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ROK 2017
Samospráva obce
V roku 2017 je starostom obce p. Pavol Paulovič, zástupcom starostu je p. Jozef Valo.
Obecné zastupiteľstvo sa skladá z týchto komisií:
• Komisia školstva
• Komisia kultúry
• Komisia verejného poriadku
• Komisia sociálna
• Komisia výstavby
• Komisia životného prostredia
• Komisia na ochranu verejného záujmu
• Komisia športu.
Zastupiteľstvo sa stretlo sedemkrát počas roka 2017. Funkciu ekonómky zastáva Ing.
Jana Müllerová. Funkciu samostatný referent do 1.7.2017 vykonávala Alica
Kovačiková, následne do 1.9.2017 Ing. Janka Gonová a od 4.9.2017 Adela
Jankechová.
V tomto roku Obecné zastupiteľstvo schválilo tri VZN a jeden dodatok k VZN :
VZN č.1/2017 – Zavedenie a poskytovanie elektronických služieb
VZN č.2/2017 – o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre MŠ a ŠJ na rok 2018
VZN č.3/2017 – o miestnom poplatku za rozvoj.
Dodatok k VZN č. 1/2012 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto
služby v obci Veľké Orvište.
V danom roku bola realizovaná výmena okien v ZŠ a počas letných prázdnin aj
výmena kúrenia. Na Obecnom úrade bola zriadená nová kancelária ekonómky, ďalej
bol obnovený interiér a vykurovanie Klubu Jazmín.
Cez letné prázdniny bol otvorený týždenný letný klub pre deti zo ZŠ, ktorý organizoval
OÚ v spolupráci s občianskym združením Deti Orvišťa.
Z Fondu na podporu umenia obec získala finančné prostriedky na zakúpenie nových
kníh do Obecnej knižnice v hodnote 1 000 € a taktiež na zakúpenie výpočtovej
techniky v hodnote 1 500 €, projekty budú realizované do 30.4.2018.
V roku 2017 bol v obci spustený nový rozhlasový systém VM Florian z dotácie
Ministerstva financií SR sa vybudoval v časti Topoľové I chodník dlhý 100 m, ktorý
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sa napojil na chodník, ktorý sa budoval v roku 2016 (240 m). Z vlastných zdrojov sa
oproti kostola zrekonštruoval chodník o dĺžke 100 m, pretože bol v havarijnom stave,
a vybudoval sa aj bezbariérový vstup do kostola na lávke od hlavnej cesty. Na vstupe
do obce zo smeru od Piešťan bol osadený merač rýchlosti.
Obec získala finančnú dotáciu z fondu Nadácie pre deti Slovenska vo výške
2
300 € na vytvorenie voľnočasovej aktivity, ktorá je určená pre všetky vekové
kategórie. Do projektu s názvom „Polepšovňa pre všetkých“ sa zahrnuli aj klimatizačné
jednotky na vykurovanie či chladenie priestoru kultúrneho domu. Spoluúčasť obce na
projekte je 3 300 €, ktorej väčšiu časť pokryl výnos z obecnej zabíjačky a z finančných
prostriedkov o. z. Deti Orvišťa.
Dotácie 2017
Účel
UPSVaR – zamestnávanie aktivačných pracovníkov
MV SR, odbor školstva – výmena okien v ZŠ
MF SR – vybudovanie 100 m chodníka, pri hlavnej ceste, Topoľové I
Fond na podporu umenia – knižnica, nové knihy a počítače
MV SR – hasiči – materiál a prostriedky na výkon DHZ
VUC – výlet Podhájska, MDD, umelý povrch ihrisko ZŠ
Projekt Polepšovňa – centrum voľného času
ZSE – nové futbalové bránky na ihrisko do ZŠ
Hračky – riaditeľka MŠ (Ing. Gonová) – sponzoring hračiek
Spolu

suma v Eur
22 841,52
29 839,00
11 000,00
2 500,00
3 000,00
1 500,00
1 840,00
800,00
150,00
73 470,52

Školstvo
V materskej škole je zapísaných 29 detí (od septembra 24 detí), pričom z dvoch tried
zostala otvorená len jedna trieda. K 1.10.2017 odchádza do dôchodku riaditeľka MŠ
p. Mária Šišková a poverenou riadením MŠ je p. Ing. Janka Gonová. Program MŠ
v roku 2017:
- dňa 11.2. – karneval spolu so ZŠ a Združením Deti Orvišťa,
- dňa 28.2. – folklórne pásmo Pod šable,
- koncom apríla zavítala do MŠ speváčka SIMSALALA s hudobno-zábavným
programom pre deti na tému „Čo máme najradšej“,
- dňa 21.6. – tablo predškolákov,
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- koncom júna navštívil MŠ vtipný ŠAŠO Roland z Bratislavy,
- dňa 28.6. – školský výlet na Ranči Bojná.
V základnej škole je zapísaných 26 žiakov v dvoch triedach. Riaditeľkou základnej
školy je p. Mgr. Daša Ábelová, učiteľkou je p. Mgr. Andrea Sedláková
a
vychovávateľkou je p. Jana Pálková.
Program ZŠ v roku 2017:
- dňa 11.2. – karneval spolu so ZŠ a Združením Deti Orvišťa,
- dňa 28.2. – deti navštívili Hvezdáreň a planetárium i Vlastivedné múzeum
v Hlohovci,
- dňa 15.3. – súťaž Hollého Pamätník,
- dňa 23.5. – Športová olympiáda neplnoorganizovaných škôl okresu Piešťany,
- dňa 7.6. – školský výlet do Žiliny a Terchovej,
- dňa 5.10. – v areáli školy sa konal športový deň, na základe čoho sa získala
dotácia z Nadácie ZSE na nové futbalové bránky, zúčastnili sa ho školáci z Veľkého
Orvišťa, Ostrova a Pobedima,
- dňa 12.12. – vianočné trhy v Klube seniorov Jazmín.

Kultúra a sociálna oblasť
Obyvatelia obce privítali nový rok 1. 1. už tradičným ohňostrojom o 18:00. Na
ohňostroj sa prišlo pozrieť veľa ľudí, aj s deťmi. Pre deti boli pripravené prskavky,
lampióny šťastia a čaj. Dospelí sa mohli pohostiť vareným vínom a punčom.
- dňa 6. 1. sa uskutočnilo v kultúrnom dome trojkráľové posedenie pri cimbalovej
hudbe s názvom „Spieva celá dedina“. Organizátormi boli p. Marián Hošták
a p.
Lucia Machajová, podujatie malo veľký úspech,
- dňa 20.1. sa konalo v klube seniorov Uvítanie do života detí (9 novonarodených
detí), ktoré sa narodili v roku 2016,
- dňa 29.4. bolo v KD divadelné predstavenie Ošklbaný páv, predstavila sa divadelná
ochotnícka skupina Krupanských amatérov,
- dňa 30.4. stavanie mája organizované Kultúrnou komisiou, vystupovala tanečná
skupina Máj,
- dňa 14.5. Kultúrna komisia spolu s MŠ a ZŠ usporiadali v KD oslavu Dňa matiek,
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- dňa 10.6. sa uskutočnili oslavy MDD v areáli ZŠ a MŠ, pre deti boli pripravené
rôzne súťaže, opekačka, kúzelník, poníky, autíčka, polícia či hasiči,
- dňa 15.6. sa konala procesia Božieho tela, na cintoríne boli pripravené oltáriky,
- dňa 28.6. výlet dôchodcov do termálneho kúpaliska v Podhájskej, dotované
Trnavským samosprávnym krajom,
- v dňoch 11.-13.8. sa konali v obci hody s bohatým sprievodným programom, na
program prispel aj Trnavský samosprávny kraj,
- v mesiaci august uskutočnilo občianske združenie „S tebou ma baví svet“ nultý ročník
akcie pre rodiny s deťmi pod stanom. Toto združenie ešte v mesiaci jún usporiadalo už
šiesty raz výlet do Tatier pre otcov so svojimi deťmi,
- dňa 1.9. sa konal 11. ročník Cyklo holeška tour – rekreačný prejazd na bicykloch
cez jednotlivé samosprávy Mikroregiónu nad Holeškou – 512 účastníkov, zapojili sa aj
obyvatelia našej obce,
- dňa 9.9. sa uskutočnil v Bašovciach tretí ročník športovo-zábavnej akcie s názvom
BOVO olympiáda, Veľké Orvište obsadilo v konečnom poradí tretie miesto. Na prvom
mieste sa umiestnili Bašovce, na druhom Ostrov,
- dňa 10.9. sa konala púť do Marianky organizovaná kultúrnou komisiou,
- dňa 5.10. sa konal športový školský deň organizovaný s podporou ZSE pre deti
z Veľkého Orvišťa, Ostrova a Pobedima,
- dňa 13.10. sa konalo posedenie dôchodcov - Úcta k starším, organizované sociálnou
komisiou,
- dňa 4.11. sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávnych krajov, jedným
z kandidátov bol aj pán starosta, ktorý v obci získal 43,19 % a na zvolenie za poslanca
TT SK mu chýbalo 283 hlasov z Piešťanského okresu,
- dňa 11.11. sa konala oslava sv. Huberta, patróna poľovníkov a patróna našej obce,
oslavu organizovala obec v spolupráci s DHZ a poľovníkmi, pripravené bolo posedenie
pri guláši v KD,
- dňa 5.12. zavítal do našej obce Mikuláš, posedenie v KD bolo spojené s kultúrnym
programom ZŠ a MŠ,
- dňa 9.12. sa konala obecná zabíjačka (tlačenka, jaternice, kaša, kapustnica,
huspenina, varené víno). Vďaka dobrovoľníkom sa zo zisku zakúpilo moderné, úsporné
vykurovanie do KD.
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Šport
Futbal v obci zastrešuje TJ Slovan Veľké Orvište, založená v roku 1928. V jarnej časti
viedol klub p. Igor Belica ml.. V ročníku 2016-2017 reprezentovalo našu obec
družstvo mužov (6. Liga) a žiacke družstvo U-15 (5. Liga). Muži ukončili sezónu na
13. mieste a žiaci na 11. mieste. Po sezóne v mesiaci júl sa nepodarilo poskladať do novej
sezóny družstvo mužov a predseda klubu p. Belica spolu s ďalšími členmi výboru podali
demisiu. Z výboru TJ a z členov združenia nechcel nikto prevziať vedenie klubu, výbor
sa nezišiel a klub prebral starosta obce p. Pavol Paulovič. Za pomoci p. Jaroslava
Vavrinca ml. a p. Juraja Sumera udržali v súťaži družstvo žiakov a založili nové
družstvo prípravky U-13. Obe družstvá po jesennej časti obsadili zhodne 9. miesto.
Novému vedeniu sa za pomoci sponzorov podarilo mládežnícke družstvá vystrojiť na
kvalitnej úrovni. Zabezpečili sa tréningové pomôcky, lopty, dresy, rozlišovačky
a teplákové súpravy. Tiež prišlo k rekonštrukcii futbalového areálu, vybudovali sa
sieťové zábrany za severnou futbalovou bránkou a za multifunkčným ihriskom.
Z dotácie SZF sa zakúpili nové siete na futbalové brány. Najväčšou investíciou bolo
vybudovanie umelého zavlažovania na hlavnej hracej ploche.
Vodné pólo:
Za klub KVP Kúpele Piešťany hrávajú: Roman Klampár, Michaela a Katarína
Klampárová, Marek Czibor a Viktor Knapec.
Motorizmus:
Pavol Táborský nml. – juniorský reprezentant v medzinárodných súťažiach.
Posilňovanie:
V priestoroch školy sa nachádza posilňovňa, ktorú využívajú naši občania.

Cirkevný život
Náš kostol je filiálkou rímsko-katolíckej Farnosti sv. Štefana – uhorského kráľa
v Piešťanoch. Správcom farnosti bol od začiatku roka pán farár vdp. Branislav
Popelka a pán kaplán vdp. Milan Cehlárik. Od júla bol pán kaplán Cehlárik preložený
do Komárna a zostal len pán farár Branislav Popelka. Tomu vypomáhajú aktívni
vyslúžilci vdp. Jozef Lednický a vdp. Bohumil Mikula.
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Dňa 14. mája k sviatosti prvého sv. prijímania pristúpili deti: Adriana Mokošová
a Natália Mokošová, Timea Táborská, Katarína Almáši, Dominik Folajtár, Nina
Hornáková, Michal Mikloška.
Oltár z nášho kostola bol premiestnený do NÚRCH Piešťany. Bočný oltár bol
premiestnený ako hlavný v našom kostole spolu s obrazom nanebovzatej Panny Márie.

Dobrovoľný hasičský zbor
Prvou aktivitou DHZ bola účasť na novoročnom ohňostroji ako požiarny dozor.
- dňa 25.2. sa konalo v KD Pochovávanie basy, ktoré organizovalo DHZ spolu s OÚ,
MŠ a ZŠ, do tanca hrala hudobná skupina Axiom a pochutiť ste si mohli na
zabíjačkovej kaši,
- dňa 11.5. sa konala svätá omša pri príležitosti osláv sv. Floriána – patróna hasičov
a za všetkých živých i zosnulých členov DHZ Veľké Orvište,
- dňa 13.5. sa konal v kultúrnom dome 3. Hasičský ples,
- dňa 20.10. hasiči usporiadali opekačku a rôzne súťaže pre deti a ukážku hasičskej
techniky na školskom dvore.
Počas celého roka sa DHZ podieľalo na aktivitách usporiadaných Obecným úradom
alebo inými spoločenskými združeniami obce a v horúcich letných dňoch hasiči
spríjemňovali život občanom polievaním zelene a verejnej komunikácie.

Rybárske združenie Záhumnie
- dňa 26.3. sa konalo druhé kolo Favorite Jazerná Pstruhová liga - štartovalo
47
pretekárov, ktorí počas preteku ulovili 815 kusov pstruha dúhového,
- dňa 1.4. sa uskutočnili preteky pre širokú verejnosť s názvom Jarný pstruh 2017 zúčastnilo sa 43 pretekárov z celého Slovenska,
- dňa 22.4. sa na rybníku vo Veľkom Orvišti konali tradičné kaprárske preteky
Orvištský šupináč,
- dňa 7.10. prívlačový pretek Orvištský blyskáč.
V tomto roku Rybárske združenie dokončilo sociálne zariadenie na rybníku.
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Štatistika
Počas roka sa v našej obci narodilo 8 detí, na trvalý pobyt sa prihlásilo 25 obyvateľov,
20 obyvateľov sa odhlásilo. Zomrelo 9 obyvateľov. K 31. 12. 2017 má obec Veľké
Orvište 1072 obyvateľov. (zdroj: Obecný úrad VO)
V mesiaci január boli v našej obci silné mrazy, teplota klesla až pod -17 °C. V dňoch 9.
a 10.5. bol prízemný mráz -2 až -5 °C, čo sa podpísalo aj na úrode drobného ovocia.
Vysoké teploty boli od 19. do 30.6., dosahovali cez 34 °C, problémom bolo veľké sucho
a vysoký zrážkový deficit. Horúco bolo opäť aj začiatkom augusta, teplota prevyšovala
35 °C.
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