orvište. Obe školy ponúkli svoje vlastnoručne 
vyrobené výrobky vo svojich stánkoch. Návštevníci mali na výber z 
rôznorodého sortimentu, na výrobe, ktorého sa podieľali rodičia, sponzori 
a učiteľky. Okrem tradičných vianočných dekorácií si návštevníci mohli 
pochutnať na perníkoch, medovníkoch, slanom pečive a vianočnom punči 
pre deti aj dospelých. Dokonalú vianočnú atmosféru dotvoril ligotajúci 
vianočný stromček, nadekorované stoly s občerstvením, vôňa vianočného 
pečiva a punču za príjemných vianočných melódií. Výťažok z tohto 
podujatia školy použili na materiálno-technologické vybavenie pre deti.

„Naše poďakovanie patrí zriaďovateľovi, všetkým rodičom, sponzorom a 
občanom obce, ktorí nám sponzorsky prispeli a pomohli nám zrealizovať 

Tlačová správa

tohtoročné vianočné trhy“ zhodujú sa riaditeľka ZŠ Mgr. Daša Ábelová a 
riaditeľka MŠ Bc. Edita Lukáč iková.

V septembri sme otvorili brány našej materskej školy a privítali dvadsať 
detí vo veku

3 – 6 rokov v novom školskom roku. Zriaďovateľ pripravil deťom 
prekvapenie kúpou nových stolov a stoličiek do triedy, čím sa skvalitnilo 
výchovno-vzdelávacie prostredie našich detí, za čo ďakujeme. Na začiatku 
októbra sme sa pridali k aktivite, ktorú organizoval OMEP na Slovensku 
aktivitou „Kreslenie na chodníky ku Dňu materských škôl.“ Pri príležitosti 
„Október – mesiac úcty k starším“ sme pre našich starých rodičov 
pripravili program piesní, básní a tanca, ktorý sa konal v priestoroch 
kultúrneho domu. V spolupráci s CPPPaP v Piešťanoch pracovníčky 
vykonali v októbri depistáž percepčných schopností detí navštevujúcich 
materskú škôlku. Koncom októbra sme v priestoroch materskej školy 
usporiadali výstavku jesenných výtvorov detí a rodičov pod názvom 
„Jeseň pani bohatá.“ V mesiaci november sme s deťmi navštívili 
piešťanskú knižnicu, kde sme v spolupráci s pracovníkmi knižnice pripravili 

MATERSKÁ ŠKOLA

Foto archív: „Poďme objavovať Slovensko.“Foto archív: „Poďme objavovať Slovensko.“Foto archív: „Poďme objavovať Slovensko.“

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Dňa 21.10. sa uskutočnil v základnej škole hudobno-výchovný koncert 
"Ja som dobrý remeselník" pre žiakov našej školy i pre deti materskej školy.

Účinkujúci - pán Peter Hlbocký nás previedol jarmokom a oboznámil s 
rôznymi remeslami, ako je drotárstvo, hrnčiarstvo, mlynárstvo, 
vinohradníctvo, výroba zvoncov a ľudových hudobných nástrojov.

Výchovný koncert

Žiaci základnej školy navštívili 29.10. Mestskú knižnicu v Piešťanoch.

Návšteva Mestskej knižnice v Piešťanoch

Po jej skončení si mohli deti prezrieť výstavu tejto slovenskej výtvarníčky 
a ilustrátorky s názvom Poďme objavovať Slovensko, ktorá pozostávala z 
ilustrácií jej rovnomennej autorskej knižky. Cestovali spoločne s 
prasiatkom Oliverom po vybraných mestách, pamätihodnostiach či 
prírodných lokalitách. Navštívili Bratislavu, balónom preleteli ponad Tatry 
do Banskej Štiavnice a Banského múzea, v Martine sa poprechádzali po 
Múzeu slovenskej dediny, z rebríka spoznali krásy Slovenského raja, 
posedeli si pri Liptovskej Mare, navštívili jaskyňu či Spišský hrad a oddýchli 
si v piešťanských kúpeľoch v termálnej vode, pri vodoliečbe či masáži. 
Výstava pozostávala z veľkoplošných ilustrácií, ich detailov a ručne 
písaného textu, ktorý bol koncipovaný ako cestovateľský denník.

Najskôr si pozreli divadelné predstavenie s názvom "Volám sa Oliver a 
bývam s mamou a tatom" o prasiatku Oliverovi, ktoré cestovalo po 
Slovensku. Bola to divadelná dramatizácia na motívy kníh Márie 
Nerádovej.

Mgr. Daša Ábelová

Z tejto návštevy knižnice sme si priniesli pekné dojmy a nové vedomosti.

• dopriať deťom radosť z hry, súťaženia a úspechu

Cieľom súťaže je:

• umožniť im predviesť, čo všetko vedia

Všetkovedko – celoslovenská súťaž

• dať im možnosť skúsiť, ako si poradia v 
neznámej a záťažovej situácii

• overiť, ako sa dokážu v správnej chvíli 
sústrediť a podať čo najlepší výkon.

Dvadsiateho ôsmeho novembra sa naši žiaci zúčastnili celoslovenskej 
vedomostnej súťaže Všetkovedko. V rámci Slovenska súťažilo 22 000 detí. 
Bol to veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími.

Jana Pálková

vychovávateľka v ŠKD

Zo žiakov druhého ročníka sa najlepšie umiestnila Sabínka Mokošová. Z 
tretiakov bol najlepší Marek Tejčka. V týchto dňoch už očakávame 
diplomy pre deti a tituly Všetkovedko.

Všetkovedko obsahuje otázky zo všetkých 
oblastí, s ktorými sa žiaci doteraz stretli – 
vlastiveda, prírodoveda, slovenský jazyk a 
literatúra, matematika, anglický jazyk, 
informatická, dopravná, hudobná a 
výtvarná výchova. Súťažiaci našej školy 
boli: Adelka Vavrová, Sabínka Mokošová, 
Max Kovačik, Maťo Kupec, Marek Tejčka, 
Jurko Matejík, Dominika Ganobčíková, 
Tomáško Králik. Potrápili si hlavičky nad 
netradičnými úlohami, aby ukázali, že 

vedia veľa. Odpoveďové hárky sme zasielali do Bratislavy.

bohatý program. Škôlkari sa zúčastnili divadelnej dramatizácie „Tato, 
Oliver a mama,“ prezreli sme si rozprávkovú miestnosť a zábavno-náučný 
priestor „Múdra ponorka.“ Na záver sme si prezerali výstavu ilustrácií 
„Poďme objavovať Slovensko.“

Bc. Edita Lukáčiková- riaditeľka MŠ

Poďakovať by sme sa chceli zriaďovateľovi, rodičom a sponzorom a 
všetkým, ktorí finančne, materiálne a aktívne prispeli na nákup vybavenia, 
didaktických hračiek a pomôcok a prispeli tak k skvalitneniu výchovy a 
vzdelávania detí v našej materskej škole.

Začiatkom decembra sme privítali Mikuláša v kultúrnom dome pásmom 
piesní a básni, za čo deti obdaroval sladkým balíčkom. Počas adventného 
času sme zrealizovali vianočné pečenie a pripravili sme si medovníčky, 
ktoré nám upiekli pani kuchárky, poďakovanie patrí pani Marcelke Klčovej 
a Kvetke Vavrovej.

19. decembra sa deťom v materskej škole rozžiarili očká, keď ich navštívil 
„Mikuláš“, ktorý rozdal balíčky a odovzdal vianočné darčeky. Touto cestou 
chceme poďakovať pánovi Miroslavovi Folajtarovi za pomoc pri príprave a 
realizácii tejto akcie. Posledné dni v škôlke sme sa zapojili do Vianočnej 
pošty a napísali „List Ježiškovi,“ na ktorý nám Ježiško odpísal.

V tomto programe sme mohli vidieť aj staré ľudové hudobné nástroje, 
ako sú: fujara, gajdy, píšťaľky, drumbľa, okarína, mrmlák, ninera, 
heligónka, píla, husle... Jeho rozprávanie bolo popretkávané nielen 
piesňami ale i detskými povedačkami, riekankami, prísloviami a 
pranostikami. Na záver do programu zapojil i naše deti hrou na nástrojoch 
a spievaním ľudových piesní.

Výchovný koncert sa škôlkarom i školákom veľmi páčil a s nadšením 
všetko sledovali.

Mrg. Daša Ábelová

Nakoniec sa Mikuláš s deťmi rozlúčil a prisľúbil, že o rok príde zas a určite 
tu nájde len samé dobré a poslušné deti.

Ďakujeme, Mikuláš,
za tie krásne chvíle,
za darčeky od teba,
za úsmevy milé.
Stretneme sa o rok zas,
príď, Mikuláš, medzi nás.

Gabriela Michelová

predseda kultúrnej komisie

je to dobrý človek, huncútom bol –

Pán farár

Pán farár Mikula –

ľudí miloval, ale nadovšetko za to –

Hlas má ako zvon,

Jeho kázne vrúcne sú,

Otec liečil ľudom telo

už ako malý chlapec.

počuť ho z kostola až von.

do srdiečka, nám radosť prinesú.

Michalová

Je aj dobrý kamarát –

elán má jak mladý.

Všade hlásal Božie slovo,

ale predsa - správnou cestou sa uberal.

stal sa z neho bohoslovec.

Ďakoval im za to, že boli láskaví

V otcovi mal veľký vzor,

rodičom ďakoval.

Aj keď je už troška starý,

v dobrom i v zlom stáli.

Úsmevy vždy rozdáva,

radosť zo života vždy má.

za mladosti mal,

a vždy pri ňom –

A keď školu vyštudoval –

kňazom dobrým sa on stal.

bol výborným doktorom.

Neresti aj prednosti –

a on zase dušu.

má ho preto každý rád!

Mária Šišková

Bol to múdry chlapec,



júl 2011 Orvištské noviny-8- Orvištské noviny -9-január 2020 január 2020

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

VIANOČNÉ TRHY
V adventnom období, konkrétne 10. decembra, sa aj v našej obci 

uskutočnili „Vianočné trhy“ v kultúrnom dome so začiatkom o 15:00 hod. 
Organizátorom bol tento rok zriaďovateľ v spolupráci so Základnou a 
Materskou školou Veľké Orvište. Obe školy ponúkli svoje vlastnoručne 
vyrobené výrobky vo svojich stánkoch. Návštevníci mali na výber z 
rôznorodého sortimentu, na výrobe, ktorého sa podieľali rodičia, sponzori 
a učiteľky. Okrem tradičných vianočných dekorácií si návštevníci mohli 
pochutnať na perníkoch, medovníkoch, slanom pečive a vianočnom punči 
pre deti aj dospelých. Dokonalú vianočnú atmosféru dotvoril ligotajúci 
vianočný stromček, nadekorované stoly s občerstvením, vôňa vianočného 
pečiva a punču za príjemných vianočných melódií. Výťažok z tohto 
podujatia školy použili na materiálno-technologické vybavenie pre deti.

„Naše poďakovanie patrí zriaďovateľovi, všetkým rodičom, sponzorom a 
občanom obce, ktorí nám sponzorsky prispeli a pomohli nám zrealizovať 

Tlačová správa

tohtoročné vianočné trhy“ zhodujú sa riaditeľka ZŠ Mgr. Daša Ábelová a 
riaditeľka MŠ Bc. Edita Lukáč iková.

V septembri sme otvorili brány našej materskej školy a privítali dvadsať 
detí vo veku

3 – 6 rokov v novom školskom roku. Zriaďovateľ pripravil deťom 
prekvapenie kúpou nových stolov a stoličiek do triedy, čím sa skvalitnilo 
výchovno-vzdelávacie prostredie našich detí, za čo ďakujeme. Na začiatku 
októbra sme sa pridali k aktivite, ktorú organizoval OMEP na Slovensku 
aktivitou „Kreslenie na chodníky ku Dňu materských škôl.“ Pri príležitosti 
„Október – mesiac úcty k starším“ sme pre našich starých rodičov 
pripravili program piesní, básní a tanca, ktorý sa konal v priestoroch 
kultúrneho domu. V spolupráci s CPPPaP v Piešťanoch pracovníčky 
vykonali v októbri depistáž percepčných schopností detí navštevujúcich 
materskú škôlku. Koncom októbra sme v priestoroch materskej školy 
usporiadali výstavku jesenných výtvorov detí a rodičov pod názvom 
„Jeseň pani bohatá.“ V mesiaci november sme s deťmi navštívili 
piešťanskú knižnicu, kde sme v spolupráci s pracovníkmi knižnice pripravili 

MATERSKÁ ŠKOLA

Foto archív: „Poďme objavovať Slovensko.“Foto archív: „Poďme objavovať Slovensko.“Foto archív: „Poďme objavovať Slovensko.“

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Dňa 21.10. sa uskutočnil v základnej škole hudobno-výchovný koncert 
"Ja som dobrý remeselník" pre žiakov našej školy i pre deti materskej školy.

Účinkujúci - pán Peter Hlbocký nás previedol jarmokom a oboznámil s 
rôznymi remeslami, ako je drotárstvo, hrnčiarstvo, mlynárstvo, 
vinohradníctvo, výroba zvoncov a ľudových hudobných nástrojov.

Výchovný koncert

Žiaci základnej školy navštívili 29.10. Mestskú knižnicu v Piešťanoch.

Návšteva Mestskej knižnice v Piešťanoch

Po jej skončení si mohli deti prezrieť výstavu tejto slovenskej výtvarníčky 
a ilustrátorky s názvom Poďme objavovať Slovensko, ktorá pozostávala z 
ilustrácií jej rovnomennej autorskej knižky. Cestovali spoločne s 
prasiatkom Oliverom po vybraných mestách, pamätihodnostiach či 
prírodných lokalitách. Navštívili Bratislavu, balónom preleteli ponad Tatry 
do Banskej Štiavnice a Banského múzea, v Martine sa poprechádzali po 
Múzeu slovenskej dediny, z rebríka spoznali krásy Slovenského raja, 
posedeli si pri Liptovskej Mare, navštívili jaskyňu či Spišský hrad a oddýchli 
si v piešťanských kúpeľoch v termálnej vode, pri vodoliečbe či masáži. 
Výstava pozostávala z veľkoplošných ilustrácií, ich detailov a ručne 
písaného textu, ktorý bol koncipovaný ako cestovateľský denník.

Najskôr si pozreli divadelné predstavenie s názvom "Volám sa Oliver a 
bývam s mamou a tatom" o prasiatku Oliverovi, ktoré cestovalo po 
Slovensku. Bola to divadelná dramatizácia na motívy kníh Márie 
Nerádovej.

Mgr. Daša Ábelová

Z tejto návštevy knižnice sme si priniesli pekné dojmy a nové vedomosti.

• dopriať deťom radosť z hry, súťaženia a úspechu

Cieľom súťaže je:

• umožniť im predviesť, čo všetko vedia

Všetkovedko – celoslovenská súťaž

• dať im možnosť skúsiť, ako si poradia v 
neznámej a záťažovej situácii

• overiť, ako sa dokážu v správnej chvíli 
sústrediť a podať čo najlepší výkon.

Dvadsiateho ôsmeho novembra sa naši žiaci zúčastnili celoslovenskej 
vedomostnej súťaže Všetkovedko. V rámci Slovenska súťažilo 22 000 detí. 
Bol to veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími.

Jana Pálková

vychovávateľka v ŠKD

Zo žiakov druhého ročníka sa najlepšie umiestnila Sabínka Mokošová. Z 
tretiakov bol najlepší Marek Tejčka. V týchto dňoch už očakávame 
diplomy pre deti a tituly Všetkovedko.

Všetkovedko obsahuje otázky zo všetkých 
oblastí, s ktorými sa žiaci doteraz stretli – 
vlastiveda, prírodoveda, slovenský jazyk a 
literatúra, matematika, anglický jazyk, 
informatická, dopravná, hudobná a 
výtvarná výchova. Súťažiaci našej školy 
boli: Adelka Vavrová, Sabínka Mokošová, 
Max Kovačik, Maťo Kupec, Marek Tejčka, 
Jurko Matejík, Dominika Ganobčíková, 
Tomáško Králik. Potrápili si hlavičky nad 
netradičnými úlohami, aby ukázali, že 

vedia veľa. Odpoveďové hárky sme zasielali do Bratislavy.

bohatý program. Škôlkari sa zúčastnili divadelnej dramatizácie „Tato, 
Oliver a mama,“ prezreli sme si rozprávkovú miestnosť a zábavno-náučný 
priestor „Múdra ponorka.“ Na záver sme si prezerali výstavu ilustrácií 
„Poďme objavovať Slovensko.“

Bc. Edita Lukáčiková- riaditeľka MŠ

Poďakovať by sme sa chceli zriaďovateľovi, rodičom a sponzorom a 
všetkým, ktorí finančne, materiálne a aktívne prispeli na nákup vybavenia, 
didaktických hračiek a pomôcok a prispeli tak k skvalitneniu výchovy a 
vzdelávania detí v našej materskej škole.

Začiatkom decembra sme privítali Mikuláša v kultúrnom dome pásmom 
piesní a básni, za čo deti obdaroval sladkým balíčkom. Počas adventného 
času sme zrealizovali vianočné pečenie a pripravili sme si medovníčky, 
ktoré nám upiekli pani kuchárky, poďakovanie patrí pani Marcelke Klčovej 
a Kvetke Vavrovej.

19. decembra sa deťom v materskej škole rozžiarili očká, keď ich navštívil 
„Mikuláš“, ktorý rozdal balíčky a odovzdal vianočné darčeky. Touto cestou 
chceme poďakovať pánovi Miroslavovi Folajtarovi za pomoc pri príprave a 
realizácii tejto akcie. Posledné dni v škôlke sme sa zapojili do Vianočnej 
pošty a napísali „List Ježiškovi,“ na ktorý nám Ježiško odpísal.

V tomto programe sme mohli vidieť aj staré ľudové hudobné nástroje, 
ako sú: fujara, gajdy, píšťaľky, drumbľa, okarína, mrmlák, ninera, 
heligónka, píla, husle... Jeho rozprávanie bolo popretkávané nielen 
piesňami ale i detskými povedačkami, riekankami, prísloviami a 
pranostikami. Na záver do programu zapojil i naše deti hrou na nástrojoch 
a spievaním ľudových piesní.

Výchovný koncert sa škôlkarom i školákom veľmi páčil a s nadšením 
všetko sledovali.

Mrg. Daša Ábelová

Nakoniec sa Mikuláš s deťmi rozlúčil a prisľúbil, že o rok príde zas a určite 
tu nájde len samé dobré a poslušné deti.

Ďakujeme, Mikuláš,
za tie krásne chvíle,
za darčeky od teba,
za úsmevy milé.
Stretneme sa o rok zas,
príď, Mikuláš, medzi nás.

Gabriela Michelová

predseda kultúrnej komisie

je to dobrý človek, huncútom bol –

Pán farár

Pán farár Mikula –

ľudí miloval, ale nadovšetko za to –

Hlas má ako zvon,

Jeho kázne vrúcne sú,

Otec liečil ľudom telo

už ako malý chlapec.

počuť ho z kostola až von.

do srdiečka, nám radosť prinesú.

Michalová

Je aj dobrý kamarát –

elán má jak mladý.

Všade hlásal Božie slovo,

ale predsa - správnou cestou sa uberal.

stal sa z neho bohoslovec.

Ďakoval im za to, že boli láskaví

V otcovi mal veľký vzor,

rodičom ďakoval.

Aj keď je už troška starý,

v dobrom i v zlom stáli.

Úsmevy vždy rozdáva,

radosť zo života vždy má.

za mladosti mal,

a vždy pri ňom –

A keď školu vyštudoval –

kňazom dobrým sa on stal.

bol výborným doktorom.

Neresti aj prednosti –

a on zase dušu.

má ho preto každý rád!

Mária Šišková

Bol to múdry chlapec,
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ŠPORT, HASIČI a RYBÁRI

Počas 10/2019 sme sa zúčastnili ako technická podpora s Ivecom Daily a 
zároveň ako rozhodcovia jesenného kola branného preteku Mladý hasič a 
záchranár v Hlohovci - časť Panská záhrada. DHZ reprezentovali ako 
rozhodcovia Ing. Marta Bartošová a Ing. Marián Šiška.

V 12/2019 prebehla zo strany OR HaZZ Piešťany kontrola zápožičky Iveco 
Daily a protipovodňovej súpravy zverená obci Veľké Orvište, resp. našej 
DHZO. Výsledok kontroly konštatuje používanie v zmysle všetkých dohôd 
a o zverené vozidlo je postarané tak, aby bola zaručená okamžitá 
použiteľnosť v prípade požiadavky OS HaZZ Trnava.

V 12/2019 sme absolvovali opakovaný kurz obsluhy motorových píl a 
prevzali nové členské preukazy rešpektujúce podmienky zákona na 
ochranu osobných údajov GDPR.

Nové preukazy budú členom DHZ odovzdané na VČS v roku 2020.

Spoločenské udalosti 

V 11/2019 sme sa zúčastnili slávnostnej sv. omše pri príležitosti osláv 
patróna obce sv. Huberta a následne spolupracovali s OÚ pri posedení v 
KD pri guláši a dobrom vínku. Pre potešenie a do tanca zahrala skupina 
RETRO zo Šterús.

V 12/2019 sme zastrešili technickou podporou obecnú zabíjačku (dovoz 
materiálu, postavenie stanov, výdaj materiálu, celkové upratanie 
priestorov pred KD) - do akcie sa zapojili členovia DHZ: Ing. Bohuš Kollár, 
Ing. Ema Kollárová, Ing. Marián Šiška, Jozefa Šišková, Lukáš Šándrik. 

V sobotu 5. októbra sa pretekov zúčastnilo deväťdesiat pretekárov z 
celého Slovenska, z toho dvaja boli z Moravy a dokonca jeden borec prišiel 
až z Rumunska.

nielen my, ale aj niekoľko desiatok zarytých vyznávačov športového 
rybárstva, a to konkrétne v prívlači. Od jarných pretekov odtieklo po 
Barine (miestny potok) veľa vody, aby sme mohli opäť začať prípravy na 
jesenný pretek v prívlači pod názvom Orvištský blyskáč. Jednalo sa už o 
desiaty ročník tejto obľúbenej akcie. Bože, ako ten čas letí! Pre veľký 
záujem posledné dva roky sme usporiadali preteky v sobotu aj v nedeľu, 
každý ako samostatný pretek. Členovia RZ Záhumnie zabezpečili na zdarný 
priebeh pretekov dostatočné množstvo 600 kg násady pstruha dúhového, 
tak isto aj kvalitné občerstvenie pre pretekárov a aj pre širokú verejnosť, 
ktorá nás prišla podporiť v tejto vydarenej akcii.

Počas losovania sa pretekári rozdelili na dve skupiny, vyžrebovali si svoje 
štartovné číslo v prvom kole a paráda sa mohla začať. Každá skupina 
chytala štyri päťdesiat minútové kolá. Neviem, čím to bolo, ale ryby moc 
aktívne neboli. Neskôr sme zistili, že skoro všetka jesenná násada 
pstruhov dúhových bola ešte v nerese, čo sa prejavilo aj na mnohých 
pretekoch konaných na jeseň 2019. Počas pretekov sa ulovilo iba 465 
kusov pstruha (...na jarných pretekoch sa chytilo za rovnakých podmienok 
1226).

Najlepšie si počínal Igor Slávik z Piešťan, ktorého súčet umiestnení zo 
štyroch kôl bol 18 a z vody vylovil 13 kusov pstruha. Za svoje víťazstvo si 
odniesol už tradičný bicykel zn. Kellys a pohár pre šampióna pretekov. Na 
druhom mieste sa umiestnil Peter Klesniak. Jeho súčet umiestnení bol 49 a 
z vody vylovil 8 pstruhov. Bol odmenený sto eurovou bankovkou a 
pohárom za druhé miesto. Na bronzovej priečke sa umiestnil Marian 
Michalka, ktorý zbohatol o 50 eur a aj jemu prináležal pohár za tretie 
miesto. V hlavnej kategórii sme odmenili celkove deväť pretekárov.

Na toto sme čakali

V nedeľu 6. októbra sa konali nové preteky, napustili sme čerstvú násadu 
pstruhov, ktoré sme mali v klietke na vode rybníka Záhumnie. Takto sa 
snažíme vylepšiť podmienky pre lov. Preteku sa zúčastnilo 91 pretekárov, z 
toho štyri zástupkyne nežného pohlavia. Chytalo sa systémom dvoch 
skupín, každá chytala štyri kolá. Počas pretekov sa ulovilo 634 dúhakov. 
Počas pretekov sa mohli všetci občerstviť v bufete a tiež si mohli 
pochutnať na výbornom guláši, pečených pstruhoch, alebo na pečenom 
cigáre.

Lídrom nedeľného preteku sa stal Braňo Pecník, ktorý naplno zúžitkoval 
znalosť „domácej vody“. Jeho súčet umiestnení bol po štyroch kolách 32 a 
počas pretekov Braňo zdolal 13 pstruhov, z toho štyri ryby chytil v štvrtom 
kole. Táto skutočnosť mu zabezpečila nový bicykel a pohár pre víťaza. 
Navlas rovnaký súčet umiestnení a aj počet úlovkov mal aj Roman 
Schwartz, no Roman chytil v poslednom kole iba jednu rybku, ktorá mu 
zabezpečila „len“ druhé miesto. Za jeho snahu mu pribudla zelená euro 
bankovka a pohár pre vicemajstra pretekov.

Vyhodnotili sme aj kategóriu žien. Prvá skončila pani Drahomíra Vaňová, 
za ňou skončila Veronika Hromnáková a na tretej priečke Mirka 
Schneiderová. Všetky spomínané dámy obdržali trofejné poháre a kazety 
špičkového vína. Všetkým odmeneným venoval pán David Havlíček darček 
od firmy Nástrahy CZ, v ktorom si majitelia našli nástrahy a drobné 
pomôcky na lov rýb na prívlač. Po vyhodnotení sme sa rozlúčili s 
pretekármi, poďakovali sme sa im za ich priazeň, aby sme sa mohli opäť 
ráno v nedeľu mohli zvítať z mnohými z nich na novom preteku.

Na tretej priečke sa znovu umiestnil Maroš Michalka, ktorý má tiež náš 
rybník Záhumnie takisto zmáknutý. Ku sobotnej 50 eurovke mu pribudla 
ďalšia a aj pohár za tretie miesto. V hlavnej kategórii sme si ocenili opäť 
deväť pretekárov. Verím, že sa potešili z jedno a dvoj kaziet kvalitného 
vína, ktoré nám do cien venoval náš dobrý priateľ Jožko Valo, zástupca 
starostu obce Veľké Orvište. Tak ako v sobotu, aj v nedeľu sme ocenili 
dámy rybárky za ich skvelé výkony. Prvá bola Soňa Predná, za ňou skončila 
Drahomíra Vaňová a na tretej priečke skončila Magdaléna Plačková. 
Menované si rozdelili poháre podľa poradia a kazety vína. Všetci ocenení si 
odniesli aj balíček nástah od Nástrahy CZ. Bol to hektický víkend, ale stál za 
to. Mňa osobne nabil ďalšou energiou.

Na tieto preteky sa do rybníka napustilo 500 kg dúhakov a na ďalšie, 
ktoré sa konali už o týždeň, ďalších 300 kg. To sme sa pripravovali na 
spoluprácu s Trout Area Slovakia na usporiadaní, ATLAS 2019 AREA TROUT 
FISHING European Championship. Toto bola čerešnička na torte akcií v 
roku 2019 na rybníku Záhumnie vo Veľkom Orvišti. Akcia sa uskutočnila 2. 
a 3. novembra a zúčastnilo sa ho 12 štátov zo starého kontinentu. Každú 
krajinu reprezentovali štyria najlepší borci. Po dvojdňovom urputnom 

Tento rybársky šport je na Slovensku na vzostupe, o čom svedčí stále 
narastajúci záujem o naše preteky.

Po pretekoch zostal bohato zarybnený rybník Záhumnie, čo využili naši 
členovia, ale aj široká verejnosť na kvalitnú rybačku. A to ešte nebolo 
všetko, čo sa týkalo zarybnenia, lebo už 26. októbra boli na programe 
ďalšie preteky, a to Grand finále Trout Area Slovakia. Tieto preteky sú 
vyvrcholením umenia najlepších prívlačkárov na Slovensku. Bližšie info: 
http://troutarea.sk/preteky-2019/

Na záver dovoľte, aby som poďakoval zúčastneným pretekárom, 
priateľom a známym, ktorí nás poctili svojou návštevou, a v neposlednom 
rade aj aktívnym členom RZ Záhumnie, ktorí zabezpečili zdarne víkendovú 
akciu.

,,Starí páni“ v akcii

Jozef Valo

Tým, ktorým to zdravie dovolí, si môžu prísť zahrať každú nedeľu o 10.00 
h na ihrisko za kostolom.

V sobotu 28.9.2019 odohrali „starí páni“ priateľský futbalový zápas proti 
„starým pánom“ z Veľkých Bielic. Bola to náhrada za hodový zápas, ktorý 
sa nemohol odohrať. Po vrúcnom zvítaní nasledoval samotný zápas. Prvý 
polčas bol vcelku vyrovnaný, no hostia sa ujali vedenia 0-1. Do druhého 
polčasu nastúpili naši hráči s odhodlaním niečo urobiť s výsledkom, no 
nestalo sa, naopak - inkasovali ešte 4-krát. Konečný výsledok 0-5 pre Veľké 
Bielice hovorí, že ešte musíme ,,potrénovať“. S týmto mužstvom máme 
nepriaznivú bilanciu, no veľmi dobré priateľské vzťahy. Aj preto s nimi v 
novom roku 2020 plánujeme odohrať ďalšie zápasy. Prajem všetkým, ktorí 
reprezentujú našu obec, starším aj mladším veľa zdravia, šťastia, lásky, 
úcty a pokory.

redakcia ON

 Naši členovia tiež pomohli pri finalizácii príprav kostola na vianočnú sv. 
omšu, pomohli osadiť vianočný stromček a spolupracovali pri inštalácii 
betlehemu pred naším kostolom. Po polnočnej svätej omši sme 
zabezpečili podávanie vianočného punču účastníkom sviatočnej 
bohoslužby.

Na základe dobrej skúsenosti a pozitívnych reakcií s organizáciou a 
riadením dopravy nás požiadal p. Marián Hošták o pomoc pri organizovaní 
koncertu rakúskeho koncertného zoskupenia.

1.1.2020 spolu s členmi OcZ zabezpečovali novoročný ohňostroj a 
podávanie vareného vínka a čaju.

Samozrejmosťou našej činnosti je starostlivosť o techniku, správne 
zazimovanie, kontrola funkčnosti a pripravenosti - všetky kontroly a sú 
zachytené v dokumentácii jednotky. V 10/2019 boli do zásahovej jednotky 
DHZO zaradení členovia, ktorí absolvovali povinné školenie a výcvik 
členov HJ.

 Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!

 DHZ Veľké Orvište

ŠPORT, HASIČI a RYBÁRI

TJ Slovan Veľké Orvište

Jesenná časť súťaží ObFZ Trnava je za nami, a preto vznikol priestor, aby 
som vám zrekapituloval, ako našu obec reprezentovali naše družstvá. 
Mládežníckym družstvám U-15 (žiaci) a U-19 (dorastenci) sa pod 
vedením trénerov p. Róberta Hanka a p. Tomáša Nemerguta vcelku 
darilo. U-15 prezimuje v 5. lige na 5. mieste a U-19 v 6. lige na peknom 2. 
mieste. Obe družstvá sú počtom hráčov zastabilizované, po materiálnej 
stránke je o nich dobre postarané a podmienky pre zápasy a tréning sú 
tiež na veľmi dobrej úrovni. Družstvo mužov pod vedením trénera p. Jána 
Škreňa a p. Šoku skončilo v 7. Lige na 4. mieste so stratou 3 bodov na prvé 
družstvo v súťaži. Avšak s poslednými dvomi kolami nebol výbor TJ 
spokojný a po novembrovom zasadnutí odvolal trénera A-mužstva p. 
Škreňa. Následne bola dohodnutá spolupráca s novým trénerom p. 
Andrejom Filipom, ktorý povedie družstvo v jarnej časti prebiehajúcej 
súťaže. Pre mládežnícke družstvá začína zimná príprava 20. januára a pre 
mužov 17. januára.

Z ekonomického a materiálneho hľadiska môžeme skonštatovať, že v 
roku 2019 sa nášmu klubu darilo. Za podpory Trnavského 
samosprávneho kraja (TTSK) sme vybudovali pomocné ihrisko za 
severnou futbalovou bránou a z dotácie Úradu vlády (10.000 €) sme 
zrekonštruovali osvetlenie hlavnej hracej plochy. Ďalej sa nám podarilo 
získať ďalšie finančné prostriedky zo SFZ na výmenu okien na budove TJ, 
a taktiež z TTSK na výmenu krytiny na tribúne. V tomto roku plánujeme 

Už od 6/2019 prebieha postupná rekonštrukcia našej hasičskej zbrojnice 
(HZ). Ak sa Vám tempo zdá príliš pomalé, je nám to ľúto, ale využívame v 
spolupráci s OÚ na túto prácu našich miestnych stavebných majstrov a 
rešpektujeme aj termíny, ktoré mali dohodnuté so svojimi ďalšími 
zákazníkmi. Len takýmto spôsobom je možné dodržiavať aj technologické 
prestávky, aj správne využívať počasie . Od 10/2019 tak postupne 
zabezpečili montáž nových okien, tepelnej izolácie do krovu, následné 
osadenie elektrických rozvodov a sadrokartónové obloženie. Čo sa týka 
elektrického rozvodu - staré hliníkové rozvody budú nahradené medeným 
elektrickým rozvodom. Autorizovaná firma namontovala izolované 
sekčné brány a v 12/2019 bola vytvorená nová podlaha. Tá bude v 1/2020 
napenetrovaná a následne natretá farbou na betón, aby sa zamedzilo 
prašnosti a zjednodušila sa údržba. Koncom mesiaca november bola 
zverejnená na stránkach DPO a MV SR informácia, že obec bola úspešná aj 
s 2. žiadosťou o príspevok na rekonštrukciu HZ. To znamená, že v tomto 
okamihu je rekonštrukcia zbrojnice financovaná na 95% z príspevku MV 
SR. Tu sa patrí poďakovať zamestnancom OÚ Veľké Orvište a starostovi p. 
Pavlovi Paulovičovi, že nám touto cestou vedeli a boli ochotní pomôcť, čím 
dosiahneme priestory hodné techniky, ktorá nám bola zverená, a tiež 
priestory pre prácu ľudí, ktorým je dobrovoľnícka práca pre obec v zmysle 
hesla „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!“ náplňou voľného času.

Výstroj , výzbroj a technika 

DHZ Veľké Orvište
 Vážení spoluobčania, dovoľte mi aby som vás stručne informoval o 

činnosti našej obecnej jednotky dobrovoľných hasičov Veľkého Orvišťa za 
obdobie 10-12/2019.

Norbert Michel- tajomník RZ Záhumnie Veľké Orvište

Petrov Zdar.

zápolení sa majstrami Európy stalo Rusko, za ním skončila Ukrajina a na 
tretej priečke sa umiestnilo domáce družstvo zo Slovenska. Slovensko 
reprezentovali Igor Slávik, Braňo Pecník, Marian Michalka, Michal Daněk a 
náhradník bol David Drančák. Chlapcom gratulujem k peknému úspechu a 
želám veľa pekných výsledkov v ďalších podujatiach.

Po skončení poslednej akcie v roku 2019 na rybníku nastal čulý ruch. Deň 
čo deň sa z rybníka porúčalo niekoľko desiatok pstruhov, sem tam aj kapor. 
Tieto rybky obohatili jedálniček lovcov svojím kvalitným mäskom.

Vidíme sa na Záhumní, priatelia! 

Na záver mi dovoľte popriať v novom roku pevné zdravie, priateľa po 
boku, hlavne veľa úsmevov na tvári.
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ŠPORT, HASIČI a RYBÁRI

Počas 10/2019 sme sa zúčastnili ako technická podpora s Ivecom Daily a 
zároveň ako rozhodcovia jesenného kola branného preteku Mladý hasič a 
záchranár v Hlohovci - časť Panská záhrada. DHZ reprezentovali ako 
rozhodcovia Ing. Marta Bartošová a Ing. Marián Šiška.

V 12/2019 prebehla zo strany OR HaZZ Piešťany kontrola zápožičky Iveco 
Daily a protipovodňovej súpravy zverená obci Veľké Orvište, resp. našej 
DHZO. Výsledok kontroly konštatuje používanie v zmysle všetkých dohôd 
a o zverené vozidlo je postarané tak, aby bola zaručená okamžitá 
použiteľnosť v prípade požiadavky OS HaZZ Trnava.

V 12/2019 sme absolvovali opakovaný kurz obsluhy motorových píl a 
prevzali nové členské preukazy rešpektujúce podmienky zákona na 
ochranu osobných údajov GDPR.

Nové preukazy budú členom DHZ odovzdané na VČS v roku 2020.

Spoločenské udalosti 

V 11/2019 sme sa zúčastnili slávnostnej sv. omše pri príležitosti osláv 
patróna obce sv. Huberta a následne spolupracovali s OÚ pri posedení v 
KD pri guláši a dobrom vínku. Pre potešenie a do tanca zahrala skupina 
RETRO zo Šterús.

V 12/2019 sme zastrešili technickou podporou obecnú zabíjačku (dovoz 
materiálu, postavenie stanov, výdaj materiálu, celkové upratanie 
priestorov pred KD) - do akcie sa zapojili členovia DHZ: Ing. Bohuš Kollár, 
Ing. Ema Kollárová, Ing. Marián Šiška, Jozefa Šišková, Lukáš Šándrik. 

V sobotu 5. októbra sa pretekov zúčastnilo deväťdesiat pretekárov z 
celého Slovenska, z toho dvaja boli z Moravy a dokonca jeden borec prišiel 
až z Rumunska.

nielen my, ale aj niekoľko desiatok zarytých vyznávačov športového 
rybárstva, a to konkrétne v prívlači. Od jarných pretekov odtieklo po 
Barine (miestny potok) veľa vody, aby sme mohli opäť začať prípravy na 
jesenný pretek v prívlači pod názvom Orvištský blyskáč. Jednalo sa už o 
desiaty ročník tejto obľúbenej akcie. Bože, ako ten čas letí! Pre veľký 
záujem posledné dva roky sme usporiadali preteky v sobotu aj v nedeľu, 
každý ako samostatný pretek. Členovia RZ Záhumnie zabezpečili na zdarný 
priebeh pretekov dostatočné množstvo 600 kg násady pstruha dúhového, 
tak isto aj kvalitné občerstvenie pre pretekárov a aj pre širokú verejnosť, 
ktorá nás prišla podporiť v tejto vydarenej akcii.

Počas losovania sa pretekári rozdelili na dve skupiny, vyžrebovali si svoje 
štartovné číslo v prvom kole a paráda sa mohla začať. Každá skupina 
chytala štyri päťdesiat minútové kolá. Neviem, čím to bolo, ale ryby moc 
aktívne neboli. Neskôr sme zistili, že skoro všetka jesenná násada 
pstruhov dúhových bola ešte v nerese, čo sa prejavilo aj na mnohých 
pretekoch konaných na jeseň 2019. Počas pretekov sa ulovilo iba 465 
kusov pstruha (...na jarných pretekoch sa chytilo za rovnakých podmienok 
1226).

Najlepšie si počínal Igor Slávik z Piešťan, ktorého súčet umiestnení zo 
štyroch kôl bol 18 a z vody vylovil 13 kusov pstruha. Za svoje víťazstvo si 
odniesol už tradičný bicykel zn. Kellys a pohár pre šampióna pretekov. Na 
druhom mieste sa umiestnil Peter Klesniak. Jeho súčet umiestnení bol 49 a 
z vody vylovil 8 pstruhov. Bol odmenený sto eurovou bankovkou a 
pohárom za druhé miesto. Na bronzovej priečke sa umiestnil Marian 
Michalka, ktorý zbohatol o 50 eur a aj jemu prináležal pohár za tretie 
miesto. V hlavnej kategórii sme odmenili celkove deväť pretekárov.

Na toto sme čakali

V nedeľu 6. októbra sa konali nové preteky, napustili sme čerstvú násadu 
pstruhov, ktoré sme mali v klietke na vode rybníka Záhumnie. Takto sa 
snažíme vylepšiť podmienky pre lov. Preteku sa zúčastnilo 91 pretekárov, z 
toho štyri zástupkyne nežného pohlavia. Chytalo sa systémom dvoch 
skupín, každá chytala štyri kolá. Počas pretekov sa ulovilo 634 dúhakov. 
Počas pretekov sa mohli všetci občerstviť v bufete a tiež si mohli 
pochutnať na výbornom guláši, pečených pstruhoch, alebo na pečenom 
cigáre.

Lídrom nedeľného preteku sa stal Braňo Pecník, ktorý naplno zúžitkoval 
znalosť „domácej vody“. Jeho súčet umiestnení bol po štyroch kolách 32 a 
počas pretekov Braňo zdolal 13 pstruhov, z toho štyri ryby chytil v štvrtom 
kole. Táto skutočnosť mu zabezpečila nový bicykel a pohár pre víťaza. 
Navlas rovnaký súčet umiestnení a aj počet úlovkov mal aj Roman 
Schwartz, no Roman chytil v poslednom kole iba jednu rybku, ktorá mu 
zabezpečila „len“ druhé miesto. Za jeho snahu mu pribudla zelená euro 
bankovka a pohár pre vicemajstra pretekov.

Vyhodnotili sme aj kategóriu žien. Prvá skončila pani Drahomíra Vaňová, 
za ňou skončila Veronika Hromnáková a na tretej priečke Mirka 
Schneiderová. Všetky spomínané dámy obdržali trofejné poháre a kazety 
špičkového vína. Všetkým odmeneným venoval pán David Havlíček darček 
od firmy Nástrahy CZ, v ktorom si majitelia našli nástrahy a drobné 
pomôcky na lov rýb na prívlač. Po vyhodnotení sme sa rozlúčili s 
pretekármi, poďakovali sme sa im za ich priazeň, aby sme sa mohli opäť 
ráno v nedeľu mohli zvítať z mnohými z nich na novom preteku.

Na tretej priečke sa znovu umiestnil Maroš Michalka, ktorý má tiež náš 
rybník Záhumnie takisto zmáknutý. Ku sobotnej 50 eurovke mu pribudla 
ďalšia a aj pohár za tretie miesto. V hlavnej kategórii sme si ocenili opäť 
deväť pretekárov. Verím, že sa potešili z jedno a dvoj kaziet kvalitného 
vína, ktoré nám do cien venoval náš dobrý priateľ Jožko Valo, zástupca 
starostu obce Veľké Orvište. Tak ako v sobotu, aj v nedeľu sme ocenili 
dámy rybárky za ich skvelé výkony. Prvá bola Soňa Predná, za ňou skončila 
Drahomíra Vaňová a na tretej priečke skončila Magdaléna Plačková. 
Menované si rozdelili poháre podľa poradia a kazety vína. Všetci ocenení si 
odniesli aj balíček nástah od Nástrahy CZ. Bol to hektický víkend, ale stál za 
to. Mňa osobne nabil ďalšou energiou.

Na tieto preteky sa do rybníka napustilo 500 kg dúhakov a na ďalšie, 
ktoré sa konali už o týždeň, ďalších 300 kg. To sme sa pripravovali na 
spoluprácu s Trout Area Slovakia na usporiadaní, ATLAS 2019 AREA TROUT 
FISHING European Championship. Toto bola čerešnička na torte akcií v 
roku 2019 na rybníku Záhumnie vo Veľkom Orvišti. Akcia sa uskutočnila 2. 
a 3. novembra a zúčastnilo sa ho 12 štátov zo starého kontinentu. Každú 
krajinu reprezentovali štyria najlepší borci. Po dvojdňovom urputnom 

Tento rybársky šport je na Slovensku na vzostupe, o čom svedčí stále 
narastajúci záujem o naše preteky.

Po pretekoch zostal bohato zarybnený rybník Záhumnie, čo využili naši 
členovia, ale aj široká verejnosť na kvalitnú rybačku. A to ešte nebolo 
všetko, čo sa týkalo zarybnenia, lebo už 26. októbra boli na programe 
ďalšie preteky, a to Grand finále Trout Area Slovakia. Tieto preteky sú 
vyvrcholením umenia najlepších prívlačkárov na Slovensku. Bližšie info: 
http://troutarea.sk/preteky-2019/

Na záver dovoľte, aby som poďakoval zúčastneným pretekárom, 
priateľom a známym, ktorí nás poctili svojou návštevou, a v neposlednom 
rade aj aktívnym členom RZ Záhumnie, ktorí zabezpečili zdarne víkendovú 
akciu.

,,Starí páni“ v akcii

Jozef Valo

Tým, ktorým to zdravie dovolí, si môžu prísť zahrať každú nedeľu o 10.00 
h na ihrisko za kostolom.

V sobotu 28.9.2019 odohrali „starí páni“ priateľský futbalový zápas proti 
„starým pánom“ z Veľkých Bielic. Bola to náhrada za hodový zápas, ktorý 
sa nemohol odohrať. Po vrúcnom zvítaní nasledoval samotný zápas. Prvý 
polčas bol vcelku vyrovnaný, no hostia sa ujali vedenia 0-1. Do druhého 
polčasu nastúpili naši hráči s odhodlaním niečo urobiť s výsledkom, no 
nestalo sa, naopak - inkasovali ešte 4-krát. Konečný výsledok 0-5 pre Veľké 
Bielice hovorí, že ešte musíme ,,potrénovať“. S týmto mužstvom máme 
nepriaznivú bilanciu, no veľmi dobré priateľské vzťahy. Aj preto s nimi v 
novom roku 2020 plánujeme odohrať ďalšie zápasy. Prajem všetkým, ktorí 
reprezentujú našu obec, starším aj mladším veľa zdravia, šťastia, lásky, 
úcty a pokory.
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 Naši členovia tiež pomohli pri finalizácii príprav kostola na vianočnú sv. 
omšu, pomohli osadiť vianočný stromček a spolupracovali pri inštalácii 
betlehemu pred naším kostolom. Po polnočnej svätej omši sme 
zabezpečili podávanie vianočného punču účastníkom sviatočnej 
bohoslužby.

Na základe dobrej skúsenosti a pozitívnych reakcií s organizáciou a 
riadením dopravy nás požiadal p. Marián Hošták o pomoc pri organizovaní 
koncertu rakúskeho koncertného zoskupenia.

1.1.2020 spolu s členmi OcZ zabezpečovali novoročný ohňostroj a 
podávanie vareného vínka a čaju.

Samozrejmosťou našej činnosti je starostlivosť o techniku, správne 
zazimovanie, kontrola funkčnosti a pripravenosti - všetky kontroly a sú 
zachytené v dokumentácii jednotky. V 10/2019 boli do zásahovej jednotky 
DHZO zaradení členovia, ktorí absolvovali povinné školenie a výcvik 
členov HJ.

 Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!

 DHZ Veľké Orvište

ŠPORT, HASIČI a RYBÁRI

TJ Slovan Veľké Orvište

Jesenná časť súťaží ObFZ Trnava je za nami, a preto vznikol priestor, aby 
som vám zrekapituloval, ako našu obec reprezentovali naše družstvá. 
Mládežníckym družstvám U-15 (žiaci) a U-19 (dorastenci) sa pod 
vedením trénerov p. Róberta Hanka a p. Tomáša Nemerguta vcelku 
darilo. U-15 prezimuje v 5. lige na 5. mieste a U-19 v 6. lige na peknom 2. 
mieste. Obe družstvá sú počtom hráčov zastabilizované, po materiálnej 
stránke je o nich dobre postarané a podmienky pre zápasy a tréning sú 
tiež na veľmi dobrej úrovni. Družstvo mužov pod vedením trénera p. Jána 
Škreňa a p. Šoku skončilo v 7. Lige na 4. mieste so stratou 3 bodov na prvé 
družstvo v súťaži. Avšak s poslednými dvomi kolami nebol výbor TJ 
spokojný a po novembrovom zasadnutí odvolal trénera A-mužstva p. 
Škreňa. Následne bola dohodnutá spolupráca s novým trénerom p. 
Andrejom Filipom, ktorý povedie družstvo v jarnej časti prebiehajúcej 
súťaže. Pre mládežnícke družstvá začína zimná príprava 20. januára a pre 
mužov 17. januára.

Z ekonomického a materiálneho hľadiska môžeme skonštatovať, že v 
roku 2019 sa nášmu klubu darilo. Za podpory Trnavského 
samosprávneho kraja (TTSK) sme vybudovali pomocné ihrisko za 
severnou futbalovou bránou a z dotácie Úradu vlády (10.000 €) sme 
zrekonštruovali osvetlenie hlavnej hracej plochy. Ďalej sa nám podarilo 
získať ďalšie finančné prostriedky zo SFZ na výmenu okien na budove TJ, 
a taktiež z TTSK na výmenu krytiny na tribúne. V tomto roku plánujeme 

Už od 6/2019 prebieha postupná rekonštrukcia našej hasičskej zbrojnice 
(HZ). Ak sa Vám tempo zdá príliš pomalé, je nám to ľúto, ale využívame v 
spolupráci s OÚ na túto prácu našich miestnych stavebných majstrov a 
rešpektujeme aj termíny, ktoré mali dohodnuté so svojimi ďalšími 
zákazníkmi. Len takýmto spôsobom je možné dodržiavať aj technologické 
prestávky, aj správne využívať počasie . Od 10/2019 tak postupne 
zabezpečili montáž nových okien, tepelnej izolácie do krovu, následné 
osadenie elektrických rozvodov a sadrokartónové obloženie. Čo sa týka 
elektrického rozvodu - staré hliníkové rozvody budú nahradené medeným 
elektrickým rozvodom. Autorizovaná firma namontovala izolované 
sekčné brány a v 12/2019 bola vytvorená nová podlaha. Tá bude v 1/2020 
napenetrovaná a následne natretá farbou na betón, aby sa zamedzilo 
prašnosti a zjednodušila sa údržba. Koncom mesiaca november bola 
zverejnená na stránkach DPO a MV SR informácia, že obec bola úspešná aj 
s 2. žiadosťou o príspevok na rekonštrukciu HZ. To znamená, že v tomto 
okamihu je rekonštrukcia zbrojnice financovaná na 95% z príspevku MV 
SR. Tu sa patrí poďakovať zamestnancom OÚ Veľké Orvište a starostovi p. 
Pavlovi Paulovičovi, že nám touto cestou vedeli a boli ochotní pomôcť, čím 
dosiahneme priestory hodné techniky, ktorá nám bola zverená, a tiež 
priestory pre prácu ľudí, ktorým je dobrovoľnícka práca pre obec v zmysle 
hesla „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!“ náplňou voľného času.

Výstroj , výzbroj a technika 

DHZ Veľké Orvište
 Vážení spoluobčania, dovoľte mi aby som vás stručne informoval o 

činnosti našej obecnej jednotky dobrovoľných hasičov Veľkého Orvišťa za 
obdobie 10-12/2019.

Norbert Michel- tajomník RZ Záhumnie Veľké Orvište

Petrov Zdar.

zápolení sa majstrami Európy stalo Rusko, za ním skončila Ukrajina a na 
tretej priečke sa umiestnilo domáce družstvo zo Slovenska. Slovensko 
reprezentovali Igor Slávik, Braňo Pecník, Marian Michalka, Michal Daněk a 
náhradník bol David Drančák. Chlapcom gratulujem k peknému úspechu a 
želám veľa pekných výsledkov v ďalších podujatiach.

Po skončení poslednej akcie v roku 2019 na rybníku nastal čulý ruch. Deň 
čo deň sa z rybníka porúčalo niekoľko desiatok pstruhov, sem tam aj kapor. 
Tieto rybky obohatili jedálniček lovcov svojím kvalitným mäskom.

Vidíme sa na Záhumní, priatelia! 

Na záver mi dovoľte popriať v novom roku pevné zdravie, priateľa po 
boku, hlavne veľa úsmevov na tvári.
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OZNAMY

Plán odvozu odpadov na I. polrok 2020

Nesmieme zabudnúť poďakovať obecnému zastupiteľstvu, sponzorom 
(Farbena a PT Táborský) a pracovníkom OcÚ, pretože bez ich pomoci a 
prostriedkov by klub nemohol na tejto úrovni existovať. Veľké ďakujem 
patrí aj našim občanom - dobrovoľníkom, ktorí na úkor svojho času, prišli 
pomôcť s organizáciou a s usporiadateľstvom. Všetkým našim 
priaznivcom prajem do nového roka veľa zdravia, šťastia, lásky a našim 
družstvám, aby sa im aj naďalej darilo.

PhDr. Pavol Paulovič

prezident TJ

ešte vybudovať umelé osvetlenie na prírodnej tráve, kde stĺpy osvetlenia 
máme zabezpečené a na reflektory budeme opäť žiadať ďalšie finančné 
prostriedky z TTSK.


