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ROK 2018
Samospráva obce
V roku 2018 je starostom obce p. PhDr. Pavol Paulovič, zástupcom starostu je p.
Jozef Valo. Obecné zastupiteľstvo sa skladá z týchto komisií:
 Komisia kultúry, školstva a športu
 Komisia verejného záujmu
 Komisia sociálnych a zdravotníckych vecí
 Komisia verejného poriadku, životného prostredia a výstavby
 Komisia bytová a inventarizačná
Zastupiteľstvo sa stretlo deväťkrát počas roka 2018. Funkciu ekonómky zastáva Ing.
Jana Müllerová. Funkciu samostatný referent p. Adela Jankechová a p. Naďa
Vanglová., od 1.2.2018 nastúpil p. Mgr. Miroslav Folajtar.
V tomto roku Obecné zastupiteľstvo schválilo dve VZN :
VZN č.1/2018 – o určení plôch na umiestnenie volebného propagačného materiálu
počas volebnej kampane
VZN č.2/2018 – o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019 v zriaďovateľskej
a územnej spôsobnosti obce Veľké Orvište

Kultúra a sociálna oblasť
Obyvatelia obce privítali nový rok 1. januára 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 teplým punčom.
Ako je už v našej obci zvykom, vždy 6. januára sa koná koncert pod názvom
„Spieva celá dedina“. Program sa začínal o 17. hodine a program zabezpečila
skupina Fidlikanti pod vedením p. Jozefa Lednického. Hlavnou témou programu boli
ľudové piesne a úžasní tanečníci zo skupiny Credance, ktorí ľudí aj napriek
nedostatku miesta vytancovali. Organizátormi koncertu boli p. Ivona Hrdinová, p.
Marián Hošták a p. Lucia Machajová.
Dňa 26.1.2018 sa zišli rodičia s detičkami narodenými v roku 2017 k
slávnostnému uvítaniu do života – narodených bolo 8 detí. Starosta obce p. Pavol
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Paulovič slávnostným príhovorom privítal všetkých prítomných na uvítaní do života a
odovzdal rodičom pamätné medaily a peňažný príspevok pre každé dieťa.
Dňa 27.1.2018 organizovala ZŠ spolu s MŠ a občianskym združením DETI
ORVIŠŤA detský karneval pre všetky deti z obce. Na začiatku sa prítomným rodičom
a starým rodičom predstavili všetky masky a potom sa začala zábava. Deti si z
karnevalu okrem pekných cien z tomboly odniesli aj nezabudnuteľné zážitky a
popritom sa dosýta vyšantili.
Dňa 10.2.2018 sa konalo v KD Pochovávanie basy, ktoré organizovalo DHZ
spolu s OÚ, MŠ a ZŠ, do tanca hrala hudobná skupina Axiom. Uskutočnil sa aj
smútočný sprievod cez dedinu.
Dňa 17.3.2018 zorganizoval miestny stolnotenisový klub v spolupráci s
obecným úradom Nultý ročník stolnotenisového turnaja, ktorý sa konal v Kultúrnom
dome vo Veľkom Orvišti. Celkovo sa na turnaji zúčastnilo 16 hráčov. Hrali o putovný
pohár starostu obce.
Dňa 22.3.2018 členovia klubu seniorov Jazmín usporiadali výlet do
Vysokých Tatier a na Hrebienku si prezreli výstavu ľadových sôch, tzv. Tatranský
ľadový dóm. Výstava sa všetkým páčila a mali nádherný zážitok.
Dňa 24.3.2018 odohralo Divadlo Dobrota z Drahoviec o 18.00 h v
kultúrnom dome vo Veľkom Orvišti, dielo komorného slovenského básnika
a dramatika Ľubomíra Feldeka „Smrť v ružovom“ na motívy života a piesní Edith
Piaf – speváčky, ktorá je legendou francúzskeho šansónu.
V dňoch 19.-21.4.2018 sa uskutočnilo podujatie na podporu zelene v našej
obci „Posuň knihu ďalej“. Cieľom bolo ponúknuť už pre niektorých nepotrebné knihy
ďalším občanom, prípadne zabezpečiť ich recykláciu, a výťažok z tejto akcie použiť
na zakúpenie nových stromčekov v obci.
V sobotu 21.4.2018 pri príležitosti Dňa zeme organizovalo Združenie obcí
Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište za podpory DHZ Veľké Orvište a DHZ Bašovce
čistenie lesíka Blatiny. Od 8:00 h ráno bolo počuť zvuk motorových píl, ktoré sa
pustili do rezania zlomených stromov. Ľudia vyčistili lesík od odpadkov a pozbierali
suché a zlomené konáre. Čerstvý vzduch, pohyb a dobrá nálada napomohli k tomu, že
všetkých hrial pocit z dobre vykonanej práce.
V sobotu 28.4.2018 sa uskutočnilo stavanie mája, ktoré organizovala
kultúrna komisia pri obecnom úrade. Deti zo ZŠ a MŠ máj vyzdobili stužkami. Za
sprievodu hudobnej skupiny bol máj postavený na obecnom námestí. Pre účastníkov
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podujatia bolo zabezpečené občerstvenie v podobe živánskej, vínka a nealko nápojov.
Príjemnú atmosféru spestrili svojím vystúpením deti zo základnej umeleckej školy
z Piešťan.
Dňa 5.5.2018 sa vo večerných hodinách konala sv. omša pri príležitosti sv.
Floriána a po nej sa uskutočnil už tradičný 4. hasičský ples, zábava trvala do skorých
ranných hodín.
Druhá májová nedeľa 13.5.2018 patrila nádhernému sviatku oslave "Dňa
matiek". Pri tejto príležitosti sa zišli naše mamičky a babičky v sále kultúrneho domu,
kde ich zabavili svojím pestrým programom deti zo ZŠ a MŠ. Program sa prítomným
veľmi páčil. Ani jedna mamička, či babička, neodišla po skončení programu s
prázdnymi rukami. Každá bola obdarovaná kvetom.
Dňa 16.5.2018 sa uskutočnil zájazd do Medjugorja, účastníkov púte
sprevádzal dôstojný p. Bohumil Mikula. Bola pripravená sv. omša pod skalným
previsom na posvätnom mieste kultu Matky Božej Lurdskej, ktoré je pútnickým
miestom už 100 rokov. Účastníci púte navštívili vrch Podbrdo, miesto prvého zjavenia
Panny Márie.
Dňa 31.5.2018, na sviatok najsvätejšieho Kristovho Tela a krvi, sa uskutočnila
procesia. Ľudia kráčali so spevom v sprievode kňaza k štyrom oltárikom, deti
rozsýpali lupene kvetov. Procesia sa uskutočnila na miestnom cintoríne.
Dňa 7.6.2018 sa v knižnici uskutočnilo čítanie deťom v rámci projektu
VYŠEHRAD ČÍTA DEŤOM v znamení hesla: „Poď, budem ti čítať!“ a celý program
sprevádzala myšlienka: „Čítajme deťom 20 minút každý deň!“ Projekt z verejných
zdrojov podporil FPU.
Obecný úrad Veľké Orvište s finančnou podporou Trnavského samosprávneho
kraja pripravil popoludnie pre deti dňa9.6.2018. V areáli ZŠ a MŠ Veľké Orvište
boli pre ne pripravené rôzne atrakcie, ako napr.: jazda na autíčkach, koníkoch,
prehliadka vojenských zbraní a potešilo ich aj vystúpenia šaša. Plno zábavy si užili na
skákacom hrade. O veľké prekvapenie a zábavu sa postarali členovia DHZ vo
Veľkom Orvišti. Zabezpečili im veľkú penovú show, ktorá mala najväčší úspech. Večer
bola pre deti pripravená opekačka.
Dňa 21.6.2018 sociálna komisia pri OÚ spolu s Obecným úradom usporiadali
výlet pre dôchodcov a občanov so ZŤP do Podhájskej s peňažným príspevkom od
VÚC Trnava. Užili si krásny slnečný deň kúpaním v termálnej vode, v plaveckých
bazénoch a vyhrievaním sa na slniečku.
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Dňa 12.8.2018 a konala slávnosť Orvištské hody. Hodová nedeľa začala sv.
omšou, ktorá sa konala vonku pod novovybudovaným prístreškom pri dome smútku.
Sv. omšu celebroval farár Róbert Horka, ktorý slávnostne posvätil aj byliny a kvety.
Po omši bolo pre občanov pripravené pohostenie. Tento rok naša obec oslávila aj 90
rokov od založenia futbalu. Na túto počesť boli pre fanúšikov pripravené súťaže
a priateľské futbalové zápasy na miestnom ihrisku v rámci hodových osláv.
Dňa 1.9. sa konal 12. ročník Cyklo Holeška tour-rekreačný prejazd na
bicykloch cez samosprávy Mikro regiónu nad Holeškou. Zapojili sa aj obyvatelia
našej obce.
Dňa 8.92018 sa uskutočnil už 4. ročník BOVO olympiády, tento rok na
ihrisku vo Veľkom Orvišti. Víťazom olympiády sa stal domáci tím, druhé miesto si
statočne vybojoval tím z Ostrova a tretia priečka patrila tímu z Bašoviec. Sily si
zmerali vo varení gulášu a rôznych športových disciplínach. Absolvovali tiež
pätnásťkilometrovú cyklotrasu z Veľkého Orvišťa do Ostrova, popri Očkove cez
Podolie, Pobedim, Bašovce, naspäť do Veľkého Orvišťa.
Dňa 13.9.2018 sa členovia Klubu Jazmín vybrali vlakom na Štrbské pleso,
kde si urobili pekný celodenný výlet.
Dňa 12.10.2018 sa v KD konalo vystúpenie žiakov s kultúrnym programom
pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“
Dňa 26.10.2018 sa uskutočnili oslavy sv. Huberta ako patróna našej obce.
Dňa 9.11.2018 sa konal v KD 9. školský ples, o zábavu sa postarala skupina
Disk.
Dňa 10.11. sa konali voľby do orgánov samosprávy v klube seniorov. Vo
volebnom obvode sme volili 9 poslancov a starostu obce. Zvolení boli: starosta p.
PhDr. Pavol Paulovič a poslanci: Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec, Jozef Valo,
Peter Djenka, Ing. Marián Šiška, Gabriela Michelová, Marta Kráľovičová, Mgr.
Elena Horňanská a Dušan Kráľovič. Volieb sa zúčastnilo 41,91 % oprávnených
voličov.
Dňa 5.12.2018 sa v KD uskutočnil kultúrny program sviatku sv. Mikuláša.
Každé dieťa dostalo balíček sladkostí.
Dňa 8.12.2018 sa pred KD konala Orvištská zabíjačka, predávali sa rôzne
zabíjačkové výrobky.
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Školstvo
V materskej škole je zapísaných 24 detí (od septembra 21 detí), otvorená zostala len
jedna trieda. Riaditeľkou MŠ bola Ing. Janka Gonová, od septembra je poverená
riadením MŠ Milada Kadlecová. Program MŠ v roku 2018:
27.1. – karneval spolu s ZŠ a združením Deti Orvišťa
10.2. – folklórne pásmo Pod šable
25.6. – tablo predškolákov
V základnej škole je zapísaných od septembra 23 žiakov v dvoch triedach.
I.trieda : 1. ročník - 5 žiakov, z toho 2 dievčatá
2. ročník - 5 žiakov, z toho 2 dievčatá
triedna učiteľka Mgr. Andrea Sedláková
II. trieda: 3. ročník - 3 žiaci, z toho 1 dievča
4. ročník - 10 žiakov ( Ami Lmejdoub v zahraničí), z toho 5 dievčat
triedna učiteľka Mgr. Daša Ábelová
Riaditeľkou základnej školy je Mgr. Dáša Ábelová, učiteľkou je Andrea Sedláková a
vychovávateľkou je Jana Pálková.
Program ZŠ v roku 2018:
27.1. – karneval spolu s ZŠ a združením Deti Orvišťa
15.3. – sa uskutočnila súťaž Hollého pamätník, žiak Miško Mikloška reprezentoval
školu aj v okresnom kolev CVČ Ahoj Piešťany
V máji žiaci navštívili Nitru, kde sa zúčastnili na divadelnom predstavení a prezreli si
Nitriansky hrad. Na konci mesiaca sa škola zúčastnila Športovej olympiády
neplnoorganizovaných škôl v Trebaticiach.
V júni sa 12 žiakov zúčastnilo školy v prírode v Nitrianskom Rudne spolu s p.
Ábelovou
14.9. – sa uskutočnila olympiáda vo vedomostiach a športe v obci Ostrov
13.-16.11. Informatická súťaž o počítačoch iBOBOR
29.11. – celoslovenská vedomostná súťaž „Všetkovedko“
12.12. – vianočné trhy v Klube seniorov Jazmín
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Obec
- boli osadené nové stĺpy verejného osvetlenia s LED lampami a nasvietili sa tak
neosvetlené verejné priestranstvá
- za pomoci Nadácie deti Slovenska sa dokončila prestavba kultúrneho domu na
voľnočasovú aktivitu s názvom Polepšovňa
- uskutočnila sa rekonštrukcia riaditeľne v ZŠ, vymaľovala sa školská kuchyňa
- v klube seniorov bola položená nová podlaha a opravená vonkajšia fasáda
- v mesiaci apríl sa uskutočnil orez lipovej aleje popri hlavnej ceste
- pokračuje sa rekonštrukcii starých chodníkov pri hlavnej ceste
- v kostole sa začali rekonštrukčné práce – nový strop, omietky, vykurovanie a
podlaha.
- uskutočnila sa výstavba pergoly pred domom smútku
- ženy z našej obce v polovici marca zahájili cvičenie Radosť z pohybu
- mesiaci august prebehlo vonkajšie zateplenie budovy a nová fasáda MŠ, zníženie
stropu v interiéri budovy škôlky
- na jeseň bola vybudovaná nová miestnosť pre výdajňu stravy pre dôchodcov
v budove Klubu Dôchodcov
- v obci boli osadené nové lavičky a vysadená zeleň – nová lipová alej pri hlavnej
ceste smerom do Piešťan a do Ostrova

Šport
Futbalový klub v v tomto roku vedie predseda p. PhDr. Pavol Paulovič s p.
Jaroslavom Vavrincom ml. a p. Jurajom Sumerom.
Po jesennej časti boli obe družstvá žiaci U-15 a prípravka U-13 na 9. mieste.
V súťažiach ObFZ Trnava sa obe družstvá v 5. lige umiestnili na konci súťaže
2017/2018 zhodne na 10. mieste. V tomto ročníku sme nemali zastúpenie
v seniorskej súťaži.
Do nového ročníka 2018/2019 sa môžeme pochváliť ako jedna z mála obcí
v piešťanskom okrese, že má náš klub v súťažiach prihlásené štyri družstvá: U 13
prípravka, U-15 žiaci, U-19 dorast a družstvo mužov.
Koncom augusta sme oslávili 90. rokov organizovaného športu v našej obci vďaka
futbalovému klubu TJ Slovan Veľké Orvište. Pri tejto príležitosti funkcionári
z OBFZ Trnava odovzdali čestnú plaketu starostovi obce.
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Svoju činnosť má aj družstvo starých pánov, ktorí odohrali počas roka priateľské
zápasy so súpermi z Červeníka a Veľkých Bielic, v oktobri s družobnou obcou
Šakvice.
V tomto roku sa vybudoval nový skladový priestor a pomocou sponzorov sa materiálne
zabezpečili mládežnícke družstvá.
V súťažiach ObFZ Trnava sa naše družstvá po jesennej časti umiestnili „ A-mužiVIII.liga, 2.miesto, U-19-VI.liga.5.miesto,U-15-V.liga,3miesto, U-13-10. miesto.
V tomto roku sa uskutočnil prvý ročník stolnotenisového turnaja o pohár starostu
obce. Stolný tenis sa v obci hráva len ako voľno časová aktivita, t.j. pre zábavu.
Miss Folklór Slovenska sa zúčastnila obyvateľka našej obce Zuzana Djenková ktorá
tancuje v FS Slnečnica.
Aktívni odchovanci klubu:
Jozef Šiška ml., Jaroslav Vavrinec ml., Ivan Horvath, Mário Jankech, Lukáš Boris,
Martin Líška, Radovan Králik
Reprezentanti klubu:
Matúš Kuník – súčasný tím FC Nitra (# 22 obranca/záložník) nominant slovenskej
futbalovej reprezentácie do 20 rokov.
Reprezentanti KVP Kúpele Piešťany sú: Klampárová Katarína, Marek Czibor
a Viktor Knapec.
Pavol Táborský reprezentoval našu obec na podujatí Európsky pohár bobistov,
Majstrovstvá Európy- dvojbobov v Lotyšsku. V kategórii do 23. rokov sa umiestnil zo
svojim spolujazdcom na 4 .mieste.

Cirkevný život
Kostol Nanebovzatia p. Márie je filiálkou rímsko- katolíckej farnosti sv. Štefana
v Piešťanoch. Správcom farnosti v tomto roku bol farár vdp. Mgr. Branislav Popelka.
Od 1.7.2018 nastúpil do farnosti pán kaplán Mgr. Michal Kollár, rodák zo
Smoleníc.
K sviatosti prvého sv. prijímania pristúpili deti: Jakub Boris, Elias Hanšut, Martin
Hlavna, Simona Kyselová, Timotej Maco, Volodymyr Mikultisa, Adam Oláh,
Pavlínka Paulovičová, Vaneska Táborská, Timea Vavrová a Sebastián Vaško.
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Počas sviatku Všetkých svätých sa konalo ekumenické stretnutie veriacich katolíckej
a evanielickej cirkvi na miestnom cintoríne kde sa konali spoločné modlitby za
zosnulých občanov našej obce.
Na sviatok najsvätejšieho Kristovho Tela a krvi, sa uskutočnila procesia.
Hodová slávnosť sa konala na cintoríne pod prístreškom pri Dome smútku, celebroval
ju Mgr. Róbert Horka, PhD., profesor latinčiny na univerzite Komenského v
Bratislave.
Prícestná socha Najsvätejšej Trojice, ktorá je umiestnená na Obchodnej ulici bola ešte
koncom roku 2017 poškodená a dodnes nie je opravená a osadená na svojom mieste.
Polychromovaná plastika Najsvätejšej Trojice je umiestnená zatiaľ v sklade u p.
Táborského.
Rekonštrukcia kostola
V mesiaci jún sa začala rekonštrukcia miestneho rímskokatolíckeho kostola v dvoch
etapách. Kostol sa predelil na dve časti. V zadnej časti sa konali bohoslužby, kde sa
urobil dočasný oltár, a v prednej časti sa začalo pracovať. Zhodil sa strop, vybúrala
sa omietka, zhodil sa murovaný oblúk pred oltárom a odstránila sa aj celá stará
podlaha.
Po vyčistení sa postupne uložili nové drevené trámy na strop, nová izolácia a strop sa
zakryl OSB doskami.
Spravila sa aj injektáž múrov a spevnenie múrov, osadili sa nové rozvody elektriny,
ozvučenia, nové kúrenie a vetranie kostola formou klimatizácie.
Po dokončení stavebných úprav v prednej časti kostola sa do podlahy osadila
presklená vitrína, v ktorej je umiestnená kamenná tabuľa, na ktorej je reliéf s erbom
rodu Trauttmansdorffa a je tam vpísaný rok 1758. Tabuľa, pravdepodobne
predstavuje náhrobný kameň hrobky, ktorá sa nachádza v zemi po pravej strane od
oltára.
Po uložení oltára a nového obetného stola sa v novej časti už konala Vianočná
polnočná sv. omša. Po vianočných sviatkoch sa dokončila nová dlažba v celej prednej
časti a začala sa rekonštrukcia zadnej časti kostola. Kostol je naďalej dočasne
rozdelený sadrokartónovou stenou.
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Dobrovoľný hasičský zbor
Z činnosti hasičského zboru treba spomenúť bezpečnostný dohľad pri novoročnom
ohňostroji, pomoc pri organizovaní kultúrnej akcie Spieva celá dedina,
zorganizovanie Fašiangovej veselice, pochovávanie basy a fašiangového sprievodu po
dedine, organizáciu Hasičského plesu a sv omše pri príležitosti sv. Floriána, pomoc
pri zabezpečovaní hodovej slávnosti, dňa detí, penovej šou pre deti, účasť na
brigádach pri rekonštrukcii kostola, účasť a pomoc pri organizovaní BOVO
olympiády a pomoc pri obecnej zabíjačke.
DHZ poskytlo pomoc pri odčerpávaní dažďovej vody po prívalových dažďoch a
orezávaní polámaných konárov. Treba spomenúť aj výcvik členov, účasť na pléne
UzO DPO Piešťany a starostlivosť o požiarnu techniku.
Bola schválená dotácia MV SR vo výške 30 000 € na rekonštrukciu požiarnej
zbrojnice.
V mesiaci máj sa členovia DHZ zúčastnili na celookresnom cvičení DHZ, HaZZ
a SVP v Piešťanoch s témou–Použitie protipovodňových prostriedkov.
Prezídium DPO SR schválilo a odovzdalo Rád sv. Floriána pre našu členku
a funkcionárku DPO SR p. Martu Bartošovú. Členovia DHZ sa zúčastnili ako
rozhodcovia jesenného preteku Mladý hasič a záchranár v Piešťanoch
Dňa 24.10.2018 odovzdala ministerka vnútra Ing. Denisa Saková, PhD. do rúk
starostovi obce kľúče od protipovodňovej súpravy z projektu APO.
Súťažné družstvo DHZ sa zúčastnilo jedného kola IKHL v Prašníku a jedného kola
ZSHL v Dvorníkoch. Naši členovia sa zúčastnili ako rozhodcovia na súťažiach
v Dvorníkoch, Drahovciach, Piešťanoch, Bojničkách, Hlohovci a Prašníku.

Rybárske združenie Záhumnie
7.4.2018 sa uskutočnil 8. ročník Prívlačových pretekov v love Pstruha dúhového, za
účasti 85 loviacich z celého Slovenska. Ulovilo sa 1 183 ks. pstruhov.
28.4.2018 prebehla súťaž Orvištský šupináč, 8.ročník populárnych pretekov.
Zúčastnilo sa 58 pretekárov zo SR a 2 z ČR. Ulovilo sa 153 kaprov.
6.10.2018 sa uskutočnil 9. ročník Prívlačovích pretekov, zúčastnilo sa ich 73
štartujúcich zo Slovenska a 1 z ČR, ulovili spolu 510 pstruhov.
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Členovia rybárskeho združenia vybudovaním prístrešku v relaxačno-oddychovej
zóne a uložením zámkovej dlažby spríjemnili a zatraktívnili prostredie okolo rybníka,
vyvŕtali novú studňu pre potreby rybárov.
Pri všetkých akciách sa členovia združenia postarali o dobrý guláš, pečené ryby pre
súťažiacich i ostatných návštevníkov rybníka.

Štatistika
Počet obyvateľov k 31.12.2018 bol 1 063 obyvateľov. Počas roka sa v našej obci
narodilo 6 detí, na trvalý pobyt sa prihlásilo 15 obyvateľov, 21 obyvateľov sa
odhlásilo z trvalého pobytu. Zomrelo 9 obyvateľov. Zdroj Obecný úrad VO.

Počasie
Začiatkom roka boli silné mrazy a nebola žiadna snehová prikrývka. Jar sa ohlásila
veľmi skoro, už v apríli, kedy začali vyššie teploty. Leto bolo nadpriemerne teplé
a suché. Vysoké letné teploty a skorá jar spôsobili, že niektoré odrody ovocia
dozrievali aj o dva týždne skôr ako obvykle. Kvalitu ovocia a zeleniny ovplyvnil aj
vysoký zrážkový deficit.
Jeseň bola pomerne teplá a dlhá až do konca novembra. Snehový poprašok napadol
1.12.2018 a vtedy sa začali aj prvé mrazy.

Zapísala: Mária Machajová
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