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Konečne sa dočkali!
Termálne kúpalisko v Podhájskej, ktorému sa hovorí aj slovenské 

Mŕtve more, po vyše roku opäť otvorilo svoje brány.
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Spoločenská kronika
Od 01.05.2022 do 31.08.2022

Obec Veľké Orvište mala k 31.08.2022: 1 039 obyvateľov

Narodilo sa: 2 deti (2 dievčatká)

     Zomrelo: 1 človek (1 muž)

V období od 01.05.2022 do 31.08.2022 sa dožili:

   80 rokov: 1 človek (1 žena)

  75 rokov: 5 ľudí (3 ženy, 2 muži)

  70 rokov: 3 ľudia (1 žena, 2 muži)

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

Príhovor starostu

Dobrý deň vážení občania,

končí sa moje druhé volebné obdobie vo funkcii 
starostu obce a pri príležitosti ďalšieho vydania novín 
využijem priestor vo svojom príhovore na 
rekapituláciu zrealizovaných projektov v prospech 

rozvoja našej obce. Tiež sa vynasnažím informovať Vás o pripravovaných 
projektoch, o rozpočte na nasledujúci rok a nevyhnutných opatreniach na 
zníženie následkov spojených s energetickou krízou. V rokoch  2019 až 
2022 sa nám podarilo zrealizovať celkovo 27 dotačných projektov a tým 
získať na rozvoj obce zhruba 450.000 €.

Zberný dvor – 130.000 € (Environmentálny fond SR)
Multifunkčné ihrisko ZŠ, MŠ – 6.750 € (Ministerstvo financií SR)
I. a II. etapu Rekonštrukcie hasičskej zbrojnice – 41.264 € (Ministerstvo 

vnútra SR)
Wifi pre teba – 9.975 € (Úrad podpredsedu vlády SR)
Rekonštrukcia verejného osvetlenia (Ul. Obchodná a Topolové I.) – 

10.000 € (Ministerstvo financií SR)
Zateplenie ZŠ – 136.842 € (Environmentálny fond SR)
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ – 40.000 (Ministerstvo financií 

SR, odbor školstva)
Podpora športu (osvetlenie ihriska - OŠK) - 10.000 € (Úrad vlády SR)
Nízkouhlíková stratégia  - 10.000 € (Úrad podpredsedu vlády SR)
Výmena okien na multifunkčnej budove (OŠK) – 10.000 (SFZ)
4 žiadosti na podporu činnosti DHZ – 12.000 € (Ministerstvo vnútra SR)
Merač rýchlosti – 1.000 € (Allianz)
4 projekty na podporu zamestnanosti – 17.462 € (UPSVaR)
2 projekty na knižničný fond – 3.200 € (Fond na podporu umenia)
Podpora na sčítanie obyvateľstva – 3.548 € (Štatistický úrad SR)
Výsadba lúky a stromov (pri diaľničnom nadjazde) – 1.400 € (ZSE)
6 projektov na úseku športu, kultúrnych akcií a sociálnych vecí – 3.850 

€ (VÚC Trnava)

Okrem dotačných projektov sme realizovali projekty z vlastných zdrojov, 
odstraňovali sme havárie, zrekonštruovali a vybudovali sme zhruba 500 m 
chodníka. Posledným projektom bola rekonštrukcia verejného osvetlenia, 
kde sodíkové svietidlá nahradili LED svietidlá.

Posledné 4 roky boli poznačené buď pandémiou alebo začiatkom vojny 
na Ukrajine. Dôsledkom toho sme pracovali aj na projektoch, ktoré pre 
nás pripravili tieto situácie, resp. nepripravenosť štátu. Boli to najmä :

- zriadenie Mobilného odberového miesta v našom kultúrnom dome,

- zabezpečenie testovania a očkovania našich občanov,

- zabezpečenie zbierok, pre utečencov z Ukrajiny.

Nezabúdali sme aj na našich občanov. Odkázaným na pomoc druhých 
sme participovali na opatrovateľskej službe, zásobovali sme občanov 
potravinovou bankou, zazmluvnili sme agentúru pre zamestnávanie 
opatrovateliek a umiestňovali sme našich občanov do zariadení 
sociálnych služieb.

Ak nám nariadenia hlavného hygienika SR dovolili, tak sme organizovali 

PRÁVNE OKIENKO
Ruším, alebo som rušený?

Časté priestupky na úseku občianskeho spolunažívania a verejnej správy 
nás prinútili zaviesť v našich novinách právne okienko. Nevedomosť práva 
neospravedlňuje, preto je dôležité, aby sa sme sa dozvedeli potrebné 
informácie k priestupkom a možno si aj takéto porušovanie zákona sami 
uvedomili.

kultúrne akcie ako napr. Uvítanie detí do života, Stavanie máju, Zájazd pre 
dôchodcov do Podhájskej, Deň detí, Hody, Úcta k starším, Hubert, 
Mikuláš, Zabíjačka ...

Za pomoci DHZ sme odstraňovali popadané stromy, hasili požiare a často 
zachraňovali zeleň, ktorá by inak v extrémnom suchu neprežila.

Pretože výraznú časť z podpory (dotácií) sme využili na znižovanie 
energetickej náročnosti budov a do rekonštrukcie verejného osvetlenia, 
tak dopad energetickej krízy nebude tak výrazný ako keby sme tieto 
opatrenia v predstihu neurobili. Určite však príde v našej samospráve k 
šetreniu, obmedzeniu výdavkov a zrejme aj k zvyšovaniu poplatkov. Do 
tejto pozície nás netlačia len ceny energií, ale aj zvýšenie cien za zber a 
uloženie odpadu na skládku, či výška podielových daní. Na fakty si musíme 
počkať, keď analýzou cien energií a predikciou na ďalšie obdobie budeme 
tvoriť obecný rozpočet na rok 2023. Musíme v roku 2023 vytvoriť rezervu, 
aby sme získali financie na spolufinancovanie projektov zameraných na 
zníženie energetickej náročnosť  na ďalších obecných budovách.

V nasledujúcich rokoch plánujeme rekonštrukciu strechy kultúrneho 
domu a rekonštrukciu budovy obecného úradu, kde máme predschválené 
dotácie, tiež revitalizáciu zelene (výrub a výsadba) a stavbu detského 
ihriska (na ploche za zberným dvorom). Otázkou času je montáž 
kamerového systému a optického internetu. Ďalej pripravujeme projekty 
na rekonštrukciu miestnych ciest. Tiež plánujeme dokončiť rekonštrukciu 
chodníkov, parkoviska pred kostolom a plôch na zber odpadu. Ak sa nám 
podarí, tak by sme radi získali techniku na zberný dvor, aby sme si znížili 
náklady na odvoz kontajnerov s odpadom.

Na záver tohto príhovoru ďakujem všetkým občanom našej obce, ktorí 
akýmkoľvek spôsob pomohli Vám - našim občanom, ktorí pomoc 
potrebovali, pretože táto náročná doba si to vyžiadala. Či to už bola 
dobrovoľnícka pomoc alebo pomoc konkrétnym osobám (pandémia, 
testovanie, karanténa, potravinová pomoc, materiálna pomoc...). 
Ďakujem aj tým, ktorí pomohli obci, aby obec mohla pomôcť Vám a 
pracovať na vlastnom rozvoji. Vďaka patrí aj poslancom OcZ a 
zamestnancom, ktorí nad rámec svojho pracovného času boli voči obci 
lojálni. Verím, že spoločne zvládneme každú krízu a aj toto šialenstvo a 
neodbornosť na úrovni Vlády SR.

PhDr. Pavol Paulovič

starosta obce

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PROSTRIEDOK – 
dotácia (NFP)

Zväčša sa články do novín píšu z dôvodu, aby ste získali prehľad, poučili 
Vás alebo zabavili. Týmto článkom sa dostanete do obrazu získavania 
dotácií a možno sa aj pobavíte na byrokracii a zložitosti získavania dotácií.

Získavanie dotácií je zložitý proces. Často potrebujeme mať schválený 
zámer, pripravenú projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie ale  
dôležitejšie je mať financie aj na spoluúčasť na projektoch. Najdôležitejšie 
je však žiadosť nastaviť tak, aby spĺňala podmienky a merateľné 
ukazovatele výzvy na predkladanie žiadostí. Inak bude žiadosť vyradená. 
Prebehne verejné obstarávanie (zväčša prieskumom trhu alebo 
vestníkom). Následne prichádzajú hodnotiace kolá, na základe ktorých 
doplňujeme žiadosti a paralelne prebieha kontrola verejného 
obstarávania. Po schválení dotácie podpisujeme zmluvu a zaväzujeme sa 
zrealizovaním projektu, dodržaním merateľných ukazovateľov a 
schopnosťou participovať na projekte. Samotná realizácia si vyžaduje 
kontrolu z našej strany a napokon aj zo strany poskytovateľa nenávratného 
finančného prostriedku. Tu sa zväčša stretávame s reálnymi problémami, 
ktoré projektanti a úradníci opomenuli, čo vedie často k navýšeniu 
rozpočtu. Poskytnuté finančné prostriedky sa nikdy nenavyšujú, preto 
problémy riešime vo vlastnej réžii, a pritom musíme dodržať všetky 
stanovené ukazovatele. Po realizácii prichádzajú ďalšie administratívne 
kontroly (výkazu výmer, rozpočtov, verejného obstarávania, faktúr, 
vážnych a dodacích listov). Po kontrole a sumarizácii podkladov žiadame 
poskytovateľa dotácii o platbu, ktorú doplníme našou spoluúčasťou a 
vyplácame dodávateľom faktúry. Toto šialenstvo nekončí, práve naopak 
začína. Stavby musíme skolaudovať a sprevádzkovať. Zabezpečujeme 
udržateľnosť projektu, strážime merateľné ukazovatele po dobu 5 rokov a 
ku každému z týchto rokov robíme monitorovacie správy. Ak nenaplníme 
niektorý z merateľných ukazovateľov, tak prichádza ku kráteniu dotácie a 
vráteniu finančných prostriedkov. Len ťažko sa dá predstaviť  
nezainteresovaným, aká je to náročná, zdĺhavá  a komplikovaná práca.  Pri 
toľkých projektoch je azda nemožné, aby sme to všetko ako úrad zvládali. 
Veľa výziev je vyhlásených súčasne, krátke časové intervaly neumožňujú 
stihnúť vypracovanie projektových dokumentácii a stihnúť aj stavebné 
povolenia. Tomu všetkému predchádza schválený zámer od obecného 
zastupiteľstva.

Faktom je, že v rokoch od 2019 do 2022 sme získali dotácie vo výške 
zhruba  450.000 € na 27 projektoch, podali sme však 51 žiadostí o NFP. 
Štyri projekty ešte čakajú na vyhodnotenie a štyri projekty máme 
predschválené (zhruba 500.000 €). Pri zhruba 68 percentnej úspešnosti 
získavania dotácií urobíme aj veľa práce zbytočne. Avšak bez toľkých 
podaných žiadostí by sme neboli tak úspešní.

Preto veľkú zásluhu na získavaní NFP majú zamestnanci obecného 
úradu, ktorí okrem štandardných úkonov a preneseného výkonu štátnej 
moci pribrali k svojim povinnostiam aj úlohy na úseku projektového 
manažmentu. Samotnou pochvalou je aj to, že doposiaľ sme naspäť 
nevracali žiadne finančné prostriedky a nedostali sme žiadnu sankciu za 
porušenie verejného obstarávania či samotnej realizácie projektu a 
následne jeho financovanie a vyúčtovanie. Nemalá vďaka patrí aj 
poslancom OcZ, ktorí schválili projektové zámery a verili, že v prípade 
schválenia bude obecný úrad schopný svojou rozpočtovou politikou a 
transparentnosťou zabezpečiť aj spolufinancovanie projektov.

PhDr. Pavol Paulovič
starosta obce

Voľby 2022 - Informácie
Informujem Vás, že voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do 

orgánov samosprávnych krajov sa budú konať dňa 29.10.2022 v čase od 
07:00 – 20:00 h (čas je pre spojené voľby stanovený jednotne) v Základnej 
škole vo Veľkom Orvišti.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce Veľkom Orvišti

Obec Veľké Orvište uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. 
z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, 
zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov 
politickej strany

1. Pavol Paulovič, PhDr., 46 r., starosta Obce Veľké Orvište, Hlas – sociálna 
demokracia

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Orvišti

Obec Veľké Orvište uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. 
z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, 
zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa 
jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov 
politickej strany

1. Jozef Bartko, Ing., 39 r., inžinier kvality, nezávislý kandidát

2. Peter Djenka, 50 r., živnostník, Hlas – sociálna demokracia

3. Elena Horňanská, Mgr., 45 r., sociálna pracovníčka, Kresťansko-
demokratické hnutie

4. Dušan Kráľovič, 44r., skladník, Hlas – sociálna demokracia

5. Marta Kráľovičová, 72 r., diplomovaná sestra, Slovenská národná 
strana

6. Gabriela Michelová, 77 r., dôchodkyňa, Slovenská národná strana

7. Sylvia Paulovičová, PhDr., 44 r., manažérka kvality, Hlas – sociálna 
demokracia

8. Marián Šiška, Ing., 49 r., obchodný manažér, nezávislý kandidát

9. Pavol Táborský, 68 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát

10. Jozef Valo, 57 r., skladník, Slovenská národná strana

11. Jaroslav Vavrinec, 37 r., skladník, Hlas – sociálna demokracia

PhDr. Pavol Paulovič

starosta obce

Rekonštrukciou verejného osvetlenia sme dosiahli výmenu sodíkových 
svietidiel (72W) za LED svietidlá (20W), čím sme znížili spotrebu energie 
o 2 tretiny a zároveň sme zvýšili svietivosť lámp o jednu tretinu.

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
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nás pripravili tieto situácie, resp. nepripravenosť štátu. Boli to najmä :

- zriadenie Mobilného odberového miesta v našom kultúrnom dome,

- zabezpečenie testovania a očkovania našich občanov,

- zabezpečenie zbierok, pre utečencov z Ukrajiny.

Nezabúdali sme aj na našich občanov. Odkázaným na pomoc druhých 
sme participovali na opatrovateľskej službe, zásobovali sme občanov 
potravinovou bankou, zazmluvnili sme agentúru pre zamestnávanie 
opatrovateliek a umiestňovali sme našich občanov do zariadení 
sociálnych služieb.

Ak nám nariadenia hlavného hygienika SR dovolili, tak sme organizovali 

PRÁVNE OKIENKO
Ruším, alebo som rušený?

Časté priestupky na úseku občianskeho spolunažívania a verejnej správy 
nás prinútili zaviesť v našich novinách právne okienko. Nevedomosť práva 
neospravedlňuje, preto je dôležité, aby sa sme sa dozvedeli potrebné 
informácie k priestupkom a možno si aj takéto porušovanie zákona sami 
uvedomili.

kultúrne akcie ako napr. Uvítanie detí do života, Stavanie máju, Zájazd pre 
dôchodcov do Podhájskej, Deň detí, Hody, Úcta k starším, Hubert, 
Mikuláš, Zabíjačka ...

Za pomoci DHZ sme odstraňovali popadané stromy, hasili požiare a často 
zachraňovali zeleň, ktorá by inak v extrémnom suchu neprežila.

Pretože výraznú časť z podpory (dotácií) sme využili na znižovanie 
energetickej náročnosti budov a do rekonštrukcie verejného osvetlenia, 
tak dopad energetickej krízy nebude tak výrazný ako keby sme tieto 
opatrenia v predstihu neurobili. Určite však príde v našej samospráve k 
šetreniu, obmedzeniu výdavkov a zrejme aj k zvyšovaniu poplatkov. Do 
tejto pozície nás netlačia len ceny energií, ale aj zvýšenie cien za zber a 
uloženie odpadu na skládku, či výška podielových daní. Na fakty si musíme 
počkať, keď analýzou cien energií a predikciou na ďalšie obdobie budeme 
tvoriť obecný rozpočet na rok 2023. Musíme v roku 2023 vytvoriť rezervu, 
aby sme získali financie na spolufinancovanie projektov zameraných na 
zníženie energetickej náročnosť  na ďalších obecných budovách.

V nasledujúcich rokoch plánujeme rekonštrukciu strechy kultúrneho 
domu a rekonštrukciu budovy obecného úradu, kde máme predschválené 
dotácie, tiež revitalizáciu zelene (výrub a výsadba) a stavbu detského 
ihriska (na ploche za zberným dvorom). Otázkou času je montáž 
kamerového systému a optického internetu. Ďalej pripravujeme projekty 
na rekonštrukciu miestnych ciest. Tiež plánujeme dokončiť rekonštrukciu 
chodníkov, parkoviska pred kostolom a plôch na zber odpadu. Ak sa nám 
podarí, tak by sme radi získali techniku na zberný dvor, aby sme si znížili 
náklady na odvoz kontajnerov s odpadom.

Na záver tohto príhovoru ďakujem všetkým občanom našej obce, ktorí 
akýmkoľvek spôsob pomohli Vám - našim občanom, ktorí pomoc 
potrebovali, pretože táto náročná doba si to vyžiadala. Či to už bola 
dobrovoľnícka pomoc alebo pomoc konkrétnym osobám (pandémia, 
testovanie, karanténa, potravinová pomoc, materiálna pomoc...). 
Ďakujem aj tým, ktorí pomohli obci, aby obec mohla pomôcť Vám a 
pracovať na vlastnom rozvoji. Vďaka patrí aj poslancom OcZ a 
zamestnancom, ktorí nad rámec svojho pracovného času boli voči obci 
lojálni. Verím, že spoločne zvládneme každú krízu a aj toto šialenstvo a 
neodbornosť na úrovni Vlády SR.

PhDr. Pavol Paulovič

starosta obce

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PROSTRIEDOK – 
dotácia (NFP)

Zväčša sa články do novín píšu z dôvodu, aby ste získali prehľad, poučili 
Vás alebo zabavili. Týmto článkom sa dostanete do obrazu získavania 
dotácií a možno sa aj pobavíte na byrokracii a zložitosti získavania dotácií.

Získavanie dotácií je zložitý proces. Často potrebujeme mať schválený 
zámer, pripravenú projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie ale  
dôležitejšie je mať financie aj na spoluúčasť na projektoch. Najdôležitejšie 
je však žiadosť nastaviť tak, aby spĺňala podmienky a merateľné 
ukazovatele výzvy na predkladanie žiadostí. Inak bude žiadosť vyradená. 
Prebehne verejné obstarávanie (zväčša prieskumom trhu alebo 
vestníkom). Následne prichádzajú hodnotiace kolá, na základe ktorých 
doplňujeme žiadosti a paralelne prebieha kontrola verejného 
obstarávania. Po schválení dotácie podpisujeme zmluvu a zaväzujeme sa 
zrealizovaním projektu, dodržaním merateľných ukazovateľov a 
schopnosťou participovať na projekte. Samotná realizácia si vyžaduje 
kontrolu z našej strany a napokon aj zo strany poskytovateľa nenávratného 
finančného prostriedku. Tu sa zväčša stretávame s reálnymi problémami, 
ktoré projektanti a úradníci opomenuli, čo vedie často k navýšeniu 
rozpočtu. Poskytnuté finančné prostriedky sa nikdy nenavyšujú, preto 
problémy riešime vo vlastnej réžii, a pritom musíme dodržať všetky 
stanovené ukazovatele. Po realizácii prichádzajú ďalšie administratívne 
kontroly (výkazu výmer, rozpočtov, verejného obstarávania, faktúr, 
vážnych a dodacích listov). Po kontrole a sumarizácii podkladov žiadame 
poskytovateľa dotácii o platbu, ktorú doplníme našou spoluúčasťou a 
vyplácame dodávateľom faktúry. Toto šialenstvo nekončí, práve naopak 
začína. Stavby musíme skolaudovať a sprevádzkovať. Zabezpečujeme 
udržateľnosť projektu, strážime merateľné ukazovatele po dobu 5 rokov a 
ku každému z týchto rokov robíme monitorovacie správy. Ak nenaplníme 
niektorý z merateľných ukazovateľov, tak prichádza ku kráteniu dotácie a 
vráteniu finančných prostriedkov. Len ťažko sa dá predstaviť  
nezainteresovaným, aká je to náročná, zdĺhavá  a komplikovaná práca.  Pri 
toľkých projektoch je azda nemožné, aby sme to všetko ako úrad zvládali. 
Veľa výziev je vyhlásených súčasne, krátke časové intervaly neumožňujú 
stihnúť vypracovanie projektových dokumentácii a stihnúť aj stavebné 
povolenia. Tomu všetkému predchádza schválený zámer od obecného 
zastupiteľstva.

Faktom je, že v rokoch od 2019 do 2022 sme získali dotácie vo výške 
zhruba  450.000 € na 27 projektoch, podali sme však 51 žiadostí o NFP. 
Štyri projekty ešte čakajú na vyhodnotenie a štyri projekty máme 
predschválené (zhruba 500.000 €). Pri zhruba 68 percentnej úspešnosti 
získavania dotácií urobíme aj veľa práce zbytočne. Avšak bez toľkých 
podaných žiadostí by sme neboli tak úspešní.

Preto veľkú zásluhu na získavaní NFP majú zamestnanci obecného 
úradu, ktorí okrem štandardných úkonov a preneseného výkonu štátnej 
moci pribrali k svojim povinnostiam aj úlohy na úseku projektového 
manažmentu. Samotnou pochvalou je aj to, že doposiaľ sme naspäť 
nevracali žiadne finančné prostriedky a nedostali sme žiadnu sankciu za 
porušenie verejného obstarávania či samotnej realizácie projektu a 
následne jeho financovanie a vyúčtovanie. Nemalá vďaka patrí aj 
poslancom OcZ, ktorí schválili projektové zámery a verili, že v prípade 
schválenia bude obecný úrad schopný svojou rozpočtovou politikou a 
transparentnosťou zabezpečiť aj spolufinancovanie projektov.

PhDr. Pavol Paulovič
starosta obce

Voľby 2022 - Informácie
Informujem Vás, že voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do 

orgánov samosprávnych krajov sa budú konať dňa 29.10.2022 v čase od 
07:00 – 20:00 h (čas je pre spojené voľby stanovený jednotne) v Základnej 
škole vo Veľkom Orvišti.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce Veľkom Orvišti

Obec Veľké Orvište uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. 
z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, 
zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov 
politickej strany

1. Pavol Paulovič, PhDr., 46 r., starosta Obce Veľké Orvište, Hlas – sociálna 
demokracia

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Orvišti

Obec Veľké Orvište uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. 
z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, 
zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa 
jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov 
politickej strany

1. Jozef Bartko, Ing., 39 r., inžinier kvality, nezávislý kandidát

2. Peter Djenka, 50 r., živnostník, Hlas – sociálna demokracia

3. Elena Horňanská, Mgr., 45 r., sociálna pracovníčka, Kresťansko-
demokratické hnutie

4. Dušan Kráľovič, 44r., skladník, Hlas – sociálna demokracia

5. Marta Kráľovičová, 72 r., diplomovaná sestra, Slovenská národná 
strana

6. Gabriela Michelová, 77 r., dôchodkyňa, Slovenská národná strana

7. Sylvia Paulovičová, PhDr., 44 r., manažérka kvality, Hlas – sociálna 
demokracia

8. Marián Šiška, Ing., 49 r., obchodný manažér, nezávislý kandidát

9. Pavol Táborský, 68 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát

10. Jozef Valo, 57 r., skladník, Slovenská národná strana

11. Jaroslav Vavrinec, 37 r., skladník, Hlas – sociálna demokracia

PhDr. Pavol Paulovič

starosta obce

Rekonštrukciou verejného osvetlenia sme dosiahli výmenu sodíkových 
svietidiel (72W) za LED svietidlá (20W), čím sme znížili spotrebu energie 
o 2 tretiny a zároveň sme zvýšili svietivosť lámp o jednu tretinu.

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
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KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

Rušenie nočného kľudu

Podľa ustanovenia § 47 ods. 1 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch platí, že priestupku sa dopustí ten, kto poruší nočný kľud.

„Nočný kľud“ nie je v priestupkovom zákone bližšie špecifikovaný, pri 
jeho vymedzení si možno pomôcť zákonom o ochrane zdravia ľudí, ktorý 
vymedzuje nočný čas intervalom od 22.00 hod. do 06.00 hod.

Preto pokiaľ dochádza k rušeniu nočného kľudu, je na mieste riešiť 
situáciu privolaním polície, ktorá môže porušovateľovi nočného kľudu 
uložiť sankciu (pokutu).

Tí občania, ktorí v stanovenom čase narúšajú verejný poriadok 
nadmerne hlučným hlasovým prejavom, púšťaním tzv. reprodukovanej 
hudby s nadmernou hlasitosťou, spôsobovaním nadmerného hluku 
pochádzajúceho z prevádzky strojov, zariadení a vozidiel, sa dopúšťajú 
priestupku.

Výška sankcie, ktorú majú právo vyrubovať príslušníci polície v blokovom 
konaní, siaha až do výšky 33 eur.

Ak pokuta nepomáha a narušiteľ nočného kľudu pokračuje, podľa § 127 
Občianskeho zákonníka je možné podať na túto osobu žalobu. V súdnom 
konaní je potrebné preukázať, že dochádza k rušeniu hlukom. Súd takejto 

osobe môže zakázať, aby 
r u š i l a  s v o j i c h  s u s e d o v 
hlukom. 

V  p r í p a d e ,  ž e  c h c e t e 
oznámiť rušenie nočného 
k ľ u d u ,  t a k  v o l a j t e 
0961143705, je to telefonický 
kontakt priamo na stálu 
službu OO PZ Piešťany.

PhDr. Pavol Paulovič

starosta obce
Záchrana mačiatka

Pracovník obecného úradu 
z a s a h o v a l  1 0 .  m á j a  p r i 
nezvyčajnom prípade. Na Hlavnej 
ulici sa malé mačiatko zaseklo 
vysoko medzi konármi stromu, 
odkiaľ nedokázalo samé zliezť. 
Jeho hlasité mraučanie započula 
p. Ing. Mária Glasnáková, ktorá 
uviedla, že sa tam nachádza už 
druhý deň. Z dôvodu obavy o jeho 
život zavolala na pomoc p. 
Miroslava Folajtara. Ten neváhal a 
m a č i at ko  p ro st re d n í c t vo m 
rebríka dostal bezpečne a v 
poriadku na zem.

Adela Jankechová

redakcia ON

Deň detí sme oslávili zábavou

Prvý jún patrí každoročne našim najmenším. Naše ratolesti majú 
vysnívané, ako by mal ideálny Deň detí vyzerať a čo by nemalo chýbať. 
Vidieť iskričky v ich očiach chce každý rodič, preto Obec Veľké Orvište 
zorganizovala akciu Deň detí, aby sme im ich vyčarovali veľmi jednoducho.

Medzinárodný deň detí v tomto roku pripadol na stredu, a tak sme sa 
rozhodli tento sviatok osláviť o čosi neskôr, a to v sobotu 11.6.2022.

V areáli základnej a materskej školy boli pre deti pripravené rôzne 
atrakcie. Zblízka si mohli obzrieť a vyskúšať jazdu na koníkoch. Taktiež si 
mohli zajazdiť na autíčkach a vyšantiť sa na skákacích hradoch. Bola 
pripravená aj prehliadka vojenských zbraní.

Foto: PhDr. Pavol PaulovičFoto: PhDr. Pavol PaulovičFoto: PhDr. Pavol Paulovič

Foto: autorkaFoto: autorkaFoto: autorka

Zo života seniorov

Po dlhej dobe, spôsobenej pandémiou kovidu, sa konečne mohli 
stretnúť v máji vo svojom klube aj seniori. V príjemnej atmosfére 
pondelkového popoludnia sme si porozprávali o tom, kto ako prežil ten 

Pitný režim pre detičky bol zabezpečený. K dispozícii im bola minerálka a 
džús. Takisto bolo zabezpečené aj občerstvenie, pochutiť si mohli na hot 
dogoch a večer na špekáčikoch, ktoré si opiekli na ohni.

Hoci malá pozornosť poteší každého šibala, pre deti je dôležitý najmä 
spoločne strávený čas. Nie je nič krajšie ako spokojný a šťastný úsmev 
našich detí.

Takže o rok znova! Tešte sa!

Adela Jankechová

redakcia ON

čas, keď sme sa nemohli stretávať. Pri tejto príležitosti sme oslávili aj 
sviatok Dňa Matiek, a to pri kávičke, dobrom zákusku a reprodukovanej 
hudbe. Na znak úcty a poďakovania bola každá mamička obdarovaná 
kvietkom. Deti z našej základnej školy za doprovodu pani riaditeľky a 

v yc h o vávate ľ k y  n á m 
pripravili pekný program, 
za čo sme ich odmenili 
potleskom a sladkosťou. 
D ú f a m ,  ž e  t a k ý c h t o 
zaujímavých stretnutí 
bude v budúcnosti stále 
pribúdať a zúčastní sa aj 
viac členov klubu. Teším 
sa na spoločne strávené 
c h v í l e ,  k d e 
podebatujeme, prípadne 
s i  z a h r á m e  n e j a k é 
s p o l o č e n s k é  h r y  a 
n a p l á n u j e m e  ď a l š i e 
výlety.

Gabriela Michelová

vedúca klubu

Očami občana
Do tejto rubriky som už o všeličom písala, ale dakedy by sme si mali nájsť 

chvíľočku a rozjímať o svojom živote.

Každý deň prežívať – ako by to mal byť ten posledný.

Žiť tak, aby sme sa ani po smrti nemuseli za seba hanbiť.

Byť milý a láskavý, jeden druhému si pomáhať a radosť zo života mať.

Uvedomovať si, že čím sme starší, tým sme bližšie k Bohu.

Môžeme si užívať aj pozlátko tohto sveta, ale by sme mali žiť tak, že keď 
raz zaklopeme na Nebeskú bránu, by nám bolo otvorené.

Mária Šišková

- Michalová

Zájazd Podhájska

Po dvojročnej „koronovej“ prestávke sa v mesiaci jún (23.06.2022) 
uskutočnil tradičný celodenný zájazd pre občanov Veľkého Orvišťa do 
termálneho kúpaliska Podhájska, ktorý zorganizovala Sociálna komisia 
Obecného zastupiteľstva spolu s Obecným úradom.

Počasie prekonalo naše očakávania. Bol krásny slnečný deň, užívali  sme 
si spoločné chvíle v bazéne, na kávičke alebo len tak pri stánkoch so 
suvenírmi. Na svoje si prišiel každý jeden z účastníkov zájazdu. 
Vychutnávali sme si relax v termálnych vodách, aj prímorskú atmosféru v 
bazéne s morskými vlnami. Mladších zaujali bláznivé a rýchle tobogany.

Deň plný zážitkov nás naplnil energiou a dobrou náladou, ktorá 
prevládala až do samotného návratu domov.

Veríme, že sa môžeme tešiť aj na ďalší ročník nášho tradičného výletu.

Mgr. Horňanská Elena

sociálna komisia

Bašovce súperili s Ostrovom a Orvišťom

Vpredu aj vzadu hasičské autá a medzi nimi pestrý pelotón cyklistov. Na 
dvojkolesové tátoše nasadli v rámci nesúťažnej disciplíny BOVO olympiády 
ženy, muži, deti i mládež. Športom, gastronómiou a vynikajúcou náladou 
obdarená akcia troch obcí - Bašoviec, Ostrova a Veľkého Orvišťa - sa 
uskutočnila v sobotu 17. septembra na štadióne v Bašovciach. Začala sa 
cyklojazdou cez tri obce. Do pedálov šliapol i najstarší účastník, skalný 
cyklista 84-ročný Vincenc Urban z Bašoviec, najmladším bol 13-ročný 
Peter Müller z Piešťan. 

Dôvodov na radosť bolo v ten deň mnohonásobne viac. Areál rozvoňali 
plné kotlíky guláša, pri každom z nich tie najfajnovejšie ingrediencie 
pridávali gulášmajstri. Varilo sa tu súťažne. Najchutnejší guláš navaril 
Peter Djenka z Veľkého Orvišťa, na druhej priečke sa umiestnil fajnový 
guláš hasičov z Veľkého Orvišťa, na treťom mieste bodoval guláš z 
Bašoviec, ktorý navaril Vladimír Dekan.

Potom, čo jednotlivci aj tímy súťažili v športových aj menej športových 
disciplínach - v nohejbale, hode vrecom slamy i hode basketbalovou 
loptou do koša či futbalovými jedenástkami, BOVO triatlone, 
(ne)orientačnom behu či preťahovaní lanom, nezaujatí rozhodcovia 
Tatiana Julinyová, Roman Pomajbo a Bohuš Kollár prisúdili najviac bodov 
reprezentantom, ktorí boli najlepší v jednotlivých disciplínach. 

„Bašovce dominovali v nohejbale, Ostrov v bezorientačnom behu a v 
preťahovaní lanom, Veľké Orvište v kopaní jedenástok a v kopaní na 
presnosť. V súťažných zábavno-športových disciplínach dominovalo Veľké 
Orvište, druhý bol Ostrov a bronz si odniesli Bašovčania,“ uviedol Pavol 
Paulovič, starosta obce Veľké Orvište.

Do Bašoviec prišli aj starostovia okolitých obcí, aby zaspievali 
hostiteľskému starostovi Ľubomírovi Dekanovi. „Kolegovia z okresu Nové 
Mesto nad Váhom prišli v závere BOVO olympiády a zaspievali mi piesne, 
ktoré milujem - na Kráľovej holi a Hej, sokoly. Bol som rád a dojatý aj preto, 
že sa lúčim so starostovskou stoličkou,“ usmial sa Dekan. Starosta tiež 
poďakoval skvelému kolektívu pracovníkov Obecného úradu z Ostrova, 
ktorí veľmi pomáhali s prípravou akcie. Poďakovanie patrí aj návšteve 
starostov z Novomestského okresu, ktorí sa v Bašovciach na štadióne 
zastavili a veľmi sa im páčilo.

 Kým muži hrali nohejbal, deti si vyskúšali preťahovanie lanom.

ilustračné fotoilustračné fotoilustračné foto
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Rušenie nočného kľudu

Podľa ustanovenia § 47 ods. 1 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o 
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Tí občania, ktorí v stanovenom čase narúšajú verejný poriadok 
nadmerne hlučným hlasovým prejavom, púšťaním tzv. reprodukovanej 
hudby s nadmernou hlasitosťou, spôsobovaním nadmerného hluku 
pochádzajúceho z prevádzky strojov, zariadení a vozidiel, sa dopúšťajú 
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osobe môže zakázať, aby 
r u š i l a  s v o j i c h  s u s e d o v 
hlukom. 

V  p r í p a d e ,  ž e  c h c e t e 
oznámiť rušenie nočného 
k ľ u d u ,  t a k  v o l a j t e 
0961143705, je to telefonický 
kontakt priamo na stálu 
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PhDr. Pavol Paulovič

starosta obce
Záchrana mačiatka

Pracovník obecného úradu 
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Adela Jankechová
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Deň detí sme oslávili zábavou

Prvý jún patrí každoročne našim najmenším. Naše ratolesti majú 
vysnívané, ako by mal ideálny Deň detí vyzerať a čo by nemalo chýbať. 
Vidieť iskričky v ich očiach chce každý rodič, preto Obec Veľké Orvište 
zorganizovala akciu Deň detí, aby sme im ich vyčarovali veľmi jednoducho.
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Zo života seniorov

Po dlhej dobe, spôsobenej pandémiou kovidu, sa konečne mohli 
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Adela Jankechová

redakcia ON

čas, keď sme sa nemohli stretávať. Pri tejto príležitosti sme oslávili aj 
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viac členov klubu. Teším 
sa na spoločne strávené 
c h v í l e ,  k d e 
podebatujeme, prípadne 
s i  z a h r á m e  n e j a k é 
s p o l o č e n s k é  h r y  a 
n a p l á n u j e m e  ď a l š i e 
výlety.

Gabriela Michelová

vedúca klubu

Očami občana
Do tejto rubriky som už o všeličom písala, ale dakedy by sme si mali nájsť 
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raz zaklopeme na Nebeskú bránu, by nám bolo otvorené.

Mária Šišková

- Michalová

Zájazd Podhájska

Po dvojročnej „koronovej“ prestávke sa v mesiaci jún (23.06.2022) 
uskutočnil tradičný celodenný zájazd pre občanov Veľkého Orvišťa do 
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si spoločné chvíle v bazéne, na kávičke alebo len tak pri stánkoch so 
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Deň plný zážitkov nás naplnil energiou a dobrou náladou, ktorá 
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Veríme, že sa môžeme tešiť aj na ďalší ročník nášho tradičného výletu.

Mgr. Horňanská Elena

sociálna komisia

Bašovce súperili s Ostrovom a Orvišťom
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obdarená akcia troch obcí - Bašoviec, Ostrova a Veľkého Orvišťa - sa 
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presnosť. V súťažných zábavno-športových disciplínach dominovalo Veľké 
Orvište, druhý bol Ostrov a bronz si odniesli Bašovčania,“ uviedol Pavol 
Paulovič, starosta obce Veľké Orvište.

Do Bašoviec prišli aj starostovia okolitých obcí, aby zaspievali 
hostiteľskému starostovi Ľubomírovi Dekanovi. „Kolegovia z okresu Nové 
Mesto nad Váhom prišli v závere BOVO olympiády a zaspievali mi piesne, 
ktoré milujem - na Kráľovej holi a Hej, sokoly. Bol som rád a dojatý aj preto, 
že sa lúčim so starostovskou stoličkou,“ usmial sa Dekan. Starosta tiež 
poďakoval skvelému kolektívu pracovníkov Obecného úradu z Ostrova, 
ktorí veľmi pomáhali s prípravou akcie. Poďakovanie patrí aj návšteve 
starostov z Novomestského okresu, ktorí sa v Bašovciach na štadióne 
zastavili a veľmi sa im páčilo.

 Kým muži hrali nohejbal, deti si vyskúšali preťahovanie lanom.
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Aby sme nezabudli na maškrtníkov, okrem guláša či zemiakových placiek 
boli v jedálničku BOVO olympiády aj BOVO maškrty v podobe veľkých 
veterníkov. V úplnom závere starosta Bašoviec ešte raz zažil milé 
prekvapenie - za vynikajúce športové popoludnie, príjemné chvíle a 
zároveň skvelú spoluprácu za tri volebné obdobia poďakoval svojmu 
kolegovi starosta Ostrova Jozef Tkácz.

Zdroj: Piešťanský týždeň 38/22, foto: Viera Dusíková/archív obcí

 Obyvatelia troch obcí mali o sobotný program i pohostenie postarané.

 Na stupeň víťazov sa postavili najlepší gulášmajstri.

 Aj tento tím navaril vynikajúci guláš.

KULTÚRA A SOCIÁLNE VECI

 Traja starostovia na stupni víťazov: (zľava) Jozef Tkácz z Ostrova, Pavol 
Paulovič z Veľkého Orvišťa a Ľubomír Dekan z Bašoviec.

 Najstarším účastníkom cyklojazdy bol 84-ročný Vincenc Urban z 
Bašoviec (druhý sprava), v popredí je manželka starostu Ostrova. 

 Pravačka cez sieť k súperovi - nohejbalistom Bašoviec - v podaní starostu 
Ostrova Jozefa Tkácza. 

 Starostovia z okresu Nové Mesto nad Váhom zaspievali Ľubomírovi 
Dekanovi (piaty zľava) jeho obľúbené piesne.

Svetlo sveta

Keď moja duša bolesť cíti,

Bože – Ty si ten, ktorý ju utíši.

Často sa v tme stratím,

Ty si ten, čo ma z nej navráti.

Si svetlom mojím, svetlom národa,

všetkého živého i neživého,

svetlom celého sveta.

Si slnkom, mesiacom i hviezdami na nebi,

si všetkým, čo máme na zemi.

Ty si ten, čo po smrti bude sudcom našim,

hoci prísnym, ale spravodlivým a láskavým.

Ty si ten, čo vedie nás do raja večného,

až si odpykáme hriechy,

zo sveta našeho.

Ty si ten, ktorého ctíme si,

Bože – „Svetlo sveta si“!

Mária Šišková

- Michalová

Na zamyslenie

Pri Farskom kostole sv. Štefana Uhorského v Piešťanoch ma zaujala 
hlboká myšlienka, ktorú vyslovil svätý otec František.

„Rieky nepijú vlastnú vodu,

stromy nejedia svoje vlastné ovocie,

slnko nesvieti na seba

a kvety nešíria svoju vôňu pre seba.

Život pre ostatných je pravidlom prírody.

Všetci sme sa narodili,

aby sme si navzájom pomáhali.

Bez ohľadu na to, aké je to ťažké...

Život je dobrý, keď sme šťastní,

Je ale oveľa lepší, keď sú ostatní

vďaka nám šťastní.“

Pápež František

Poviete si: „Aké logické, prirodzené, jednoduché.“ Ale pritom nie vždy 
tak ľahko splniteľné....

Ing. Mária Glasnáková

redakcia ON
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Paulína Paulovičová si vystrieľala titul majsterky Slovenska

V našom regióne máme majsterku Slovenska v lukostreľbe, je ňou 13-
ročná Paulína Paulovičová z Veľkého Orvišťa.

 V kategórii Olympijsky luk dievčatá do 14 rokov strieľala aj trinásťročná 
Paulína Paulovičová z Veľkého Orvišťa, ktorá reprezentuje klub SPORTA 
Hlohovec. (Autor: pp)

Posledný augustový víkend v Kežmarku vyvrcholila lukostrelecká sezóna. 
Strelci, ktorí mali splnené limity, si mohli počas týchto dvoch dní zmerať 
sily a bojovať o majstrovský titul. Prvý deň sa strieľala kvalifikácia, kde sa 
súťažiaci snažili nastrieľať svoje maximum, aby na druhý deň získali 
výhodnejšiu pozíciu vo vyraďovacej časti. V kategórii Olympijsky luk 
dievčatá do 14 rokov strieľala aj trinásťročná Paulína Paulovičová z 
Veľkého Orvišťa, ktorá reprezentuje klub SPORTA Hlohovec. Kvalifikáciu 
vyhrala suverénnym spôsobom a napokon dominovala aj vo vyraďovacej 
časti, kde stratila prvé body až vo finále. Po výsledku 6:2 si zaslúžene 
prevzala zlatú medailu a titul majsterky Slovenska. Paulína mala úspešnú 
sezónu, okrem tohto cenného víťazstva získala aj majstrovský titul v 
halovej časti a pred mesiacom zdvihla nad hlavu aj Slovenský pohár.

Zdroj: Redakcia Piešťanský týždeň, č. 36,  zo dňa 6. septembra 2022

Poznám svoju obec a región
Aj v tomto školskom roku sme pokračovali vo výchovno-vzdelávacích 

aktivitách zameraných na poznávanie nášho regiónu. V mesiacoch máj až 
júl sme pripravili pre deti tieto aktivity: Život pri rybníku, Cesta do 
obchodu, Eko Park, Balneologické múzeum a Mini farma.

Život pri rybníku - Pri rybníku sme sa zamerali na pozorovanie rastlín, 
stromov a živočíchov. Táto poznávacia prechádzka poskytla deťom veľa 
nových informácií o prírode. Deti sa dozvedeli o živote a životnom cykle 
živočíchov a rastlín, ktoré  žijú v blízkosti rybníka. Mali sme možnosť 
sledovať ako  lastovičky obyčajné lovia lietajúci hmyz. Čajka nám 
predviedla techniku lovu, keď chytila malú rybku. Kačica divá sa spolu s 
káčatami pri hľadaní potravy ponárala  a odhryzovala časti rastlín 
vytláčajúcich sa z vody. Tieto rôzne techniky spôsobu lovu a kŕmenia deti 
mali možnosť naživo sledovať a porovnať.

Cesta do obchodu – Nanuky do ruky deti v rámci tejto aktivity mali za 
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Poznám svoju obec a región
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stromov a živočíchov. Táto poznávacia prechádzka poskytla deťom veľa 
nových informácií o prírode. Deti sa dozvedeli o živote a životnom cykle 
živočíchov a rastlín, ktoré  žijú v blízkosti rybníka. Mali sme možnosť 
sledovať ako  lastovičky obyčajné lovia lietajúci hmyz. Čajka nám 
predviedla techniku lovu, keď chytila malú rybku. Kačica divá sa spolu s 
káčatami pri hľadaní potravy ponárala  a odhryzovala časti rastlín 
vytláčajúcich sa z vody. Tieto rôzne techniky spôsobu lovu a kŕmenia deti 
mali možnosť naživo sledovať a porovnať.

Cesta do obchodu – Nanuky do ruky deti v rámci tejto aktivity mali za 



úlohu opísať a zaviesť nás k obchodu. Odmenou pre deti za zvládnutie 
tejto náročnej úlohy boli jahodové nanuky, ktoré si deti vychutnali v tieni 
stromov.

 ko Park – V Eko Parku sa nachádzajú zvieratá z Európy a  z celého sveta.  
Nakoľko sa jedná o kontaktnú ZOO, naše deti mali možnosť vstúpiť do 
klietok a zvierat sa dotýkať a kŕmiť ich.  Po prehliadke sme sa naobedovali, 
pochutnali si na zmrzline a zahrali sme sa  na ihrisku. Deti ešte dlho po 
výlete spomínali na krásne prežité dopoludnie v Eko Parku.

B a l n e o l o g i c ké  m ú z e u m  – 
Poznávanie  nášho regiónu  sme zavŕšili návštevou Balneologického 
múzea. Ešte pred samotnou návštevou múzea sme sa poprechádzali po 
parku. Múzeom nás sprevádzala lektorka, ktorá deťom priblížila 
expozíciu. Tá obsahuje archeologické vykopávky, zbierky keramiky, mincí, 
ľudové kroje nášho regiónu a ľudový dom s pôvodným zariadením. Časť 
expozície je venovaná kúpeľom. Najkrajší zážitok mali deti z Moravianskej 
venuše, ktorú si mohli podržať v ruke.
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Mini farma – posledné dni v škôlke sme zavŕšili návštevou Mini farmy v 
obci. Farmár deťom porozprával o zvieratách ich chove a starostlivosti.

Mgr. Edita Lukáčiková

riaditeľka MŠ

Canisterapia 
Canisterapia je intervencia, pri ktorej využívame pozitívne účinky psa na 

človeka. Pani lektorka Monika priviedla so sebou psíkov Rosi a Joya. 
Prostredníctvom spievania, tancovania a plnenia rôznych úloh s Rosi a 
Joyom si naše deti zlepšili vedomosti a zručnosti a naučili sa, ako sa ku 
psíkom správať. Canisterapia zlepšila u detí emocionálne, sociálne a 

k o g n i t í v n e 
schopnost i  za 
aktívnej účasti 
týchto špeciálne 
v y c v i č e n ý c h 
psíkov.

 

 

Mgr. Edita 
Lukáčiková

riaditeľka MŠ
Foto: autorkaFoto: autorkaFoto: autorka

MDD

Prvý júnový deň patrí neodmysliteľne deťom, inak to nebolo ani v našej 
škôlke a škole. V rámci spolupráce so školou sme s pani učiteľkami v tento 
krásny slnečný deň pripravili pre deti  rôzne súťaže, hry a hádanky. Deti si 
pochutnali na Brumíkovi a vodičke, ktorú zakúpili rodičia.  

             

Mgr. Edita Lukáčiková

riaditeľka MŠ
Foto: autorkaFoto: autorkaFoto: autorka

Rozlúčka s predškolákmi

Posledný júnový deň patril našim predškolákom, ktorí sa lúčili s 
materskou školu.  Pre rodičov, starých rodičov a priateľov školy pani 
riaditeľka s deťmi nacvičila program. Predškoláci dostali pamätné listy, 
knižku zo ZRPŠ, knihu od pani učiteliek a pomôcky do školy od štedrého 

Nový školský rok 

S prípravami na otvorenie školského roka sme začali koncom augusta. 
Personál materskej školy pripravil a vyzdobil priestory, aby sme mohli 5. 
septembra otvoriť naše brány. Našim škôlkarom sme zaželali  veľa 
krásnych zážitkov a privítali sme medzi nami novú pani učiteľku Klárku 
Vavrovú.

 

Chcem sa poďakovať  zákonným zástupcom, zriaďovateľovi, sponzorom 
a priateľom školy za podporu. Vďaka Vašej podpore, spolupráci a pomoci 

môžeme pre naše deti urobiť viac.

Mgr. Edita Lukáčiková

riaditeľka MŠ

Foto: autorkaFoto: autorkaFoto: autorka

Báseň o prázdninách

Na hodine čítania žiaci vytvárali básne o prázdninách. Tu je jedna z nich:

Hurá, prázdniny!

Na leto sa teší každý,

do bazénu skočiť navždy.

Prespávačka s kamarátkou,

teším sa už nadovšetko.

Na chatu sa teším tiež,

zbierať hríby na obed.

Ryby chytať naučím sa,

Aktivity v školskom klube detí

Pri príležitosti krásneho sviatku Dňa matiek si deti zo základnej a 
materskej školy pripravili pre svoje mamičky a babičky pestrý program. 
Deti zo základnej školy nacvičovali program pod vedením pani 
vychovávateľky. Dňa 6.5.2022 privítala predsedníčka kultúrnej komisie a 
pani riaditeľka v kultúrnom dome všetkých prítomných. Následne deti 
vystúpili s milými básničkami a aj hudobným a tanečným vystúpením. 
Program sa prítomným veľmi páčil, za čo boli deti ocenené búrlivým 
potleskom. Každá mamička i babička bola po skončení programu 
obdarovaná krásnym kvietkom.

Dňa 13.6.2022 navštívila našu školu príslušníčka policajného zboru. So 
žiakmi viedla besedu o slušnom správaní sa v škole. Žiaci sa dozvedeli 

darcu. Na školskom dvore si deti s rodičmi opekali. Na záver sme zaželali 
našim budúcim prvákom veľa úspechov v škole a poďakovali sme sa za 
spoluprácu rodičom odchádzajúcich detí.

Mgr. Edita Lukáčiková

riaditeľka MŠ

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Foto: autorkaFoto: autorkaFoto: autorka

guláš variť tiež.

Piaty ročník sa už blíži,

Adelka sa naň už teší.

Adela Vavrová, 4. ročník

PhDr. Katarína Némethová

riaditeľka ZŠ

zaujímavé informácie o práci policajta. Predovšetkým si však osvojovali 
informácie o tom, ako predchádzať šikane na školách.

Dňa 20.6.2022 sme navštívili Eko 
Park v Piešťanoch.  V tomto 
nádhernom prostredí na nás 
čakalo viac ako 174 druhov zvierat 
z rôznych častí sveta. ZOO je 
kontaktná, takže deti mali možnosť 
prejsť sa priamo medzi zvieratkami 
a tiež ich nakŕmiť. Výlet sme 
ukončili na preliezkach v zábavnom 
parku. Či si deti výlet užili, posúďte 
sami �.

Bc. Zuzana Mihalovičová

vychovávateľka v ŠKD
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Rozlúčka so školou
Dňa 30.6.2022 sa naši štvrtáci lúčili so základnou školou vo Veľkom 

Orvišti, keďže od septembra sa z nich stanú hrdí druhostupniari. Počas 
celej doby sa školským areálom niesol smiech a radosť. 

Želáme Adelke Vavrovej, Sabínke Mokošovej, Maxovi Kováčikovi a 
Matejovi Kupcovi veľa úspechov na druhom stupni vzdelávania!

Maj sa dobre, milá škola,

ty náš malý detský svet!

Bolo nám tu s tebou dobre

počas všetkých štyroch tried.

Boli sme tu ako doma,

no a ty si každý deň

vítala nás vzácnym teplom

muškátov a bielych stien.

Naše pani učiteľky,

za všetko Vám patrí vďaka.

V spomienke vždy zostanete

v srdci každého žiaka.

 Bc. Zuzana Mihalovičová

vychovávateľka v ŠKD

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

činnosti obecnej jednotky dobrovoľných hasičov Veľkého Orvišťa za 01-
08/2022.

Naša činnosť sa obmedzila na pomoc obci pri zabezpečovaní bežných 
prevádzkových situácií a starostlivosti o zverenú techniku a materiálne 
vybavenie. Postupne sme zoservisovali elektrocentrálu  HECHT, čerpadlo 
PS12 a tlakové čerpadlo HERON.

Dňa 12.3.2022 sa uskutočnila VČS DHZ Veľké Orvište, tentokrát bez 
účasti  funkcionárov UzO DPO SR Piešťany a Hlohovec ako aj ďalších hostí. 
Na  zasadnutí bol zhodnotený  výcvikový rok 2021 a spracovaný návrh na 
plán činnosti  počas výcvikového roku 2022.

Dňa 21.5.2022 sa mala uskutočniť v Drahovciach okresná súťaž DHZ.  
Výcvikový štáb však obdržal  v 2 kategóriách  iba 4 prihlášky a súťaž musela 

byť zrušená.

Ďalej sme v spolupráci s OÚ pokračovali na dokončovaní rekonštrukcie 
hasičskej zbrojnice a spolupracovali sme aj s cirkevným spoločenstvom pri 
organizácii bohoslužieb a koncertov.

Od 28.5.2022 nám šikovný Matúš Gažo postupne pomohol s uložením 
dlažby  na schodisku a v celom podkroví.  Nakoľko  išlo o prácu nad rámec 

jeho pracovného času a hlavne po sobotách a nedeliach, chcem sa mu 
touto cestou ešte raz poďakovať.

Dňa 29.5.2022 sme sa na pokyn KOS HaZZ Trnava zúčastnili zásahu v 
lokalite Blaciny – drobný požiar trávnatého porastu a topoľového páperia. 
Zásahu sa zúčastnili 2 členovia DHZO Veľké Orvište s technikou Iveco Daily 
a spolupracovali s jednotkami DHZO Pobedim a OR HaZZ PN.

Dňa 23.6.2022 sme zase pomohli pri polievaní obecnej zelene  - lipy na 
vjazdoch do obce a námestie pri OÚ.

Dňa 1.7.2022  sme informovali KOS HaZZ Trnava o vetrom zlomenom a 
spadnutom strome na autobusovej zastávke pri OÚ. Zlomený strom sme 
spílili, odstránili z priestorov zastávky a priestor následne upratali. Zásahu 
sa zúčastnili 3 členovia DHZO Veľké Orvište s technikou Iveco Daily a 
motorovou pilou.

Dňa 18.7.2022 sme sa na pokyn KOS HaZZ Trnava zúčastnili zásahu  v 
lokalite Blaciny – pole medzi obcami  Bašovce, Ostrov a Veľké Orvište – 
požiar 2 stohov balíkovanej slamy. Zásahu sa zúčastnili 4 členovia DHZO 

V e ľ k é  O r v i š t e  s 
technikou Iveco Daily a 
s p o l u p r a c o v a l i  s 
j e d n o t k a m i  D H Z O 
P o b e d i m ,  D H Z O 
Bašovce, DHZO Vrbové 
a OR HaZZ PN. Požiare 
b o l i  ú m y s e l n e 
z a l o ž e n é  a  b o l i 
p r e d m e t o m 
vyšetrovania Polície SR 
aj HaZZ. Po oboraní 
oboch požiarovísk  bol 
následne vykonávaný 
dohľad  až do ranných 
hodín.

 V hodový piatok  sme sa zúčastnili príprav večerného koncertu na 
ihrisku. Postavili sme stany, zaťažili proti pohybu a večer sme v spolupráci s 
p. Martou Kráľovičovou a Dominikou Vavrincovou  zabezpečovali 
zdravotnú asistenčnú hliadku. Počas noci sme zabezpečili ošetrenie 2 
zranených účastníkov a odovzdali sme ich posádkam RZP na ďalšie 
vyšetrenia.

Pri príležitosti 100. výročia vzniku DHZ v našej obci sme pripravili 
26.8.2022 hasičskú tancovačku. Hudobnú produkciu zabezpečila  skupina 
Disk, ktorá nás bavila až do skorých ranných hodín.

Do nášho vybavenia  pribudli počas roka postupne  motorová píla Stihl, 
hadice, savice, sekeromotyky, profi prúdnica D,  rôzne osobné ochranné 
prostriedky – pláštenky, rukavice, doplnili sme vybavenie záchranárskeho 
vaku a nafukovací čln so záchrannými vestami – zaradený k 
protipovodňovým prostriedkom.

Na záver chcem iba konštatovať, že by sme vo svojich radoch DHZ a DHZO 

radi privítali ďalších členov, ktorým je práca pre spoločnosť blízka a sú 
ochotní pre svojich spoluobčanov obetovať časť svojho voľného času a 
svojich schopností. Byť hasičom   v zmysle „Bohu na slávu, blížnemu na 
pomoc!“ nie je iba o hasení požiarov.  Dovolím si povedať, že z 90 % je to o 
ochote podať pomocnú ruku, čo je pre mnohých absolútne prirodzené. 
Hasiči v dnešnej spoločnosti túto skutočnosť napĺňajú a zastrešujú hlavne 
technickým vybavením a koordináciou, tréningom, schopnosťou zvažovať 
dôsledky postupov v krízových situáciách  a hlavne  istotou, že vedľa Teba 
vždy stojí niekto, na koho sa môžeš spoľahnúť a vieš, že v prípade potreby 
poskytne oporu a pomocnú ruku.

Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!

Ing. Marián Šiška

DHZO Veľké Orvište

Horúce leto na rybníku Záhumnie

Po sérii jarných pretekov v prívlači a v love kapra, ktorým predchádzalo 
kvalitné zarybnenie rybníka Záhumnie, si  mohli členovia a návštevníci 
vychutnať kvalitnú rybačku.

Členovia RZ Záhumnie sa počas celého leta starali o to, aby na rybníku 
bolo čisto, pokosená zeleň, proste - aby sa návštevníci, ktorí si prišli na 
rybník oddýchnuť od každodenných starostí, cítili príjemne. Ďalej sa 
pokračovalo na zveľaďovaní Trout Landu (malý rybník) spevnením brehov, 

výsadbou zelene, osadením lavičiek, zaštrkovaním lovných miest a 
zhotovením skalky, ktorá umocnila celkový vzhľad tohto priestoru. 
Začiatkom roka sme zakúpili baktérie, ktoré nám pomôžu s odbúraním 
neživého bentosu a usadenín z dna rybníka v jeho severnej časti. Tieto 
baktérie sa aplikujú pravidelne každé dva týždne na určené miesta. Vďaka 
nim sa aj upravuje PH vody a zvyšuje sa aj hodnota kyslíku vo vode rybníka.

V mesiaci september prebehnú počas dvoch víkendov preteky v prívlači. 
O ich výsledkoch vás budem informovať v nasledujúcom vydaní 
Orvištských novín.

Záverom by som chcel poďakovať členom za aktivitu a vám, občanom, za 
podporu nášho RZ Záhumnie.

Foto: autorFoto: autorFoto: autor

Vidíme sa na Záhumní, priatelia! 

Petrov zdar!

Norbert Michel

tajomník RZ Záhumnie vo Veľkom Orvišti
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HASIČI, RYBÁRI A ŠPORTMATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Rozlúčka so školou
Dňa 30.6.2022 sa naši štvrtáci lúčili so základnou školou vo Veľkom 

Orvišti, keďže od septembra sa z nich stanú hrdí druhostupniari. Počas 
celej doby sa školským areálom niesol smiech a radosť. 

Želáme Adelke Vavrovej, Sabínke Mokošovej, Maxovi Kováčikovi a 
Matejovi Kupcovi veľa úspechov na druhom stupni vzdelávania!

Maj sa dobre, milá škola,

ty náš malý detský svet!

Bolo nám tu s tebou dobre

počas všetkých štyroch tried.

Boli sme tu ako doma,

no a ty si každý deň

vítala nás vzácnym teplom

muškátov a bielych stien.

Naše pani učiteľky,

za všetko Vám patrí vďaka.

V spomienke vždy zostanete

v srdci každého žiaka.

 Bc. Zuzana Mihalovičová

vychovávateľka v ŠKD

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

činnosti obecnej jednotky dobrovoľných hasičov Veľkého Orvišťa za 01-
08/2022.

Naša činnosť sa obmedzila na pomoc obci pri zabezpečovaní bežných 
prevádzkových situácií a starostlivosti o zverenú techniku a materiálne 
vybavenie. Postupne sme zoservisovali elektrocentrálu  HECHT, čerpadlo 
PS12 a tlakové čerpadlo HERON.

Dňa 12.3.2022 sa uskutočnila VČS DHZ Veľké Orvište, tentokrát bez 
účasti  funkcionárov UzO DPO SR Piešťany a Hlohovec ako aj ďalších hostí. 
Na  zasadnutí bol zhodnotený  výcvikový rok 2021 a spracovaný návrh na 
plán činnosti  počas výcvikového roku 2022.

Dňa 21.5.2022 sa mala uskutočniť v Drahovciach okresná súťaž DHZ.  
Výcvikový štáb však obdržal  v 2 kategóriách  iba 4 prihlášky a súťaž musela 

byť zrušená.

Ďalej sme v spolupráci s OÚ pokračovali na dokončovaní rekonštrukcie 
hasičskej zbrojnice a spolupracovali sme aj s cirkevným spoločenstvom pri 
organizácii bohoslužieb a koncertov.

Od 28.5.2022 nám šikovný Matúš Gažo postupne pomohol s uložením 
dlažby  na schodisku a v celom podkroví.  Nakoľko  išlo o prácu nad rámec 

jeho pracovného času a hlavne po sobotách a nedeliach, chcem sa mu 
touto cestou ešte raz poďakovať.

Dňa 29.5.2022 sme sa na pokyn KOS HaZZ Trnava zúčastnili zásahu v 
lokalite Blaciny – drobný požiar trávnatého porastu a topoľového páperia. 
Zásahu sa zúčastnili 2 členovia DHZO Veľké Orvište s technikou Iveco Daily 
a spolupracovali s jednotkami DHZO Pobedim a OR HaZZ PN.

Dňa 23.6.2022 sme zase pomohli pri polievaní obecnej zelene  - lipy na 
vjazdoch do obce a námestie pri OÚ.

Dňa 1.7.2022  sme informovali KOS HaZZ Trnava o vetrom zlomenom a 
spadnutom strome na autobusovej zastávke pri OÚ. Zlomený strom sme 
spílili, odstránili z priestorov zastávky a priestor následne upratali. Zásahu 
sa zúčastnili 3 členovia DHZO Veľké Orvište s technikou Iveco Daily a 
motorovou pilou.

Dňa 18.7.2022 sme sa na pokyn KOS HaZZ Trnava zúčastnili zásahu  v 
lokalite Blaciny – pole medzi obcami  Bašovce, Ostrov a Veľké Orvište – 
požiar 2 stohov balíkovanej slamy. Zásahu sa zúčastnili 4 členovia DHZO 

V e ľ k é  O r v i š t e  s 
technikou Iveco Daily a 
s p o l u p r a c o v a l i  s 
j e d n o t k a m i  D H Z O 
P o b e d i m ,  D H Z O 
Bašovce, DHZO Vrbové 
a OR HaZZ PN. Požiare 
b o l i  ú m y s e l n e 
z a l o ž e n é  a  b o l i 
p r e d m e t o m 
vyšetrovania Polície SR 
aj HaZZ. Po oboraní 
oboch požiarovísk  bol 
následne vykonávaný 
dohľad  až do ranných 
hodín.

 V hodový piatok  sme sa zúčastnili príprav večerného koncertu na 
ihrisku. Postavili sme stany, zaťažili proti pohybu a večer sme v spolupráci s 
p. Martou Kráľovičovou a Dominikou Vavrincovou  zabezpečovali 
zdravotnú asistenčnú hliadku. Počas noci sme zabezpečili ošetrenie 2 
zranených účastníkov a odovzdali sme ich posádkam RZP na ďalšie 
vyšetrenia.

Pri príležitosti 100. výročia vzniku DHZ v našej obci sme pripravili 
26.8.2022 hasičskú tancovačku. Hudobnú produkciu zabezpečila  skupina 
Disk, ktorá nás bavila až do skorých ranných hodín.

Do nášho vybavenia  pribudli počas roka postupne  motorová píla Stihl, 
hadice, savice, sekeromotyky, profi prúdnica D,  rôzne osobné ochranné 
prostriedky – pláštenky, rukavice, doplnili sme vybavenie záchranárskeho 
vaku a nafukovací čln so záchrannými vestami – zaradený k 
protipovodňovým prostriedkom.

Na záver chcem iba konštatovať, že by sme vo svojich radoch DHZ a DHZO 

radi privítali ďalších členov, ktorým je práca pre spoločnosť blízka a sú 
ochotní pre svojich spoluobčanov obetovať časť svojho voľného času a 
svojich schopností. Byť hasičom   v zmysle „Bohu na slávu, blížnemu na 
pomoc!“ nie je iba o hasení požiarov.  Dovolím si povedať, že z 90 % je to o 
ochote podať pomocnú ruku, čo je pre mnohých absolútne prirodzené. 
Hasiči v dnešnej spoločnosti túto skutočnosť napĺňajú a zastrešujú hlavne 
technickým vybavením a koordináciou, tréningom, schopnosťou zvažovať 
dôsledky postupov v krízových situáciách  a hlavne  istotou, že vedľa Teba 
vždy stojí niekto, na koho sa môžeš spoľahnúť a vieš, že v prípade potreby 
poskytne oporu a pomocnú ruku.

Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!

Ing. Marián Šiška

DHZO Veľké Orvište

Horúce leto na rybníku Záhumnie

Po sérii jarných pretekov v prívlači a v love kapra, ktorým predchádzalo 
kvalitné zarybnenie rybníka Záhumnie, si  mohli členovia a návštevníci 
vychutnať kvalitnú rybačku.

Členovia RZ Záhumnie sa počas celého leta starali o to, aby na rybníku 
bolo čisto, pokosená zeleň, proste - aby sa návštevníci, ktorí si prišli na 
rybník oddýchnuť od každodenných starostí, cítili príjemne. Ďalej sa 
pokračovalo na zveľaďovaní Trout Landu (malý rybník) spevnením brehov, 

výsadbou zelene, osadením lavičiek, zaštrkovaním lovných miest a 
zhotovením skalky, ktorá umocnila celkový vzhľad tohto priestoru. 
Začiatkom roka sme zakúpili baktérie, ktoré nám pomôžu s odbúraním 
neživého bentosu a usadenín z dna rybníka v jeho severnej časti. Tieto 
baktérie sa aplikujú pravidelne každé dva týždne na určené miesta. Vďaka 
nim sa aj upravuje PH vody a zvyšuje sa aj hodnota kyslíku vo vode rybníka.

V mesiaci september prebehnú počas dvoch víkendov preteky v prívlači. 
O ich výsledkoch vás budem informovať v nasledujúcom vydaní 
Orvištských novín.

Záverom by som chcel poďakovať členom za aktivitu a vám, občanom, za 
podporu nášho RZ Záhumnie.

Foto: autorFoto: autorFoto: autor

Vidíme sa na Záhumní, priatelia! 

Petrov zdar!

Norbert Michel

tajomník RZ Záhumnie vo Veľkom Orvišti
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OZNAMY

Postup zo 7. ligy do 7. ligy

Našim futbalistom sa podaril “husársky kúsok“, 

v sezóne 2021/2022 bojovali o postup s 

Moravanmi nad Váhom, najprv stiahli náskok 

Moravian a v nadstavbovej časti sa im ich 

podarilo preskočiť, skončiť prvý a zaslúžene 

postúpiť. Reorganizácia súťaží na oblastnom 

futbalovom zväze spôsobila, že jeho najvyššia 

súťaž nebude 6. liga ale 7. liga. Vlastne preto sme 

postúpili zo 7. ligy do 7. ligy. Krátka prestávka 

medzi súťažnými ročníkmi zapríčinila, že sme 

neabsolvovali letnú prípravu v takom rozsahu, 

ako by sa malo. Z družstva nikto neodišiel, výbor 

zostal nezmenený a pribudli dvaja nový hráči: 

brankár Matúš Nemček (FC Neded) a obranca 

Jakub Klein (FK Krakovany). Napriek týmto 

faktom sme nezachytili začiatok súťaže a prvé tri 

zápasy sme prehrali. Chytili sme sa až zápasom v 

Zelenči, kde sme vysoko zvíťazili (2:7) a od vtedy 

sa pohybujeme v strede tabuľky. Cieľom v tomto 

súťažnom ročníku je udržať kolektív a finančne 

sa zastabilizovať. V konečnej tabuľke chceme byť 

do 7. miesta a chceme získať ďalších sponzorov, 

aby sme neboli závislí na dotácii od obce 

(energetická kríza). V súčasnosti máme 

podpísane zmluvy s 10 sponzormi a veľkú 

zásluhu na tom má športový riaditeľ Rudolf Filip. 

Tiež je dôležité udržať na našom ihrisku 

Futbalovú školu Róberta Hanka, ktorá nám 

zabezpečuje výuku malých futbalistov. Veríme, 

že naše ciele sa naplnia, domáce zápasy budeme 

vyhrávať a udržíme si priazeň našich fanúšikov a 

sympatizantov.

PhDr. Pavol Paulovič

predseda OŠK Veľké Orvište


