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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Spoločenská kronika
Od 01.05.2020 do 31.05.2021

Obec Veľké Orvište mala k 31.05.2021: 1 054 obyvateľov

        Narodilo sa: 10 detí (2 dievčatá, 8 chlapcov)

  Zomrelo: 25 ľudí (11 žien, 14 mužov)

V období od 01.05.2020 do 31.05.2021 sa dožili:

 90 rokov: 1 muž

 85 rokov:  1 žena 

 80 rokov:  4 ľudia (4 ženy)

  75 rokov:  7 ľudí (6 žien, 1 muž)

   70 rokov:  16 ľudí (11 žien, 5 mužov)

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.

a život iných. Je to niečo, čo nikto od nás nemôže žiadať, čo konáme nad 
rámec svojich povinností.

Krv je možné v piešťanskej nemocnici darovať každú stredu ráno od 7:00 
h na hematologicko-transfuziologickom oddelení. Obmedzenia platia pre 
darcov, ktorí majú cestovateľskú anamnézu a prekonali akúkoľvek infekciu 
dýchacích ciest, alebo sa stretli s človekom, u ktorého bol nový 
koronavírus potvrdený. Objednávanie na odber krvi je kvôli aktuálnym 
bezpečnostným opatreniam možné len telefonicky na tel. č.: 
033/7955312, 0948/074797.

Adela Jankechová

redakcia ON

Hody v tieni koronavírusu
Obec Veľké Orvište slávila tretí augustový víkend hody. Preventívne 

opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19 síce neumožnili, aby sa 
tento rok uskutočnilo tradičné hudobné vystúpenie na námestí obce, no v 
rámci možností, s dodržaním zákonných preventívnych opatrení, sa 
napokon predsa len podarilo zachovať tradíciu hodov v našej obci. 
Koncert skupiny Slniečko sme museli z pochopiteľných dôvodov oželieť.

V piatok podvečer sa konala svätá omša spojená s koncertom vážnej 
hudby. O 21:00 h sa uskutočnil koncert s posedením v areáli futbalového 
ihriska, kde sa predstavila najskôr naša domáca skupina Analical Destroy a 
následne skupina Coverage.

V sobotu 15. augusta sa pri príležitosti  sviatku Nanebovzatia Panny 
Márie konala o 09:00 h slávnostná svätá omša v našom kostolíku.

V nedeľu sa naši najmenší vyšantili na kolotočoch, popoludní o 14:00 h 
sa odohral futbalový zápas mužov s družstvom z Veľkých Kostolian. 
Občania sa mohli taktiež zabaviť na večernom posedení s hudbou v areáli 
futbalového ihriska, kde sa predstavila skupina „Retro“ Šterusy.

Veríme, že budúci rok oslávime hody veselšie a v kruhu našich rodín.

Adela Jankechová
redakcia ON

Poďakovanie za darovanie krvi
V stredu 17. marca 2021 bol na HTO Nemocnice A. Wintera v Piešťanoch 

príjem darcov krvi, medzi ktorými bol aj občan Veľkého Orvišta p. Roman 
Mokriš, ktorý daroval krv už 113-krát.

 D a r o v a n i e  k r v i  p a t r í  k 
významným humánnym činom, 
ktorý zachraňuje ľudské životy. 
To u t o  c e sto u  v y s l o v u j e m e 
uznanie, úctu a poďakovanie p. 
Romanovi Mokrišovi,  ale aj 
všetkým dobrovoľným darcom 
krvi. Darcovia krvi doslovne 
darujú seba, aby zachránili zdravie 

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Príhovor starostu

Milí spoluobčania,

po dlhšej dobe sa k Vám prihováram, pretože sa 
nám podarilo naplniť obsah vydania našich novín. 
Počas prísnych pandemických opatrení sa život v 
našej obci zastavil, zostala zatvorená základná a 

materská škola a s výnimkou hodov 2020 sa nekonala žiadna kultúrna 
akcia.

Pandemické nariadenia a opatrenia sa veľakrát menili a na zdieľanie 
informácií sme častejšie využívali našu internetovú stránku a rozhlasový 
systém Florián. Touto cestou sa Vám pokúsim chronologicky priblížiť 
skutočnosti, ktoré sa udiali v našej obci od leta roku 2020.

S odchodom letných mesiacov roku 2020 nás opäť zasiahla vážna 
situácia, v ktorej sme aktívne čelili 2. vlne pandémie spôsobenej 
koronavírusom. Opatrenia vyhlásené Ústredným krízovým štábom SR a 
nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR sa nás výrazne dotkli a 
zasiahli do nášho zaužívaného spôsobu života. Ochorenie Covid-19 
neobišlo ani našu obec. Veľa spoluobčanov bolo pozitívnych, niektorí 
obišli bez príznakov, niektorí sa trápili a bojovali doma či v nemocniciach, a 
boli aj takí, ktorí s pridružením iného ochorenia tento boj prehrali. Naša 
samospráva v spolupráci s krízový štábom obce vytvárala podmienky pre 
dodržiavanie nariadení vyšších orgánov, zriadila vlastné odberné miesto, 
čím poskytla možnosť testovania občanov na území našej obce. Rizikovej 
skupine našich občanov boli doručené do schránok ich domovov rúška. 
Tým, ktorí boli v karanténe, obec často zabezpečovala dovoz potravín.

V spolupráci s VÚC sme zorganizovali očkovanie prostredníctvom 
mobilného vakcinačného výjazdu pre imobilných občanov a občanov, 
ktorí nemali možnosť zaočkovať sa na inom vakcinačnom mieste. V 
súčasnosti je situácia okolo koronavírusu pokojná, začínajú sa však 
objavovať prvé predpovede 3. vlny spôsobenej variantom Delta.

Nie len z dôvodu pandémie, ale aj politikou pravicového vládnutia v 
našej republike, prišlo v roku 2020 ku kráteniu podielových daní. Museli 
sme zvážiť, ktorá realizácia projektov bude mať prioritu a museli sme aj 
výraznejšie strážiť čerpanie obecného rozpočtu. Uspali sme projekty, 
ktoré boli podmienené investíciami z vlastných zdrojov (kúpa 
nehnuteľnosti – bývalá budova Obchodného domu Jednota, 
rekonštrukcia chodníkov) a zamerali sme sa na dotačné projekty (Zníženie 
energetickej náročnosti na budove ZŠ a Nízkouhlíkovú stratégiu našej 
obce). Projekt, ktorý sa týkal rekonštrukcie základnej školy, bol aj úspešne 
dokončený počas školských prázdnin. Okrem spomenutého investične 
náročného projektu sme v II. polroku 2020 zrekonštruovali vstup do 
materskej školy osadením zábradlia a renováciou schodov. Obnovené 
bolo aj pieskovisko za materskou školou a jeho prístrešok.

Väčším problémom, ktorý sme počas letných prázdnin 2020 museli 
vyriešiť, bolo obsadenie pedagógov v našej základnej škole. Počas 

mesiaca jún podali všetci pedagogickí pracovníci žiadosť o skončenie 
pracovného pomeru. Pani učiteľky mali obavu o svoju budúcnosť na tejto 
škole, pretože prechod detí z materskej školy do základnej nebol efektívny 
a veľké množstvo potenciálnych žiakov končilo v piešťanských školách.

Počas týchto prázdnin skončila pracovný pomer z dôvodu odchodu do 
dôchodku aj naša pani školníčka Anna Miháliková, ktorej prajeme veľa 
zdravia, šťastia a zaslúženého oddychu.

Nová pani riaditeľka PhDr. Katarína Némethová nestihla ani poriadne 
rozbehnúť školský rok 2020/2021 a po krátkom čase boli školy z dôvodu 
pandemických opatrení  súvisiacich s ochorením COVID-19 zatvorené a 
štúdium sa pretransformovalo na dištančnú formu. Deti sa plnohodnotne 
vrátili do školských lavíc až koncom mesiaca apríl 2021.

Ďalšia obnova majetku obce prebehla v  klube seniorov, kde sme 
vydláždili dvor pred vstupom do výdajne stravy a ambulanciou 
všeobecného lekára.

Pracovali sme aj na štúdii novej cyklotrasy, ktorá v budúcnosti povedie 
popri brehu potoku Dubová.

Na základe vykonaných efektívnych opatrení v hospodárení obce sa nám 
v konečnom dôsledku podarilo dosiahnuť prebytok rozpočtu  k 
31.12.2020 vo výške 41 261,39 Eur.

Čo sa týka kultúrnych podujatí, celková situácia v tomto ťažkom období 
nedovolila usporiadať takmer žiadne. Výnimkou bola organizácia 
hodových slávností 2020, kde v miestnom kostole Nanebovzatia Panny 
Márie bol okrem slávnostných hodových bohoslužieb pripravený 
sláčikový koncert kvarteta Art.

 

V sobotu sa vo večerných hodinách v areáli futbalového ihriska konal aj 
koncert modernej hudby.

V novom roku sme pokračovali v rekonštrukcii hasičskej zbrojnice a v 
rekonštrukcii chodníkov. Pripravovali sme podklady pre projekty Zelená 
infraštruktúra (Relaxačná a oddychová zóna pri rybníku) a Rekonštrukcia 
miestnych komunikácií, ktoré sme dali zamerať a postupne sa pokúsime 

pozemky pod nimi aj vysporiadať.

Verím, že táto nie najlepšia doba, poznačená pandémiou a ekonomickou 
neistotou, dokáže našich občanov spojiť a túto ťažkú situáciu zvládneme 
tým, že sa navzájom budeme podporovať a pomáhať si.

Na záver mi zostáva poďakovať všetkým podnikateľským subjektom, 
poslancom OcZ, krízovému štábu, pracovníkom OcÚ, hasičom, 
dobrovoľníkom, nemenovaným občanom Veľkého Orvišťa, ktorí obci, a 
teda aj nám všetkým akýmkoľvek spôsobom pomáhajú zvládnuť túto 
komplikovanú situáciu.

 PhDr. Pavol Paulovič

starosta obce

Obecná knižnica

Minulý rok sa naša Obecná knižnica opäť zapojila do výzvy FPU v rámci 
projektu „Akvizícia knižničného fondu“. Fond na podporu umenia z 
verejných zdrojov podporil našu knižnicu finančnou čiastkou 2 000,- Eur. Z 
projektu bolo zakúpených 160 kusov kníh.

 Knižnica je opäť otvorená od 31.5.2021 
dvakrát do týždňa, a to v pondelok od 
13:00 – 16:00 h a vo štvrtok od 14:00 – 
17:00 h. Všetkých občanov a deti srdečne 
pozývame do našej knižnice, kde už čakajú 

na čítanie nové knižné tituly.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Adela Jankechová
redakcia ON
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Obecná knižnica

Minulý rok sa naša Obecná knižnica opäť zapojila do výzvy FPU v rámci 
projektu „Akvizícia knižničného fondu“. Fond na podporu umenia z 
verejných zdrojov podporil našu knižnicu finančnou čiastkou 2 000,- Eur. Z 
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 Knižnica je opäť otvorená od 31.5.2021 
dvakrát do týždňa, a to v pondelok od 
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Tešíme sa na Vašu návštevu.
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redakcia ON
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Najkrajšie obdobie je jar. Je taká nežná,

jemná, keď sa všetko zelená a rozkvitnú prvé kvietky.

Snežienky vinú sa sťa nevestin závoj,

pomedzi stromami v lese.

Aj záhrada rozvoniava, keď stromy zakvitnú,

ako malé dieťa po kúpeli.

Jar mi pripomína zrodenie nového života,

novej nádeje.

Keď slnečné lúče sa dotknú listov plných

rannej rosy, trbliece sa celá záhrada.

Časom sa slnko rozohreje a každý kút vyhreje.

To je už leto v plnom prúde.

Deti radosť majú, na prázdniny sa chystajú.

Vyšantia sa do sýtosti, starí zase ohrejú si kosti.

Ani sme sa nenazdali a už padá lístie vari?

„ Poďme, deti, do záhrady, pani jeseň volá,

pozbierajme zeme dary, by nám v zime nechýbali.

Vianoce sú za dverami, Nový rok sa blíži,

čože sa to ligoce v tej našej chyži?

Ligoce sa stromček malý, ale pod ním veľké dary.

Dáme si aj panáka a postavíme snehuliaka.

Zima len tak prefrčala, ani som to nezbadala.

Vetrík fúka, slnko svieti, je tu opäť Jar –  radujme sa, deti.

Príroda je zázrak – Boh ju riadi, prikyvujú vetvy.

Mária Šišková - Michalová

Aktivity materskej školy v časovej postupnosti
V septembri sme otvorili naše brány a privítali sme našich škôlkarov, 

niektorí prišli s úsmevom a niektorí mali na tváričkách slzičky. Deti na 
začiatku školského roka čakalo vynovené pieskovisko a vstupný vchod do 
škôlky, za čo veľmi pekne ďakujem zriaďovateľovi. Október sa niesol v 
znamení „Úcty k starším“ a pre našich starých rodičov sme s pani učiteľkou 
Miladou Kadlecou pripravili program (videozáznam na stránke školy). Na 
konci októbra sme v priestoroch škôlky usporiadali výstavu „Jeseň pani 
bohatá“. 4. novembra sme oslávili „Deň materských škôl“ piesňami a deti 
maľovali svoje predstavy o svete na chodníky. Počas mesiacov november a 
december sme v rámci pozorovania prírody a prežitia vtáctva vešali zmes 
semienok na okolité stromy. Na začiatku decembra dostala diplom za 
účasť na súťaži „Vesmír očami detí“ Natálka Nekorancová, srdečne jej 
blahoželáme. V priestoroch škôlky deti privítali Mikuláša, pre ktorého mali 
pripravené vystúpenie (video záznam na stránke školy) a ten im za 
odmenu rozdal balíčky, za čo ďakujeme zriaďovateľovi.  V spolupráci s 
rodinou sme pripravili „Vianočnú výstavu“, napísali sme pohľadnicu 
Ježiškovi cez „Vianočnú poštu“.  V rámci spolupráce DD Modrová a pani 
Viktóriou Cíbikovou, ktorá túto spoluprácu zastrešuje, deti pripravili 

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Poďakovanie veriacich

Touto cestou chcem poďakovať všetkým organizátorom a 
zainteresovaným, ktorí sa podieľajú na organizovaní vysielania svätých 
omší z nášho kostolíka. V týchto zlých časoch je to veľmi osožné nielen pre 
našich veriacich, ale i ostatných užívateľov, pretože dobre vieme, že to 
sledujú aj iní ľudia. Aspoň touto formou môžu byť účastní na počúvaní 
božieho slova.  Viem, že všetci títo ľudia, ktorí zabezpečujú vysielanie, 
tomu venujú veľa svojho voľného času. Jednak priamo pri vysielaní, ako i 
pri tvorbe ostatných programov, ktoré organizovali pod vedením nášho 
milého pána farára Mgr. Branislava Popelku. Tiež pri tejto príležitosti 

musím spomenúť pána Mariána 
Hoštáka, takzvaného kostolného 
otca, ktorý má na týchto akciách veľkú 
zásluhu. Takisto patrí vďaka p. Lucke 
Machajovej za veľmi krásnu výzdobu 
interiéru a okolia kostolíka podľa 
patričných katolíckych sviatkov. 
Verím, že majú veľa ďalších dobrých 
nápadov, k čomu im prajem veľa 
zdaru a nakoniec ešte raz veľká vďaka.

Gabriela Michelová
predseda kultúrnej, školskej a 

športovej komisie

Príroda je zázrak
Je krásna a čarovná, vie nás upokojiť, pobaviť,

ba veľakrát aj zradiť – vie byť vďačná.

Za starostlivosť sa odmieňa, svojou krásou

a darmi zeme.

starkým do domova darčeky, pribalili čajík, poslali niečo sladké a zabalili to 
do krabice „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ (viď foto). Koniec 
decembra patril „Vianočnému príbehu“, ktorý som s deťmi nacvičila (viď 
foto, video záznam na stránke) a rozbaľovaniu darčekov, ktoré deti veľmi 
potešili. Darčeky zasponzorovali rodičia detí našich škôlkarov.  Výtvarné 
súťaže, do ktorých sme sa zapojili, sú: „Jarný vánok“ – celoslovenská súťaž 
pre deti predškolského veku, „Moja dedina, ako ju vidím ja.“ – organizátor 
Spolok pre obnovu dediny, „Kto namaľuje najkrajšie jabĺčko?“ – 
organizátor Plantex. Obrázky detí budú súčasťou výstavy v Plantexe vo 
Veselom a „Nakresli zvieratko“ – organizátorom súťaže je Ekopark 
Piešťany. Ku „Dňu matiek“ sme s deťmi pripravili darčeky pre mamičky a 
vystúpenie nacvičila pani učiteľka M. Kadlecová (video záznam na stránke 
školy). Koncom mája sme sa zapojili do „Svetového dňa hier“, ktorú 
spoluorganizuje OMEP. Pre deti organizujeme aj pohybové aktivity nielen 
v priestoroch škôlky, ale hlavne na školskom dvore (viď foto). Ďakujeme 
všetkým, ktorí sa podieľajú na organizácii našich podujatí a podporujú 
nás. 

„Vďaka Vám rastieme“.

Mgr. Edita Lukáčiková
riaditeľka MŠ

Dištančná výučba predškolákov
Tento školský rok, keď bola materská škola zatvorená z dôvodu 

pandémie, som sa rozhodla aspoň čiastočne nahradiť deťom vzdelávanie 
v online priestore. Primárne bolo toto online vzdelávanie určené deťom, 
ktoré sa pripravujú na vstup do základnej školy, ale zúčastňovali sa ho aj 
deti, ktoré o to prejavili záujem. Čiastkovým  cieľom bolo dať deťom 
príležitosť oboznámiť sa s týmto druhom výučby v aplikácii ZOOM,  ktorý 
sa odohráva v reálnom čase v domácom prostredí a ktorý bude v 
budúcnosti preferovaný. Dištančné vzdelávanie som realizovala dvakrát 
do týždňa, vždy  utorky a štvrtky, v poobedňajších hodinách, od januára do 
začiatku apríla. Každé stretnutie bolo zacielené na vopred určenú tému, tú 
som spracovávala aj do prezentácií, ktoré deťom malo napomôcť 
uchopeniu témy. Všetky témy boli vypracovávané v súlade so školským 

vzdelávacím programom.  Počas vzdelávania som si overila isté hypotézy, 
ktoré som spracovala do článku, ktorý bude uverejnený v zborníku, ako 
návod formy vzdelania jeho výhod a nevýhod pre deti predškolského veku 
vrátane harmonogramu, ktorý som vypracovala.

Mgr. Edita Lukáčiková
riaditeľka MŠ

Logická olympiáda pre najmenších
Logickej olympiády pre najmenších sme sa tento školský rok zúčastnili po 

prvýkrát v apríli. Zúčastnili sa jej iba deti, ktoré majú jeden rok pred 
plnením povinnej školskej dochádzky, spolu išlo o päť chlapcov a päť 
dievčat. Na súťažiacich čakalo osem logických úloh. Organizátorom 
Logickej olympiády pre najmenších je Pedagogická fakulta Prešovskej 
univerzity v Prešove,  Centrum pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie v Sabinove a Súkromná základná škola DSA v 
Prešove. Cieľom bolo rozvíjať logické myslenie a zručnosti, obsahom 
zápolenia bolo preverenie jednoduchých logických funkcií, tvorenie 
pojmov, dobrá pamäť, počítanie a precvičovanie jemnej motoriky detí 
predškolského veku. Teda všetko zručnosti, potrebné na úspešné 
zvládnutie vyučovacích predmetov počas povinnej školskej dochádzky. 
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Medzinárodný deň gramotnosti
Prvý septembrový týždeň deti zo školského klubu navštívili v rámci 

Medzinárodného dňa gramotnosti obecnú knižnicu. S veľkým záujmom si 
vybrali obľúbené knihy, ktoré si                       v knižnici prečítali. Zaujímali 
sa hlavne o rozprávky, encyklopédie, náučnú literatúru                      a 
obrázkové knihy. S nadšením vyjadrili svoj záujem o čítanie kníh a tešia sa 
na ďalšiu návštevu knižnice.

V školskom klube detí sa rozprávali na tému "Medzinárodný deň 
gramotnosti", vyjadrili sa, aké dôležité je vedieť písať a čítať pre všetkých 
ľudí, vyjadrili tak svoj záujem o učenie, písanie       a čítanie kníh. Na krúžku 
tvorivých dielní si vytvorili vlastnoručne vyrobené záložky do kníh.

Monika Manasová

vychovávateľka v ŠKD

Svetový deň mlieka

Pri príležitosti svetového dňa mlieka sa deti zo školského klubu detí 

zúčastnili prednášky, kde sa  rozprávali o význame mlieka ako dôležitej 

súčasti zdravej výživy. V rámci programu zdravej výživy si zhotovili s pani 

vychovávateľkou výstavu mliečnych výrobkov, ktoré obľubujú, a zároveň 

si vytvorili výstavu kreslených prác na tému: "Čo sa vyrába z mlieka?“.

Monika Manasová

vychovávateľka v ŠKD 

Mikuláš v škole
Vianočný čas predo dvermi, deti sa tešia na Vianoce...

Atmosféru Vianoc si deti priblížili nácvikom vianočných kolied, vinšov, 
básní, spevu a tanca v programe na privítanie Mikuláša. Aj keď bola 
pandemická situácia a nariadené obmedzenia, to ich vôbec neodradilo. 
Chceli sa ukázať v plnej paráde pred svojimi rodičmi. To však nebolo 
možné, tak si povedali: “že, pani vychovávateľka, nabudúce“. Svojím 
vystúpením tak urobili radosť aspoň pani učiteľkám, pánovi starostovi a 
zamestnancom Obecného úradu vo Veľkom Orvišti.

Monika Manasová

vychovávateľka v ŠKD

Čarovné Vianoce

Vianoce vždy boli a budú najkrajším obdobím. Môžu mať veľa podôb. 
Jedno však ostáva stále rovnaké – či už sú so snehom alebo bez snehu, s 
kopou luxusných darčekov alebo so skromnejšími  – sú to sviatky pokoja, 
radosti a vzájomnej lásky.

Pre kresťanov sú Vianoce druhým najdôležitejším a najväčším sviatkom, 
hneď po Veľkej noci. Symbolizujú príchod Ježiša na tento svet.

Snáď najviac majú Vianoce rady deti. Tešia sa na  pečenie výborných a 
chutných koláčov, medovníčkov a zákuskov, ktoré im  napečú ich mamy a 
babičky. Tešia sa na prázdniny, že si môžu oddýchnuť od školských 
povinností. Tešia sa na sneh, na stavanie snehuliaka, guľovačku, 
sánkovačku či lyžovačku. Ale najviac sa samozrejme tešia na darčeky, ktoré 
si nájdu pod čarovným vianočným stromčekom. Takmer všetci rodičia sa 
snažia splniť svojim deťom všetky túžby. Pre každého rodiča je najväčším 
darčekom šťastie ligotajúce sa v očiach svojho dieťaťa.

Veď predsa Vianoce dokážu svojou zvláštne čarovnou mocou vyvolať 
úsmev na každej detskej tváričke.

Naši žiaci si taktiež pripomenuli tento sviatok v podobe vianočných 
piesní, básničiek a rôznych  príbehov. Ponúkame Vám tvorbu  šikovných 
žiakov našej školy.

PhDr. Katarína Némethová

riaditeľka ZŠ

Vianočný strom

Vianočný strom je krásny strom,

nikto, nikto neporáta,

koľko jabĺk, fíg, cukríkov 

visí nad ňom zo zlata.

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Ako prebiehal september v novom školskom 
roku 2020/2021 v Základnej škole 

vo Veľkom Orvišti

Školský rok 2020/2021 sme zahájili 2. septembra s novým pedagogickým 
zborom v nasledujúcom zložení: riaditeľka PhDr. Katarína Némethová, 
učiteľka Mgr. Jana Ovčarovičová, vychovávateľka Monika Manasová. 
Nepedagogickým zamestnancom školy je pani Oľga Gažová. Predmet 
náboženstvo naďalej vyučuje na našej škole pán farár vdp. Mgr. Branislav 
Popelka. Do školských lavíc zasadlo spolu 18 žiakov 1. až 4. ročníka, z toho 
osem chlapcov a desať dievčat. Ročníky sú tradične spojené do dvoch 
tried.

Na deti čakali nielen noví pedagógovia, ale aj oživený a zrekonštruovaný 
interiér školy. Touto cestou sa chceme poďakovať pánovi starostovi PhDr. 
Pavlovi Paulovičovi za zveľaďovanie interiéru a exteriéru školy, za 
zakúpenie učebníc, pracovných zošitov a didaktických pomôcok pre 
našich žiakov. V novom školskom roku sa zvonenie prvýkrát zaviedlo aj do 
našej školy. Žiaci sa každý deň tešia zo zvuku školského zvončeka.

Obecnému úradu ďakujeme za spoluprácu pri otvorení školského roka, 
za pomoc pri inštalácii počítačov do učebne a elektronického zvončeka, za 
drobné opravy v triedach a v zborovni.

V minulom školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej 
vedomostnej súťaže Matematický klokan. V septembri sme úspešným 
riešiteľom, ktorí sa  jej zúčastnili, rozdali diplomy a vecné ceny.

Začiatok školského roka sa, žiaľ, nesie aj v atmosfére druhej vlny 
pandémie koronavírusu. Prijalo sa množstvo opatrení, ktoré zamedzujú 
šíreniu ochorenia COVID-19. Pevne veríme, že tieto obmedzenia budú 
dostačujúce a nedôjde k zatvoreniu škôl.

Ako povedal Ján Amos Komenský: „Ak sa má stať človek človekom, musí 
sa vzdelávať“. A my doplníme, že vzdelávať sa v zatvorených školách je 
komplikované rovnako pre učiteľov ako aj pre rodičov. Chráňme seba, 
chráňme deti, pretože v našich deťoch je budúcnosť.

PhDr. Katarína Némethová
riaditeľka ZŠ

Jeseň v našej škole
September v ŠKD bol bohatý na tvorbu jesenných námetov v činnosti 

estetickej a tvorivých dielní. Deti využili dobré slnečné počasie na zber 
jesenných plodov, ako sú napríklad tekvice, gaštany, orechy, z ktorých sa 
chystajú vytvárať vlastné práce. Na jesennú výzdobu zhotovili 
vystrihovaním a kreslením jesenné listy, ježkov a jesenné plody.  Deti sa 
zapojili aj do súťaže "Najkrajší šarkan", každý si vytvoril svojho vlastného 
šarkana.

Monika Manasová

vychovávateľka v ŠKD

Deti v rámci výtvarnej 
výchovy na vyučovaní 
využívali rôzne výtvarné 
techniky, ako sú :

· vytláčanie,

· koláž,

· lepenie,

· vystrihovanie a pod.

V tomto zápolení boli iba víťazi a žiadni porazení. Hlavnou myšlienkou 
podujatia bolo zapojiť sa, skúsiť vyriešiť, rozmýšľať možno aj netradične a 
svoje riešenie – výsledok aj zdôvodniť. Riešenie logických úloh olympiády 
učí deti komunikovať, vyjadrovať svoj názor, podporí prácu v skupine a 
umožní prezentovať logické myslenie dieťaťa. Deti za účasť dostali diplom.

Mgr. Edita Lukáčiková

riaditeľka MŠ
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Dominika Ganobčíková, 4. ročník

Báseň o Vianociach 

Vianoce sú, keď sme spolu,

keď rodina sadá k stolu.

Mamka, ocko, detičky,

dedkovia a babičky. 

Vianoce sú od Ježiška, 

dal nám lásku do balíčka. 

Marek Tejčka, 4. ročník

Vianočný príbeh

Každý december sú Vianoce. Je to krásne obdobie, keď sú všetci šťastní. 
Domy sú ozdobené a každý máme vianočný stromček. Po večery si pod 
stromčekom rozdáme darčeky a želáme si šťastné a veselé Vianoce.

Dominika Gallayová, 2. ročník

Vianoce milé

Vianoce, Vianoce tie ja mám rád,

s novými hračkami budem sa hrať. 

Pohladkám otecka, vystískam mamičku.

Potom im rozpoviem vianočnú básničku.

Spoločne budeme čakať na tie chvíle,

keď prídu po roku Vianoce milé. 

Lukáš Kysela, 2. ročník

Dištančné vzdelávanie na našej škole

Minulý školský rok počas prvej vlny koronavírusu prišla veľká časť detí a 
mladých ľudí takmer o štyri mesiace prezenčnej výučby. Druhá vlna 
prichádzala pozvoľne a zastihla našich žiakov už v školských laviciach. 
Rýchlo šíriaca sa epidémia a s ňou súvisiace opatrenia sa dotkli detí nielen 
našej školy, ale aj žiakov na celom Slovensku. Prudký nárast pozitívnych 
ľudí na Covid-19 mal za následok aj zatvorenie školských zariadení. Kým 
stredné školy a druhý stupeň základných škôl boli doma od októbra, prvý 
stupeň sa učil prezenčne až do vianočných prázdnin.

Po prázdninách sa deti do školy kvôli zhoršeniu epidemiologickej situácie 
žiaľ nevrátili a od 11. januára prešli na online vyučovanie. Pedagógovia 
našej základnej školy promptne zareagovali a spustili výučbu 
prostrednícvom aplikácie Zoom. Vyučovanie bolo povinné, ale učiteľky 
rešpektovali individuálne podmienky žiakov. Deti sa každý deň poctivo 
pripájali podľa stanoveného rozvrhu a plnili si svoje povinnosti. Žiaci 1. – 4. 
ročníka mali podľa usmernenia povinných 10 – 12 vyučovacích hodín. 
Tieto hodiny sa počítali ako 60-minútové, z ktorých časť bola vyplnená 
online vyučovaním, časť konzultáciami s učiteľkami a časť venoval žiak 
samoštúdiu. Z psychohygienických dôvodov nebolo možné, aby mali žiaci 
taký istý rozvrh ako v škole. Dištančnému vyučovaniu bol prispôsobený aj 
rozvrh hodín. Deti mali najmä hlavné predmety – matematiku, slovenský 
jazyk a literatúru a čítanie. Z ostatných predmetov vyučujúci zadávali 
domáce úlohy.

Aj napriek tomu, že obrazovka počítača či mobilného telefónu nenahradí 
kvalitu vyučovania v škole a chýbajúce sociálne kontakty, veríme, že 
deťom sa táto skúsenosť páčila. Oceňujeme ich snahu a trpezlivosť 
obsedieť na stoličke a dávať pozor. Ďakujeme rodičom, že dozerali na svoje 
ratolesti a pri problémoch s pripojením alebo s výučbou s nami efektívne 
komunikovali. Každým týždňom sme si my, všetci zúčastnení  priali, aby sa 
škola otvorila. Do školy sme nastúpili po veľkonočných sviatkoch 7. apríla. 
2021. Veríme, že sa už pandemická situácia skončí a žiaci sa naďalej budú 
môcť učiť v školských laviciach.

Mgr. Jana Ovčarovičová

učiteľka ZŠ

DEŇ ZEME očami detí
Žiaci zo školského klubu detí sa v rámci Dňa Zeme zapojili do rôznych 

environmentálnych a pracovno-technických aktivít. Spoločnými silami 
vyčistili areál školy vo Veľkom Orvišti a vyzbierali odpadky. Deti svojou 
tvorivou a nápaditou prácou zhotovili aj vlastnú zemeguľu, tak, ako ju 
vidia a vnímajú oni.

Monika Manasová

vychovávateľka v ŠKD

VŠETKOVEDKO
Sme veľmi radi, že sme sa aj 

tento rok mali možnosť zapojiť 
do súťaže Všetkovedko. Deti si 
mohli zmerať vedomosti so 
svojimi rovesníkmi z celého 
Slovenska. Diplomy a vecné ceny 
si žiaci prevzali 27.04.2021. 
Najúspešnejším žiakom našej 
školy sa stal  Lukáš Kysela. 
Víťazovi aj ostatným deťom 
srdečne blahoželáme!

Monika Manasová

vychovávateľka zo ŠKD

Ako sme oslavovali Deň matiek v škole?

Deň matiek je deň, kedy sa vzdáva úcta matkám. Na Slovensku sa deň 
matiek oslavuje druhú májovú nedeľu. V tento deň dávajú deti svojim 
mamám rôzne dary, častokrát sú vlastnoručne vyrobené. Aj v našej škole 
sme si pripomenuli tento sviatok. Žiaci si  sami vytvorili rôzne básne na 
hodine slovenského jazyka a literatúry a venovali ich svojim mamičkám.

Božtek na líčko

Každé ráno ma moja mamička

pobozká na moje červené líčka.
Keď ma izbou roztočí, 

smiech mi ihneď skočí do očí.
Bozk ti dávam na líčka, 

moja najdrahšia mamička.

Juraj Matejík, 4. ročník

Báseň pre mamičku

Mám rád kvety, ľúbim vtáčiky,
každú svoju hračku maličkú,

lež najväčšmi zo všetkého na svete
ľúbim svoju milovanú mamičku.

                                                     Alex Didy, 4. ročník

O mamičke

Milá moja mamička,

 dáš mi pusu na líčka.

Objímeš ma na dobrú noc,

Vždy si mi na pomoc.

                                                             Ella Mullerová, 2. ročník

Mojej   mamičke z lásky

Moja mamička má očká ako hviezdička,

líčka ako ružička a úsmev ako perlička.

Ja ju veľmi rada mám,

veľký  bozk jej posielam.

                                                Mária Krištofovičová, 
2. ročník

DEŇ MATIEK v ŠKD – darček pre mamu
Pri príležitosti Dňa matiek deti zo školského klubu detí zhotovili pre svoje 

mamy srdcia a kvety. Svoje mamičky tak potešili milou básničkou na ich 
veľký sviatok. Aj keď nacvičovali so svojou pani vychovávateľkou aj 
hudobné a tanečné pásmo, pre súčasnú pandemickú situáciu nebolo 

možné svoj program predviesť. Určite sa im to podarí, keď to bude možné 
uskutočniť.

Ešte raz všetko najlepšie všetkým mamám!

Monika Manasová

vychovávateľka v ŠKD
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testovaniami, ktoré pokračovali až do apríla. Za seba chcem poďakovať 

všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa testovania zúčastnili a dovolím si 

povedať, že sme spolu vytvorili super tím.

2.2.2021 sme vykonali na výzvu KOS TT zásah v Piešťanoch. Po vytrvalom 

daždi vystúpila spodná voda v rodinnom dome. Vodu sme odčerpali za 

pomoci čerpadla z protipovodňovej súpravy.

V rámci projektu Rozdelenie síl a prostriedkov sme z MV získali na rok 

2021 dotáciu  na nákup a údržbu  zverenej techniky, ochranné osobné 

prostriedky a servis na hasičské vozidlá.

Do vybavenia hasičskej jednotky plánujeme doplniť: 

- Navijak na Iveco Daily   1 ks

- Benzínový vysávač/fúkač   1 ks

- Pracovné  oblečenie    10 ks

- Bezpečnostný oblek Včelár 1 ks

- Doplnenie zásahového vybavenia

Počas zimy a jari sme sa venovali aj postupnému dokončovaniu Hasičskej 

zbrojnice. Po osadení elektroinštalácie boli dorobené omietky. Po 

vyschnutí sme svojpomocne postupne vymaľovali celú HZ a v spolupráci s 

OÚ a p. Miroslavom Folajtarom zabezpečili montáž vnútorného 

osvetlenia.

Počas jarných horúcich dní 2021 sme zabezpečili v rámci zdokonaľovania 

zručností so zásahovou technikou poliatie obecnej zelene pred KD.

Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!

         DHZO Veľké Orvište

Spolu to zvládneme
Vážení priatelia, dovoľte mi, aby som Vás informoval o činnosti členov RZ 

Záhumnie za posledné obdobie.

Nikto z nás vo svojom živote nezažil to, čo tu prežívame posledný rok a 
pol.Šíriaca sa epidémia Covid-19 takisto narušila našu zabehnutú činnosť 
na rybníku Záhumnie. Nepodarilo sa nám zorganizovať žiadne preteky v 
love rýb v roku 2020 a taktiež ani v tomto roku. Napriek tomu sme bohato 
zarybnili rybník pstruhom dúhovým a kaprom rybničným. Loviaci, ktorí 
boli ochotní dodržať opatrenia vlády proti šíreniu sa nákazy, si mohli schuti 
zachytať rybky na našom rybníku.

Členovia združenia priebežne udržiavali okolie rybníka v perfektnom 

Príhovor budúcim prváčikom a ich rodičom
Vážení rodičia, milí žiaci!

Dňa 15.04.2021 sa uskutočnil zápis do 1. ročníka. Sme radi, že sa do našej 

školy prihlásilo 7 prváčikov, z toho dve dievčatá a päť chlapcov. Zápis sa 

konal bez prítomnosti detí. Je nám veľmi ľúto, že sa kvôli pandemickej 

situácii budúci prváčikovia nemohli zúčastniť ani osobného pohovoru  ani 

prvého kontaktu so školou.

Obdržali pamätný list a malé darčeky. Veríme, že sa budúci školský rok  

zápis  bude realizovať za prítomnosti detí a ich rodičov a prebehne aj Deň 

otvorených dverí-otvorená hodina.  

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

činnosti našej obecnej jednotky dobrovoľných hasičov Veľkého Orvišťa za 

3. kvartál 2020 - 2. kvartál 2021. 

Uzatvorenie krajiny  a prísne opatrenia, ktoré mali zachrániť zdravie a 

životy obyvateľov Slovenska, výrazne prehovorili do života celej komunity 

aj hasičskej jednotky.

 Naša činnosť sa obmedzila na pomoc obci pri zabezpečovaní 

bežných prevádzkových  situácií a starostlivosť o zverenú techniku a 

materiálne vybavenie.

 Na prelome októbra a novembra 2020 sme sa aktívne podieľali 

na príprave a uskutočnení prvého plošného testovanie obyvateľstva pod 

záštitou OS SR. 

30.10.2020 sme vykonali zásah  - technickú pomoc vodičke, ktorá 

skončila s časťou vozidla v potoku Barina. Vozidlo sme najprv zabezpečili a 

následne vytiahli za pomoci Iveca z potoka.

6.11.2020 sme vykonali zásah v Blacinách – nedohasené ohnisko sa 

vplyvom vetra rozhorelo. Na základe výzvy starostu obce Ostrov p. Jozefa 

Tkácza jednotka dohasila ohnisko a zabránila ďalšiemu šíreniu ohňa.

Začiatok roka nás privítal lockdownom a pravidelnými sobotnými 

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ŠPORT, HASIČI a RYBÁRI

HASIČI, RYBÁRI A ŠPORT

stave ,  č i  už  kosen ím t ráv y, 
hrabaním l íst ia  na jeseň,  č i 
vybudovaním oporných múrikov v 
prednej časti areálu, kde sme časť 
obtokového kanála, v ktorom sa 
zosúvali brehy, zregulovali do 
vhodného potrubia.

V lete, keď sa opatrenia uvoľnili, 
zorganizovali sme rybársky deň pre 
členov a ich blízkych       a tiež pre 
priateľov a sponzorov. Zišla sa 
super partia, ktorá sa mala o čom 
baviť do neskorých nočných hodín. 
V tomto roku by sme chceli opäť 
uskutočniť takúto akciu.

Aj tento rok sme na jar zarybnili 
r y b n í k  š t y r i k rát  p o  3 0 0  k g 
pstruhom, čo využilo veľa lovcov v prívlači, ktorí museli dodržať prísne 
opatrenia. Keď sa pstruhy skoro všetky vychytali, zakúpili sme 1 200 kg 
kapra. Tak ako v minulosti, opäť sme nakúpili v rybárstve Pohořelice.     V 
tejto dobe prebieha  na rybníku Záhumnie výborná rybačka na tieto 
šupináče.

Nevieme, čo nás čaká na jeseň tohto roku, ale chystáme sa zorganizovať 
víkendové preteky       v prívlači začiatkom mesiaca október.

Na záver mi dovoľte spomenúť si na našich veľmi aktívnych dvoch členov 
- Emil Folajtár                a Zdenko Markech, ktorí nás náhle opustili v 
minulom roku. Česť ich pamiatke.

Norbert Michel

Dopravná súťaž ŠKD v máji 2021
Dopravná súťaž v školskom klube detí sa uskutočnila na školskom ihrisku, 

kde si deti mohli preveriť svoje znalosti z dopravných značiek, dopravných 
situácií, pravidiel cestnej premávky a jazdu zručnosti. Na záver zvládli aj 
písomný test z dopravnej výchovy a za úspešné zvládnutie dostali od pani 
vychovávateľky diplomy v školskej súťaži "Mladý cyklista".

Monika Manasová

vychovávateľka v ŠKD

Dovoľte nám, milí rodičia, vysloviť Vám úprimné poďakovanie za dôveru, 

ktorú ste prejavili našej škole tým, že ste Vaše dieťa zapísali do našej školy.

Prihovorím sa k Vám, milí budúci prváci, aj prvou básničkou z čítanky od 

Jána Navrátila.

Čo to čaká na prváka?

Čo ho láka ako vtáka výška?

Na prváka čaká prvá knižka. Otvorí ju ako bránu maľovanú.

A v nej písmen ako zrna.

Každá strana plná.

Tešíme sa na našich budúcich prváčikov a na vynikajúcu spoluprácu s 

Vami, milí rodičia.

PhDr. Katarína Némethová

               riaditeľka školy
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situácii budúci prváčikovia nemohli zúčastniť ani osobného pohovoru  ani 

prvého kontaktu so školou.

Obdržali pamätný list a malé darčeky. Veríme, že sa budúci školský rok  

zápis  bude realizovať za prítomnosti detí a ich rodičov a prebehne aj Deň 

otvorených dverí-otvorená hodina.  

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

činnosti našej obecnej jednotky dobrovoľných hasičov Veľkého Orvišťa za 

3. kvartál 2020 - 2. kvartál 2021. 

Uzatvorenie krajiny  a prísne opatrenia, ktoré mali zachrániť zdravie a 

životy obyvateľov Slovenska, výrazne prehovorili do života celej komunity 

aj hasičskej jednotky.

 Naša činnosť sa obmedzila na pomoc obci pri zabezpečovaní 

bežných prevádzkových  situácií a starostlivosť o zverenú techniku a 

materiálne vybavenie.

 Na prelome októbra a novembra 2020 sme sa aktívne podieľali 

na príprave a uskutočnení prvého plošného testovanie obyvateľstva pod 

záštitou OS SR. 

30.10.2020 sme vykonali zásah  - technickú pomoc vodičke, ktorá 

skončila s časťou vozidla v potoku Barina. Vozidlo sme najprv zabezpečili a 

následne vytiahli za pomoci Iveca z potoka.

6.11.2020 sme vykonali zásah v Blacinách – nedohasené ohnisko sa 

vplyvom vetra rozhorelo. Na základe výzvy starostu obce Ostrov p. Jozefa 

Tkácza jednotka dohasila ohnisko a zabránila ďalšiemu šíreniu ohňa.

Začiatok roka nás privítal lockdownom a pravidelnými sobotnými 
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stave ,  č i  už  kosen ím t ráv y, 
hrabaním l íst ia  na jeseň,  č i 
vybudovaním oporných múrikov v 
prednej časti areálu, kde sme časť 
obtokového kanála, v ktorom sa 
zosúvali brehy, zregulovali do 
vhodného potrubia.

V lete, keď sa opatrenia uvoľnili, 
zorganizovali sme rybársky deň pre 
členov a ich blízkych       a tiež pre 
priateľov a sponzorov. Zišla sa 
super partia, ktorá sa mala o čom 
baviť do neskorých nočných hodín. 
V tomto roku by sme chceli opäť 
uskutočniť takúto akciu.

Aj tento rok sme na jar zarybnili 
r y b n í k  š t y r i k rát  p o  3 0 0  k g 
pstruhom, čo využilo veľa lovcov v prívlači, ktorí museli dodržať prísne 
opatrenia. Keď sa pstruhy skoro všetky vychytali, zakúpili sme 1 200 kg 
kapra. Tak ako v minulosti, opäť sme nakúpili v rybárstve Pohořelice.     V 
tejto dobe prebieha  na rybníku Záhumnie výborná rybačka na tieto 
šupináče.

Nevieme, čo nás čaká na jeseň tohto roku, ale chystáme sa zorganizovať 
víkendové preteky       v prívlači začiatkom mesiaca október.

Na záver mi dovoľte spomenúť si na našich veľmi aktívnych dvoch členov 
- Emil Folajtár                a Zdenko Markech, ktorí nás náhle opustili v 
minulom roku. Česť ich pamiatke.

Norbert Michel

Dopravná súťaž ŠKD v máji 2021
Dopravná súťaž v školskom klube detí sa uskutočnila na školskom ihrisku, 

kde si deti mohli preveriť svoje znalosti z dopravných značiek, dopravných 
situácií, pravidiel cestnej premávky a jazdu zručnosti. Na záver zvládli aj 
písomný test z dopravnej výchovy a za úspešné zvládnutie dostali od pani 
vychovávateľky diplomy v školskej súťaži "Mladý cyklista".

Monika Manasová

vychovávateľka v ŠKD

Dovoľte nám, milí rodičia, vysloviť Vám úprimné poďakovanie za dôveru, 

ktorú ste prejavili našej škole tým, že ste Vaše dieťa zapísali do našej školy.

Prihovorím sa k Vám, milí budúci prváci, aj prvou básničkou z čítanky od 

Jána Navrátila.

Čo to čaká na prváka?

Čo ho láka ako vtáka výška?

Na prváka čaká prvá knižka. Otvorí ju ako bránu maľovanú.

A v nej písmen ako zrna.

Každá strana plná.

Tešíme sa na našich budúcich prváčikov a na vynikajúcu spoluprácu s 

Vami, milí rodičia.

PhDr. Katarína Némethová

               riaditeľka školy
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fasádu budovy, a tým sme aj výrazne skultúrnili tento futbalový stánok.

V štruktúre futbalového klubu prišlo k zmene, pretože nás v októbri 2020 
náhle opustil hospodár Jaroslav Vavrinec st., ktorý bol dlhé roky spätý s 
futbalovým areálom a Klubom TJ Slovan Veľké Orvište. Miesto hospodára 
prebrala jeho manželka Emília Vavrincová.

Záver článku využijem na poďakovanie trénerom našich družstiev A. 
Filipovi, T. Nemergutovi a R. Hankovi, pretože svojim profesionálnym 
prístupom prispievajú k rozvoju hráčov, a aj vďaka nim naše družstvá 
úspešne reprezentujú našu obec na športovom poli. Veľká vďaka patrí 
našej samospráve, hráčom, usporiadateľom, výboru TJ, zamestnancom 
OcÚ a sponzorom, pretože bez nich by sme nevedeli zabezpečiť chod 
futbalového klubu. Nemožno vynechať aj Vás, ktorí nám pomáhate či už s 
občerstvením alebo technickými činnosťami počas zápasov. A napokon 
poďakovanie si zaslúžia aj naši sympatizanti a fanúšikovia, ktorí nás chodia 
počas zápasov povzbudzovať.

Zostáva nám veriť, že situácia okolo koronavírusu sa stabilizuje a v blízkej 
budúcnosti sa dočkáme kompletného súťažného ročníka.

PhDr. Pavol Paulovič

predseda TJ

TJ Slovan Veľké Orvište
Milí športoví priaznivci,

úvodom tohto článku Vás pozdravujem a v ďalších riadkoch Vás stručne 
poinformujem o činnosti nášho futbalového klubu.  Futbalový klub TJ 
Slovan Veľké Orvište z hľadiska organizovaného združenia a počtom 
členov má v obci najväčšie zastúpenie. Klub reprezentuje obec a každým 
domácim zápasom “organizuje“ pre Vás kultúrno-športovú akciu. 
Pandémia, ktorá vypukla v marci 2020 nepoznačila len naše životy, prácu, 
slobodu cestovania, ale aj voľnočasové aktivity a šport.  Futbalová 
verejnosť kvôli zrušeniu súťažného ročníka 2019/2020 a 2020/2021 prišla 
o svoje kultúrno - športové vyžitie. Súťaže boli anulované, preto nemá 
zmysel rozoberať účinkovanie našich družstiev v týchto súťažiach. Najviac 
nás však mrzí zrušenie pohárovej súťaže ObFZ, pretože sme sa prebojovali 
do záverečných fáz v oboch zrušených ročníkoch.

V areáli nášho futbalového ihriska sme napriek sprísneným opatreniam 
zrealizovali aj investičné projekty. V spolupráci s obcou sme využili dotácie 
zo SFZ. Vymenili sme okná na obecnej budove, ktorá je v prenájme TJ 
Slovan Veľké Orvište. Taktiež sme zastrešili terasu pred hlavným vstupom 
do kabín. Svojpomocne a s podporou sponzora Farbena s.r.o. sme obnovili 


