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ROK 2019
Samospráva obce
V roku 2019 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 – predsedníčka p. Gabriela Michelová
• Komisia verejného záujmu – predseda p. Pavol Táborský
• Komisia sociálnych a zdravotníckych vecí – predsedníčka p. Marta
Kráľovičová
• Komisia verejného poriadku, životného prostredia a výstavby – predseda p.
Jaroslav Vavrinec
• Komisia bytová a inventarizačná – predseda p. Jozef Valo
Zastupiteľstvo sa stretlo sedemkrát počas roka 2019. Funkciu ekonómky zastáva
Ing. Jana Müllerová. Funkciu samostatný referent p. Adela Jankechová, p. Naďa
Vanglová a p. Mgr. Miroslav Folajtar.
V tomto roku Obecné zastupiteľstvo schválilo štyri VZN:
VZN č.1/2019 – o odmeňovaní poslancov OcZ, členov komisií, hlavného kontrolóra
obce a redakčnej rady
VZN č.2/2019 – o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Veľké Orvište
VZN č.3/2019 – o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na
dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2020 v zriaďovateľskej a územnej
pôsobnosti obce Veľké Orvište
VZN č.4/2019 – o miestnych daniach a miestnych poplatkoch na území obce Veľké
Orvište

Kultúra a sociálna oblasť
Aj tento rok obyvatelia obce privítali nový rok 1. januára už tradičným
ohňostrojom o 18:00 hod. Na ohňostroj sa prišli pozrieť celé rodiny. Pre deti boli
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pripravené prskavky, lampióny šťastia a čaj. Dospelí sa mohli pohostiť vareným
vínom a teplým punčom.
Dňa 6.1.2019 sa konal 3. ročník akcie s názvom „Spieva celá dedina“.
Program sa konal v miestnom kostole a zúčastnilo sa ho okolo 150 ľudí. Účinkovala
skupina Fidlikanti pod vedením p. Jozefa Lednického. Dobrovoľné vstupné bolo
použité na opravu kostola. Akciu organizoval p. Marián Hošták s tímom
dobrovoľníkov.
Dňa 25.1.2019 sa zišli rodičia s detičkami narodenými v roku 2018 k
slávnostnému uvítaniu do života nových spoluobčanov Veľkého Orvišťa. Zástupca
starostu obce p. Jozef Valo slávnostným príhovorom privítal všetkých prítomných
a odovzdal rodičom pamätné medaily a peňažný príspevok pre každé dieťa. V roku
2018 sa v našej obci narodilo 6 detí.
Dňa 23.2.2019 sa v kultúrnom dome vďaka spolupráci Rodičovského
združenia pri ZŠ a MŠ a občianskeho združenia Deti Orvišťa konal Detský
karneval. Očká detí žiarili šťastím a radosťou. Sála kultúrneho domu sa zaplnila
krásnymi maskami. O zábavu sa tento rok postarali traja animátori. Ich veselý
trojhodinový program sa niesol v pirátskom duchu.
Od 1.3.2019 sa začal rozvoz stravy invalidným občanom na náklady obce.
V ten istý deň sa uskutočnila posledná fašiangová veselica – Pochovávanie
basy. Skupina členov DHZO pripravila program poslednej fašiangovej tancovačky v
našej obci, nové piesne, úsmevné žalmy a veselé príbehy z uplynulého ročného
obdobia. Plánovaný fašiangový pochod sa pre nepriaznivé počasie musel zrušiť, no
hudobníci z Očkovského AXIOMU sa postarali o veľmi príjemnú atmosféru.
16.3.2019 sa konali voľby prezidenta SR. V našej obci sa v prvom kole
zúčastnilo voľby prezidenta SR 417 voličov z celkového počtu oprávnených voličov
885. Prvé kolo volieb nebolo úspešné.
Dňa 30.3.2019 prebehlo druhé kolo voľby prezidenta SR. V našej obci bolo
zapísaných 898 oprávnených voličov a hlasovania sa zúčastnilo 385 voličov. Voľby
vyhrala kandidátka Mrg. Zuzana Čaputová a stala sa tak novou prezidentkou SR. V
našej obci získala v prvej voľbe 149 hlasov a v druhej voľbe platných 198 hlasov.
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Dňa 23.3.2019 sa konal v kultúrnom dome vo Veľkom Orvišti 1. ročník
Jozefského stolnotenisového turnaja o pohár starostu obce Veľké Orvište. Turnaja sa
zúčastnilo spolu 22 hráčov. Prvé miesto a putovný pohár vyhral p. Andrej Šiška
z Veľkého Orvišťa. Druhé miesto obsadil p. Miroslav Kupec z Veľkého Orvišťa a
tretie miesto patrilo p. Róbertovi Janotovi z Veľkého Orvišťa.
Dňa 30.3.2019 sa konal v našej obci štvrtý ročník divadelného dňa.
V kultúrnom dome odohralo amatérske divadlo Dobreta predstavenie „Karolova teta“.
Feldeková hra Karolova teta je komédia plná humorných situácií a zápletiek, kde
hlavnými protagonistami boli študenti.
13.4.2019 zorganizovalo združenie obcí Bašovce, Ostrov a Veľké Orvište za
podpory DHZO Veľké Orvište a DHZO Bašovce druhý ročník Dňa zeme v miestnom
lesíku Blacina. Zberom odpadkov sa prispelo k ochrane prírody a životného
prostredia. Odmenou za takto strávené dopoludnie bol guláš, ktorý pripravil OcÚ
Ostrov.
Dňa 27.4.2019 obec v spolupráci s obecnou kultúrnou komisiou usporiadali
slávnosť Stavanie mája. Žiaci ZŠ a MŠ ozdobili máj farebnými stužkami. V programe
vystúpili deti z MŠ a žiaci zo ZUŠ z Piešťan. Kultúrny program spestrila hudobná
skupina „Starí páni“, ktorí rozveselili starých i mladých obyvateľov našej obce. Všetci
účastníci akcie sa mohli občerstviť dobrým gulášom, pivkom a vínkom.
V dňoch 5.5.-11.5.2019 Obecný úrad zorganizoval pútnicky zájazd do
Medžugoria. Na tejto púti účastníkov sprevádzal vdp. Bohumil Mikula. Počas troch
dní bol pripravený bohatý duchovný program. Pútnici navštívili kláštor „Cenacolo,
svedectvo Patrika a Nancy“ a krížovú cestu na horu Križovec a Podbrdo.
Druhá nedeľa v mesiaci máji už tradične patrí oslave Dňa matiek, ktorá
sa uskutočnila 12.5.2019. Na tejto slávnosti vystupovali deti z MŠ a ZŠ so
svojím programom. Pán starosta p. PhDr. Pavol Paulovič vo svojom príhovore
vyzdvihol obetavosť a starostlivosť všetkých matiek. Po skončení posedenia s
programom zástupcovia obecnej samosprávy na znak vďaky odovzdali všetkým mamám
a ženám kvietok.
Dňa 25.5.2019 sa uskutočnili voľby do Európskeho parlamentu. Voľby v
našej obci sa zúčastnilo 21,4 % oprávnených voličov.
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Dňa 8.6.2019 sa na dvore MŠ a ZŠ vo Veľkom Orvišti pri príležitosti Dňa
detí konal program, ktorý organizoval obecný úrad Veľké Orvište s finančnou
podporou Trnavského samosprávneho kraja. Ako každoročne, i tento rok deti oslávili
svoj sviatok s neskrývanou radosťou a vytrvalosťou. Dvor zaplnili rôzne atrakcie. Deti
sa zabavili na malom reťazovom kolotoči a vyskákali na nafukovacej šmykľavke.
Nechýbala ani ukážka DHZO Veľké Orvište. Nakoniec sa osviežili zmrzlinou.
Dňa 28.06.2019 Obecný úrad Veľké Orvište spolu so sociálnou komisiou
zorganizovali pre občanov obce celodenný výlet na termálne kúpalisko Podhájska.
Vďaka finančnej podpore VÚC Trnava a Obecného úradu Veľké Orvište bola
starobným dôchodcom a invalidným dôchodcom poskytnutá doprava a celodenný
lístok na kúpalisko zdarma. Termálna voda im priniesla relax i športové vyžitie.
Dňa 9.8.2019 sa konalo na námestí hodové večerné posedenie. Kotliny
s gulášom a kapustnicou vyvoniavali na celú dedinu a veľké stany boli pripravené aj
na nepriaznivé počasie. Hasiči, futbalisti a poslanci OcZ zorganizovali večer plný
zábavy. Koncert domácej kapely Analical Destroy, a následne kapiel Slniečko a Na
Ex zabávali fanúšikov, ktorých neodradil ani jemný dážď. Program podporil VÚC
Trnava.
V dňoch 1.7.- 12. 7. 2019 Obecný úrad s p. Dušanom Kráľovičom, poslancom
OZ zorganizovali letný tábor pre deti. Zúčastnilo sa ho 17 detí. Prihlásiť sa mohli deti
od 7 – 11 rokov. Pitný režim a strava boli zabezpečené školskou jedálňou. Letný tábor
splnil všetky očakávania. Pomohol najmä rodičom, ktorí nemali možnosť postarať sa o
svoje deti počas letných prázdnin kvôli pracovným povinnostiam.
Od 19.7. do 23.7. sa uskutočnil výlet v štýle komédie „S tebou ma baví svet“.
Organizátor podujatia, ktoré si každý rok získava väčšiu priazeň, bol p. Dušan
Kráľovič - občan a poslanec našej obce. Tento rok sa vybrali do Vrátnej doliny, kde
strávili otcovia so svojimi ratolesťami nádherný týždeň. Výletu sa zúčastnili tatinovia s
deťmi z celého piešťanského regiónu.
Dňa 31.8.2019 sa uskutočnilo sa ďalšie kolo Cyklo Holeška tour. Cieľ a štart
bol tento rok v obci Trebatice.
Dňa 7.9.2019 sa uskutočnil 5. ročník BOVO olympiády v areáli TJ Slovan v
Ostrove. Najstarším účastníkom cyklotrasy bol p. František Maco z našej obce.
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Všetci súťažiaci bojovali o športové výsledky v rôznych disciplínach. Víťazom tohto
ročníka sa stalo družstvo z Ostrova, na druhom mieste skončilo družstvo z Bašoviec a
na treťom družstvo z Veľkého Orvišťa.
Dňa 19.10.2019 sa uskutočnilo spoločenské posedenie
pri
príležitosti Mesiaca Úcty k starším ako poďakovanie a vyjadrenie úcty za prácu
našich starších spoluobčanov a pomoc pri výchove detí a vnúčat. Program
zabezpečili deti z MŠ a ZŠ a spevák Maroš Bango.
Dňa 16.11.2019 sa konala slávnosť sv. Huberta, patróna našej obce. Začala o
17tej hodine v našom kostole, kde bola odslúžená slávnostná svätá omša. Po nej sa
pokračovalo v sále kultúrneho domu príjemným posedením pri guláši a hudbe, ktorú
zabezpečila skupina RETRO zo Šterús.
Dňa 5.12.2019 sa v KD uskutočnil kultúrny program sviatku sv. Mikuláša.
Každé dieťa dostalo balíček plný sladkostí.
Dňa 7.12.2019 sa pred KD konala už po piatykrát obecná zabíjačka.
Výrobky, ako podbradok, huspenina, tlačenka, jaternice či klobásy, sa dobre míňali.
V KD sa predávali zabíjačkové taniere a varené vínko. Výnos z obecnej zabíjačky
a Orvištských hodov bol použitý na kúpu malého nákladného vozidla, ktoré bude
používať obec.

Školstvo
V materskej škole je zapísaných 21 detí (od septembra 20 detí), otvorená zostala
len jedna trieda. Riaditeľkou MŠ je Bc. Edita Lukáčiková. Program MŠ v roku
2019:
3.10. – OMEP – „Kreslenie na chodníky ku dňu materských škôl“
19.10. – vystúpenie detí v KD – Mesiac úcty k starším
21.10. – výchovný koncert – „Ja som dobrý remeselník“
24.10. – spolupráca s CPPPaP v Piešťanoch – Depistáž precepčných schopností
detí
24.10. – 25.10 – výstava „Jeseň pani bohatá“
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12.11. – Mestská knižnica – „Otec, Oliver a mama“ – dramatizácia hry, výstava
„Poďme objavovať Slovensko“ a návšteva rozprávkovej miestnosti „Múdrej ponorky“
5.12. – vystúpenie detí v KD pri príležitosti príchodu Mikuláša
10.12. – vianočné trhy v kultúrnom dome
13.12. – vianočné pečenie medovníčkov v škôlke
19.12. – Mikuláš v škôlke a rozbaľovanie vianočných darčekov
20.12. – vianočná pošta – List Ježiškovi
V základnej škole je zapísaných od septembra 18 žiakov v dvoch triedach.
I. trieda:
1. ročník - 5 žiakov
2. ročník - 4 žiaci
triedna učiteľka Mgr. Andrea Sedláková
II. trieda: 3. ročník – 6 žiakov
4. ročník – 3 žiaci ( Ami Lmejdoub v zahraničí)
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 2019:
15.1. – zimné tvorivé dielne s predškolákmi
25.1. – program pri uvítaní detí do života
31.1. – edukačné hry na interaktívnej tabuli s predškolákmi a prvákmi
15.2. – stará elektrárňa v Piešťanoch – Nebojme sa netopierov (workshop)
20.2. – divadelné predstavenie Rozprávkový hrniec na škole
23.2. – detský karneval
14.3. – školské kolo Hollého pamätník
20.3. – starší žiaci čítajú predškolákom
21.3. – medzinárodná súťaž Matematický klokan pre 1.-4. ročník (11 súťažiacich)
26.3. – Pytagoriáda – okresné kolo matematickej súťaže v Piešťanoch
28.3. - Deň otvorených dverí
10.4. – zápis detí do prvého ročníka
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24.4. – detské dopravné ihrisko Vrbové (teoretická i praktická výučba)
30.4. – odoslanie prác a ukončenie literárnej súťaže Čítame s Osmijankom
12.5. – Deň matiek v KD
23.5. – športová olympiáda neplnoorganizovaných škôl v Dubovanoch
10.6. – 14.6. – škola v prírode „Jasenská dolina, penzión Brest
26.6. – stará elektrárňa v Piešťanoch – „Neodpadni“ (vzdelávací program
o odpadoch)
11.10. – O-VO olympiáda vo Veľkom Orvišti (olympiáda vo vedomostiach a športe
medzi žiakmi ZŠ Ostrov a Veľké Orvište
19.10. – vystúpenie žiakov s kultúrnym programom – Mesiac úcty k starším
21.10. – výchovný koncert „Ja som dobrý remeselník“ (p. Peter Hlbocký)
29.10. – divadelné predstavenie v Mestskej knižnici – „Volám sa Oliver, bývam
s mamou a tatom“
15.11. – informatická súťaž o počítačoch iBOBOR pre žiakov 4. ročníka
28.11. – celoslovenská vedomostná súťaž „Všetkovedko“
5.12. – kultúrny program Mikluáš v KD
10.12. – vianočné trhy v kultúrnom dome
10.12. – Pytagoriáda – školské kolo matematickej súťaže
20.12. – vianočná besiedka v budove ZŠ

Činnosť obce
-

obnovenie toaliet v ZŠ za pomoci dotácie z Ministerstva vnútra SR
rekonštrukcia miestnych chodníkov - Hlavná ulica
výsadba zelene a jej revitalizácia
vybudovala sa bezbariérová výdajňa stravy pre dôchodcov v klube seniorov a
začal sa rozvoz stravy imobilným občanom
- organizovanie Potravinovej pomoci pre osoby, ktoré majú na ňu nárok
- rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice -1. etapa, dotácia z Ministerstva vnútra SR
- vybudovanie satelitného zberného dvora – dotácia z Environmentálneho fondu
SR
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- Wifi pre našu obec, dostupnú pre všetkých, pod názvom „Wifi pre teba“ –
dotácia z Úradu podpredsedu vlády SR
- vybudovanie novej tréningovej plochy s novým osvetlením pre športovcov dotácia Úradu vlády SR
- v areáli ZŠ sa vybudovalo multifunkčné ihrisko – dotácia Ministerstva financií
SR
- do Obecnej knižnice boli zakúpené knihy – dotáciou podporil Fond na podporu
umenia
- zakúpenie gymnastickej lavičky, lôpt a nových žineniek z dotácie od Trnavského
samosprávneho kraja
- rekonštrukcia verejného osvetlenia v časti Topoľové I. a na Obchodnej ulici –
dotácia z Ministerstva financií SR
- osadenie nového merača rýchlosti, na ktorý prispela Nadácia Allianz
- uzavretie spolupráce s firmou EuProgres s.r.o., ktorá zabezpečuje odbornú
starostlivosť o odkázané osoby v našej obci

Šport
Futbalový klub TJ Slovan V. Orvište vedie naďalej starosta obce p. PhDr.
Pavol Paulovič. Po minuloročnom kole súťaží sa naše družstvá umiestnili – A. muži VIII. liga na 2. mieste, U19 – VI. liga na 5. mieste, U15 – V. liga na 3. mieste a U13 na
10 mieste.
Družstvo U13 bolo z ďalšej časti súťaže odhlásené pre nedostatočný záujem
detí.
V júni skončil súťažný ročník, naše družstvá sa umiestnili – U15 v 5. lige na 4.
mieste, U19 v 6. lige na 5. mieste. Muži postúpili z 2.miesta do 7. ligy.
Počas leta sa rozšírila spolupráca s futbalovou školou Róberta Hanka, čo
prispelo k stabilizácii obom mládežníckym družstvám.
Po jesennej časti súťaží sú mužstvá U-15 v 5. lige na 5. mieste, U-19 v 6. lige
na 2. mieste. Družstvo mužov v 7. lige na 4. mieste.
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Na novembrovom zasadnutí výbor TJ odvolal trénera A. mužstva p. Škreňa
a dohodol spoluprácu s trénerom p. Andrejom Filipom.
Pavol Táborský reprezentuje našu obec ako bobista, reprezentantmi KVP
Kúpele Piešťany sú Katarína Klampárová, Marek Czibor a Viktor Knapec.

Cirkevný život
Kostol Nanebovzatia p. Márie je filiálkou rímsko- katolíckej farnosti
sv. Štefana v Piešťanoch. Správcom farnosti v tomto roku bol opäť farár vdp.
Mgr. Branislav Popelka.
Dňa 29.1.2019 v rámci zjednotenia kresťanov sa v našom kostolíku už
po druhýkrát uskutočnili ekumenické modlitby medzi farnosťou sv. Štefana a
evanjelickou farnosťou Piešťany. Pri tejto príležitosti sa konali spoločné modlitby za
účasti vdp. Branislava Popelku a zborového farára Branislava Dolinského. Po
skončení modlitieb bolo pripravené občerstvenie v klube seniorov a vystúpenie súboru
Pacholíček.
Dňa 1.2.2019 sme sa v kostole Nanebovzatia Panny Márie vo Veľkom Orvišti
rozlúčili s p. kaplánom Michalom Kollárom. Ten u nás vo filiálke farského kostola sv.
Štefana v Piešťanoch pôsobil síce len krátko, ale zato si ho veriaci veľmi obľúbili pre
jeho veselú povahu.
Dňa 26.5.2019 sa konala slávnosť prvého sv. prijímania. Sviatosť prijali dve
deti - Tomáš Králik a Terézia Rebrová.
Dňa 11.8.2019 sa konala Hodová slávnosť, ktorú celebroval vdp. Milan
Cehlárik, v tom čase slúžiaci vo farnosti v Komárne. V tento deň sa konal aj klavírny
koncert Trio Aquarelles. Zazneli skladby z tvorby J.S.Bacha, J.Haydna, A.Langa
a dalšie. Vstupné bolo použité na opravu kostola. Akciu zorganizoval p. Marián
Hošták.
V dňoch 14.9.-22.9.2019 sa v našom kostolíku konala osem dňová pobožnosť
ako príprava na novú vysviacku kostola. Pobožnosti sa zúčastnili kňazi, ktorí v našej
obci v minulosti pôsobili a program obohatil Bratislavský chlapčenský zbor a
Zvonkohra – Košariská Priepasné. Slávnostná vysviacka sa uskutočnila 22.10.2019
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za účasti Trnavského generálneho vikára Mons. Mgr. Jána Pavčíra, v kostole
bola uložená relikvia bl. Titusa Zemana. Pri tejto príležitosti bol slávnostne posvätený
aj oltár a pamätá tabula pred kostolom.
Dňa 2.11.2019 sa na miestnom cintoríne konala ekumenická pobožnosť za
všetkých zosnulých občanov našej obce.
Dňa 14.12.2019 sa v našom kostole konal koncert Trio Aquarelles za účasti
Beate Kirchner (flauta), Bernadett Filger (violončelo), Gabrielle Hessenberger –
Ábelovej (klavír) a Zuzany Šebestovej-Butkovej (soprán). V programe nechýbali ani
slovenské vianočné koledy.
Rekonštrukcia kostola
Aj tento rok pokračovala rekonštrukcia nášho kostola - práce sa počas roka a
pol rozšírili na generálnu opravu celého kostola. Popri oprave stropu, nových
elektrických rozvodov a svietidiel sa začalo riešiť aj vykurovanie. Tieto plány si
vyžadovali odborné riešenie izolácií, k čomu bolo nutné položiť novú dlažbu a
vymaľovanie kostola.
Po novom roku sa uzavrela celá zadná časť kostola, otĺkla sa omietka
rozobrala sa časť chóra ,urobila sa prvá vrstva betónovej podlahy a nové omietky.
Začalo sa tiež s odkopávkou vonkajšej časti kostola a urobila sa izolácia múrov.
Ďalším dôležitým krokom bolo riešenie presbytéria kostola. Náhrobný kameň
bol umiestnený nad kryptou, ktorá sa nachádza v presbytériu. Konečná podoba oltára
je inšpirovaná pôvodným historickým oltárom. Celému kostolu dominuje kombinácia
dreva a zelenej farby. Pribudli tiež vitrážové okná s obrazmi svätých.
Súčasťou opráv bolo aj rozšírenie chóru, úprava chórového zábradlia
i rekonštrukcia historického píšťalového organu, nakoľko je vzácnym dedičstvom
minulosti. Bol vymenený motor a urobené potrebné úpravy proti červotočom na
drevených píšťalách organu. Do kostola bol tiež zaobstaraný nový elektronický
organ. V rámci chórového zábradlia pribudla aj drevorezba poslednej večere a
boli osadné nové schody na chór.
Ďalšou časťou opráv boli vonkajšie časti. Oprava omietok, maľba kostola
v exteriéry, nové vstupné priestory, zriadenie novej toalety ako i výmena dlažby
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kostolného nádvoria. K tomu prispelo aj zákutie s vodopádom, ktoré je určené na
neskoršiu výstavbu lurdskej jaskyne. Počas vianočných sviatkov bol v tomto priestore
osadený adventný veniec a betlehem.

Dobrovoľný hasičský zbor
Členovia DHZO Veľké Orvište na prvý deň roka 2019 zabezpečili bezpečný
priebeh novoročných osláv a ohňostroja.
Za pomoci hasičskej techniky a dobrovoľníkov pomáhali pri príprave kostola
6.1.2019 na akcii Spieva celá dedina.
Postarali sa o hasičskú techniku, o správne zazimovanie a funkčnosť techniky.
Začiatkom februára členovia DHZO spoločne pripravili Fašiangovú veselicu a
pochovávanie basy.
DHZO sa zúčastnilo na pléne UZO DPO Piešťany, 30.3 .2019 sa zúčastnili
naši členovia ako rozhodcovia na Halovej súťaži v Dvorníkoch. Postarali sa o
techniku, o jej odzimovanie a preskúšanie.
Počas leta sa súťažné družstvo zúčastnilo jedného kola IKHL v Prašníku
a jedného kola ZSHL v Dvorníkoch.
V rámci projektu“ Rozdelenie síl a prostriedkov získalo DHZO dotáciu na
nákup a údržbu techniky a na ochranné osobné prostriedky. Do vybavenia pribudli
dva zásahové obleky, kompletné ochr. prostriedky, hadice C, brašna zdravotníka,
základná výbava a plávajúci sací kôš.
Od júna prebiehala postupná rekonštrukcia hasičškej zbrojnice, montáž nových
okien, tepelnej izolácie stropu, nové elektrické rozvody, sádrokartónové obloženie,
nová brána a podlaha.
V októbri sa DHZO zúčastnilo s hasičským vozidlom Ivecom Daily a ako
rozhodcovia jesenného kola branného preteku „Mladý hasič a záchranár v Hlohovci“.
V decembri prebehla kontrola hasičského vozidla Iveco Daily a protipovodňovej
súpravy, členovia DHZO sa zúčastnili kurzu obsluhy motorových píl.
Členovia DHZO sa podieľali na brigádach pri rekonštrukcii kostola,
zabezpečení hodových osláv, zabezpečení a účasti na BOVO olympiáde, obecnej
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zabíjačke, pri organizovaní koncertov riadili dopravu, pomáhali pri vianočnej
výzdobe v kostole a polievali obecnú zeleň počas horúčav.
Dňa 7.8.2019 bol pre náš DHZO vyhlásený poplach operačným strediskom
HaZZ v Trnave v súvislosti s veternou smršťou. V obci Pečeňady bolo potrebné
odstrániť padnuté stromy.

Rybárske združenie Záhumnie
Dňa 9.2.2019 sa konala výročná členská schôdza a voľba výboru. Výbor bol
zvolený bez zmeny z predchádzajúcich členov na ďalších 5 rokov.
V dňoch 16.3. – 17.3.2019 prebehlo na miestnom rybníku víkendové dvojkolo
Troth ligy v prívlači. Do rybníka bolo nasadených 600 kg pstruha dúhového.
Pretekov sa zúčastnil aj prezident Atlas Trouth arena Európa p. Iisur Talipov,
od ktorého naše združenie dostalo uznanie za činnosť.
V dňoch 6.4. – 7.4.2019 RZZ pripravilo preteky s názvom Orvišťský
šupináč. Zakúpených bolo 100 ks kapra z Pohorelíc na Morave. Pretekov sa
zúčastnilo 54 pretekárov zo Slovenska a traja z družobnej obce Šankvice na Morave.
Počas leta rybárske združenie pripravilo program pre deti z letného tábora.
Rybári pohostili počas hodovej slávnosti futbalistov Internacionálov Spartaka
Trnava a FC Nitra ktorí na našom štadióne odohrali priateľský zápas.
Jesenný pretek Orvištský blyskáč sa konal 5.10.2019, zúčastnilo sa ho 90
pretekárov z celého Slovenska ,dvaja z Moravy a jeden z Rumunska, ulovili 465
kusov pstruha dúhového.
6.10.2019 sa konali nové preteky, zúčastnilo sa 91 pretekárov, z toho 4 ženy.
Ulovilo sa 654 pstruhov. 26.10.2019 boli na programe ďalšie preteky a to Grand
finále Trout Area Slovakia.
2 a 3. 10.2019 v spolupráci s TAS sa konal ATLAS 2019 AREA TROUT
FISHING European Championship. Zúčastnilo sa ho 12 štátov zo starého kontinentu.
Majstrom Európy sa stalo Rusko, druhá Ukrajina a tretie družstvo zo Slovenska.
Každoročný nárast počtu spokojných návštevníkov svedčí o dobre vykonanej
práci členov Rybárskeho združenia Záhumnie.
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Štatistika
Počet obyvateľov k 31.12.2019 bol 1 073 obyvateľov. Počas roka sa v našej
obci narodilo 8 detí, na trvalý pobyt sa prihlásilo 35 obyvateľov, 18 obyvateľov sa
odhlásilo z trvalého pobytu. Zomrelo 12 obyvateľov. Zdroj Obecný úrad VO.

Počasie
Začiatkom roka, 7.1.2019, napadol prvý sneh, asi 20 cm, no nevydržal ani
týždeň. Zima bola mierna. Mesiac máj bol studený a mokrý, bol dostatok dažďových
zrážok. Nevyskytovali sa ani jarné mrazy. Jún už bol nadpriemerne teplý a suchý,
Vysoké teploty pokračovali až do septembra. Jeseň bola príjemná a teplá, takéto
počasie bolo až do konca roka. Vianoce a Silvester boli bez snehu.
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