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Kancelária obecného úradu bude od 15.03.2023 dočasne premiestnená do Klubu seniorov.
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Spoločenská kronika
Obec Veľké Orvište mala k 31.12.2022: 1 030 obyvateľov

V roku 2022 sa narodilo 9 detí (6 dievčat a 3 chlapci), zomrelo 12 ľudí 

(2 ženy a 10 mužov), na trvalý pobyt sa prihlásilo 11 ľudí 

a odhlásilo sa 29 ľudí.

Od 01.09.2022 do 31.01.2023

Obec Veľké Orvište mala k 31.01.2023: 1 027 obyvateľov

V období od 01.09.2022 do 31.01.2023 sa dožili:

   85 rokov: 3 ľudia (3 muži)

   80 rokov: 1 človek (1 žena)

  75 rokov: 4 ľudia (1 žena, 3 muži)

  70 rokov: 5 ľudí (2 ženy, 3 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.

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Prečo sa zvýšil miestny poplatok za 
komunálny odpad?

Doterajší ročný poplatok pre fyzickú osobu v sume 24 eur, ktorý bol 
naposledy zvýšený v roku 2020, sa od 1. januára 2023 zvýšil na sumu 32 

eur. Zvýšenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu v roku 2023 nastal z 
viacerých príčin a na konečnú cenu, ktorú musí občan zaplatiť, vplýva 
viacero faktorov.

Pri určovaní výšky poplatku sa vychádzalo z nákladov obce na odpady, 
ktoré pozostávajú z poplatku za uloženie zmesového komunálneho 
odpadu, drobného stavebného odpadu a objemného odpadu na skládku 
odpadov, z poplatku štátu za uloženie odpadu, ktorý sa odvíja od úrovne 
vytriedenia komunálneho dopadu, nákladov na zber a prepravu 
zmesového komunálneho z domácností,  nákladov na vývoz 
veľkoobjemových kontajnerov zo zberného dvora, z nákladov na 
zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, nákladov na 
zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, z nákladov na zber a 
zneškodnenie nebezpečného odpadu, nákladov spôsobených 
nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho 
odpadu a z nákladov na likvidáciu  tzv. čiernych skládok. Celkové množstvo 
zmesového komunálneho odpadu  však netvorí len odpad z domácností, 
ale aj odpad z cintorína, odpad z odpadkových košov umiestnených na 
verejných priestranstvách a odpad z veľkoobjemových kontajnerov zo 
zberného dvora.

Za navýšením poplatku je najmä neustále zvyšovanie cien za zber, 
prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu. Od posledného 
zvýšenia poplatku v roku 2020 cena za uloženie zmesového komunálneho 
odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov vzrástla o 32%, cena za 
uloženie drobného stavebného odpadu vzrástla o 28% a cena za zber a 
prepravu zmesového komunálneho vzrástla o 16%. I napriek uvedenému 
nárastu cien za posledné tri roky obec nezvyšovala poplatok za komunálny 
odpad a vyzbierané poplatky od občanov už zďaleka nepokrývali celkové 
skutočné náklady na odpad.

Ďalším faktorom, ktorý vyplýval na zvýšenie poplatku, je zmena 
odpadovej legislatívy, na základe ktorej vznikla obciam zákonná povinnosť 
zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky 
rozložiteľného kuchynského odpadu a predstavuje ďalšiu novú položku v 
nákladoch na odpady.

Zvýšenie miestneho poplatku za komunálny odpad však nebolo jediným 
riešením, ako sa vysporiadať s neustálym nárastom nákladov na 
odpadové hospodárstvo obce. Obec zároveň pristúpila k zníženiu 
frekvencie zberu zmesového komunálneho odpadu a v roku 2023 bude 
interval zberu raz za tri týždne, Takto zavedený interval zberu prinesie 
zníženie nákladov na zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu a 
zároveň prispeje k vyššej úrovni separácie odpadov a zníženiu množstva 
zmesového komunálneho odpadu, zneškodňovanie ktorého je 
najnákladnejšie.

Separácia odpadu nás nič nestojí. Zber vyseparovaného odpadu, jeho 
prepravu, prípravu na opätovné využitie, recykláciu, nákup a umiestnenie 
farebných kontajnerov hradia výrobcovia, prípadne príslušná organizácia 
zodpovednosti výrobcov. Výška poplatku bude v budúcnosti závisieť aj od 
miery triedenia odpadu v našej obci. Vyššia úroveň vytriedenia odpadu 
znamená nižšiu sadzbu poplatku za uloženie odpadov a nižšie množstvo 
zmesového komunálneho odpadu, čo zároveň prináša zásadnú úsporu na 
financovaní zberu, odvozu a skládkovania zmesového komunálneho 
odpadu.

Prínos, ktorý od nastavených zmien očakávame, je finančná 
udržateľnosť celého systému odpadového hospodárstva obce.

Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Zmenou odpadovej legislatívy obciam vznikla zákonná povinnosť 
zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky 
rozložiteľného kuchynského odpadu. Z uvedeného dôvodu sme aj v našej 
obci pristúpili k jeho zavedeniu.

V prípade, že nemáte možnosť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 
kompostovať v domácnosti, tento odpad v domácnosti zbierame do 
uzatvárateľného vedierka a pravidelne vynášame do zbernej nádoby.

Vedierka si v prípade záujmu môžete prevziať na obecnom úrade počas 
úradných hodín. Zberné nádoby hnedej farby na kuchynský odpad sú 
umiestnené na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob za 
obecným úradom pri zbernom dvore a v časti Topoľové II.

Do zbernej nádoby vkladáme odpad z kuchyne, ktorý tvoria  tuhé a 

Máte zaujímavý návrh na zlepšenie životnej 
úrovne v našej obci?

Máte zaujímavý návrh, ktorý by bol prínosom 
pre našu obec

a zároveň by ušetril finančné prostriedky našej 
obce?

Vážení občania, dovoľte mi predstaviť vám komunikačný priestor, kde 
môžete podávať vaše návrhy. Cieľom komunikačného priestoru je, aby ste 
mali možnosť podať váš návrh, ktorý by priniesol zlepšenie životnej úrovne 
v našej obci. Určite sa medzi vami nájdu občania, ktorí majú blízko k 
životnému prostrediu, k energetike, kultúre, či inej sfére, ktorá by sa dala 
zlepšiť v našej obci bez veľkých finančných investícii, najlepšie bez 

investícii, keďže vieme, že 
našu obec čaká neľahké 
finančné obdobie.

Na webovej stránke 
n a š e j  o b c e 
www.velkeorviste.sk si 
n á j d e t e  f o r m u l á r 
''Napíšte nám''. Váš návrh 
môžete podať pod vašim 
m e n o m  ( a ) ,  a l e b o 
anonymne (b). Je na vás, 
akú možnosť si vyberiete. 
V prípade uvedenia vášho 
m e n a  a  n á s l e d n e 
r e a l i z o v a t e ľ n é h o 
projektu, vieme dať aj 
s p ä t n ú  v ä z b u ,  č o  v 
prípade anonymu nebude 
možné.

Výsledky volieb v obci 
Veľké Orvište

Dňa 29.10.2022 sa aj v našej obci, 
v budove Základnej školy, po prvýkrát a 
zároveň počas zmeny letného času na 
zimný konali spojené voľby do orgánov 
samosprávy obcí a voľby do orgánov 
samosprávnych krajov.

Výsledky volieb do orgánov samosprávy 
obce:

- celkový počet voličov zapísaných v 
zozname voličov bol 878,

Príhovor starostu
Vážení spoluobčania,

som veľmi rád, že sa Vám po komunálnych voľbách 
2022, po privítaní nového roku a pri vydaní ďalšieho 
čísla Orvištských novín môžem prihovoriť. V prvom 
rade Vám chcem poďakovať za to, že ste prišli k 
volebným urnám, prejavili svoj názor a vložili dôveru 

do rúk nie len mne, ale aj poslancom obecného zastupiteľstva. Budeme sa 
snažiť Vás nesklamať a pracovať  tak, aby sa naša obec aj naďalej rozvíjala.

Nachádzame sa pred realizáciou viacerých strategicky finančne 
náročných projektov, na ktoré sme získali nenávratné finančné 
prostriedky. Ide o projekty:

•Zelené obce, revitalizácia zelene – výsadba 90 ks drevín, bola 
zrealizovaná v mesiaci december 2022,

•výmena strechy na kultúrnom dome, plánovaná realizácia v apríli až v 
novembri 2023,

• rekonštrukcia budovy obecného úradu, plánovaná realizácia v apríli až 
v novembri 2023,

• výstavba detského ihriska,  plánovaná realizácia v máji až v júli 2023,

•zabezpečenie techniky na zberný dvor (traktor a ťahač kontajnerov), 
plánovaná  realizácia do konca roka 2023.

Ďalej sú v štádiu prípravy aj ďalšie projektové dokumentácie a 
strategické dokumenty:

• zmena územného plánu (práve prebieha)

• rekonštrukcia miestnej komunikácie (obecné cesty),

• alternatívne vykurovania na polyfunkčnej budove (Klub Jazmín, 
ambulancia, športový klub), kde čakáme buď na vyhlásenie výziev alebo 

na nastavenie projektovej 
dokumentácie na vyhlásenú 
výzvu (znižovanie energetickej 
náročnost i ) .  Pr i  podávaní 
s a m o t nýc h  ž i a d o s t í  v š a k 
musíme zvážiť, či sme schopní 
zabezpečiť  spoluúčasť  na 
f i n a n c o v a n í  u v e d e n ý c h 
projektov.

V dnešnom ťažkom období, 
kedy energetická kríza zasiahla 
celé Slovensko a neobišla ani 
našu obec  a nedostatočná 
podpora zo strany štátu,  si 
v y ž i a d a l a   p o d n i k n ú ť  a j 
nepopulárne opatrenia, ako  
n a v ý š e n i e  d a n e  z 
nehnuteľnosti, dane za psa, 

poplatok za zber komunálneho odpadu. Zvýšenie poplatkov a daní bolo 
najmä z dôvodu vykrytia zvýšených prevádzkových nákladov chodu obce, 
a to verejného osvetlenia v obci, zabezpečenie odvozu a skládkovanie 
odpadov, drobných stavebných odpadov, údržbu obecných budov, 
odstraňovanie vzniknutých havárií  a zatiaľ i prevádzku materskej a 
základnej školy.

Zostáva nám veriť, že krízy čoskoro pominú a najmocnejší sveta dostanú 
rozum a zasadnú za spoločný, rokovací stôl. Tiež, že Vláda SR bude 
uprednostňovať záujmy našich občanov a pre samosprávy bude skôr 
partnerom ako protivníkom.

Na záver môjho príhovoru by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa 
pričinili v uplynulom roku za správne fungovanie našej obce a jej rozvoj. 
Nemôžem opomenúť poslancov obecného zastupiteľstva, zamestnancov 
obecného úradu a hasičov. Vďaka patrí aj Vám, drahí spoluobčania, 
pretože sa vieme v týchto ťažkých časoch spojiť a pomôcť jeden druhému.

Tiež Vás chcem povzbudiť, aby ste nemali strach prekonávať samých 
seba, aby ste boli k sebe navzájom tolerantní a láskaví a aj naďalej ste sa 
podieľali na budovaní krajšieho života v našej obci.

Prijmite prosím aj želanie pevného zdravia, božieho požehnania, 
vzájomného pokoja a harmónie do nového roku.

Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom, 
predchádzajme nedorozumeniam, rešpektujme a vážme si ľudí, snažme 
sa byť aktívnymi občanmi a ceňme si to, čo má naozaj hodnotu – zdravie, 
rodinu, priateľov.

PhDr. Pavol Paulovič
starosta obce

Právne okienko – Parkovanie na chodníkoch

Jedným z najčastejších problémov v našej obci, s ktorým sa v 

poslednom čase stretávame, je parkovanie osobných a nákladných 

vozidiel na chodníkoch.

Zákon č. 8/2009 Z. z. v § 25 ods.1 písm. q) určuje to, že vodič nesmie 
vozidlom zastaviť         a stáť na chodníku okrem prípadu podľa § 52 odst.2, 
ktorý upravuje výnimku: Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú 
chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov 
samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, pre automatizované 
doručovacie vozidlo, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením 
je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla, kolobežky s 
pomocným motorčekom alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá 
voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

Preto vodiči, ak sa dopúšťate takéhoto porušenia najmä v 
neprehľadných zákrutách alebo ak vytvoríte prekážku chodcom, musíte si 
byť vedomí toho, že Vám môže byť za toto vaše konanie uložená bloková 
pokuta. Tieto priestupky je vecne a miestne oprávnená objasňovať len 
polícia. (0961143705 – Stála služba OO PZ Piešťany).

Zdroj: Zák. č. 8/2009 Z. z.   

Pripravil: PhDr. Pavol Paulovič
starosta obce

tekuté zvyšky jedál, omáčky, potraviny po záruke, staré zaváraniny, odpad 
z čistenia potravín, pokazené ovocie, zeleninu, mäso, ryby, mlieko, vajcia, 
chlieb, pečivo, káva, čaj a podobne.

Do nádoby na zber kuchynského odpadu nepatria akékoľvek obaly 
(papierové, plastové, kovové), lepenka, zelený odpad zo záhrad, trus 
domácich zvierat, obsah vysávača, cigarety a podobne. V prípade 
primiešania iného odpadu budú obci vyúčtované náklady spojené s 
odstránením, odvozom a likvidáciou odpadu na skládke odpadov.

Frekvencia vývozu nádob na zber kuchynského odpadu bude jedenkrát 
za týždeň a v letných mesiacoch (máj až september) dvakrát za týždeň.

Zavedením triedeného zberu kuchynského odpadu poklesne množstvo 
zmesového komunálneho odpadu, nakoľko odpad z kuchyne tvorí až 40 % 
zmesového odpadu z domácností. 

Mgr. Miroslav Folajtar
zamestnanec OcÚ
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
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V roku 2022 sa narodilo 9 detí (6 dievčat a 3 chlapci), zomrelo 12 ľudí 

(2 ženy a 10 mužov), na trvalý pobyt sa prihlásilo 11 ľudí 

a odhlásilo sa 29 ľudí.

Od 01.09.2022 do 31.01.2023

Obec Veľké Orvište mala k 31.01.2023: 1 027 obyvateľov

V období od 01.09.2022 do 31.01.2023 sa dožili:

   85 rokov: 3 ľudia (3 muži)

   80 rokov: 1 človek (1 žena)

  75 rokov: 4 ľudia (1 žena, 3 muži)

  70 rokov: 5 ľudí (2 ženy, 3 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.

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Prečo sa zvýšil miestny poplatok za 
komunálny odpad?

Doterajší ročný poplatok pre fyzickú osobu v sume 24 eur, ktorý bol 
naposledy zvýšený v roku 2020, sa od 1. januára 2023 zvýšil na sumu 32 

eur. Zvýšenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu v roku 2023 nastal z 
viacerých príčin a na konečnú cenu, ktorú musí občan zaplatiť, vplýva 
viacero faktorov.

Pri určovaní výšky poplatku sa vychádzalo z nákladov obce na odpady, 
ktoré pozostávajú z poplatku za uloženie zmesového komunálneho 
odpadu, drobného stavebného odpadu a objemného odpadu na skládku 
odpadov, z poplatku štátu za uloženie odpadu, ktorý sa odvíja od úrovne 
vytriedenia komunálneho dopadu, nákladov na zber a prepravu 
zmesového komunálneho z domácností,  nákladov na vývoz 
veľkoobjemových kontajnerov zo zberného dvora, z nákladov na 
zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, nákladov na 
zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, z nákladov na zber a 
zneškodnenie nebezpečného odpadu, nákladov spôsobených 
nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho 
odpadu a z nákladov na likvidáciu  tzv. čiernych skládok. Celkové množstvo 
zmesového komunálneho odpadu  však netvorí len odpad z domácností, 
ale aj odpad z cintorína, odpad z odpadkových košov umiestnených na 
verejných priestranstvách a odpad z veľkoobjemových kontajnerov zo 
zberného dvora.

Za navýšením poplatku je najmä neustále zvyšovanie cien za zber, 
prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu. Od posledného 
zvýšenia poplatku v roku 2020 cena za uloženie zmesového komunálneho 
odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov vzrástla o 32%, cena za 
uloženie drobného stavebného odpadu vzrástla o 28% a cena za zber a 
prepravu zmesového komunálneho vzrástla o 16%. I napriek uvedenému 
nárastu cien za posledné tri roky obec nezvyšovala poplatok za komunálny 
odpad a vyzbierané poplatky od občanov už zďaleka nepokrývali celkové 
skutočné náklady na odpad.

Ďalším faktorom, ktorý vyplýval na zvýšenie poplatku, je zmena 
odpadovej legislatívy, na základe ktorej vznikla obciam zákonná povinnosť 
zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky 
rozložiteľného kuchynského odpadu a predstavuje ďalšiu novú položku v 
nákladoch na odpady.

Zvýšenie miestneho poplatku za komunálny odpad však nebolo jediným 
riešením, ako sa vysporiadať s neustálym nárastom nákladov na 
odpadové hospodárstvo obce. Obec zároveň pristúpila k zníženiu 
frekvencie zberu zmesového komunálneho odpadu a v roku 2023 bude 
interval zberu raz za tri týždne, Takto zavedený interval zberu prinesie 
zníženie nákladov na zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu a 
zároveň prispeje k vyššej úrovni separácie odpadov a zníženiu množstva 
zmesového komunálneho odpadu, zneškodňovanie ktorého je 
najnákladnejšie.

Separácia odpadu nás nič nestojí. Zber vyseparovaného odpadu, jeho 
prepravu, prípravu na opätovné využitie, recykláciu, nákup a umiestnenie 
farebných kontajnerov hradia výrobcovia, prípadne príslušná organizácia 
zodpovednosti výrobcov. Výška poplatku bude v budúcnosti závisieť aj od 
miery triedenia odpadu v našej obci. Vyššia úroveň vytriedenia odpadu 
znamená nižšiu sadzbu poplatku za uloženie odpadov a nižšie množstvo 
zmesového komunálneho odpadu, čo zároveň prináša zásadnú úsporu na 
financovaní zberu, odvozu a skládkovania zmesového komunálneho 
odpadu.

Prínos, ktorý od nastavených zmien očakávame, je finančná 
udržateľnosť celého systému odpadového hospodárstva obce.

Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Zmenou odpadovej legislatívy obciam vznikla zákonná povinnosť 
zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky 
rozložiteľného kuchynského odpadu. Z uvedeného dôvodu sme aj v našej 
obci pristúpili k jeho zavedeniu.

V prípade, že nemáte možnosť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 
kompostovať v domácnosti, tento odpad v domácnosti zbierame do 
uzatvárateľného vedierka a pravidelne vynášame do zbernej nádoby.

Vedierka si v prípade záujmu môžete prevziať na obecnom úrade počas 
úradných hodín. Zberné nádoby hnedej farby na kuchynský odpad sú 
umiestnené na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob za 
obecným úradom pri zbernom dvore a v časti Topoľové II.

Do zbernej nádoby vkladáme odpad z kuchyne, ktorý tvoria  tuhé a 

Máte zaujímavý návrh na zlepšenie životnej 
úrovne v našej obci?

Máte zaujímavý návrh, ktorý by bol prínosom 
pre našu obec

a zároveň by ušetril finančné prostriedky našej 
obce?

Vážení občania, dovoľte mi predstaviť vám komunikačný priestor, kde 
môžete podávať vaše návrhy. Cieľom komunikačného priestoru je, aby ste 
mali možnosť podať váš návrh, ktorý by priniesol zlepšenie životnej úrovne 
v našej obci. Určite sa medzi vami nájdu občania, ktorí majú blízko k 
životnému prostrediu, k energetike, kultúre, či inej sfére, ktorá by sa dala 
zlepšiť v našej obci bez veľkých finančných investícii, najlepšie bez 

investícii, keďže vieme, že 
našu obec čaká neľahké 
finančné obdobie.

Na webovej stránke 
n a š e j  o b c e 
www.velkeorviste.sk si 
n á j d e t e  f o r m u l á r 
''Napíšte nám''. Váš návrh 
môžete podať pod vašim 
m e n o m  ( a ) ,  a l e b o 
anonymne (b). Je na vás, 
akú možnosť si vyberiete. 
V prípade uvedenia vášho 
m e n a  a  n á s l e d n e 
r e a l i z o v a t e ľ n é h o 
projektu, vieme dať aj 
s p ä t n ú  v ä z b u ,  č o  v 
prípade anonymu nebude 
možné.

Výsledky volieb v obci 
Veľké Orvište

Dňa 29.10.2022 sa aj v našej obci, 
v budove Základnej školy, po prvýkrát a 
zároveň počas zmeny letného času na 
zimný konali spojené voľby do orgánov 
samosprávy obcí a voľby do orgánov 
samosprávnych krajov.

Výsledky volieb do orgánov samosprávy 
obce:

- celkový počet voličov zapísaných v 
zozname voličov bol 878,

Príhovor starostu
Vážení spoluobčania,

som veľmi rád, že sa Vám po komunálnych voľbách 
2022, po privítaní nového roku a pri vydaní ďalšieho 
čísla Orvištských novín môžem prihovoriť. V prvom 
rade Vám chcem poďakovať za to, že ste prišli k 
volebným urnám, prejavili svoj názor a vložili dôveru 

do rúk nie len mne, ale aj poslancom obecného zastupiteľstva. Budeme sa 
snažiť Vás nesklamať a pracovať  tak, aby sa naša obec aj naďalej rozvíjala.

Nachádzame sa pred realizáciou viacerých strategicky finančne 
náročných projektov, na ktoré sme získali nenávratné finančné 
prostriedky. Ide o projekty:

•Zelené obce, revitalizácia zelene – výsadba 90 ks drevín, bola 
zrealizovaná v mesiaci december 2022,

•výmena strechy na kultúrnom dome, plánovaná realizácia v apríli až v 
novembri 2023,

• rekonštrukcia budovy obecného úradu, plánovaná realizácia v apríli až 
v novembri 2023,

• výstavba detského ihriska,  plánovaná realizácia v máji až v júli 2023,

•zabezpečenie techniky na zberný dvor (traktor a ťahač kontajnerov), 
plánovaná  realizácia do konca roka 2023.

Ďalej sú v štádiu prípravy aj ďalšie projektové dokumentácie a 
strategické dokumenty:

• zmena územného plánu (práve prebieha)

• rekonštrukcia miestnej komunikácie (obecné cesty),

• alternatívne vykurovania na polyfunkčnej budove (Klub Jazmín, 
ambulancia, športový klub), kde čakáme buď na vyhlásenie výziev alebo 

na nastavenie projektovej 
dokumentácie na vyhlásenú 
výzvu (znižovanie energetickej 
náročnost i ) .  Pr i  podávaní 
s a m o t nýc h  ž i a d o s t í  v š a k 
musíme zvážiť, či sme schopní 
zabezpečiť  spoluúčasť  na 
f i n a n c o v a n í  u v e d e n ý c h 
projektov.

V dnešnom ťažkom období, 
kedy energetická kríza zasiahla 
celé Slovensko a neobišla ani 
našu obec  a nedostatočná 
podpora zo strany štátu,  si 
v y ž i a d a l a   p o d n i k n ú ť  a j 
nepopulárne opatrenia, ako  
n a v ý š e n i e  d a n e  z 
nehnuteľnosti, dane za psa, 

poplatok za zber komunálneho odpadu. Zvýšenie poplatkov a daní bolo 
najmä z dôvodu vykrytia zvýšených prevádzkových nákladov chodu obce, 
a to verejného osvetlenia v obci, zabezpečenie odvozu a skládkovanie 
odpadov, drobných stavebných odpadov, údržbu obecných budov, 
odstraňovanie vzniknutých havárií  a zatiaľ i prevádzku materskej a 
základnej školy.

Zostáva nám veriť, že krízy čoskoro pominú a najmocnejší sveta dostanú 
rozum a zasadnú za spoločný, rokovací stôl. Tiež, že Vláda SR bude 
uprednostňovať záujmy našich občanov a pre samosprávy bude skôr 
partnerom ako protivníkom.

Na záver môjho príhovoru by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa 
pričinili v uplynulom roku za správne fungovanie našej obce a jej rozvoj. 
Nemôžem opomenúť poslancov obecného zastupiteľstva, zamestnancov 
obecného úradu a hasičov. Vďaka patrí aj Vám, drahí spoluobčania, 
pretože sa vieme v týchto ťažkých časoch spojiť a pomôcť jeden druhému.

Tiež Vás chcem povzbudiť, aby ste nemali strach prekonávať samých 
seba, aby ste boli k sebe navzájom tolerantní a láskaví a aj naďalej ste sa 
podieľali na budovaní krajšieho života v našej obci.

Prijmite prosím aj želanie pevného zdravia, božieho požehnania, 
vzájomného pokoja a harmónie do nového roku.

Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom, 
predchádzajme nedorozumeniam, rešpektujme a vážme si ľudí, snažme 
sa byť aktívnymi občanmi a ceňme si to, čo má naozaj hodnotu – zdravie, 
rodinu, priateľov.

PhDr. Pavol Paulovič
starosta obce

Právne okienko – Parkovanie na chodníkoch

Jedným z najčastejších problémov v našej obci, s ktorým sa v 

poslednom čase stretávame, je parkovanie osobných a nákladných 

vozidiel na chodníkoch.

Zákon č. 8/2009 Z. z. v § 25 ods.1 písm. q) určuje to, že vodič nesmie 
vozidlom zastaviť         a stáť na chodníku okrem prípadu podľa § 52 odst.2, 
ktorý upravuje výnimku: Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú 
chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov 
samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, pre automatizované 
doručovacie vozidlo, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením 
je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla, kolobežky s 
pomocným motorčekom alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá 
voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

Preto vodiči, ak sa dopúšťate takéhoto porušenia najmä v 
neprehľadných zákrutách alebo ak vytvoríte prekážku chodcom, musíte si 
byť vedomí toho, že Vám môže byť za toto vaše konanie uložená bloková 
pokuta. Tieto priestupky je vecne a miestne oprávnená objasňovať len 
polícia. (0961143705 – Stála služba OO PZ Piešťany).

Zdroj: Zák. č. 8/2009 Z. z.   

Pripravil: PhDr. Pavol Paulovič
starosta obce

tekuté zvyšky jedál, omáčky, potraviny po záruke, staré zaváraniny, odpad 
z čistenia potravín, pokazené ovocie, zeleninu, mäso, ryby, mlieko, vajcia, 
chlieb, pečivo, káva, čaj a podobne.

Do nádoby na zber kuchynského odpadu nepatria akékoľvek obaly 
(papierové, plastové, kovové), lepenka, zelený odpad zo záhrad, trus 
domácich zvierat, obsah vysávača, cigarety a podobne. V prípade 
primiešania iného odpadu budú obci vyúčtované náklady spojené s 
odstránením, odvozom a likvidáciou odpadu na skládke odpadov.

Frekvencia vývozu nádob na zber kuchynského odpadu bude jedenkrát 
za týždeň a v letných mesiacoch (máj až september) dvakrát za týždeň.

Zavedením triedeného zberu kuchynského odpadu poklesne množstvo 
zmesového komunálneho odpadu, nakoľko odpad z kuchyne tvorí až 40 % 
zmesového odpadu z domácností. 

Mgr. Miroslav Folajtar
zamestnanec OcÚ
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Výsledky volieb do orgánov Trnavského samosprávneho kraja:

- celkový počet voličov zapísaných v zozname voličov bol 878,

- počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní bol 319 (36,33 %),

- počet odovzdaných platných hlasov pre voľby do zastupiteľstva bol 272 
(30,98 %),

- počet odovzdaných platných hlasov pre voľby predsedu samo-
správneho kraja bol 275 (31,32 %).

Za predsedu Trnavského samosprávneho kraja bol zvolený Mgr. Jozef 
Viskupič.

Adela Jankechová
redakcia ON

Kompletné výsledky REFERENDA 2023
Deviate referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky sa 

konalo dňa 21.01.2023 v budove Základnej školy od 07:00 – 22:00 h. 
Oficiálne výsledky potvrdili zástupcovia štatistického úradu a štátnej 
volebnej komisie v nedeľu 22.01.2023 o 09:00 h. Pre nízku volebnú účasť 
bolo referendum neplatné.

Výsledky referenda v našej obci:

- celkový počet voličov zapísaných v zozname voličov bol 866,

- počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní bol 293 (33,83 %),

- počet platných hlasov bol 291,

- za „Áno“ hlasovalo 286 voličov (97,61 %),

- za „Nie“ hlasovalo 5 voličov (1,70 %).

Výsledky referenda v SR:

- účasť na referende bola 1 193 198 ľudí, čo predstavuje 27,25 %,

- za „Áno“ hlasovalo 97,51 % voličov,

- za „Nie“ hlasovalo 1,54 % voličov,

- 0,93 % hlasov bolo neplatných.

Adela Jankechová
redakcia ON

Láska a úcta k starším má byť stála
Prišla jeseň a s ňou mesiac október - Mesiac úcty k starším, vážme si, 

počúvajme a ctime si našich starých rodičov. Staroba je neodmysliteľnou 
súčasťou každého z nás. Je nenápadná a nedá sa jej za žiadnych okolností 
vyhnúť. Človek sa tak ocitá v jeseni života a spomína na minulosť. Starnutie 
je totiž zákonitý, nezvratný a prirodzený proces, ktorému podliehajú 
všetky živé organizmy, teda aj my – ľudia. 

Staroba je výzva! Pripomína nám, aby sme nestrácali čas a jeden 
druhému aspoň práve teraz povedali milé slovo, že sa máme radi. Mesiac 
október by mal byť pre každého jedného z nás aj pripomienkou, ako si uctiť 
starších ľudí vo svojom okolí. Úcta k starším by mala byť prirodzenou 
súčasťou nášho života. Mala by byť spontánna a sústavná, veď tí starší si ju 
zaslúžia. Nezabudnime na pozdrav, ktorý je najjednoduchším prejavom 
ľudskej spolupatričnosti a rešpektovania iných ľudí – bez rozdielu veku. 
Starší ľudia – najmä starí rodičia, si úctu zaslúžia, pretože práve vekom 
nadobudli bohaté skúsenosti, ktoré odovzdávajú práve nám – mladším. 
Nikdy na nich nesmieme zabudnúť. Nikdy. A nepripomínať si ich iba v 
jeden deň alebo v jeden mesiac, ale každý deň v roku.

Naša obec si spolu s kultúrnou a sociálnou komisiou uctila seniorov dňa 
21.10. v kultúrnom dome, kde im do tanca hrala skupina Veselka. Ako 
občerstvenie sa podával guláš, ktorý navaril pán Peter Djenka, a seniorov 
sme potešili balíčkom zdravých a chutných dobrôt.  Ďalšiu pomyselnú 
kytičku v podobe básní a piesní odovzdali deti zo základnej a materskej 
školy.

 Motto: „Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je 
krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych 
vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol 
mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“

Adela Jankechová

redakcia ON

Deň sv. Huberta

Len máloktorá organizácia má také silné tradície a toľko nepísaných 
pravidiel ako práve poľovníci. Tretieho novembra oslavuje meniny Hubert. 
V tento deň si poľovníci zvlášť uctievajú pamiatku patróna poľovníkov, 
ktorý je zobrazený v erbe našej obce a je aj patrónom obce.

Podľa legendy o živote samotného sv. Huberta od ranej mladosti až po 
jeho premenu v mnohom jeho život pripomína niektorých ľudí dnešnej 
doby. Predovšetkým v tom, že človek sa správa k prírode devastačne a 
samotná príroda všetko len mlčky znáša a čaká, kedy mnohé prečiny voči 
nej raz jedným úderom zmení tak, ako sa stalo aj u sv. Huberta.

V minulosti bol dobový sprievod na čele s ochrancom poľovníkov sv. 
Hubertom súčasťou osláv poľovníckych slávností. Zavítala tam aj bohyňa 

Diana s lovcami, s lukostrelcami a sokoliarmi. Po sprievode nasledovala 
svätá omša v kostole.

V našej obci sa oslava začala slávnostnou svätou omšou o 17:00 h v 
nádherne vyzdobenom kostole Nanebovzatia Panny Márie, kde boli 
prezentované nádherné trofeje a predmety s poľovníckymi motívmi. Po 
nej sa mohli občania občerstviť gulášom, ktorý navaril p. Peter Djenka, aj 
sladkými i slanými koláčikmi od výmyslu sveta, ktoré upiekli a priniesli 
gazdinky z našej obce.

Všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri organizovaní tejto akcie, ďakujeme 
a tešíme sa na budúci rok. Špeciálne poďakovanie patrí poľovníckemu 
združeniu Hubert za nádherné trofeje na výzdobu kostola a aj za účasť. 
Oslava sa veľmi vydarila a občania sa spokojní rozchádzali po príjemnom 
prežití podvečerného času.                                                        

Na záver odkaz legendy o Sv. Hubertovi „zver nielen loviť, ale hlavne 
chrániť a pochopiť jej význam v prírode“.

Možno práve preto je sv. Hubert patrónom poľovníkov, aby každý v sebe 
našiel lásku a porozumenie nielen k prírode, ale aj k ostatným ľuďom a 
taktiež našiel mieru vo využívaní odmien, ktoré nám príroda poskytuje.

Adela Jankechová

redakcia ON

SPIEVA CELÁ DEDINA

Na sviatok Troch kráľov sa vo Veľkom Orvišti v kostole Nanebovzatia 
Panny Márie konal už tradičný koncert „Spieva celá dedina“. „Fidlikanti“- 
cimbalová hudobná skupina pod vedením p. Jozefa Lednického 
rozospievali celú dedinu.  

Naša organistka Ivonka Hrdinová moderovala celý koncert. Do koncertu 
vniesla láskavé slová: „Snažíme sa, aby počas tejto akcie spievala celá 
dedina, toto bola nosná myšlienka, prečo celý tento projekt vznikol. Ľudia 
sa živo zapájajú do spevu a to je to, čo sme chceli dosiahnuť, aby ľudia opäť 
začali spievať, aby sa pieseň stala súčasťou našich životov.“

Na koncerte sa spievali koledy známe ale aj neznáme, z rôznych regiónov 
Slovenska a ľudové piesne. Veľkým obohatením koncertu bolo 
Betlehemské divadlo, kde prišli zahrať a koledovať temperamentní chlapci 
zo SĽUKu (Slovenský ľudový umelecký kolektív).

Po koncerte čakalo na hostí príjemné pohostenie, dobrá nálada a 
priateľské stretnutia. Veríme, že sa opäť všetci stretneme a spoločne si 
zaspievame na ďalších hudobných akciách v našom krásnom kostolíčku!

Touto cestou ďakujeme organizátorom p. Mariánovi Hoštákovi, p. Ivone 
Hrdinovej, p. Lucii Machajovej a všetkým čo pomohli pri organizácii, tiež 
obci Veľké Orvište, Rezortu Piešťany, Glacio, Piešťanskému týždňu, 
Potravinám PT a mnohým ďalším.

Mgr. Elena Horňanská

predseda komisie SaZV

Por. 
č.

 

Kandidáti, ktorí boli 
zvolení za poslancov OcZ

 

Počet 
platných 
hlasov

1.

 
Jozef Bartko, Ing.

 
239

2.

 

Pavol Táborský

 

198

3.

 

Jozef Valo

 

191

4.

 

Marián Šiška, Ing.

 

189

5.

 

Jaroslav Vavrinec

 

182

6.

 

Sylvia Paulovičová, PhDr.

 

167

7.

 

Peter Djenka

 

165

8. Elena Horňanská, Mgr. 154

9. Dušan Kráľovič 147

- počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní bol 320 (36,45 %),

- počet odovzdaných platných hlasov pre voľby do zastupiteľstva 
bol 312 (35,54 %),

- počet odovzdaných platných hlasov pre voľby starostu obce 
bol 300 (34,17 %).
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Výsledky volieb do orgánov Trnavského samosprávneho kraja:

- celkový počet voličov zapísaných v zozname voličov bol 878,

- počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní bol 319 (36,33 %),

- počet odovzdaných platných hlasov pre voľby do zastupiteľstva bol 272 
(30,98 %),

- počet odovzdaných platných hlasov pre voľby predsedu samo-
správneho kraja bol 275 (31,32 %).

Za predsedu Trnavského samosprávneho kraja bol zvolený Mgr. Jozef 
Viskupič.

Adela Jankechová
redakcia ON

Kompletné výsledky REFERENDA 2023
Deviate referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky sa 

konalo dňa 21.01.2023 v budove Základnej školy od 07:00 – 22:00 h. 
Oficiálne výsledky potvrdili zástupcovia štatistického úradu a štátnej 
volebnej komisie v nedeľu 22.01.2023 o 09:00 h. Pre nízku volebnú účasť 
bolo referendum neplatné.

Výsledky referenda v našej obci:

- celkový počet voličov zapísaných v zozname voličov bol 866,

- počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní bol 293 (33,83 %),

- počet platných hlasov bol 291,

- za „Áno“ hlasovalo 286 voličov (97,61 %),

- za „Nie“ hlasovalo 5 voličov (1,70 %).

Výsledky referenda v SR:

- účasť na referende bola 1 193 198 ľudí, čo predstavuje 27,25 %,

- za „Áno“ hlasovalo 97,51 % voličov,

- za „Nie“ hlasovalo 1,54 % voličov,

- 0,93 % hlasov bolo neplatných.

Adela Jankechová
redakcia ON

Láska a úcta k starším má byť stála
Prišla jeseň a s ňou mesiac október - Mesiac úcty k starším, vážme si, 

počúvajme a ctime si našich starých rodičov. Staroba je neodmysliteľnou 
súčasťou každého z nás. Je nenápadná a nedá sa jej za žiadnych okolností 
vyhnúť. Človek sa tak ocitá v jeseni života a spomína na minulosť. Starnutie 
je totiž zákonitý, nezvratný a prirodzený proces, ktorému podliehajú 
všetky živé organizmy, teda aj my – ľudia. 

Staroba je výzva! Pripomína nám, aby sme nestrácali čas a jeden 
druhému aspoň práve teraz povedali milé slovo, že sa máme radi. Mesiac 
október by mal byť pre každého jedného z nás aj pripomienkou, ako si uctiť 
starších ľudí vo svojom okolí. Úcta k starším by mala byť prirodzenou 
súčasťou nášho života. Mala by byť spontánna a sústavná, veď tí starší si ju 
zaslúžia. Nezabudnime na pozdrav, ktorý je najjednoduchším prejavom 
ľudskej spolupatričnosti a rešpektovania iných ľudí – bez rozdielu veku. 
Starší ľudia – najmä starí rodičia, si úctu zaslúžia, pretože práve vekom 
nadobudli bohaté skúsenosti, ktoré odovzdávajú práve nám – mladším. 
Nikdy na nich nesmieme zabudnúť. Nikdy. A nepripomínať si ich iba v 
jeden deň alebo v jeden mesiac, ale každý deň v roku.

Naša obec si spolu s kultúrnou a sociálnou komisiou uctila seniorov dňa 
21.10. v kultúrnom dome, kde im do tanca hrala skupina Veselka. Ako 
občerstvenie sa podával guláš, ktorý navaril pán Peter Djenka, a seniorov 
sme potešili balíčkom zdravých a chutných dobrôt.  Ďalšiu pomyselnú 
kytičku v podobe básní a piesní odovzdali deti zo základnej a materskej 
školy.

 Motto: „Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je 
krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych 
vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol 
mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“

Adela Jankechová

redakcia ON

Deň sv. Huberta

Len máloktorá organizácia má také silné tradície a toľko nepísaných 
pravidiel ako práve poľovníci. Tretieho novembra oslavuje meniny Hubert. 
V tento deň si poľovníci zvlášť uctievajú pamiatku patróna poľovníkov, 
ktorý je zobrazený v erbe našej obce a je aj patrónom obce.

Podľa legendy o živote samotného sv. Huberta od ranej mladosti až po 
jeho premenu v mnohom jeho život pripomína niektorých ľudí dnešnej 
doby. Predovšetkým v tom, že človek sa správa k prírode devastačne a 
samotná príroda všetko len mlčky znáša a čaká, kedy mnohé prečiny voči 
nej raz jedným úderom zmení tak, ako sa stalo aj u sv. Huberta.

V minulosti bol dobový sprievod na čele s ochrancom poľovníkov sv. 
Hubertom súčasťou osláv poľovníckych slávností. Zavítala tam aj bohyňa 

Diana s lovcami, s lukostrelcami a sokoliarmi. Po sprievode nasledovala 
svätá omša v kostole.

V našej obci sa oslava začala slávnostnou svätou omšou o 17:00 h v 
nádherne vyzdobenom kostole Nanebovzatia Panny Márie, kde boli 
prezentované nádherné trofeje a predmety s poľovníckymi motívmi. Po 
nej sa mohli občania občerstviť gulášom, ktorý navaril p. Peter Djenka, aj 
sladkými i slanými koláčikmi od výmyslu sveta, ktoré upiekli a priniesli 
gazdinky z našej obce.

Všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri organizovaní tejto akcie, ďakujeme 
a tešíme sa na budúci rok. Špeciálne poďakovanie patrí poľovníckemu 
združeniu Hubert za nádherné trofeje na výzdobu kostola a aj za účasť. 
Oslava sa veľmi vydarila a občania sa spokojní rozchádzali po príjemnom 
prežití podvečerného času.                                                        

Na záver odkaz legendy o Sv. Hubertovi „zver nielen loviť, ale hlavne 
chrániť a pochopiť jej význam v prírode“.

Možno práve preto je sv. Hubert patrónom poľovníkov, aby každý v sebe 
našiel lásku a porozumenie nielen k prírode, ale aj k ostatným ľuďom a 
taktiež našiel mieru vo využívaní odmien, ktoré nám príroda poskytuje.

Adela Jankechová

redakcia ON

SPIEVA CELÁ DEDINA

Na sviatok Troch kráľov sa vo Veľkom Orvišti v kostole Nanebovzatia 
Panny Márie konal už tradičný koncert „Spieva celá dedina“. „Fidlikanti“- 
cimbalová hudobná skupina pod vedením p. Jozefa Lednického 
rozospievali celú dedinu.  

Naša organistka Ivonka Hrdinová moderovala celý koncert. Do koncertu 
vniesla láskavé slová: „Snažíme sa, aby počas tejto akcie spievala celá 
dedina, toto bola nosná myšlienka, prečo celý tento projekt vznikol. Ľudia 
sa živo zapájajú do spevu a to je to, čo sme chceli dosiahnuť, aby ľudia opäť 
začali spievať, aby sa pieseň stala súčasťou našich životov.“

Na koncerte sa spievali koledy známe ale aj neznáme, z rôznych regiónov 
Slovenska a ľudové piesne. Veľkým obohatením koncertu bolo 
Betlehemské divadlo, kde prišli zahrať a koledovať temperamentní chlapci 
zo SĽUKu (Slovenský ľudový umelecký kolektív).

Po koncerte čakalo na hostí príjemné pohostenie, dobrá nálada a 
priateľské stretnutia. Veríme, že sa opäť všetci stretneme a spoločne si 
zaspievame na ďalších hudobných akciách v našom krásnom kostolíčku!

Touto cestou ďakujeme organizátorom p. Mariánovi Hoštákovi, p. Ivone 
Hrdinovej, p. Lucii Machajovej a všetkým čo pomohli pri organizácii, tiež 
obci Veľké Orvište, Rezortu Piešťany, Glacio, Piešťanskému týždňu, 
Potravinám PT a mnohým ďalším.

Mgr. Elena Horňanská

predseda komisie SaZV

Por. 
č.

 

Kandidáti, ktorí boli 
zvolení za poslancov OcZ

 

Počet 
platných 
hlasov

1.

 
Jozef Bartko, Ing.

 
239

2.

 

Pavol Táborský

 

198

3.

 

Jozef Valo

 

191

4.

 

Marián Šiška, Ing.

 

189

5.

 

Jaroslav Vavrinec

 

182

6.

 

Sylvia Paulovičová, PhDr.

 

167

7.

 

Peter Djenka

 

165

8. Elena Horňanská, Mgr. 154

9. Dušan Kráľovič 147

- počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní bol 320 (36,45 %),

- počet odovzdaných platných hlasov pre voľby do zastupiteľstva 
bol 312 (35,54 %),

- počet odovzdaných platných hlasov pre voľby starostu obce 
bol 300 (34,17 %).
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Očami občana

Náš kostolík Nanebovzatej Panny Márie je už známy v okolí častými 
koncertmi, ktoré sa konajú po svätej omši. 

V septembri sa konal veľkolepý koncert za účasti  36 členov speváckeho 
zboru Nitria z Nitry pod vedením dirigenta Ondreja Šaraya, na ktorý máme 
krásne spomienky. 

Dňa 15. októbra nasledoval ďalší fantastický koncert, v ktorom 
účinkovali: Bohdan Kovaľ – klavír, Eva Varhaníková – klavír. 

Ich dynamickou hrou som mala občas pocit, že z klavíra sa priamo začne 
dymiť. Na koncerte vystupovala aj známa operná speváčka Mária 
Porubčinová – dá sa to nazvať „fantázia,“ alebo „dar od Boha.“ Pri jej 
krásnom a silnom hlase mi naskakovali zimomriavky a nedali sa udržať ani 
slzy od dojatia. Nebola som sama – čo som to tak cítila. Na tento zážitok sa 
nedá zabudnúť – ba dúfam, že sa v budúcnosti zopakuje. 

Vďaka patrí všetkým účinkujúcim aj organizátorom. Hlavne Majovi 
Hoštákovi a Lucke Machajovej, ktorí svoj voľný čas venujú prípravám na 
akcie a výzdobe kostola a jeho okolia po celý rok.

Ešte raz všetkým srdečná vďaka!

Mária Šišková

Michalová

Pozitívne účinky obyčajnej prechádzky

Milí naši nielen seniori, s príchodom jari nás pozýva do práce nielen naša 
záhradka, ale aj príroda a naše blízke okolie na prechádzky a pobyt na 
čerstvom vzduchu. Pravidelné prechádzky a chôdza vo všeobecnosti sú 
akýmsi liekom. Priaznivo vplývajú na náš organizmus. 

Prečo je teda dôležité začať sa pravidelne prechádzať?

 1. Pravidelné prechádzky  majú  blahodarný vplyv na kardiovaskulárny 
systém človeka, znižujú vysoký krvný tlak. Tento druh pohybu však 
prispieva aj k dobrej hladine cholesterolu a správnemu krvnému obehu. Je 
to teda skvelý spôsob, ako znížiť riziko rozvoja vážnych srdcovo-cievnych 
ochorení, napríklad aj infarktu.

2. Zdanlivo obyčajné prechádzky sú skvelé aj na budovanie a udržiavanie 
si kondície, a to napríklad aj pre starších jedincov či osoby s nejakými 
zdravotnými problémami, pre ktoré iné športové aktivity nie sú vhodné. 
Prechádzaním sa posilníte svalstvo, spevníte kosti a podporíte zdravie 
kĺbov. Chôdza môže pomôcť spomaliť stratu kostnej hmoty u pacientov, 
ktorých trápi osteoporóza.

3. Častým prechádzaním sa podporíte aj dobrú funkciu tráviaceho 
traktu. Táto pohybová aktivita zlepšuje prechod potravy črevami a 
predstavuje prevenciu pred zápchou, prípadne pomáha riešiť problémy s 
nepravidelným vylučovaním. Tým tiež znižuje riziko rozvoja zákernej 
rakoviny hrubého čreva.

4. Pravidelnou prechádzkou niekoľkokrát týždenne tiež spravíte niečo 
pre svoje pľúca,  zvýšite okysličenie krvi a kapacitu pľúc. Chôdza celkovo 
zlepšuje dýchanie a podporí odstránenie odpadových látok z leta. Vďaka 
prechádzkam tiež posilníte svoj imunitný systém a zvýšite odolnosť voči 
prechladnutiu či rôznym infekciám. 

5. Intenzívnejšia chôdza uľaví bolestiam chrbta, často sa za bolesťami 
chrbta skrýva práve i nedostatok pohybu. Prechádzka vás udrží v pohybe a 
zlepší držanie tela.

6. Prechádzky majú blahodarný vplyv nielen na fyzické zdravie človeka, 
ale aj to psychické. Ak sa vyberiete na čerstvý vzduch, perfektne si vyčistíte 
svoju myseľ a ujdete pred zhonom dnešnej rýchlej modernej doby. Vďaka 
tomu môžete prísť na iné myšlienky, vyplavia sa nové nápady, môže sa vo 
vás prebudiť kreativita a podobne. Vďaka takémuto relaxu sa nabijete 
novou energiou a zlepšíte schopnosť koncentrácie.

7. Prechádzka je skvelý spôsob, ako odbúrať nadbytočný stres. Zlepšíte si 
vďaka nej náladu a zabojujete proti pocitom úzkosti či depresívnym 
náladám. Toto je snáď liek na všetky ťažkosti.  

Zdroj:www.tvojezdravie.sk

Pripravila: Ing. Beáta Walterová

„Žijú medzi nami“

Milí spoluobčania, chcel by som vám v našej rubrike predstaviť pána 
Romana Mokriša st. Tento náš občan je mnohonásobným darcom krvi. V 
týchto dňoch prekonal hranicu 120-krát odberu krvi. Do našej obce sa 
priženil, keď vojenčil v Piešťanoch. S manželkou Annou vychovali tri deti a 
už sú aj starými rodičmi. V jeho šľapajach pokračuje aj syn Roman, ktorý je 
tiež už niekoľkonásobným darcom krvi. Prajem mu veľa zdravia pri ďalšom 
darovaní, aby túto krásnu službu pre ľudí mohol vykonávať čo najdlhšie. Je 
to skutočne skromný človek s veľkým ,,Č,, ktorý si zaslúži úctu a veľké 
poďakovanie. 

Jozef Valo 

redakcia ON 

Tomáško tancoval v SND v baletnom 
predstavení LUSKÁČIK

Môj brat Tomáško Horňanský má 13 rokov a od septembra 2022 začal 
študovať na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave. Toto 

konzervatórium je 
jediná osemročná 
štátna škola na Slo-
vensku zameraná na 
výchovu profes io-
nálnych tanečných 
u m e l c o v  v  t r o c h 
o d b o ro c h ,  a  t o  v 
odbore klasický tanec, 
ľ u d o v ý  t a n e c  a 
m o d e r n ý  t a n e c . 
Zároveň je to tiež 
naj lepš ie  tanečné 
konzervatórium na 
Slovensku.

Súčasťou štúdia na 
t a n e č n o m  k o n -
z e r v a t ó r i u  j e  a j 
ú č i n k o v a n i e  v 
baletných a operných 
p r e d s t a v e n i a c h 
S l o v e n s k é h o 
národného divadla, v 

predstaveniach SĽUK-u, na rôznych školských, charitatívnych a najmä 
medzinárodných koncertoch. 

Od 2. decembra 2022 do 7. januára 2023 sa v SND uskutočnilo 19 
baletných predstavení Luskáčika a Tomáško bol obsadený vo všetkých 
predstaveniach. Väčšinu vianočných prázdnin tak strávil tancovaním 
vianočného predstavenia, vďaka ktorému tak spríjemnil vianočnú 
atmosféru viac ako 15 000 ľuďom.

Napriek tomu, že Tomáško je súčasťou tanečného konzervatória len pár 
mesiacov, jeho presvedčivosť na javisku bola viac než profesionálna. Veľmi 
sa tešíme z jeho úspechu a sme na neho veľmi hrdí. Tomáškovi prajeme, 
aby svoju vášeň k tancu naďalej rozvíjal a veríme, že čoskoro ho budeme 
mať možnosť vidieť v ďalších tanečných obsadeniach.

Tatiana Horňanská

Ako trávime čas v škôlke

V polovici mesiaca september sa deti potešili novej hracej zostave FAN z 
dreva, ktorá pribudla k hracím prvkom na našom školskom dvore. Bola 
zakúpená z peňazí určených na predškolákov, za čo v mene detí veľmi 
pekne ďakujeme pánovi starostovi PhDr. Pavlovi Paulovičovi. V mesiaci 
september sme  boli pozrieť dary Zeme ako Poďakovanie za úrodu, ktorá 
bola vystavená pri kostole Nanebovzatia Panny Márie vo Veľkom Orvišti. 
Zapojili sme sa do zberu papiera spolu so základnou školou. V októbri sme 
si pripomenuli Deň jablka rôznymi aktivitami a hrami. Jednou z aktivít 
bolo krájanie, ukladanie a sušenie jabĺk, po vysušení jabĺk sme si spravili 
ochutnávku. V októbri sme v spolupráci s rodinami detí pripravili 
každoročnú jesennú výstavku s názvom Jeseň pani bohatá. V mesiaci 

november do našej škôlky zavítala stomatologička, ktorá deťom 
porozprávala o zubnom kaze, prevencii proti zubnému kazu a urobila 
deťom prehliadku chrupu. Počas zimných mesiacov pozornosť detí 
obraciame na starostlivosti o vtáčikov a ďalšie zvieratá, ktoré pravidelne 
prikrmujeme a pozorujeme vo svojom okolí. V novembri sme navštívili 
farmu, ktorou nás pán farmár previedol a porozprával nám o zvieratách, 
ktoré chová. Počas vychádzok chodíme  s našimi deťmi prikrmovať nielen 
vtákov, ale aj lamu Kika. Týmito aktivitami učíme deti starať sa o prírodu a 
zvieratá v nej.

Mgr. Edita Lukáčiková

riaditeľka MŠ

Hracia zostava Fan Hracia zostava Fan Hracia zostava Fan Na farme pri ovečkáchNa farme pri ovečkáchNa farme pri ovečkách

Nácvik čistenia zúbkov pod dohľadom stomatologičkyNácvik čistenia zúbkov pod dohľadom stomatologičkyNácvik čistenia zúbkov pod dohľadom stomatologičky

Mesiac úcty k starším
Mesiac úcty k starším sme v našej obci oslávili 21.10.2022 v Kultúrnom 

dome vo Veľkom Orvišti. Pani učiteľky s deťmi nacvičili bohatý program, 
ktorý spoločne pripravili pre starých rodičov ako poďakovanie za ich 
starostlivosť, obetavosť, láskavé objatia a nekonečnú lásku, ktorú svojim 
vnúčatám dávajú. Vnúčatá pri tejto príležitosti pre svojich starých rodičov 
pripravili  pohľadnice, ktoré  im osobne odovzdali. Veríme, že túto malú 
oslavu, ktorú sme s láskou pripravili pre Vás našich milých starých rodičov, 
ste si užili a ostali Vám pekné spomienky na tieto prekrásne chvíle.

 Mgr. Edita Lukáčiková

riaditeľka MŠ

Vystúpenie detí pre starých rodičovVystúpenie detí pre starých rodičovVystúpenie detí pre starých rodičov

Advent

Tento rok sa advent začal 27. novembra; pre nás dospelých je to obdobie 
duchovnej prípravy na Vianoce a pre deti je to obdobie otvárania 
adventného kalendára. Naše deti si v adventnom kalendári okrem 
sladkostí našli aj obrázky, nálepky, maľovanky a vystrihovačky. Do obdobia 
adventu patrí aj príchod Mikuláša. Mikuláša sme privítali v kultúrnom 
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Náš kostolík Nanebovzatej Panny Márie je už známy v okolí častými 
koncertmi, ktoré sa konajú po svätej omši. 

V septembri sa konal veľkolepý koncert za účasti  36 členov speváckeho 
zboru Nitria z Nitry pod vedením dirigenta Ondreja Šaraya, na ktorý máme 
krásne spomienky. 

Dňa 15. októbra nasledoval ďalší fantastický koncert, v ktorom 
účinkovali: Bohdan Kovaľ – klavír, Eva Varhaníková – klavír. 

Ich dynamickou hrou som mala občas pocit, že z klavíra sa priamo začne 
dymiť. Na koncerte vystupovala aj známa operná speváčka Mária 
Porubčinová – dá sa to nazvať „fantázia,“ alebo „dar od Boha.“ Pri jej 
krásnom a silnom hlase mi naskakovali zimomriavky a nedali sa udržať ani 
slzy od dojatia. Nebola som sama – čo som to tak cítila. Na tento zážitok sa 
nedá zabudnúť – ba dúfam, že sa v budúcnosti zopakuje. 

Vďaka patrí všetkým účinkujúcim aj organizátorom. Hlavne Majovi 
Hoštákovi a Lucke Machajovej, ktorí svoj voľný čas venujú prípravám na 
akcie a výzdobe kostola a jeho okolia po celý rok.

Ešte raz všetkým srdečná vďaka!

Mária Šišková

Michalová

Pozitívne účinky obyčajnej prechádzky

Milí naši nielen seniori, s príchodom jari nás pozýva do práce nielen naša 
záhradka, ale aj príroda a naše blízke okolie na prechádzky a pobyt na 
čerstvom vzduchu. Pravidelné prechádzky a chôdza vo všeobecnosti sú 
akýmsi liekom. Priaznivo vplývajú na náš organizmus. 

Prečo je teda dôležité začať sa pravidelne prechádzať?

 1. Pravidelné prechádzky  majú  blahodarný vplyv na kardiovaskulárny 
systém človeka, znižujú vysoký krvný tlak. Tento druh pohybu však 
prispieva aj k dobrej hladine cholesterolu a správnemu krvnému obehu. Je 
to teda skvelý spôsob, ako znížiť riziko rozvoja vážnych srdcovo-cievnych 
ochorení, napríklad aj infarktu.

2. Zdanlivo obyčajné prechádzky sú skvelé aj na budovanie a udržiavanie 
si kondície, a to napríklad aj pre starších jedincov či osoby s nejakými 
zdravotnými problémami, pre ktoré iné športové aktivity nie sú vhodné. 
Prechádzaním sa posilníte svalstvo, spevníte kosti a podporíte zdravie 
kĺbov. Chôdza môže pomôcť spomaliť stratu kostnej hmoty u pacientov, 
ktorých trápi osteoporóza.

3. Častým prechádzaním sa podporíte aj dobrú funkciu tráviaceho 
traktu. Táto pohybová aktivita zlepšuje prechod potravy črevami a 
predstavuje prevenciu pred zápchou, prípadne pomáha riešiť problémy s 
nepravidelným vylučovaním. Tým tiež znižuje riziko rozvoja zákernej 
rakoviny hrubého čreva.

4. Pravidelnou prechádzkou niekoľkokrát týždenne tiež spravíte niečo 
pre svoje pľúca,  zvýšite okysličenie krvi a kapacitu pľúc. Chôdza celkovo 
zlepšuje dýchanie a podporí odstránenie odpadových látok z leta. Vďaka 
prechádzkam tiež posilníte svoj imunitný systém a zvýšite odolnosť voči 
prechladnutiu či rôznym infekciám. 

5. Intenzívnejšia chôdza uľaví bolestiam chrbta, často sa za bolesťami 
chrbta skrýva práve i nedostatok pohybu. Prechádzka vás udrží v pohybe a 
zlepší držanie tela.

6. Prechádzky majú blahodarný vplyv nielen na fyzické zdravie človeka, 
ale aj to psychické. Ak sa vyberiete na čerstvý vzduch, perfektne si vyčistíte 
svoju myseľ a ujdete pred zhonom dnešnej rýchlej modernej doby. Vďaka 
tomu môžete prísť na iné myšlienky, vyplavia sa nové nápady, môže sa vo 
vás prebudiť kreativita a podobne. Vďaka takémuto relaxu sa nabijete 
novou energiou a zlepšíte schopnosť koncentrácie.

7. Prechádzka je skvelý spôsob, ako odbúrať nadbytočný stres. Zlepšíte si 
vďaka nej náladu a zabojujete proti pocitom úzkosti či depresívnym 
náladám. Toto je snáď liek na všetky ťažkosti.  

Zdroj:www.tvojezdravie.sk

Pripravila: Ing. Beáta Walterová

„Žijú medzi nami“

Milí spoluobčania, chcel by som vám v našej rubrike predstaviť pána 
Romana Mokriša st. Tento náš občan je mnohonásobným darcom krvi. V 
týchto dňoch prekonal hranicu 120-krát odberu krvi. Do našej obce sa 
priženil, keď vojenčil v Piešťanoch. S manželkou Annou vychovali tri deti a 
už sú aj starými rodičmi. V jeho šľapajach pokračuje aj syn Roman, ktorý je 
tiež už niekoľkonásobným darcom krvi. Prajem mu veľa zdravia pri ďalšom 
darovaní, aby túto krásnu službu pre ľudí mohol vykonávať čo najdlhšie. Je 
to skutočne skromný človek s veľkým ,,Č,, ktorý si zaslúži úctu a veľké 
poďakovanie. 

Jozef Valo 

redakcia ON 

Tomáško tancoval v SND v baletnom 
predstavení LUSKÁČIK

Môj brat Tomáško Horňanský má 13 rokov a od septembra 2022 začal 
študovať na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave. Toto 

konzervatórium je 
jediná osemročná 
štátna škola na Slo-
vensku zameraná na 
výchovu profes io-
nálnych tanečných 
u m e l c o v  v  t r o c h 
o d b o ro c h ,  a  t o  v 
odbore klasický tanec, 
ľ u d o v ý  t a n e c  a 
m o d e r n ý  t a n e c . 
Zároveň je to tiež 
naj lepš ie  tanečné 
konzervatórium na 
Slovensku.

Súčasťou štúdia na 
t a n e č n o m  k o n -
z e r v a t ó r i u  j e  a j 
ú č i n k o v a n i e  v 
baletných a operných 
p r e d s t a v e n i a c h 
S l o v e n s k é h o 
národného divadla, v 

predstaveniach SĽUK-u, na rôznych školských, charitatívnych a najmä 
medzinárodných koncertoch. 

Od 2. decembra 2022 do 7. januára 2023 sa v SND uskutočnilo 19 
baletných predstavení Luskáčika a Tomáško bol obsadený vo všetkých 
predstaveniach. Väčšinu vianočných prázdnin tak strávil tancovaním 
vianočného predstavenia, vďaka ktorému tak spríjemnil vianočnú 
atmosféru viac ako 15 000 ľuďom.

Napriek tomu, že Tomáško je súčasťou tanečného konzervatória len pár 
mesiacov, jeho presvedčivosť na javisku bola viac než profesionálna. Veľmi 
sa tešíme z jeho úspechu a sme na neho veľmi hrdí. Tomáškovi prajeme, 
aby svoju vášeň k tancu naďalej rozvíjal a veríme, že čoskoro ho budeme 
mať možnosť vidieť v ďalších tanečných obsadeniach.

Tatiana Horňanská

Ako trávime čas v škôlke

V polovici mesiaca september sa deti potešili novej hracej zostave FAN z 
dreva, ktorá pribudla k hracím prvkom na našom školskom dvore. Bola 
zakúpená z peňazí určených na predškolákov, za čo v mene detí veľmi 
pekne ďakujeme pánovi starostovi PhDr. Pavlovi Paulovičovi. V mesiaci 
september sme  boli pozrieť dary Zeme ako Poďakovanie za úrodu, ktorá 
bola vystavená pri kostole Nanebovzatia Panny Márie vo Veľkom Orvišti. 
Zapojili sme sa do zberu papiera spolu so základnou školou. V októbri sme 
si pripomenuli Deň jablka rôznymi aktivitami a hrami. Jednou z aktivít 
bolo krájanie, ukladanie a sušenie jabĺk, po vysušení jabĺk sme si spravili 
ochutnávku. V októbri sme v spolupráci s rodinami detí pripravili 
každoročnú jesennú výstavku s názvom Jeseň pani bohatá. V mesiaci 

november do našej škôlky zavítala stomatologička, ktorá deťom 
porozprávala o zubnom kaze, prevencii proti zubnému kazu a urobila 
deťom prehliadku chrupu. Počas zimných mesiacov pozornosť detí 
obraciame na starostlivosti o vtáčikov a ďalšie zvieratá, ktoré pravidelne 
prikrmujeme a pozorujeme vo svojom okolí. V novembri sme navštívili 
farmu, ktorou nás pán farmár previedol a porozprával nám o zvieratách, 
ktoré chová. Počas vychádzok chodíme  s našimi deťmi prikrmovať nielen 
vtákov, ale aj lamu Kika. Týmito aktivitami učíme deti starať sa o prírodu a 
zvieratá v nej.

Mgr. Edita Lukáčiková

riaditeľka MŠ

Hracia zostava Fan Hracia zostava Fan Hracia zostava Fan Na farme pri ovečkáchNa farme pri ovečkáchNa farme pri ovečkách

Nácvik čistenia zúbkov pod dohľadom stomatologičkyNácvik čistenia zúbkov pod dohľadom stomatologičkyNácvik čistenia zúbkov pod dohľadom stomatologičky

Mesiac úcty k starším
Mesiac úcty k starším sme v našej obci oslávili 21.10.2022 v Kultúrnom 

dome vo Veľkom Orvišti. Pani učiteľky s deťmi nacvičili bohatý program, 
ktorý spoločne pripravili pre starých rodičov ako poďakovanie za ich 
starostlivosť, obetavosť, láskavé objatia a nekonečnú lásku, ktorú svojim 
vnúčatám dávajú. Vnúčatá pri tejto príležitosti pre svojich starých rodičov 
pripravili  pohľadnice, ktoré  im osobne odovzdali. Veríme, že túto malú 
oslavu, ktorú sme s láskou pripravili pre Vás našich milých starých rodičov, 
ste si užili a ostali Vám pekné spomienky na tieto prekrásne chvíle.

 Mgr. Edita Lukáčiková

riaditeľka MŠ

Vystúpenie detí pre starých rodičovVystúpenie detí pre starých rodičovVystúpenie detí pre starých rodičov

Advent

Tento rok sa advent začal 27. novembra; pre nás dospelých je to obdobie 
duchovnej prípravy na Vianoce a pre deti je to obdobie otvárania 
adventného kalendára. Naše deti si v adventnom kalendári okrem 
sladkostí našli aj obrázky, nálepky, maľovanky a vystrihovačky. Do obdobia 
adventu patrí aj príchod Mikuláša. Mikuláša sme privítali v kultúrnom 
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dome básničkami, pesničkami a riekankami, ktoré sme s Mikulášom 
vymenili za balíček plný dobrôt. Počas adventu nám v škôlke rozvoniavali 
medovníčky, ktoré sme s deťmi napiekli a zjedli. Užili sme si pri tom kopec 
zábavy. Vianočný stromček sme ozdobili nielen v škôlke, ale aj pri kostole.  
Nezabudli sme spolu s deťmi 
napísať aj list Ježiškovi. Deň 
pred vianočnými prázdninami 
sme rozbalili vianočné darčeky, 
a to mi verte - detskej radosti 
bolo neúrekom.

Vystúpenie detí MikulášoviVystúpenie detí MikulášoviVystúpenie detí Mikulášovi

Zdobenie vianočného stromčekaZdobenie vianočného stromčekaZdobenie vianočného stromčeka Rozbaľovanie darčekovRozbaľovanie darčekovRozbaľovanie darčekov

Mgr. Edita Lukáčiková
riaditeľka MŠ 

Zdobenie medovníkovZdobenie medovníkovZdobenie medovníkov

Vianočné trhy

Vianočné trhy sme usporiadali 20.12.2022 v spolupráci s obecným 
úradom a rodičmi. Na predaj sme ponúkali vlastnoručne vyrobené veci, 
ktoré zhotovili rodičia a priatelia našej materskej školy. V ponuke boli 
adventné vence, svietniky, trpaslíci, stromčeky, keramiky, čelenky, 
vianočné ozdoby a rôzne druhy vianočných koláčikov. Návštevníkov sme 
ponúkli vianočným punčom a koláčikom. V príjemnej atmosfére domu 
dôchodcov pri vianočnej hudbe sa stretli skvelí ľudia a viedli spolu 
rozhovory na rôzne témy, najviac však rezonovala téma o Vianociach a o 
ich prípravách. Priatelia, ktorí sa zúčastnili na našich trhoch, si našli niečo 
pre svoje potešenie, či už si niečo kúpil, alebo sa len tak prišli porozprávať. 
Toto stretnutie v období adventu prinieslo ľudom, ktorí sa ho zúčastnili, 
radosť v srdci a v neposlednom rade aj prospech pre našu malú škôlku, 
ktorá vďaka finančnému výťažku môže ďalej rásť. Týmto chcem 
poďakovať úžasným rodičom za prípravu, za výrobky, ochotu, trpezlivosť 
a spoluprácu. Priateľom školy ďakujem za podporu finančnú, materiálnu 
aj duchovnú. Obecnému úradu ďakujem za prenajatie priestorov a odvoz 
výrobkov. 

Mgr. Edita Lukáčiková

riaditeľka MŠ

Divadielko
Posledný januárový deň našu materskú školu navštívilo Divadlo Tuš. 

Pre naše deti toto divadelné zoskupenie nie je neznáme, zúčastnili sa so 
mnou už na dvoch ich divadelných inscenáciách určených pre deti. 
Tentokrát divadlo prišlo za nami a v priestoroch našej materskej školy 
nám odohrali dve predstavenia: Ako dedko ťahal repku a Koza rohatá. 
Vystúpenie Ako dedko ťahal repku sa udialo za aktívnej účasti detí, ktoré 
sa zapájali do deja a zahrali si spolu s divadelníčkami. Repku si zahral 
Ianko, dedka Brunko, babku Natálka, Eliška bola vnučka, Evička si zahrala 
mačičku, Ilkerko psíčka, Peťko bol myšička a Oliverko obsadil úlohu 
rozprávača. Krátku video ukážku si môžete prezrieť na našej facebookovej 
stránke. 

Naši malí divadelníciNaši malí divadelníciNaši malí divadelníci

Mgr. Edita Lukáčiková
riaditeľka MŠ

Projekty a aktivity základnej školy

Dňa 7. septembra sa uskutočnil športový deň, kde učitelia pripravili 
žiakom rôzne športové súťaže.  Žiaci si navzájom zmerali sily v 
jednotlivých disciplínach. Počasie nám vyšlo, žiakom sa akcia páčila, čo 
bolo vidieť aj na ich usmiatych a spokojných tvárach.

Žiaci základnej školy sa dňa 20. septembra zúčastnili zberu papiera. 
Touto aktivitou prispievajú k ochrane životného prostredia a zároveň sa 
učia zhodnocovať separovaný odpad. Za vyzbieraný papier škola dostala 
protihodnotu toaletný papier a papierové vreckovky. Ďakujeme všetkým 
žiakom a rodičom za spoluprácu. 

 Koncom septembra sme si v škole pripomenuli Svetový deň mlieka v 
školách. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a 
nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy. Mlieko obsahuje mnohé 
významné látky, hlavne bielkoviny, tuky, cukry, vitamíny a minerálne látky. 
Mlieko a mliečne produkty sú najlepším prírodným zdrojom vápnika, 
ktorý má význam pre zdravý rast kostry a zubov.

Žiaci sa následne prostredníctvom pútavej prezentácie dozvedeli o 
všetkých významných látkach a vitamínoch, ktoré mlieko obsahuje. Tento 
deň sa žiakom veľmi páčil a počas prestávky sa s chuťou pustili do 
ochutnávky mliečnej desiaty. Všetci sme si spoločne zaželali dobrú chuť.

Zapojili sme sa aj do projektu „Chutné maľovanie“, ktoré organizovalo 
Centrum rozvoja znalostí o potravinách  n. o.  Žiaci okrem výtvarného 
vzdelávania absolvovali i prednášku o výžive, kde si uvedomili samotný 
význam výživy. Výživa je rozhodujúci faktor podporujúci zdravie a kvalitu 
života každého z nás. Víťazné školské práce boli zaslané na vyhodnotenie 
organizátorom projektu. 

Žiaci našej školy v rozvíjaní 
svojich tvorivých schopností 
za  p o m o c i  u č i t e ľ o v  s i 
zamenili svoju  rolu  žiaka za 
uč i te ľa  a  výs ledok bol 
úžasný, čo je vidieť aj na  
fotodokumentácii.

Predvianočné obdobie 
prináša množstvo krásnych 
momentov, medzi ktoré 
patrí neodmysliteľne aj 
o s l a v a  M i k u l á š a .  D o 
K u l t ú r n e h o  d o m u  v o 
Ve ľ ko m  O r v i št i  d ň a  7 . 
decembra zavítal Mikuláš a 
obdaril všetky dobré deti 
sladkou odmenou. Žiaci 
základnej školy pripravili 
pekný program v podobe 

vianočných básní, piesní a kolied.

Naša škola sa zapojila aj do súťaže Šaliansky Maťko - prednes slovenskej 
povesti od J. C. Hronského. Tejto súťaže sa zúčastnili všetci žiaci našej 
školy. Prvé miesto obsadila Ella Müllerová, druhé miesto získal Dominik 
Drlička a tretie  miesto patrilo Viktórii Lenickej. Všetkým súťažiacim 
ďakujeme za účasť a taktiež gratulujeme k vynikajúcim výkonom. 
Držiteľom prvých troch priečok blahoželáme k postupu do okresného 
kola.

Dňa 21. decembra sa uskutočnili v budove základnej školy vianočné trhy. 
Ďakujeme žiakom i rodičom za dary, ktoré priniesli na vianočné trhy. 
Získané finančné prostriedky sa použijú na skvalitnenie výchovno-
vzdelávacieho procesu.
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Projekty a aktivity základnej školy
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Slávnostné odovzdávanie 
výsledkov žiakov za I. polrok v 
školskom roku 2022/2023 sa 
uskutočni lo 30.  januára. 
Z á r o v e ň  ž i a k o m  b o l i 
odovzdané ceny zo súťaže 
VŠETKOVEDKO. 

V š e t k ý m  ž i a k o m  z a 
dosiahnuté výsledky v I. polroku 2022/203 gratulujeme.

Ing. Jana Müllerová

poverená riadením ZŠ

Aktivity v ŠKD

Začiatok novembra si už tradične spájame s dušičkami a jesennými 
prázdninami. Ľudia chodia na cintorín, kde čistia hroby svojich blízkych 
zosnulých a zdobia ich kvetinami. V posledných rokoch sa však k nám 

dostáva sviatok Halloween, ktorý je v Európe pomerne zaužívaný a vďaka 
globalizácii ho poznajú aj na celom svete.

Halloween je jedným zo sviatkov, kedy deti môžu ukázať svoju kreativitu 
v podobe masiek a vyrezaných tekvíc. Aj našu  školu oživili strašidelne 

v y r e z a n é  t e k v i c e , 
kostýmy všemožných 
s t r a š i d i e l  s v e t a . 
Halloweenska párty, 
k t o r á  s a  k o n a l a  v 
školskej družine, sa 
vydarila, žiaci súťažili o 
n a j l e p š i u  m a s ku  a 
u č i t e l i a  ž i a k o m 
p r i p r a v i l i  s l a d k é 
dobroty.

 

A po náročnom týždni 
v školských laviciach 
ko n e č n e  za s l ú že ný 
odpočinok v ŠKD pri 
pukancovej párty. 

Ing. Jana Müllerová

poverená riadením ZŠ

Pukancová párty v ŠKDPukancová párty v ŠKDPukancová párty v ŠKD

Halloweenske maskyHalloweenske maskyHalloweenske masky

Jeseň plná aktivít na Záhumní

Tak ako býva zvykom, aj na jeseň 2022 RZ Záhumnie zorganizovalo sériu 
pretekov v love na prívlač. Pretekom predchádzalo kvalitné zarybnenie 
pstruhom dúhovým a sivoňom americkým.  

Tak isto aj veľmi veľa organizačnej a fyzickej aktivity vynaložili členovia 
RZ Záhumnie, aby nadchádzajúce preteky prebehli v pohode a k 
spokojnosti pretekárov, ktorí si na kvalitu našich akcií už zvykli. Prvé 
jesenné preteky boli 17.-18. septembra 2022 na malom rybníku. 
Zúčastnilo sa ho 40 špičkových pretekárov. Po dvojdňovom zápolení sa 
víťazom stal Dominik Švub z Česka.

Už v nasledujúci víkend sme usporiadali dvojdňový pretek s názvom 
Orvišťský blyskáč. Jednalo sa už o XII. ročník týchto populárnych pretekov. 
Tieto preteky sme usporiadali v novom móde, a to tak, že sme ich nerobili 
v dvoch skupinách A a B. Preteky boli pripravené pre 60 pretekárov, ktorí 
pretekali v šiestich sektoroch na šesť kôl. Víťazom pretekov sa stal 
pretekár s najnižším súčtom umiestnení v jednotlivých kolách pretekov. V 
sobotu sa víťazom stal Miloš Majerčík z Ostrova, na druhom mieste sa 
umiestnil Robo Ondrovič zo Senice a tretie miesto sa ušlo Františkovi 
Farkašovi.

V ženskej kategórii si prvé miesto odniesla Soňa Predná z Krakovian, 

druhá bola Maťa Onofrejová z Banky a na bronzovej priečke sa umiestnila 
pani Drahomíra Vaňová z Nového mesta nad Váhom. V sobotu sa podarilo 
zdolať 966 kusov rýb.

V nedeľu sa zopár pretekárov obmenilo a opäť sa zápolilo v nasadení 
dosiahnuť čo najlepší výsledok v pretekoch. Po odznení posledného 
signálu, ktorý ukončil šieste kolo pretekov, bodovacia komisia zrátala 
výsledky, aby sme mohli vyhlásiť premiantov pretekov. Na prvom mieste 
sa umiestnil Samo Nagy zo Šale, na druhom Alex Steiniger z B. Bystrice a na 
treťom Dušan Revay z Nového mesta nad Váhom. Počas nedeľného 

preteku sa podarilo zdolať 832 bodovaných rýb. V 
ženskej kategórii si dámy zopakovali umiestnenie 
zo sobotných pretekov. Ako sa stalo zvykom, 
víťazi pretekov si odniesli okrem pamätných 
pohárov aj bicykel zn KELLYS. Počas víkendových 
pretekov členovia RZ Záhumnie pripravili bohaté 
občerstvenie nielen pre pretekárov, ale aj pre 
širokú verejnosť.

Ďalšie zo série pretekov v love na prívlač sme 
organizovali 12. novembra v areáli TROUT LAND  
(malý rybník). Preteky boli vypísané pre 40 
pretekárov. Pred pretekmi sa voda zarybnila 
novou násadou pstruha dúhového a sivoňa 
amerického v množstve 350 kg. Počas pretekov sa 
podarilo zdolať 1 173 kusov bodovaných rýb. 
Určite k tomu prispelo fantastické počasie, ale aj 
majstrovstvo zúčastnených pretekárov. Pretekalo 
sa na 12 kôl. Víťazom sa stal Tomáš Šaman 
Mašán, na druhom mieste bol Samo Nagy a na 
treťom mieste Malý Miško Slávik.

V priebehu jesene sa rybník Záhumnie dostatočne zarybnil, čo využilo 
veľmi veľa nadšencov rybolovu, stráviť pekné chvíle na našom rybníku. 
Prevažná väčšina z nich si domov odniesla svoje úlovky, či už kapra alebo 
pstruha. Úspešná rybačka pokračovala až do konca roka 2022 a aj v prvom 
mesiaci tohto roku. V tomto čase (v čase písania článku) je hladina rybníka 
Záhumnie zamrznutá, čo zasa môžu využiť nadšenci korčuľovania.

No verím, že ľad pred koncom mesiaca február povolí, aby sme mohli 
nasadiť novú násadu rýb na jarné preteky, ktoré budú 4. marca a 18. a 19. 
marca 2023.

Uvidíme sa na Záhumní, priatelia!

Norbert Michel 

tajomník RZ Záhumnie vo Veľkom Orvišti

Činnosť DHZ Veľké Orvište
Vážení spoluobčania, dovoľte mi informovať vás o činnosti nášho 

dobrovoľného hasičského zboru v období od septembra do decembra 
2022.

Hasičská jednotka sa v tomto období venovala primárne starostlivosti o 
dokončenie rekonštrukcie hasičskej zbrojnice. Postupne bola dokončená 
pokládka podlahy a schodiska, povrchová úprava drevených nosných 
trámov a finálna úprava stien a stropu.

Dňa 19.11.2022 členovia dobrovoľného hasičského zboru, na žiadosť 
starostu obce, vykonali brigádu pri spílení časti lipovej aleje na brehu 
potoka pretekajúceho našou obcou. Druhá časť brigády  sa uskutočnila 
dňa 26.11.2022, kde bol dokončený výrub lipovej aleje, finálne upratanie 
a presunutie porezaného materiálu na námestie obce. Kmene zo  
spílených líp si následne prebrali pracovníci píly a po spracovaní budú 
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použité v miestnom kostole na konštrukciu   lipovej spovedelnice. Za 
pomoc chcem poďakovať okrem členov hasičskej jednotky aj 
zamestnancom obecného úradu a pánovi Milanovi Tešedíkovi.

Dňa 28.11.2022 sa v našej zrekonštruovanej hasičskej zbrojnici 
uskutočnila členská schôdza a slávnostne bola zbrojnica odovzdaná do 
užívania. Schôdze sa zúčastnili poslanci obecného zastupiteľstva, starosta 
obce a hostia  z Územného výboru  Dobrovoľnej Požiarnej Ochrany 
okresov Piešťany a Hlohovec. Počas chôdze bola zhodnotená činnosť 
hasičského zboru, popísané a zdokladované všetky činnosti súvisiace s 
rekonštrukciou, nákupom výzbroje a výstroje pre hasičskú jednotku a 
poďakovanie všetkým prispievateľom za pomoc pri činnosti 
dobrovoľného hasičského zboru. 

V decembri sme sa postupne zapojili do obecnej zabíjačky, príprave 
vianočnej výzdoby na miestom cintoríne, organizačne podporili  koncerty 
v našom kostolíku. 

Spoločenská aktivita zboru vyvrcholila prípravou a organizačným 
zabezpečením  novoročného ohňostroja, kde sme spolupracovali s 
poslancami OcZ.

Z rozhodnutia Krajského riaditeľstva Hasičského a Záchranného zboru 
bola naša jednotka Dobrovoľného hasičského zboru obce Veľké Orvište 
opäť zaradená v projekte Rozdelenie síl a prostriedkov do kategórie B, čo 
predstavuje jeden z možných spôsobov financovania našej jednotky. Pre 
rok 2023 predstavuje táto podpora cez MV SR celkovú sumu vo výške  
3 000 €. Prostriedky musia byť použité na nákup ochranných prostriedkov 
členov jednotky alebo na zakúpenie  zásahového materiálu.  

Touto cestou chcem poďakovať všetkým členom a prispievateľom 
činnosti dobrovoľného hasičského zboru a zaželať im do roku 2023 veľa 
šťastia,  zdravia, osobných aj profesijných úspechov a tešíme sa na 
spoluprácu v nasledujúcom kalendárnom roku. 

Ing. Marián Šiška

DHZO Veľké Orvište

Starí páni v akcii

Po dlhej dobe, spôsobenej pandemickou situáciou, sa začali stretávať aj 
starí páni pri futbale. Vždy v nedeľu o 10:00 h po sv. omši sa na futbalovom 
štadióne stretáva partia nadšencov. Niektorí chalani skončili či už zo 
zdravotných alebo rodinných dôvodov. Je dobré, že chodia aj mladší aj 
starší. Keď sa dá, treba sa prísť odreagovať po celom týždni. Ak má niekto 
záujem, môže sa pripojiť v nedeľu doobeda. Prajem chalanom pekné 
počasie, dobrý terén a hlavne pevné zdravie.

Jozef Valo

redakcia ON

#

 Cieľom je stabilita klubu a sen o pohári 

Vážení športoví priatelia, sympatizanti nášho futbalového klubu, 

dovoľte, aby som sa Vám prihovoril a zhrnul náš predchádzajúci futbalový 

rok a predstavil Vám plány do ďalšieho už staronového  roka.

V letných mesiacoch sa nám podarilo vybojovať postup do najvyššej 

okresnej súťaže. Tu chceme zabojovať o umiestnenie družstiev v hornej 

polovici tabuľky. Táto vízia si okrem vysokého športového výkonu 

vyžaduje i realizáciu krokov, ktorými sa zabezpečí otázka financovania a 

samotný chod klubu. 

Cieľ, ktorý sa stal skutočnosťou, sa nám podaril zrealizovať. Po zimnej 

časti súťaže sa nachádzame v tabuľke na 7. mieste, manko na lídra súťaže 

máme len 11 bodov a náskok pred zostupovými miestami až 14 bodov. Za 

pomoci funkcionárov výboru OŠK Veľké Orvište sa podarilo uzavrieť 

viacero sponzorských zmlúv. Môžeme skonštatovať, že nie sme závislí na 

financiách z obecnej kasy.

Klub na čele s novým predsedom Rudolfom Filipom, trénerom 

Andrejom Filipom a s členmi výboru: Stanislavom Šokom, Radovanom 

Králikom, Petrom Djenkom, Jaroslavom Vavrincom a Pavlom Paulovičom 

chcú v tomto novom roku zastabilizovať družstvo aj po hráčskej stránke, a 

tiež pokračovať v spolupráci s Futbalovou školou Róberta Hanka, ktorá 

nám zastrešuje mládež. Malým snom je uspieť v pohárovej súťaži ObFZ 

Trnava, kde sme sa dostali medzi 8 najlepších družstiev v okrese Trnava. 

Vylosovanie nám vyhovuje a o najlepšiu štvorku sa pobijeme na domácom 

ihrisku dňa 18.3.2023 o 15.00 h s družstvom OŠK 2021 Pečeňady.

Všetkých Vás na tento zápas srdečne pozývame a veríme tomu, že 

postup medzi najlepšie štyri družstvá sa nám podarí.         

PhDr. Pavol Paulovič

člen výboru

HASIČI, RYBÁRI A ŠPORT


