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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Spoločenská kronika
Od 01.11.2021 do 30.04.2022

Obec Veľké Orvište mala k 30.04.2022: 1 041 obyvateľov

 Narodilo sa: 3 deti (1 dievčatko, 2 chlapci)

 Zomrelo: 10 ľudí (3 ženy, 7 mužov)

V období od 01.11.2021 do 30.04.2022 sa dožili:

 90 rokov: 1 žena

 85 rokov: 1 žena 

 80 rokov: 4 ľudia (3 ženy, 1 muž)

   75 rokov: 7 ľudí (2 ženy, 5 mužov)

   70 rokov: 9 ľudí (3 ženy, 6 mužov)

V záujme zachovania ochrany osobných údajov (podľa zákona č. 

122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

redpisov) sa mená občanov nebudú zverejňovať.

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Príhovor starostu

Vážení občania,

v novom roku a po veľkonočných sviatkoch sa k Vám 
týmto jarným vydaním našich novín opäť 
prihováram.

Po prelome roku, a tiež v zimných mesiacoch sme sa borili pandémiou 
COVID -19, nariadeniami a opatreniami, ktoré nás zabrzdili v investičných 
prácach. Dlho sme čakali, než sa opatrenia uvoľnia a dočkali sme sa. Už 
uvoľnenejšie opatrenia počas veľkonočných sviatkov predpovedali skoré 
zrušenie všetkých nariadení hlavného hygienika. Toto však zatienil 
konflikt, ktorý sa spustil na susednej Ukrajine a zrazu sme vnímali život a 
svet inak. Hlavní predstavitelia dotknutých štátov nenašli spoločnú reč na 
vyriešenie konfliktu, na nastolenie mieru,  a tak Slovensko sa stalo 
krajnou, ktorá patrí k tým, najviac pomáhajúcim svojmu susedovi. Do 
humanitárnej pomoci sa zapojila aj naša obec zbierkou šatstva a 
trvanlivých potravín  pre utečencov z Ukrajiny, najmä pre ženy s deťmi. Už 
tretí rok sa márne snažíme začleniť do normálneho života, spoločnosť je aj 
tak rozčlenená a vojna ju rozdeľuje ešte viac. K tomuto začleneniu 
neprispieva ani inflácia, rastúce ceny energií a potravín. Dvere k návratu 
do predpandémiového spôsobu každodenného života sú otvorené, ale 
uvidíme, ako rýchlo to pôjde, a či vôbec to dokážeme, ukáže až čas.

Pandémia a vojna zmenili naše myslenie, hodnoty, priority a žiaľ aj 
medziľudské vzťahy. Pokúsme sa byť tolerantní voči svojim priateľom, 

s u s e d o m , 
o b č a n o m . . . 
Z o s t a ň m e  p r i 
zdravom rozume, 
nehodnoťme ľudí, 
nestrácajme čas 
v e c a m i ,  k t o r é 
n e d o k á ž e m e 
zmeniť a v rámci 
svojich možností 
b u ď m e 
n á p o m o c n í 
každému, kto to 
potrebuje. Našu 
pomoc  potrebujú 
aj ľudia v našej 
o b c i  a  p r i t o m 
nemusíme chodiť 
tak ďaleko.

PhDr. Pavol 
Paulovič

starosta obce

Uvítanie detí do života

Každé dieťatko je stelesnením krásy, čistoty, radosti a lásky

... je pokračovateľom nášho života.

Naša obec si nesmierne cení a teší sa z každého novonarodeného 
občana, preto každoročne organizuje slávnostné uvítanie do života obce. 
Obec Veľké Orvište sa v roku 2021 rozrástla o 6 detí. Po dlhšej dobe sa 
narodilo viac dievčatiek ako chlapčekov, a rodičia im vybrali mená 
Dominika, Sára, Melánia a Mária. Chlapčenské mená vyberali rodičia 
nasledovne – Hugo a Samuel. 

Foto: autorFoto: autorFoto: autor

V stredu 23. februára 2022 sa zasadačka Obecného úradu Veľké Orvište 
zaplnila „džavotom“ malých detí. Využili sme pokojnejšiu situáciu, 
samozrejme, za dodržania všetkých aktuálne platných hygienických 
nariadení Pán starosta postupne privítal všetkých rodičov a zaželal ich 
detičkám zdravie, šťastný život, ako novým hrdým občanom našej obce. 
Po slávnostnom privítaní sa rodičia podpísali do Pamätnej knihy obce a 
prevzali si hodnotné darčeky. Každé dieťatko opäť dostalo pamätnú 
medailu a finančnú hotovosť vo výške 50 €. Na záver sa všetci spoločne 
odfotili. Teší nás, že sa do našej obce postupne vracia život v podobe 
novonarodených detičiek.

 

Ešte raz želáme rodičom a ich „drobcom“ veľa zdravia, lásky, 
porozumenia a drahocenného rodinného tepla a hlavne, nech sa im v 
našej obci páči.

 Adela Jankechová

 redakcia ON

Veľkonočná dekorácia

Obecný úrad Veľké Orvište a deti zo 
základnej a materskej školy vyslovujú 
poďakovanie           p. Júliusovi 
Barincovi za ručnú výrobu a dovoz 
krásnych drevených zajač ikov k 
veľkonočným sviatkom. Dekorácia 
oživila nielen kanceláriu Obecného 
úradu, ale rozžiarila aj úsmev na 
tváričkách našich detí, dotvorila jarnú a 
veľkonočnú výzdobu a spríjemnila 
predsviatočné obdobie.

Tešíme sa z tejto krásnej výzdoby a 
ešte raz vyslovujeme veľké ĎAKUJEME.

Adela Jankechová

redakcia ON

Deň Zeme
Ľudí, ktorí zbierajú odpad v prírode, postupne pribúda. Svoje v tomto 

zohrala aj pandémia koronavírusu, počas ktorej chodili ľudia do prírody 
častejšie. Mnohí si už osvojili zvyk vziať si so sebou vrecia a rukavice a 
voľne pohodený odpad pozbierať.

Dňa 23. apríla sa konal v našej obci v spolupráci s Poľovníckym združením 
Granelam dobrovoľný zber odpadu pri príležitosti Dňa Zeme. Deň 
predtým pracovníci Obecného úradu čistili a zbierali odpadky v lesíku 
Blatiny. S malou hŕstkou dobrovoľníkov sme v sobotu čistili okolie 
Orvištského kanála a prístupové cesty do našej obce. Pri Dubovej sa 
skládky odpadu likvidujú pravidelne. Cestu smerom z Veľkého Orvišťa do 
Ostrova vyčistili dobrovoľníci z obce Ostrov. V našich vreciach skončili 
nielen obaly z potravín, plastové fľaše či plechovky, ale aj kovový odpad, 
hadice a odpad zo skla.

 

 

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkých dobrovoľníkom, ale aj 
všetkým obyvateľom, ktorým nie je ľahostajný vzhľad našej obce, starajú 
sa o čistotu a odpad aj separujú. Ostáva nám presvedčiť aj tých ostatných, 
že dôsledné triedenie odpadu znižuje celkové množstvo komunálneho 
odpadu ukladaného na skládky, čo má výrazné ekologické a ekonomické 
dôsledky. Tieto akcie sú skvelou ukážkou, ako sa môžeme aj my ostatní 
starať o naše životné prostredie.

Čistota obce, pokosené plochy závisia nielen od samosprávy obce, ale aj 
od každého jej obyvateľa. Zber papiera, plastov, kovov, skla a textilu je v 
našej obci zabezpečený. Občania, ktorí nemajú kosačku, si môžu kosenie 
objednať na obecnom úrade. Zamestnanci obce sa snažia udržiavať všetky 
verejné plochy v obci, ale životné prostredie si do veľkej miery vytvárame 
predovšetkým sami.

Adela Jankechová

redakcia ON
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KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Máj bol vztýčený bez prítomnosti ľudí

Tradičné stavanie mája je v našej obci každý rok sprevádzané veselou 
hudbou a tancom. Ľudové zvyklosti však museli ísť z veľkej časti aj tento 
rok bokom. Symbolický máj bol vztýčený v piatok 29. apríla. Stojí na 

námestí obce, hrdo sa vypína a celý mesiac bude krášliť našu obec. Jeho 
vztýčenie sa ale udialo bez účasti ľudí a bez kultúrneho programu. 
Skrášlený bol farebnými stuhami. Zdobenie mája pripadlo deťom z našej 
Základnej a Materskej školy. Tie si zdobenie spríjemnili spievaním veselých 
pesničiek. Odmenené boli sladkou pochúťkou.

Napriek tomu, že koronavírus už dva roky vo veľkej miere obmedzuje 
naše životy, nesmieme zabúdať na naše tradície. Dúfame, že o rok toto 
podujatie už bude sprevádzať hudba, spev a hlavne tu budú prítomní 
Orvišťania.

Adela Jankechová

redakcia ON

Foto: Pavol Paulovič

Očami občana

Vianočné sviatky - najkrajšie sviatky v roku, boli opäť dosť smutné.

Kostolík vyzdobený - okolie tiež, ale ľudí v ňom ako šafranu. Po omši sa 
rýchlo vytratia domov, dezinfekciou sa vystriekajú od hlavy až do nôh! 
Všade stále panuje obava, nostalgia. Slovo „pandémia“ sa skloňuje vo 
všetkých pádoch a je už zatracované na celom svete. Zákazy, príkazy sa 
menia zo dňa na deň. Dakedy mám pocit, že aj tí, čo ich vydali, sa v nich už 
nevyznajú.

Tá pravá vianočná atmosféra mi chýba. A som presvedčená, že aj 
ostatným ľuďom. Keď kostol bol plný a všetci spievali vianočné koledy...

Prišli aj „ročáci“ – ľudia, ktorí chodili do kostola iba na Vianoce. 
Blahoželali si, rozprávali sa, a nikam sa nenáhlili. Vyžaroval z nich pokoj, 
láska a boli šťastní. Je smutné, že väčšina ich prestáva veriť, že sa to raz 
všetko vráti do starých koľají.

Chýbajú mi najmä krásne koncerty, ktoré sa konali v našom kostolíku, a 
agapé, pri ktorom sme sa spoznávali a rozprávali o všedných starostiach a 
radostiach. Dôležité je, aby sme nestrácali nádej, viac sa modlili a boli 
jeden k druhému ohľaduplní.

Prajem sebe aj všetkým ľuďom na svete, aby sa čoskoro dožili opäť 
krásnych, pokojných dní plných radosti, lásky a bežného života.

Verím, že s trpezlivosťou a  Božou pomocou to zvládneme!

Mária Šišková

Michalová

Nepodceňujme koronu

Korona ešte stále zúri, všetci jej máme plné zuby.

Sme nervózni, ťažko to zvládame -

preto každý deň sa ruženec modlíme.

Prosíme Ježiša - by nás ochránil a koronu odvrátil.

Aj anjeli sú už unavení, lietajú nad nami celé noci i dni.

Chránia nás všetci svätí, koronu zaženú a budeme zdraví.

Verím, že ju zdoláme a nový rok v zdraví a pokoji začneme.

Veľa chorôb sme sa očkovaním zbavili,

prečo by sme aj koronu tak neporazili.

Je mi ľúto starých - čo už čosi prežili,

ale viac mladých - čo si ešte nič neužili.

Ľudia sa izolujú a spoločenské podujatia nefungujú.

Deti sa málo stretávajú, a preto pri počítačoch vysedávajú.

Žijú medzi nami

Paulína Paulovičová

Vo Viničnom sa v dňoch 12.-13. marca konali halové Majstrovstvá SR v 
lukostreľbe. Náš región mal v tejto súťaži zastúpenie v divízii olympijský 
luk. V kategórii dievčat do 14 rokov sa predstavila Paulína Paulovičová z 
Veľkého Orvišťa, ktorá získala zlatú medailu a titul majsterky SR.

Táto strelkyňa reprezentuje klub SPORTAcademy Hlohovec, ktorý 
napriek tomu, že existuje krátko, vychováva v mládežníckych kategóriách 
viaceré talenty. Pred najdôležitejšími pretekmi nebola Paulína 
Paulovičová favoritkou na najcennejší kov, ale v elimináciách ukázala 
najpevnejšie nervy a napokon jednoznačne zvíťazila.

Zaujímavosťou je, že Paulína sa venuje lukostreľbe len rok. Luk držala 
prvýkrát v ruke 15. marca 2021 a to, že tento výsledok nie je náhoda 

potvrdila aj v nasledujúcich 
pretekoch v Banskej Bystrici, 
kde v seriáli Slovenského 
pohára obsadila celkové 
druhé miesto. Letnú časť 
lukostreleckej ligy začala 
ďa lš ím pr venstvom na 
pretekoch vo Viničnom. A na 
záver môžeme dodať, že 
p o k i a ľ  j e j  v y d r ž í 
entuziazmus a zdravie, tak 
d o  b u d ú c n a  m ô ž e m e 
čakávať ďalšie výborné 
výsledky. 

Zdroj: Redakcia Piešťanský 
týždeň, 18. marca 2022

Tomáš Horňanský

Tomáško Horňanský navštevuje Základnú umeleckú školu v Piešťanoch, 
tanečný odbor pod vedením pani učiteľky Mgr. Dagmar Kuběnovej. 
Tancuje v detskom  folklórnom súbore Striebornička.

Po dlhšej koronovej prestávke sa dňa 9.4.2022 konala v Starej Turej súťaž 

Korona je zlá choroba, ale vravia, že zaočkovaný ju ľahšie zdolá.

O korone viem ja svoje, veľa zla narobila v rodine mojej.

Preto rešpekt pred ňou majme a nikdy ju nepodceňujme!!!

Mária Šišková

Michalová

Tomáško Horňanský (v poradí piaty zľava)Tomáško Horňanský (v poradí piaty zľava)Tomáško Horňanský (v poradí piaty zľava)

M I A  F EST I VA L .  Ta n e c  s 
p a l i c a m i ,  s  k t o r ý m 
Striebornička súťažila vyhral 
I. miesto. Chlapci mali vrtké 
nôžky, skákali s palicami a 
tancovali odzemky. V súťaži 
chlapci ukázali lásku k tancu a 
k folklóru.

To m á š k o v i  a  c e l é m u 
t a n e č n é m u  s ú b o r u 
Striebornička blahoželáme a 
p r a j e m e  v e ľ a  ď a l š í c h 
úspechov.

      
Mgr. Elena Horňanská

sociálna komisia

 

Tomáško Horňanský (v 
poradí piaty zľava)

Denisa Gabrišová

Ten, kto si prečítal článok v 17. čísle Piešťanského týždňa z 26. apríla 2022 
pod názvom Piešťanské spevácke talenty nahrali pieseň s Martinom 
Madejom, isto netušil, že jednou z desiatich talentovaných spevákov je aj 
p. Bc. Denisa Gabrišová,  rod. Nedorostová, ktorá býva v našej obci 8 
rokov.

Spýtala som sa, aké boli jej začiatky, skúsenosti s nahrávaním a aké má 
plány do budúcnosti.

Kedy si začala so spievaním?

Od malička som milovala spev, herectvo, tanec. Najprv v škôlke, potom aj 
na základnej škole som rada spievala, recitovala a zúčastňovala som sa na 
rôznych súťažiach v speve a tanci. Láska k umeniu pretrvala, a tak nebolo 
pre mňa ťažké vybrať si strednú školu. Dostala som sa na súkromné 
muzikálové gymnázium v Bratislave, ktoré som úspešne ukončila 
maturitou v roku 2008. Ďakujem mojim rodičom, že mi verili a podporovali 
ma.

A prvé úspechy?

V rámci školy som pôsobila v rôznych muzikáloch, ako napríklad 
Čarodejník a strašidielka, Zo života hmyzu, Pipi dlhá pančucha, Popoluška 
a muzikál Pomáda. Vďaka škole som si pomaličky začala plniť svoje sny. 
Nabrala som skúsenosti, ktoré mi do života dali naozaj veľa pre moje 
ďalšie smerovanie.

Aké boli Tvoje ďalšie kroky?

Neskôr som začala študovať na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre 
odbor Hudobno-dramatické umenie. A opäť som dostala možnosť pôsobiť 
v muzikáli Ples upírov, ktorý mal obrovský úspech. Bol výnimočný tým, že 
spevákov a zbor doprevádzal živý orchester. Po skončení vysokej školy v 
roku 2012 prišli iné skúsenosti, ako napríklad komparz v televíznych 
seriáloch, napr. Klan, Rodinné prípady.

Neskôr som si založila rodinu, spolu s manželom Danielom sme sa usadili 
vo Veľkom Orvišti, odkiaľ pochádza i môj otec Ľubomír. Máme dve krásne, 
zdravé deti – 4-ročného Dávidka a 1-ročnú Dominiku. 

Ale čo kariéra?

Ako čas plynul, začalo mi toto všetko chýbať.... 

Jedného dňa ma oslovila ponuka pôsobiť v pripravovanom muzikáli 
Neberte nám princeznú, ktorý bude mať premiéru v októbri 2022 v Dome 
umenia v Piešťanoch. Tento muzikál pripravuje Súkromná základná 
umelecká  škola v Piešťanoch. A tu to celé začalo...

Začala som chodiť na hodiny spevu k úžasnej pani učiteľke Ivetke 
Danielovej. Práve ona ma oslovila s ponukou ísť nahrať pesničku v rámci 
zboru na pripravovaný Európsky olympijský festival mládeže. Musím 
poznamenať, že sa jedná o pieseň v anglickom jazyku.

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Foto: Pavol PaulovičFoto: Pavol PaulovičFoto: Pavol Paulovič

Foto: autorFoto: autorFoto: autor
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Máj bol vztýčený bez prítomnosti ľudí

Tradičné stavanie mája je v našej obci každý rok sprevádzané veselou 
hudbou a tancom. Ľudové zvyklosti však museli ísť z veľkej časti aj tento 
rok bokom. Symbolický máj bol vztýčený v piatok 29. apríla. Stojí na 

námestí obce, hrdo sa vypína a celý mesiac bude krášliť našu obec. Jeho 
vztýčenie sa ale udialo bez účasti ľudí a bez kultúrneho programu. 
Skrášlený bol farebnými stuhami. Zdobenie mája pripadlo deťom z našej 
Základnej a Materskej školy. Tie si zdobenie spríjemnili spievaním veselých 
pesničiek. Odmenené boli sladkou pochúťkou.

Napriek tomu, že koronavírus už dva roky vo veľkej miere obmedzuje 
naše životy, nesmieme zabúdať na naše tradície. Dúfame, že o rok toto 
podujatie už bude sprevádzať hudba, spev a hlavne tu budú prítomní 
Orvišťania.

Adela Jankechová

redakcia ON

Foto: Pavol Paulovič

Očami občana

Vianočné sviatky - najkrajšie sviatky v roku, boli opäť dosť smutné.

Kostolík vyzdobený - okolie tiež, ale ľudí v ňom ako šafranu. Po omši sa 
rýchlo vytratia domov, dezinfekciou sa vystriekajú od hlavy až do nôh! 
Všade stále panuje obava, nostalgia. Slovo „pandémia“ sa skloňuje vo 
všetkých pádoch a je už zatracované na celom svete. Zákazy, príkazy sa 
menia zo dňa na deň. Dakedy mám pocit, že aj tí, čo ich vydali, sa v nich už 
nevyznajú.

Tá pravá vianočná atmosféra mi chýba. A som presvedčená, že aj 
ostatným ľuďom. Keď kostol bol plný a všetci spievali vianočné koledy...

Prišli aj „ročáci“ – ľudia, ktorí chodili do kostola iba na Vianoce. 
Blahoželali si, rozprávali sa, a nikam sa nenáhlili. Vyžaroval z nich pokoj, 
láska a boli šťastní. Je smutné, že väčšina ich prestáva veriť, že sa to raz 
všetko vráti do starých koľají.

Chýbajú mi najmä krásne koncerty, ktoré sa konali v našom kostolíku, a 
agapé, pri ktorom sme sa spoznávali a rozprávali o všedných starostiach a 
radostiach. Dôležité je, aby sme nestrácali nádej, viac sa modlili a boli 
jeden k druhému ohľaduplní.

Prajem sebe aj všetkým ľuďom na svete, aby sa čoskoro dožili opäť 
krásnych, pokojných dní plných radosti, lásky a bežného života.

Verím, že s trpezlivosťou a  Božou pomocou to zvládneme!

Mária Šišková

Michalová

Nepodceňujme koronu

Korona ešte stále zúri, všetci jej máme plné zuby.

Sme nervózni, ťažko to zvládame -

preto každý deň sa ruženec modlíme.

Prosíme Ježiša - by nás ochránil a koronu odvrátil.

Aj anjeli sú už unavení, lietajú nad nami celé noci i dni.

Chránia nás všetci svätí, koronu zaženú a budeme zdraví.

Verím, že ju zdoláme a nový rok v zdraví a pokoji začneme.

Veľa chorôb sme sa očkovaním zbavili,

prečo by sme aj koronu tak neporazili.

Je mi ľúto starých - čo už čosi prežili,

ale viac mladých - čo si ešte nič neužili.

Ľudia sa izolujú a spoločenské podujatia nefungujú.

Deti sa málo stretávajú, a preto pri počítačoch vysedávajú.

Žijú medzi nami

Paulína Paulovičová

Vo Viničnom sa v dňoch 12.-13. marca konali halové Majstrovstvá SR v 
lukostreľbe. Náš región mal v tejto súťaži zastúpenie v divízii olympijský 
luk. V kategórii dievčat do 14 rokov sa predstavila Paulína Paulovičová z 
Veľkého Orvišťa, ktorá získala zlatú medailu a titul majsterky SR.

Táto strelkyňa reprezentuje klub SPORTAcademy Hlohovec, ktorý 
napriek tomu, že existuje krátko, vychováva v mládežníckych kategóriách 
viaceré talenty. Pred najdôležitejšími pretekmi nebola Paulína 
Paulovičová favoritkou na najcennejší kov, ale v elimináciách ukázala 
najpevnejšie nervy a napokon jednoznačne zvíťazila.

Zaujímavosťou je, že Paulína sa venuje lukostreľbe len rok. Luk držala 
prvýkrát v ruke 15. marca 2021 a to, že tento výsledok nie je náhoda 

potvrdila aj v nasledujúcich 
pretekoch v Banskej Bystrici, 
kde v seriáli Slovenského 
pohára obsadila celkové 
druhé miesto. Letnú časť 
lukostreleckej ligy začala 
ďa lš ím pr venstvom na 
pretekoch vo Viničnom. A na 
záver môžeme dodať, že 
p o k i a ľ  j e j  v y d r ž í 
entuziazmus a zdravie, tak 
d o  b u d ú c n a  m ô ž e m e 
čakávať ďalšie výborné 
výsledky. 

Zdroj: Redakcia Piešťanský 
týždeň, 18. marca 2022

Tomáš Horňanský

Tomáško Horňanský navštevuje Základnú umeleckú školu v Piešťanoch, 
tanečný odbor pod vedením pani učiteľky Mgr. Dagmar Kuběnovej. 
Tancuje v detskom  folklórnom súbore Striebornička.

Po dlhšej koronovej prestávke sa dňa 9.4.2022 konala v Starej Turej súťaž 

Korona je zlá choroba, ale vravia, že zaočkovaný ju ľahšie zdolá.

O korone viem ja svoje, veľa zla narobila v rodine mojej.

Preto rešpekt pred ňou majme a nikdy ju nepodceňujme!!!

Mária Šišková

Michalová

Tomáško Horňanský (v poradí piaty zľava)Tomáško Horňanský (v poradí piaty zľava)Tomáško Horňanský (v poradí piaty zľava)

M I A  F EST I VA L .  Ta n e c  s 
p a l i c a m i ,  s  k t o r ý m 
Striebornička súťažila vyhral 
I. miesto. Chlapci mali vrtké 
nôžky, skákali s palicami a 
tancovali odzemky. V súťaži 
chlapci ukázali lásku k tancu a 
k folklóru.

To m á š k o v i  a  c e l é m u 
t a n e č n é m u  s ú b o r u 
Striebornička blahoželáme a 
p r a j e m e  v e ľ a  ď a l š í c h 
úspechov.

      
Mgr. Elena Horňanská

sociálna komisia

 

Tomáško Horňanský (v 
poradí piaty zľava)

Denisa Gabrišová

Ten, kto si prečítal článok v 17. čísle Piešťanského týždňa z 26. apríla 2022 
pod názvom Piešťanské spevácke talenty nahrali pieseň s Martinom 
Madejom, isto netušil, že jednou z desiatich talentovaných spevákov je aj 
p. Bc. Denisa Gabrišová,  rod. Nedorostová, ktorá býva v našej obci 8 
rokov.

Spýtala som sa, aké boli jej začiatky, skúsenosti s nahrávaním a aké má 
plány do budúcnosti.

Kedy si začala so spievaním?

Od malička som milovala spev, herectvo, tanec. Najprv v škôlke, potom aj 
na základnej škole som rada spievala, recitovala a zúčastňovala som sa na 
rôznych súťažiach v speve a tanci. Láska k umeniu pretrvala, a tak nebolo 
pre mňa ťažké vybrať si strednú školu. Dostala som sa na súkromné 
muzikálové gymnázium v Bratislave, ktoré som úspešne ukončila 
maturitou v roku 2008. Ďakujem mojim rodičom, že mi verili a podporovali 
ma.

A prvé úspechy?

V rámci školy som pôsobila v rôznych muzikáloch, ako napríklad 
Čarodejník a strašidielka, Zo života hmyzu, Pipi dlhá pančucha, Popoluška 
a muzikál Pomáda. Vďaka škole som si pomaličky začala plniť svoje sny. 
Nabrala som skúsenosti, ktoré mi do života dali naozaj veľa pre moje 
ďalšie smerovanie.

Aké boli Tvoje ďalšie kroky?

Neskôr som začala študovať na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre 
odbor Hudobno-dramatické umenie. A opäť som dostala možnosť pôsobiť 
v muzikáli Ples upírov, ktorý mal obrovský úspech. Bol výnimočný tým, že 
spevákov a zbor doprevádzal živý orchester. Po skončení vysokej školy v 
roku 2012 prišli iné skúsenosti, ako napríklad komparz v televíznych 
seriáloch, napr. Klan, Rodinné prípady.

Neskôr som si založila rodinu, spolu s manželom Danielom sme sa usadili 
vo Veľkom Orvišti, odkiaľ pochádza i môj otec Ľubomír. Máme dve krásne, 
zdravé deti – 4-ročného Dávidka a 1-ročnú Dominiku. 

Ale čo kariéra?

Ako čas plynul, začalo mi toto všetko chýbať.... 

Jedného dňa ma oslovila ponuka pôsobiť v pripravovanom muzikáli 
Neberte nám princeznú, ktorý bude mať premiéru v októbri 2022 v Dome 
umenia v Piešťanoch. Tento muzikál pripravuje Súkromná základná 
umelecká  škola v Piešťanoch. A tu to celé začalo...

Začala som chodiť na hodiny spevu k úžasnej pani učiteľke Ivetke 
Danielovej. Práve ona ma oslovila s ponukou ísť nahrať pesničku v rámci 
zboru na pripravovaný Európsky olympijský festival mládeže. Musím 
poznamenať, že sa jedná o pieseň v anglickom jazyku.

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Foto: Pavol PaulovičFoto: Pavol PaulovičFoto: Pavol Paulovič
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MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Aká to bola pre teba skúsenosť – spievať v zbore?

Niekto by mohol povedať, že je to len zbor, ale práve práca v tíme je 
náročná, netreba ju podceňovať. Zbor tvorí viacej jednotlivcov, ktorí však 
musia tvoriť jeden komplexný celok. Jednotlivec nemôže vyniknúť, je to 
skupinová práca a aj malá chybička môže pokaziť výsledok celého 
kolektívu. V zbore nás bolo 10 ľudí, navzájom sme sa nepoznali, pretože 
počas roka chodíme na hodiny individuálne. Na celú prípravu sme mali 
naozaj veľmi krátky čas.  Cvičili sme to spolu len jeden deň,  a aj to hodinu,  
a o dva dni nato sa išlo nahrávať do Serede. Naozaj to bolo také nečakané, 
ale o to viac zaujímavé pre mňa. Spoznala som nových ľudí a veľmi 
talentovaných.  

A aké bolo stretnutie s Martinom Madejom?

Vo štvrtok 21. apríla sme sa zúčastnili v hudobnom štúdiu v Seredi spolu 
s p. učiteľkou Danielovou na nahrávaní piesne určenej na Európsky 
olympijský festival mládeže, ktorý sa bude konať v júli v Banskej Bystrici. 
Nahrávanie sa konalo v spolupráci EYOF Banská Bystrica. Zaspievali sme si 
aj s Martinom Madejom, čo bol môj ďalší nezabudnuteľný zážitok. 
Vysvetlil nám, čo od nás očakáva a my sme ho samozrejme nesklamali. 
Naozaj bol milo prekvapený, že za taký krátky čas sme sa to všetko naučili,  
a preto sme to aj pomerne rýchlo nahrali.

Čo by si povedala na záver?

Toto je pre mňa už samotný úspech, že aj počas materskej a starostlivosti 
o dve malé deti si viem nájsť čas a venovať sa tomu, čo ma naozaj baví a 
zdokonaľovať sa. Čakajú ma ešte mesiace veľkej driny a skúšania 
pripravovaného muzikálu. Bude to určite časovo veľmi náročné. 
Samozrejme musím aj spomenúť, že bez podpory a pomoci manžela, 

rodičov a svokrovcov by 
sa to nedalo zvládnuť. 
Veľmi mi pomáhajú,  za čo 
im aj takto verejne chcem 
poďakovať. 

No a na záver ... Určite 
sa chcem ďalej venovať 
t o m u ,  č o  s o m 
vyštudovala, čo ma baví -  
spevu, herectvu a tancu. 
Ak chce človek v živote 
niečo dosiahnuť, musí si 
ísť za svojím snom.

Ďakujem a prajem Ti 
splnenie tvojich snov, v 
dobrom zdraví a v kruhu 
rodiny.

Ing. Mária Glasnáková

redakcia ON

Vianoce

Ako býva tradíciou v každom roku, tak sme sa i v našej materskej škole 
pripravili na Vianoce už štyri týždne dopredu. Našim škôlkarom vyčaril 
iskričky v ich očiach veľký adventný kalendár už 1. decembra. Každý deň si 
v ňom našli malú pozornosť alebo rôzne zábavné úlohy, ktoré im precvičili 
hlavičky.

Materská škola v spolupráci s rodičmi usporiadala vianočné trhy v 
priestoroch materskej školy za prísnych hygienických opatrení. Tu si mohli 
rodičia a ich rodinní príslušníci kúpiť ozdoby, sviečky, medovníčky, koláčiky 
a rôzne vianočné dekorácie a prispieť tak pre deti materskej školy. 
Ďakujeme všetkým za úžasnú spoluprácu, materiálne i finančné 
príspevky.

Te n t o  r o k  “ M i k u l á š “ 
navšt ív i l  det i  pr iamo v 
priestoroch materskej školy. 
Privítali ho básničkami a 
p e s n i č ka m i .  D e ť o m  s a 
rozžiar i l i  očká,  keď ich 
obdaroval balíčkami plnými 
prekvapení. Touto cestou 
ď a k u j e m e  p á n o v i 
Miroslavovi Folajtarovi za 
pomoc pri realizácii tejto 
akcie.

Dňa 10. decembra sa deti 
zapojili do charitatívnej 
akcie “Koľko lásky sa zmestí 
do krabice od topánok“.  
Zúčastnili sa pri výrobe 
d a r č e k o v  a  s a m é  s a 
presvedčili, že sa do krabice 
zmestí veľmi veľa. Opatrne 
tam poukladali „veľa lásky“ v 

podobe niečoho sladkého, voňavého, niečoho na čítanie, zahriatie a 
pamiatku. Táto krabica putovala do CSS senior Modrová.

Týždeň pred Vianocami sa deti tešili, že si môžu ozdobiť vianočný 
stromček. Ich radosť bola o to väčšia, že ho mohli ozdobiť dvakrát. Prvý raz 
ozdobili stromček obalmi z mliečnych výrobkov z vďaky kravičkám, že nám 
dávajú mlieko, ktoré malé deti veľmi potrebujú. Samozrejme, 
stromčekom sme chceli potešiť našu virtuálne adoptovanú kravičku Lujzu, 

ktorej sme zaslali obrázok ozdobeného stromčeka. Druhý raz ozdobili 
stromček striebornými guľami, girlandou, vianočnou hviezdou a 
farebnými svetielkami. Pred vianočnými prázdninami si pod ním deti našli 
kopec nových hračiek, vzdelávacích aktivít, kníh, bábik. Radosti nebolo 
konca kraja. Hrali by sa s nimi od rána do večera. Všetky dary „Ježiško“ 
zakúpil za pomoci rodičov  a projektu, do ktorého sa zapojila naša 
materská škola.

Alica Kováčiková

učiteľka MŠ

Návšteva „Mini farmy“

Počas slnečnej januárovej vychádzky v našej obci mali deti možnosť 
navštíviť mini farmu v blízkosti materskej školy. Majitelia nám veľmi radi 
poukazovali všetkých zvieracích obyvateľov. Deti sa dozvedeli, čo jedia 
ovečky a ako sa o ne treba starať. Samé ich aj nakŕmili suchým chlebom. 
Spoločne sme sledovali jednodňové jahniatko, ktoré sa túlilo k mamičke. 
Deti s úžasom pozorovali kŕmenie pštrosov, počúvali ich dorozumievanie 

z v l á š t n y m i  d u n i v ý m i 
z v u k m i .  P á n  f a r m á r 
p r i n i e s o l  n a  u k á ž k u 
ozajstné pštrosie vajce, 
ktoré si deti z veľkým 
záujmom obzreli a opatrne 
ohmatali. Navštívili sme aj 
kozy, veľké čierne prasiatko 
a koníky. Pani farmárka 
nám o nich prezradila veľa 
zauj ímavost í  a  deťom 
zodpovedala ich zvedavé 
o tá z k y.  O  p á r  d n í  o d 
maj i te ľov  farmy naša 
materská škola dostala 
darom pštrosie vajce, vo 
forme výdušku. Ďakujeme.

Alica Kováčiková

učiteľka MŠ

Naše aktivity

Cieľom našej materskej školy je všestranný rozvoj detí, preto  dbáme na 
rozvoj kognitívnych schopností, venujeme sa aj rôznym umeleckým 
aktivitám, zapájame sa do výtvarných súťaží, nacvičujeme divadielka a 
vystúpenia, športujeme, pripravujeme rôzne bádateľské aktivity a 
experimenty, chodíme a pozorujeme okolitú prírodu a učíme sa triediť 
odpad.

Zapojili sme sa do týchto výtvarných súťaží: „Moja rodina“ - 
organizátorom bola Knižnica v Piešťanoch; „Obrázok pre Darinku“ - 
celoslovenská výtvarná súťaž detí predškolského veku; „Žitnoostrovská 
pastelka 2022“ - organizátorom bol Trnavský samosprávny kraj a 

Žitnoostrovské osvetové stredisko; „Vesmír očami detí“ - organizátorom 
bola Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Zapojili sme sa aj do 
fotosúťaže s časopisom Stromáčik, pre ktorý sme vyrobili Mandalu z 
prírodnín. Nacvičili sme rozprávku „O dvanástich mesiačikoch“ a 
videozáznam sme zverejnili na našej stránke.

 V novembri som našu materskú školu zapojila do rozvojového projektu 
„Múdre hranie 2“ organizovaného Ministerstvom školstva vedy, výskumu 
a športu SR. Projekt som vypracovala v súlade s plánom školy a z projektu 
nám bol poskytnutý finančný príspevok 500,- eur, ktorý som použila na 
kúpu didaktických pomôcok, detských interaktívnych kníh, hračiek a 
stavebníc.

V polovici februára sme usporiadali v škôlke Karneval. Počas karnevalu 
deti predstavili svoje masky, zasúťažili  si, zatancovali si a dosýta sa 
vybláznili. Karneval sme ukončili malou hostinou, na ktorej sa podávalo 
ovocie a sladká odmena.

Mgr. Edita Lukáčiková

riaditeľka MŠ

Marec - mesiac knihy

Počas marca Mesiaca knihy sme navštívili našu obecnú knižnicu, v ktorej 
si deti mali možnosť prelistovať rozprávkové knižky a vypočuť príbeh o 
Super hrdinoch. Do škôlky si deti priniesli aj svoje obľúbené rozprávkové 
knižky a predstavili ich kamarátom.

V polovici marca som sa s deťmi vydala na týždňovú „Cestu do 
rozprávky,“ každý deň v kostýme inej rozprávkovej bytosti. Vyrozprávala 
som jej príbeh a pripravila pre deti rôzne úlohy súvisiace s prezentovanou 
rozprávkou. V pondelok priskákala pehavá Pipi dlhá pančucha, v utorok 
prišla Zlá kráľovná z rozprávky o Snehulienke s otráveným jablkom a 
čarovným zrkadlom, v stredu pricupital Janko Hraško s veľkou varechou a 
ešte väčším hrncom a poobede pani učiteľka Alicka s deťmi počítala 
rozkotúľaný hrášok, vo štvrtok bola zjedená Červená Čiapočka a stará 
mama vlkom a v piatok  kde sa vzal, tu sa vzal, objavil sa Kocúr v čižmách.

Na začiatku mesiaca apríl sme ešte v rámci Mesiaca knihy navštívili 
Mestskú knižnicu mesta Piešťany. Deti si prezreli výstavu Rozprávkovej 
krajiny, ktorá bola inštalovaná pri príležitosti festivalu Zázračný oriešok. 

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI
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Aká to bola pre teba skúsenosť – spievať v zbore?

Niekto by mohol povedať, že je to len zbor, ale práve práca v tíme je 
náročná, netreba ju podceňovať. Zbor tvorí viacej jednotlivcov, ktorí však 
musia tvoriť jeden komplexný celok. Jednotlivec nemôže vyniknúť, je to 
skupinová práca a aj malá chybička môže pokaziť výsledok celého 
kolektívu. V zbore nás bolo 10 ľudí, navzájom sme sa nepoznali, pretože 
počas roka chodíme na hodiny individuálne. Na celú prípravu sme mali 
naozaj veľmi krátky čas.  Cvičili sme to spolu len jeden deň,  a aj to hodinu,  
a o dva dni nato sa išlo nahrávať do Serede. Naozaj to bolo také nečakané, 
ale o to viac zaujímavé pre mňa. Spoznala som nových ľudí a veľmi 
talentovaných.  

A aké bolo stretnutie s Martinom Madejom?

Vo štvrtok 21. apríla sme sa zúčastnili v hudobnom štúdiu v Seredi spolu 
s p. učiteľkou Danielovou na nahrávaní piesne určenej na Európsky 
olympijský festival mládeže, ktorý sa bude konať v júli v Banskej Bystrici. 
Nahrávanie sa konalo v spolupráci EYOF Banská Bystrica. Zaspievali sme si 
aj s Martinom Madejom, čo bol môj ďalší nezabudnuteľný zážitok. 
Vysvetlil nám, čo od nás očakáva a my sme ho samozrejme nesklamali. 
Naozaj bol milo prekvapený, že za taký krátky čas sme sa to všetko naučili,  
a preto sme to aj pomerne rýchlo nahrali.

Čo by si povedala na záver?

Toto je pre mňa už samotný úspech, že aj počas materskej a starostlivosti 
o dve malé deti si viem nájsť čas a venovať sa tomu, čo ma naozaj baví a 
zdokonaľovať sa. Čakajú ma ešte mesiace veľkej driny a skúšania 
pripravovaného muzikálu. Bude to určite časovo veľmi náročné. 
Samozrejme musím aj spomenúť, že bez podpory a pomoci manžela, 

rodičov a svokrovcov by 
sa to nedalo zvládnuť. 
Veľmi mi pomáhajú,  za čo 
im aj takto verejne chcem 
poďakovať. 

No a na záver ... Určite 
sa chcem ďalej venovať 
t o m u ,  č o  s o m 
vyštudovala, čo ma baví -  
spevu, herectvu a tancu. 
Ak chce človek v živote 
niečo dosiahnuť, musí si 
ísť za svojím snom.

Ďakujem a prajem Ti 
splnenie tvojich snov, v 
dobrom zdraví a v kruhu 
rodiny.

Ing. Mária Glasnáková

redakcia ON

Vianoce

Ako býva tradíciou v každom roku, tak sme sa i v našej materskej škole 
pripravili na Vianoce už štyri týždne dopredu. Našim škôlkarom vyčaril 
iskričky v ich očiach veľký adventný kalendár už 1. decembra. Každý deň si 
v ňom našli malú pozornosť alebo rôzne zábavné úlohy, ktoré im precvičili 
hlavičky.

Materská škola v spolupráci s rodičmi usporiadala vianočné trhy v 
priestoroch materskej školy za prísnych hygienických opatrení. Tu si mohli 
rodičia a ich rodinní príslušníci kúpiť ozdoby, sviečky, medovníčky, koláčiky 
a rôzne vianočné dekorácie a prispieť tak pre deti materskej školy. 
Ďakujeme všetkým za úžasnú spoluprácu, materiálne i finančné 
príspevky.

Te n t o  r o k  “ M i k u l á š “ 
navšt ív i l  det i  pr iamo v 
priestoroch materskej školy. 
Privítali ho básničkami a 
p e s n i č ka m i .  D e ť o m  s a 
rozžiar i l i  očká,  keď ich 
obdaroval balíčkami plnými 
prekvapení. Touto cestou 
ď a k u j e m e  p á n o v i 
Miroslavovi Folajtarovi za 
pomoc pri realizácii tejto 
akcie.

Dňa 10. decembra sa deti 
zapojili do charitatívnej 
akcie “Koľko lásky sa zmestí 
do krabice od topánok“.  
Zúčastnili sa pri výrobe 
d a r č e k o v  a  s a m é  s a 
presvedčili, že sa do krabice 
zmestí veľmi veľa. Opatrne 
tam poukladali „veľa lásky“ v 

podobe niečoho sladkého, voňavého, niečoho na čítanie, zahriatie a 
pamiatku. Táto krabica putovala do CSS senior Modrová.

Týždeň pred Vianocami sa deti tešili, že si môžu ozdobiť vianočný 
stromček. Ich radosť bola o to väčšia, že ho mohli ozdobiť dvakrát. Prvý raz 
ozdobili stromček obalmi z mliečnych výrobkov z vďaky kravičkám, že nám 
dávajú mlieko, ktoré malé deti veľmi potrebujú. Samozrejme, 
stromčekom sme chceli potešiť našu virtuálne adoptovanú kravičku Lujzu, 

ktorej sme zaslali obrázok ozdobeného stromčeka. Druhý raz ozdobili 
stromček striebornými guľami, girlandou, vianočnou hviezdou a 
farebnými svetielkami. Pred vianočnými prázdninami si pod ním deti našli 
kopec nových hračiek, vzdelávacích aktivít, kníh, bábik. Radosti nebolo 
konca kraja. Hrali by sa s nimi od rána do večera. Všetky dary „Ježiško“ 
zakúpil za pomoci rodičov  a projektu, do ktorého sa zapojila naša 
materská škola.

Alica Kováčiková

učiteľka MŠ

Návšteva „Mini farmy“

Počas slnečnej januárovej vychádzky v našej obci mali deti možnosť 
navštíviť mini farmu v blízkosti materskej školy. Majitelia nám veľmi radi 
poukazovali všetkých zvieracích obyvateľov. Deti sa dozvedeli, čo jedia 
ovečky a ako sa o ne treba starať. Samé ich aj nakŕmili suchým chlebom. 
Spoločne sme sledovali jednodňové jahniatko, ktoré sa túlilo k mamičke. 
Deti s úžasom pozorovali kŕmenie pštrosov, počúvali ich dorozumievanie 

z v l á š t n y m i  d u n i v ý m i 
z v u k m i .  P á n  f a r m á r 
p r i n i e s o l  n a  u k á ž k u 
ozajstné pštrosie vajce, 
ktoré si deti z veľkým 
záujmom obzreli a opatrne 
ohmatali. Navštívili sme aj 
kozy, veľké čierne prasiatko 
a koníky. Pani farmárka 
nám o nich prezradila veľa 
zauj ímavost í  a  deťom 
zodpovedala ich zvedavé 
o tá z k y.  O  p á r  d n í  o d 
maj i te ľov  farmy naša 
materská škola dostala 
darom pštrosie vajce, vo 
forme výdušku. Ďakujeme.

Alica Kováčiková

učiteľka MŠ

Naše aktivity

Cieľom našej materskej školy je všestranný rozvoj detí, preto  dbáme na 
rozvoj kognitívnych schopností, venujeme sa aj rôznym umeleckým 
aktivitám, zapájame sa do výtvarných súťaží, nacvičujeme divadielka a 
vystúpenia, športujeme, pripravujeme rôzne bádateľské aktivity a 
experimenty, chodíme a pozorujeme okolitú prírodu a učíme sa triediť 
odpad.

Zapojili sme sa do týchto výtvarných súťaží: „Moja rodina“ - 
organizátorom bola Knižnica v Piešťanoch; „Obrázok pre Darinku“ - 
celoslovenská výtvarná súťaž detí predškolského veku; „Žitnoostrovská 
pastelka 2022“ - organizátorom bol Trnavský samosprávny kraj a 

Žitnoostrovské osvetové stredisko; „Vesmír očami detí“ - organizátorom 
bola Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Zapojili sme sa aj do 
fotosúťaže s časopisom Stromáčik, pre ktorý sme vyrobili Mandalu z 
prírodnín. Nacvičili sme rozprávku „O dvanástich mesiačikoch“ a 
videozáznam sme zverejnili na našej stránke.

 V novembri som našu materskú školu zapojila do rozvojového projektu 
„Múdre hranie 2“ organizovaného Ministerstvom školstva vedy, výskumu 
a športu SR. Projekt som vypracovala v súlade s plánom školy a z projektu 
nám bol poskytnutý finančný príspevok 500,- eur, ktorý som použila na 
kúpu didaktických pomôcok, detských interaktívnych kníh, hračiek a 
stavebníc.

V polovici februára sme usporiadali v škôlke Karneval. Počas karnevalu 
deti predstavili svoje masky, zasúťažili  si, zatancovali si a dosýta sa 
vybláznili. Karneval sme ukončili malou hostinou, na ktorej sa podávalo 
ovocie a sladká odmena.

Mgr. Edita Lukáčiková

riaditeľka MŠ

Marec - mesiac knihy

Počas marca Mesiaca knihy sme navštívili našu obecnú knižnicu, v ktorej 
si deti mali možnosť prelistovať rozprávkové knižky a vypočuť príbeh o 
Super hrdinoch. Do škôlky si deti priniesli aj svoje obľúbené rozprávkové 
knižky a predstavili ich kamarátom.

V polovici marca som sa s deťmi vydala na týždňovú „Cestu do 
rozprávky,“ každý deň v kostýme inej rozprávkovej bytosti. Vyrozprávala 
som jej príbeh a pripravila pre deti rôzne úlohy súvisiace s prezentovanou 
rozprávkou. V pondelok priskákala pehavá Pipi dlhá pančucha, v utorok 
prišla Zlá kráľovná z rozprávky o Snehulienke s otráveným jablkom a 
čarovným zrkadlom, v stredu pricupital Janko Hraško s veľkou varechou a 
ešte väčším hrncom a poobede pani učiteľka Alicka s deťmi počítala 
rozkotúľaný hrášok, vo štvrtok bola zjedená Červená Čiapočka a stará 
mama vlkom a v piatok  kde sa vzal, tu sa vzal, objavil sa Kocúr v čižmách.

Na začiatku mesiaca apríl sme ešte v rámci Mesiaca knihy navštívili 
Mestskú knižnicu mesta Piešťany. Deti si prezreli výstavu Rozprávkovej 
krajiny, ktorá bola inštalovaná pri príležitosti festivalu Zázračný oriešok. 

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI
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Ďalšiu výstavu, ktorú si deti v priestoroch knižnice mali možnosť pozrieť, 
bola v podobe výtvarných objektov, masiek, bábok a miniatúrnych 
drevených modelov s využitím prírodných materiálov. Potom si deti 
pozreli divadelnú dramatizáciu predstavenia Divadla SpozaVoza „Ivan a 
mačky“ na motívy knihy Jaroslavy Blažkovej, po predstavení si deti pozreli 
a vyskúšali rekvizity. Na záver si deti v sprievode pracovníka knižnice 
prezreli detské oddelenie s knihami a Múdru ponorku.

Mgr. Edita Lukáčiková

riaditeľka MŠ

Zbierame batérie so Šmudlom

     Naša škola a  škôlka sa zapojila do Eko-výchovného programu 
spoločnosti SEWA , ktorá sa zaoberá zberom elektroodpadu a použitých 
batérií a spoločne s partnermi Daphne, Živica a Naurpack organizujú  pre 
vzdelávacie inštitúcie programy v oblasti zberu a recyklácie odpadu. V 
rámci tohto programu nás navštívila pani lektorka z Daphne inštitútu Mgr. 
Lucia Durguth - Šmudlinka, ktorá deťom vysvetlila postupy triedenia 
odpadu a s tým súvisiacu ochranu prírody a nášho zdravia. Zahrala si s 
deťmi pohybovú hru, v ktorej deti odprezentovali poznané a vyzbierali 
odpad z lesa. Za dvesto kilogramov vyzbieraných batérií budú deti 
odmenené vystúpením kúzelníka. Ďakujeme všetkým občanom obce, 
ktorí nám so zberom batérií pomáhajú. 

     Ďakujeme tiež všetkým rodičom, priateľom školy, pracovníkom 
obce a všetkým podporovateľom, vďaka Vám tvoríme deťom lepšie 
podmienky pre pobyt v materskej škole. 

  

Mgr. Edita Lukáčiková

riaditeľka MŠ

Logická olympiáda pre najmenších

Aj tento rok sa naši predškoláci zúčastnili Logickej olympiády, pod mojím 
vedením absolvovali aj dôkladnú prípravu. Našich šesť predškolákov, tri 
dievčatá a troch chlapcov, čakalo osem logických úloh, ktoré vypracovávali. 
Organizátormi tak ako po minulé roky sú Pedagogická fakulta Prešovskej 
univerzity, CPPPaP v Sabinove a Súkromná základná škola DSA v Prešove. 
Cieľom olympiády je rozvíjať u detí logické myslenie a zručnosti, ktoré 
budú potrebovať pri vstupe do školy. Za účasť naši predškoláci dostali 
diplomy a malý darček.

Mgr. Edita Lukáčiková

riaditeľka MŠ

Veľkonočný zajačik

Príchodom jari prichádza Veľká noc a s ňou aj tradície, na ktoré sa 
pomaly zabúda. Pani učiteľka Alicka sa stala sprievodcom detí týmito 
tradíciami. Oboznámila deti so zvykmi, pripravila rôzne úlohy, aktivity, 
zahrala si s deťmi pohybovú hru „Chodím s korbáčom“ a predstavila 
deťom bašovský kroj, do ktorého sa obliekla.

 

Počas Veľkonočného týždňa deti dostali darom od pána starostu PhDr. 
Pavla Pauloviča dreveného veľkonočného zajačika, ktorého si dotvorili a 
zobrali domov. Deti sa zajačikom veľmi potešili a vytvorili spoločne jednu 
veľkú zajačiu rodinku.

 

 

Touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať pánovi starostovi PhDr. 
Pavlovi Paulovičovi  za spoluprácu, podporu a zveľaďovanie našej 
materskej školy a vytváranie lepších výchovno-vzdelávacích podmienok 
pre našich najmenších.

Mgr. Edita Lukáčiková

riaditeľka MŠ

Výtvarná súťaž - Kreslený  sen

Vo februári 2022 CVČ Ahoj Piešťany vyhlásilo výtvarnú súťaž s názvom 
„Kreslený sen“. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci ZŠ nielen z okresu Piešťan. 
Plagát a propozície sme rozposlali na ZŠ a zverejnili na internete. 
Uzávierka a termín odovzdania prác boli do 31.3.2022. Výtvarné práce 
bolo nutné tentokrát priniesť fyzicky na adresu CVČ Ahoj. 

Hlavnou myšlienkou zadania bolo vyjadriť a zachytiť sen. Sen, ktorý sa 
sníval v noci a zanechal stopu v emóciách. Je veľmi náročné si sen čo i len 
zapamätať, preto o to náročnejšie je túto emóciu znázorniť. Hra v 
dvojzmyselnosti spočívala v tom, že niektorí žiaci kreslili na svoje výtvarné 
práce aj prvky ich tajných túžob a snov.

Podľa propozícií boli žiaci rozdelení do troch kategórií a technika 
prevedenia ľubovoľná. Formát výkresu A4, alebo A3 a možnosť aj 
priestorových prác.

Na adresu nám prišlo 129 krásnych výtvarných prác a dva priestorové 
objekty. Zapojilo sa sedem základných škôl.

Trojčlenná porota mala neľahkú úlohu vyhodnotiť tie najkvalitnejšie 
práce od žiakov. Najviac výkresov mala prvá kategória, a preto sme 
spravodlivo rozdelili túto kategóriu na mladších a starších žiakov. V tretej 
kategórii prišli štyri práce s veľmi nízkou výtvarnou kvalitou, kde sa porota 
rozhodla neudeliť cenu. Hodnotilo sa technické zvládnutie námetu, 
farebné prevedenie a zaujímavá myšlienka. Žiaci mohli svoju prácu opísať 
v skratke na druhej strane výkresu. Názov a opis vždy správne vystihoval 
obsah diela.

Blahoželáme víťazom:

I. kat. 1. miesto: Margaréta Kováčová (6r.), ZŠ Holubyho PN

„Sen o jazdení na lietajúcom koni“

I. kat. 2. miesto: Anabelka Horilová (7r.), ZŠ Holubyho PN

„Sen o príšerke v daždi. Veselá kamarátka“

I. kat. 3. miesto: Veronika 
Menyhartová (7r.), ZŠ Holubyho 
PN

„Sen o chorobách a baciloch“

I. kat. 3. miesto: Janka Suchá 
(7r.), ZŠ s MŠ Veľká Lehota

„Rada snívam o čarovnom lese“

I I .  kat.  1.  miesto: Adelka 
Vavrová (10r.), ZŠ Veľké Orvište

„Lapač mojich snov“

 

I I .  kat .  2 .  miesto :  N ico le 
Nádeník, ZŠ Holubyho PN

„Pokémoni na lúke“

II. kat. 3. miesto: Nelka Tarkošová (9r.), ZŠ Krakovany

Zdroj: CVČ AHOJ Piešťany

Úspech pre našu Základnú  školu vo Veľkom 
Orvišti

Naša škola sa zapojila do zaujímavej súťaže pod názvom: „Čo všetko 
vieme o jablku?“ Šťastie sa na nás usmialo a vyhrali sme ovocné 
stromčeky, kríky a záhradné náradie. Dňa 8.4.2022 sme si cenu prevzali a 
šikovní pracovníci obecného úradu nám pomohli zasadiť stromčeky aj 
ovocné kríky v areáli školy a materskej školy, aby sa z výhry mohli tešiť 
všetky deti. So žiakmi sme si pripravili nástenku na danú tému, viedli sme 

rozhovor o zdravom stravovaní, zahrali sme sa situačné hry. Na hodine 
výtvarnej výchovy si deti s radosťou nakreslili aj namaľovali  veľké červené 
jablká. Pri práci používali rôzne techniky. Verím, že „Deň jablka“ si  všetci 
žiaci patrične užili. Na poslednej vyučovacej hodine sme si tento deň 
spríjemnili spevom a to tak, že si žiaci zaspievali známu ľudovú pieseň: 
Červené jabĺčko.....

Dúfam, že stromčeky budú rásť a onedlho budeme spoločne oberať našu 
prvú úrodu.

PhDr. Katarína Némethová

riaditeľka ZŠ

Foto: autor
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Ďalšiu výstavu, ktorú si deti v priestoroch knižnice mali možnosť pozrieť, 
bola v podobe výtvarných objektov, masiek, bábok a miniatúrnych 
drevených modelov s využitím prírodných materiálov. Potom si deti 
pozreli divadelnú dramatizáciu predstavenia Divadla SpozaVoza „Ivan a 
mačky“ na motívy knihy Jaroslavy Blažkovej, po predstavení si deti pozreli 
a vyskúšali rekvizity. Na záver si deti v sprievode pracovníka knižnice 
prezreli detské oddelenie s knihami a Múdru ponorku.

Mgr. Edita Lukáčiková

riaditeľka MŠ

Zbierame batérie so Šmudlom

     Naša škola a  škôlka sa zapojila do Eko-výchovného programu 
spoločnosti SEWA , ktorá sa zaoberá zberom elektroodpadu a použitých 
batérií a spoločne s partnermi Daphne, Živica a Naurpack organizujú  pre 
vzdelávacie inštitúcie programy v oblasti zberu a recyklácie odpadu. V 
rámci tohto programu nás navštívila pani lektorka z Daphne inštitútu Mgr. 
Lucia Durguth - Šmudlinka, ktorá deťom vysvetlila postupy triedenia 
odpadu a s tým súvisiacu ochranu prírody a nášho zdravia. Zahrala si s 
deťmi pohybovú hru, v ktorej deti odprezentovali poznané a vyzbierali 
odpad z lesa. Za dvesto kilogramov vyzbieraných batérií budú deti 
odmenené vystúpením kúzelníka. Ďakujeme všetkým občanom obce, 
ktorí nám so zberom batérií pomáhajú. 

     Ďakujeme tiež všetkým rodičom, priateľom školy, pracovníkom 
obce a všetkým podporovateľom, vďaka Vám tvoríme deťom lepšie 
podmienky pre pobyt v materskej škole. 

  

Mgr. Edita Lukáčiková

riaditeľka MŠ

Logická olympiáda pre najmenších

Aj tento rok sa naši predškoláci zúčastnili Logickej olympiády, pod mojím 
vedením absolvovali aj dôkladnú prípravu. Našich šesť predškolákov, tri 
dievčatá a troch chlapcov, čakalo osem logických úloh, ktoré vypracovávali. 
Organizátormi tak ako po minulé roky sú Pedagogická fakulta Prešovskej 
univerzity, CPPPaP v Sabinove a Súkromná základná škola DSA v Prešove. 
Cieľom olympiády je rozvíjať u detí logické myslenie a zručnosti, ktoré 
budú potrebovať pri vstupe do školy. Za účasť naši predškoláci dostali 
diplomy a malý darček.

Mgr. Edita Lukáčiková

riaditeľka MŠ

Veľkonočný zajačik
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Veľkonočné básne

Na hodine čítania žiaci 3. a 4. ročníka vymýšľali básne a príbehy na tému 
„Veľká noc“.

 

Veľkonočná báseň

Šibi, ryby, pohodička , prišiel som si po vajíčka.

Veď som zajko aký nik, priniesol som korbáčik.

Milovaná sliepočka, zniesla biele vajíčka.

Ozdobím ich, namaľujem, chlapcom všetky podarujem.

Sabína Mokošová, 4. ročník

Zajačik

Milý zajko ráno vstal, korbáčik si prichystal.

Taký pekný nemá nik, zajko hrdo povedal, na ulicu vybehol a zaspieval 
báseň krátku.

Šibi, ryby, mastné ryby, od korbáča kus koláča. Ja chcem iba máličko, 
veľkonočné vajíčko.

Matej Kupec, 4. ročník

Báseň k Veľkej noci

Všetky dievky pozor dajte, oblievačov nepúšťajte!

Korbáčiky pribiehajú a predlhé konce majú.

Kraslice sa chystajú, do košíčkov padajú.

Oblievači vodu lejú, dievčatá sa prezliekajú.

Neviete, čo bude dnes? Pri stole sa bude jesť.

Už sa končí oblievačka, pre chlapcov to bola hračka.

Dominika Gallayová, 3. ročník

Ako oslavujeme Veľkú noc u nás doma?

Zelený štvrtok trávime vyfukovaním vajíčok a pečením medovníkov. Na 
obed máme špenát, lebo v tento deň sa nesmie jesť mäso. Na Veľký piatok 
vyzdobujeme celý dom vajíčkami, zajačikmi a jarnými kvetmi. Na Bielu 
sobotu s ockom vyrábame korbáče. Veľkonočná nedeľa  patrí chystaniu 
jedla a výslužky pre šibačov. Na Veľkonočný pondelok chodíme s ockom  

po rodine šibať. Skoro ráno vyšibem mamu, sestru a moju babku.

Lukáš Kysela, 3. ročník

PhDr. Katarína Némethová

riaditeľka ZŠ

Zápis prváčikov

„Prvým krokom na ceste k šťastiu je učenie sa.“ (Dalajláma)

Vážení rodičia, milí naši budúci prváčikovia!

Dňa 13. apríla 2022 sa uskutočnil zápis žiakov do 1. ročníka. Rodičia 
zapísali tri dievčatká a troch chlapcov. V prvom rade mi, milí rodičia, 
dovoľte poďakovať sa Vám, že ste Vaše dieťa zapísali práve do našej školy. 
Sme radi, že sa škola rozrastie o ďalších nových  šiestich žiakov- prváčikov.

V našej Základnej škole vo Veľkom Orvišti máme dve triedy, v ktorých sa 
žiaci učia. Po ukončení výučby sa žiaci presúvajú do školského klubu, ktorý 
je pre nich otvorený do 16.00 h.  Spájanie dvoch ročníkov do jednej triedy 
je veľmi náročnou prácou  pre pani učiteľky. Má však aj svoje výhody. 
Malotriedka je vhodná aj pre mimoriadne nadané deti, ale aj pre deti so 
zníženými schopnosťami. Učiteľ má dostatok času a aj možnosť venovať sa 
individuálne každému žiakovi. Najviac sa to, samozrejme, prejavuje u 
prváčikov. Dokážeme žiakom prispôsobiť požadované tempo, príp. zvoľniť 
tempo, a to im klasická škola neumožní.  V našich  triedach vládne 
príjemná rodinná atmosféra. Deti komunikujú prirodzene, nakoľko sa  
medzi sebou patrične dobre poznajú už aj z materskej školy, poznajú pani 
učiteľky, sme tu ako jedna veľká rodina.

Naším cieľom je - samozrejme v spolupráci s rodičmi - vychovávať žiakov 
k zodpovednosti za svoje vzdelávanie, správanie a konanie. Chceme ich 
vyzbrojiť mravnými postojmi, ideálmi a hodnotovým systémom, 
schopnosťami, zručnosťami a vedomosťami,  ktoré sú potrebné a 
nevyhnutné pre úspešný život.

Milí rodičia, veríme, že naplníme všetky Vaše očakávania a Vaše deti 
budú s radosťou  a s úsmevom na tvári navštevovať našu školu. Pre nás to 
bude tým najväčším darom.

PhD. Katarína Némethová

riaditeľka ZŠ

Aktivity v školskom klube detí

S postupnými uvoľňujúcimi pandemickými opatreniami to u nás začalo 
trochu žiť. V decembri starosta obce usporiadal pre deti Mikuláša. 
Mikulášovi sme zarecitovali rôzne básničky.  Deti boli odmenené dvoma 
mikulášskymi balíčkami, jeden dostali od obce, druhý od školy. V školskom 
klube sme si poobede usporiadali Mikulášsky večierok. Deti sa pekne 
zabavili a boli spokojné. Niektorí rodičia poslali občerstvenie pre viacej 
detí, za čo by som im chcela poďakovať. 

Ako inak, ani bez Halloweenu to nešlo. Deti sa pekne zabavili po 
náročných hodinách v lavici. Samozrejme, že sme si vysvetlili, aký má 
význam Sviatok všetkých svätých u nás. Zimné mesiace sme trávili veľmi 
príjemne, počúvali sme vianočné koledy, vyzdobovali školu a vianočný 
stromček. Ak nám to počasie umožnilo, postavili sme si snehuliaka a často 
sme chodili von.

S deťmi vedieme rozhovory o tom, ako trávili sviatky a prázdniny. Vždy sa 
radi podelia o svoje zážitky z domova a pochvália sa. Čo ma veľmi teší, že sú 
ku mne takí otvorení.

V rámci ŠKD sme sa zapojili aj do súťaže „Deň jablka“, vytvorili sme tieto 

krásne diela.

Veľkú noc, tento významný kresťanský sviatok, sme si priblížili formou 
biblických príbehov. Kreatívnu činnosť sme rozvíjali maľovaním na 
drevených zajačikov, ktoré nám priniesol starosta obce. Je úžasné, že na 
nás niekto myslel a spílené stromy takto efektívne využil. Ďakujeme 
šikovnému kutilovi. 

V  apr í l i  sme bo l i  v 
M e s t s ke j  k n i ž n i c i  v 
P i e š ť a n o c h  n a 
predstavení   „ Ivan a 
mačky“.  Organizátori 
podujatia nás sprevádzali 
po knižnici, boli sme sa 
pozrieť v žltej ponorke a 
ukázali nám ich výstavy a 
galérie. Do knižnice sme 
išli mestskou hromadnou 

dopravou, deti boli disciplinované a slušné, ako v autobuse tak i v knižnici. 

Jednou z našich nedávnych aktivít bol DEŇ ZEME. Snažili sme trochu 
prispieť k čistejšiemu prostrediu, v ktorom sa pohybujeme. Taktiež sme sa 
rozprávali o tom, akoby sme  mohli prispieť k tomu, aby sme produkovali 
menej odpadu a tým šetrili našu krajinu. Každé  z deti malo nejaký 
efektívny nápad, niektoré deti i viac. 

Deti sú šikovné a ja ich veľmi chválim.

         
Bc. Zuzana Mihalovičová         

vychovávateľka  v ŠKD

Foto: autor

Život na Záhumní opäť v plnom prúde

Vážení čitatelia, dovoľte, aby som vás informoval o činnostiach RZ 
Záhumnie na sklonku minulého a začiatku tohto roka.

Koncom novembra sme vykonali výlov násady kapra a iných rýb na 
malom rybníku. Z rybníka sme vylovili cca 450 kg kapra, 50 kg bielej ryby, 
potešilo zopár krásnych zubáčov a šťúk. Všetky ryby putovali po zvážení 
rovno do veľkého rybníka. Po dôkladnom vylovení sme sa pustili do 
čistenia malého rybníka od nánosov a sedimentov. Kráčajúci bager sa tam 
zvŕtal skoro celý týždeň, aby sme dosiahli žiadúci efekt. Po následnej 
úprave brehov, odstránení náletových drevín, osadení lavičiek sa malý 
rybník premenil na Trout Land, na ktorom sa začiatkom marca 2022 
usporiadali dvojdňové preteky v love na prívlač. Na premene malého 
rybníka do dnešnej podoby má veľkú zásluhu Marek Palkech, Miloš 
Majerčík, Matej Vavrinec a iní členovia RZ.

Keď to počasie dovolilo, tak členovia RZ Záhumnie si mohli vychutnať 
kvalitnú rybačku počas celej zimy, ktorá kontinuálne pokračuje až do 
týchto dní. Koncom februára sme priviezli prvú tohtoročnú násadu 

pstruha dúhového a sivoňa amerického. Na malom rybníku prebehol v 
prvý marcový víkend Trout maratón, ktorý zúčastnení pretekári 
vychvaľovali až do nebies, nielen preto, že sa jednalo o prvé preteky tohto 
roku, no najmä preto, že neskutočne dobre ryba reagovala na ponúknutú 
nástrahu. Niektorí borci počas 20 minútového kola zdolali aj 22 kusov rýb.

Ďalšie, už tradičné jarné preteky v prívlači, sme mali naplánované na 
začiatok apríla. Koncom marca sme do rybníka napustili 600 kg pstruha a 
preteky konané 2. a 3. apríla sa mohli začať. Jednalo sa o XII. ročník 
pretekov s názvom Jarný pstruh. V sobotu sa pretekov zúčastnilo 98 
pretekárov z celého Slovenska. Preteky vyhral Peter Šenigla zo Skalice, na 
druhom mieste skončil Michal Jedlička z Chtelnice a bronz získal Maroš 
Michalka z Brunoviec.  Ako je na Záhumní zvykom, ocenené boli aj 
pretekárky, ktoré sa veľmi rady na pretekoch predstavili svojou 
šikovnosťou v love na prívlač. Prvá skončila Soňa Predná z Krakovian, 
hneď za ňou Maťa Onofrejová z Banky, na treťom mieste skončila 
Drahomíra Vaňová z Nového mesta nad Váhom. Všetci  najlepší získali 
pamätné poháre podľa poradia, vecné a peňažné dary. Absolútny víťaz 
pretekov si odniesol tradičný bicykel zn. Kellys.

Na nedeľných pretekoch sa zišlo 81 pretekárov, ktorí úspešne bojovali o 
čo najlepší výsledok, ale aj so studeným počasím, ktoré sťažovalo preteky 
po obidva dni. Po dramatickom boji preteky do zdarného konca dotiahol 
Marcel Petrucha z Ivánky pri Dunaji, ktorého veľmi potešil pohár pre 
víťaza a novučičký bicykel. Striebornú priečku si vybojoval Robo Ondrovič 
zo Senice a tretie miesto si vylovil Jozef Belovič z Nitry. V ženskej kategórii 
obhájila prvé miesto zo soboty Soňa Predná, na druhej priečke skončila 
Mirka Schneiderová z Nitry  a bronz pripadol Martine Onofrejovej.

Preteky sa po organizačnej stránke vydarili na jednotku s hviezdičkou, o 
čom svedčia slová uznania zúčastnených pretekárov. Mnohí z nich sa už 
tešia na jesenné preteky, ktoré usporiadame koncom mesiaca september. 
Po pretekoch oba rybníky zostali bohato zarybnené, a tak si mohli dopriať 
kvalitnú rybačku nielen členovia RZ Záhumnie, ale aj široká verejnosť.

Uplynulo zopár dní a už sme opäť intenzívne pripravovali všetko na 
blížiace sa preteky v love kapra pod názvom Orvišťský  šupináč. Pred 
pretekmi sme zarybnili rybník kaprom v množstve 600 kg už tradične z 
rybárstva Pohořelice.

Na preteky sa prezentovalo 54 pretekárov zo Slovenska a dvaja borci 
prišli spoza rieky Moravy. Jednalo sa o našich dobre známych pánov 
rybárov, menovite Zdeněk Jakubčík a Karel Sehnal. Sú nám verní a prišli z 
družobnej obce Šakvice. Po príjemnom zvítaní sa mi priznali, že sa nemohli 
dočkať, kedy si budú môcť prísť zasúťažiť na náš rybník Záhumnie.

Po rannom vylosovaní lovných miest sa o 7:30 h začal boj o najťažšieho 
kapra, ktorý pláva v rybníku. Prvého mierového kapra ulovil Pavol Kadlec, 
a to už štyri minúty po zahájení pretekov. Odmenili sme ho za to kartónom 
kvalitného vína. Najviac mierových kaprov sa počas pretekov podarilo 
vyloviť Andrejovi Chytilovi z Čachtíc. Tento mladý lovec ich zdolal 
jedenásť, za čo obdržal množstvo návnad a nástrah v miešacom vedre. 
Túto cenu do pretekov venoval pán Martin Lipka. Počas pretekov sa 
chytilo 89 mierových kaprov. Toho najťažšieho vylovil Imrich Munka. 
Kapor meral 73cm a jeho váha bola 5,37 kg. Za víťazstvo obdržal dve 
kaprárske udice, 10 kg vrece boiles a pohár pre víťaza. Takisto bude jeho 
meno navždy vyryté na putovný pohár pretekov. Na druhej priečke sa 
umiestnil Michal Plačko, ktorý zdolal kapra 70 cm o hmotnosti 4,80 kg. 
Odmenou mu bola špičková udica ny feeder a organizér pre rybára. Tiež 
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MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA HASIČI, RYBÁRI A ŠPORT

Veľkonočné básne

Na hodine čítania žiaci 3. a 4. ročníka vymýšľali básne a príbehy na tému 
„Veľká noc“.

 

Veľkonočná báseň

Šibi, ryby, pohodička , prišiel som si po vajíčka.

Veď som zajko aký nik, priniesol som korbáčik.

Milovaná sliepočka, zniesla biele vajíčka.

Ozdobím ich, namaľujem, chlapcom všetky podarujem.

Sabína Mokošová, 4. ročník

Zajačik

Milý zajko ráno vstal, korbáčik si prichystal.

Taký pekný nemá nik, zajko hrdo povedal, na ulicu vybehol a zaspieval 
báseň krátku.

Šibi, ryby, mastné ryby, od korbáča kus koláča. Ja chcem iba máličko, 
veľkonočné vajíčko.

Matej Kupec, 4. ročník

Báseň k Veľkej noci

Všetky dievky pozor dajte, oblievačov nepúšťajte!

Korbáčiky pribiehajú a predlhé konce majú.

Kraslice sa chystajú, do košíčkov padajú.

Oblievači vodu lejú, dievčatá sa prezliekajú.

Neviete, čo bude dnes? Pri stole sa bude jesť.

Už sa končí oblievačka, pre chlapcov to bola hračka.

Dominika Gallayová, 3. ročník

Ako oslavujeme Veľkú noc u nás doma?

Zelený štvrtok trávime vyfukovaním vajíčok a pečením medovníkov. Na 
obed máme špenát, lebo v tento deň sa nesmie jesť mäso. Na Veľký piatok 
vyzdobujeme celý dom vajíčkami, zajačikmi a jarnými kvetmi. Na Bielu 
sobotu s ockom vyrábame korbáče. Veľkonočná nedeľa  patrí chystaniu 
jedla a výslužky pre šibačov. Na Veľkonočný pondelok chodíme s ockom  

po rodine šibať. Skoro ráno vyšibem mamu, sestru a moju babku.

Lukáš Kysela, 3. ročník

PhDr. Katarína Némethová

riaditeľka ZŠ

Zápis prváčikov

„Prvým krokom na ceste k šťastiu je učenie sa.“ (Dalajláma)

Vážení rodičia, milí naši budúci prváčikovia!

Dňa 13. apríla 2022 sa uskutočnil zápis žiakov do 1. ročníka. Rodičia 
zapísali tri dievčatká a troch chlapcov. V prvom rade mi, milí rodičia, 
dovoľte poďakovať sa Vám, že ste Vaše dieťa zapísali práve do našej školy. 
Sme radi, že sa škola rozrastie o ďalších nových  šiestich žiakov- prváčikov.

V našej Základnej škole vo Veľkom Orvišti máme dve triedy, v ktorých sa 
žiaci učia. Po ukončení výučby sa žiaci presúvajú do školského klubu, ktorý 
je pre nich otvorený do 16.00 h.  Spájanie dvoch ročníkov do jednej triedy 
je veľmi náročnou prácou  pre pani učiteľky. Má však aj svoje výhody. 
Malotriedka je vhodná aj pre mimoriadne nadané deti, ale aj pre deti so 
zníženými schopnosťami. Učiteľ má dostatok času a aj možnosť venovať sa 
individuálne každému žiakovi. Najviac sa to, samozrejme, prejavuje u 
prváčikov. Dokážeme žiakom prispôsobiť požadované tempo, príp. zvoľniť 
tempo, a to im klasická škola neumožní.  V našich  triedach vládne 
príjemná rodinná atmosféra. Deti komunikujú prirodzene, nakoľko sa  
medzi sebou patrične dobre poznajú už aj z materskej školy, poznajú pani 
učiteľky, sme tu ako jedna veľká rodina.

Naším cieľom je - samozrejme v spolupráci s rodičmi - vychovávať žiakov 
k zodpovednosti za svoje vzdelávanie, správanie a konanie. Chceme ich 
vyzbrojiť mravnými postojmi, ideálmi a hodnotovým systémom, 
schopnosťami, zručnosťami a vedomosťami,  ktoré sú potrebné a 
nevyhnutné pre úspešný život.

Milí rodičia, veríme, že naplníme všetky Vaše očakávania a Vaše deti 
budú s radosťou  a s úsmevom na tvári navštevovať našu školu. Pre nás to 
bude tým najväčším darom.

PhD. Katarína Némethová

riaditeľka ZŠ

Aktivity v školskom klube detí

S postupnými uvoľňujúcimi pandemickými opatreniami to u nás začalo 
trochu žiť. V decembri starosta obce usporiadal pre deti Mikuláša. 
Mikulášovi sme zarecitovali rôzne básničky.  Deti boli odmenené dvoma 
mikulášskymi balíčkami, jeden dostali od obce, druhý od školy. V školskom 
klube sme si poobede usporiadali Mikulášsky večierok. Deti sa pekne 
zabavili a boli spokojné. Niektorí rodičia poslali občerstvenie pre viacej 
detí, za čo by som im chcela poďakovať. 

Ako inak, ani bez Halloweenu to nešlo. Deti sa pekne zabavili po 
náročných hodinách v lavici. Samozrejme, že sme si vysvetlili, aký má 
význam Sviatok všetkých svätých u nás. Zimné mesiace sme trávili veľmi 
príjemne, počúvali sme vianočné koledy, vyzdobovali školu a vianočný 
stromček. Ak nám to počasie umožnilo, postavili sme si snehuliaka a často 
sme chodili von.

S deťmi vedieme rozhovory o tom, ako trávili sviatky a prázdniny. Vždy sa 
radi podelia o svoje zážitky z domova a pochvália sa. Čo ma veľmi teší, že sú 
ku mne takí otvorení.

V rámci ŠKD sme sa zapojili aj do súťaže „Deň jablka“, vytvorili sme tieto 

krásne diela.

Veľkú noc, tento významný kresťanský sviatok, sme si priblížili formou 
biblických príbehov. Kreatívnu činnosť sme rozvíjali maľovaním na 
drevených zajačikov, ktoré nám priniesol starosta obce. Je úžasné, že na 
nás niekto myslel a spílené stromy takto efektívne využil. Ďakujeme 
šikovnému kutilovi. 

V  apr í l i  sme bo l i  v 
M e s t s ke j  k n i ž n i c i  v 
P i e š ť a n o c h  n a 
predstavení   „ Ivan a 
mačky“.  Organizátori 
podujatia nás sprevádzali 
po knižnici, boli sme sa 
pozrieť v žltej ponorke a 
ukázali nám ich výstavy a 
galérie. Do knižnice sme 
išli mestskou hromadnou 

dopravou, deti boli disciplinované a slušné, ako v autobuse tak i v knižnici. 

Jednou z našich nedávnych aktivít bol DEŇ ZEME. Snažili sme trochu 
prispieť k čistejšiemu prostrediu, v ktorom sa pohybujeme. Taktiež sme sa 
rozprávali o tom, akoby sme  mohli prispieť k tomu, aby sme produkovali 
menej odpadu a tým šetrili našu krajinu. Každé  z deti malo nejaký 
efektívny nápad, niektoré deti i viac. 

Deti sú šikovné a ja ich veľmi chválim.

         
Bc. Zuzana Mihalovičová         

vychovávateľka  v ŠKD

Foto: autor

Život na Záhumní opäť v plnom prúde

Vážení čitatelia, dovoľte, aby som vás informoval o činnostiach RZ 
Záhumnie na sklonku minulého a začiatku tohto roka.

Koncom novembra sme vykonali výlov násady kapra a iných rýb na 
malom rybníku. Z rybníka sme vylovili cca 450 kg kapra, 50 kg bielej ryby, 
potešilo zopár krásnych zubáčov a šťúk. Všetky ryby putovali po zvážení 
rovno do veľkého rybníka. Po dôkladnom vylovení sme sa pustili do 
čistenia malého rybníka od nánosov a sedimentov. Kráčajúci bager sa tam 
zvŕtal skoro celý týždeň, aby sme dosiahli žiadúci efekt. Po následnej 
úprave brehov, odstránení náletových drevín, osadení lavičiek sa malý 
rybník premenil na Trout Land, na ktorom sa začiatkom marca 2022 
usporiadali dvojdňové preteky v love na prívlač. Na premene malého 
rybníka do dnešnej podoby má veľkú zásluhu Marek Palkech, Miloš 
Majerčík, Matej Vavrinec a iní členovia RZ.

Keď to počasie dovolilo, tak členovia RZ Záhumnie si mohli vychutnať 
kvalitnú rybačku počas celej zimy, ktorá kontinuálne pokračuje až do 
týchto dní. Koncom februára sme priviezli prvú tohtoročnú násadu 

pstruha dúhového a sivoňa amerického. Na malom rybníku prebehol v 
prvý marcový víkend Trout maratón, ktorý zúčastnení pretekári 
vychvaľovali až do nebies, nielen preto, že sa jednalo o prvé preteky tohto 
roku, no najmä preto, že neskutočne dobre ryba reagovala na ponúknutú 
nástrahu. Niektorí borci počas 20 minútového kola zdolali aj 22 kusov rýb.

Ďalšie, už tradičné jarné preteky v prívlači, sme mali naplánované na 
začiatok apríla. Koncom marca sme do rybníka napustili 600 kg pstruha a 
preteky konané 2. a 3. apríla sa mohli začať. Jednalo sa o XII. ročník 
pretekov s názvom Jarný pstruh. V sobotu sa pretekov zúčastnilo 98 
pretekárov z celého Slovenska. Preteky vyhral Peter Šenigla zo Skalice, na 
druhom mieste skončil Michal Jedlička z Chtelnice a bronz získal Maroš 
Michalka z Brunoviec.  Ako je na Záhumní zvykom, ocenené boli aj 
pretekárky, ktoré sa veľmi rady na pretekoch predstavili svojou 
šikovnosťou v love na prívlač. Prvá skončila Soňa Predná z Krakovian, 
hneď za ňou Maťa Onofrejová z Banky, na treťom mieste skončila 
Drahomíra Vaňová z Nového mesta nad Váhom. Všetci  najlepší získali 
pamätné poháre podľa poradia, vecné a peňažné dary. Absolútny víťaz 
pretekov si odniesol tradičný bicykel zn. Kellys.

Na nedeľných pretekoch sa zišlo 81 pretekárov, ktorí úspešne bojovali o 
čo najlepší výsledok, ale aj so studeným počasím, ktoré sťažovalo preteky 
po obidva dni. Po dramatickom boji preteky do zdarného konca dotiahol 
Marcel Petrucha z Ivánky pri Dunaji, ktorého veľmi potešil pohár pre 
víťaza a novučičký bicykel. Striebornú priečku si vybojoval Robo Ondrovič 
zo Senice a tretie miesto si vylovil Jozef Belovič z Nitry. V ženskej kategórii 
obhájila prvé miesto zo soboty Soňa Predná, na druhej priečke skončila 
Mirka Schneiderová z Nitry  a bronz pripadol Martine Onofrejovej.

Preteky sa po organizačnej stránke vydarili na jednotku s hviezdičkou, o 
čom svedčia slová uznania zúčastnených pretekárov. Mnohí z nich sa už 
tešia na jesenné preteky, ktoré usporiadame koncom mesiaca september. 
Po pretekoch oba rybníky zostali bohato zarybnené, a tak si mohli dopriať 
kvalitnú rybačku nielen členovia RZ Záhumnie, ale aj široká verejnosť.

Uplynulo zopár dní a už sme opäť intenzívne pripravovali všetko na 
blížiace sa preteky v love kapra pod názvom Orvišťský  šupináč. Pred 
pretekmi sme zarybnili rybník kaprom v množstve 600 kg už tradične z 
rybárstva Pohořelice.

Na preteky sa prezentovalo 54 pretekárov zo Slovenska a dvaja borci 
prišli spoza rieky Moravy. Jednalo sa o našich dobre známych pánov 
rybárov, menovite Zdeněk Jakubčík a Karel Sehnal. Sú nám verní a prišli z 
družobnej obce Šakvice. Po príjemnom zvítaní sa mi priznali, že sa nemohli 
dočkať, kedy si budú môcť prísť zasúťažiť na náš rybník Záhumnie.

Po rannom vylosovaní lovných miest sa o 7:30 h začal boj o najťažšieho 
kapra, ktorý pláva v rybníku. Prvého mierového kapra ulovil Pavol Kadlec, 
a to už štyri minúty po zahájení pretekov. Odmenili sme ho za to kartónom 
kvalitného vína. Najviac mierových kaprov sa počas pretekov podarilo 
vyloviť Andrejovi Chytilovi z Čachtíc. Tento mladý lovec ich zdolal 
jedenásť, za čo obdržal množstvo návnad a nástrah v miešacom vedre. 
Túto cenu do pretekov venoval pán Martin Lipka. Počas pretekov sa 
chytilo 89 mierových kaprov. Toho najťažšieho vylovil Imrich Munka. 
Kapor meral 73cm a jeho váha bola 5,37 kg. Za víťazstvo obdržal dve 
kaprárske udice, 10 kg vrece boiles a pohár pre víťaza. Takisto bude jeho 
meno navždy vyryté na putovný pohár pretekov. Na druhej priečke sa 
umiestnil Michal Plačko, ktorý zdolal kapra 70 cm o hmotnosti 4,80 kg. 
Odmenou mu bola špičková udica ny feeder a organizér pre rybára. Tiež 
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ŠPORT, HASIČI a RYBÁRI

obdržal pohár za druhé miesto. Tretiu priečku si vybojoval Ladislav 
Červenanský s kaprom 58cm a 2,94 kg ťažkým. Odmenou mu bol kvalitný 
kaprársky navijak a pohár za tretie miesto.

Udelili sme aj štvrté miesto. Získala ho Drahomíra Vaňová, ktorá je 
všestranná rybárka a má náš veľký obdiv, s akým nasadením absolvuje 
všetky preteky. Obdržala 10 kg chytacích boiles a aj posilňovací dip. Na 
piatom mieste bol Martin Lipka, ušiel sa mu kartón výborného vína. 
Posledný ocenený bol na šiestom mieste Laco Košút, ktorý sa stal 
majiteľom denných povoleniek na lov na rybníku Záhumnie. Ceny do 
súťaže venovalo rybárstvo Angelers a pani Katarína Lipková. Náš priateľ 
Oliver Mon Draker, venoval na preteky každému pretekárovi kilový 
balíček vareného partiklu. Veľmi pekne chcem poďakovať všetkým za ich 
priazeň.

Počas pretekov sa varil v dvoch kotloch guláš z diviny a piekli sa pstruhy, 
na ktorých si pochutili nielen pretekári, ale aj široká verejnosť, ktorá prišla 
povzbudiť pretekárov, ale aj podporiť naše združenie. Sme radi, že sa nám 
podarilo opäť po dvoch rokoch obnoviť tradičné preteky a ľudia si opäť 
našli cestu tam, kde sa veľmi dobre cítia.

Už teraz sa tešíme na ďalšie skvelé akcie na rybníku Záhumnie, o ktorých 
vás budeme včas informovať a tešiť sa na váš záujem.

Petrov zdar.
Norbert Michel tajomník RZ Záhumnie vo Veľkom Orvišti

TJ Slovan alebo OŠK Veľké Orvište

Na začiatku súťažného ročníka ObFZ Trnava 2021/2022 sme prihlásili náš 
klub pod názvom TJ Slovan Veľké Orvište a taktiež mládežnícke kluby, ktoré 
máme spoločné v III. lige s Akadémiou Róberta Hanka. Na  zasadnutí 
valného zhromaždenia, výbor nášho klubu prijal uznesenia, na základe 
ktorých sa zmenili stanovy združenia. Nové stanovy združenia sa týkajú 
najmä zmeny názvu klubu, a tieto stanovy už aj schválilo Ministerstvo 
vnútra SR. V tabuľkách budeme dokonca súťažného ročníka ešte 
vystupovať pod starým názvom, ale v nasledujúcom ročníku sa naše 
družstvá už predstavia  s názvom Obecný športový klub Veľké Orvište (OŠK 
Veľké Orvište). Všetky naše družstvá figurujú na popredných miestach vo 
svojich súťažiach, čo je známkou výborného reprezentovania našej obce, a 
najmä toho, že skupina našich občanov a členov výboru svoju prácu, a to 
dobrovoľnícku, odvádza svedomito a zodpovedne. S nízkym  rozpočtom, 

ktorý nebol zmenený od roku 2018, dokážeme konkurovať družstvám, 
ktoré majú rozpočet oveľa vyšší. Preto veľká vďaka patrí všetkým, ktorí 
svojou dobrovoľníckou prácou prispievajú k chodu nášho klubu (od 
hospodára, ekonóma, správcu hlavnej hracej plochy, cez kameramanov, 
usporiadateľov až po výživového poradcu �).

Verím, že okruh našich priaznivcov  sa naďalej bude  zväčšovať a naše 
družstvá nám budú robiť radosť svojou profesionálnou hrou a výbornými 
výsledkami a zároveň budú reprezentovať i našu obec.

PhDr. Pavol Paulovič

predseda OŠK Veľké Orvište


