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ROK 2020
Samospráva obce
V roku 2020 je starostom obce 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 osemkrát počas roka 2020. Funkciu ekonómky zastáva Ing.
Jana Müllerová. Funkciu samostatný referent p. Adela Jankechová, p. Nadežda
Vanglová a p. Mgr. Miroslav Folajtar.
V tomto roku Obecné zastupiteľstvo schválilo štyri VZN:
VZN č. 1/2020 o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Veľké
Orvište,
VZN č. 2/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Veľké
Orvište,
VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2021 v zriaďovateľskej a
územnej pôsobnosti Obce Veľké Orvište,
VZN č. 4/2020 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a
školských zariadení na území obce Veľké Orvište.

COVID – 19
Od marca roku 2020 celý svet ako aj našu obec začala ohrozovať epidémia
Koronavírusu COVID-19, ktorá prerástla do pandémie. Korona po sebe zanechala
tisícky malých i veľkých príbehov. Špeciálne zasiahla starších ľudí nad 65 rokov ale i
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deti v školách. COVID-19 je infekčné ochorenie, vyvolané koronavírusom SARSCoV2, a bol po prvý raz identifikovaný u pacientov so závažným respiračným
ochorením v decembri roku 2019 v čínskom meste Wu-chan. Postihuje hlavne dýchací
systém, v ťažkých prípadoch vyvoláva ťažkú pneumóniu (zápal pľúc) a môže viesť k
úmrtiu pacienta. Predpokladá sa, že prví pacienti sa nakazili na trhu s predajom živých
zvierat prenosom mutovaného koronavírusu zo zvierat. Po čase sa potvrdil prenos
vírusu z človeka na človeka, trvanie inkubačnej doby je od 2 do 14 dní a je možnosť
prenosu infekcie aj v inkubačnej dobe, teda v období bez príznakov ochorenia. Vírus sa
prenáša kvapôčkami sekrétu pri kašli, kýchaní a rozprávaní, ohrozené sú osoby po
blízkom alebo dlhšie trvajúcom styku s nakazeným – vo vzdialenosti do 2 metrov a viac
ako štvrťhodinu. K prenosu infekcie dochádza aj kontaminovanými predmetmi.
Najzávažnejší priebeh ochorenia sa pozoruje u pacientov starších, s inými pridruženými
ochoreniami a takých, ktorí boli dlhšie v styku s infekciou. Účinná antiinfekčná terapia
nejestvuje. Je teda možná len symptomatická liečba. V prevencii nákazy vírusom sa
odporúča vyhnúť sa možnosti styku s infikovanými osobami. Ruky sa odporúča umývať
mydlom najmenej 20 sekúnd. Predmety, ktoré mohli prísť do styku s infekciou, treba
umývať a dezinfikovať alebo zlikvidovať. Pandémia spôsobila globálne spoločenské a
ekonomické narušenie. Viedla k odloženiu alebo zrušeniu väčšiny športových,
náboženských, politických a kultúrnych udalostí. Zároveň sa však v roku 2020 znížili
emisie znečisťujúcich látok a skleníkových plynov. Vzdelávacie inštitúcie boli čiastočne
alebo úplne zatvorené a mnohé z nich prešli na online vzdelávanie.
Cez víkend 31. 10. – 1. 11. 2020 sa na území celého Slovenska konala prvá fáza
celoplošného testovania občanov na COVID–19 pod taktovkou Armády SR. Do
operácie „Spoločná zodpovednosť“ boli zapojení zdravotníci, dobrovoľníci, vojaci,
hasiči a policajti všetkých zložiek. V celej SR sa ho zúčastnilo 3 625 333 ľudí.

Kultúra a sociálna oblasť
Obyvatelia privítali nový rok 1. januára už tradičným ohňostrojom o 18:00 h na
námestí obce. 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.
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- 5.1. sa konal Trojkráľový koncert v miestnom kostole, na organizácii sa
spolupodieľala aj obec,
- - dňa 17.1. sa konalo v Klube seniorov Uvítanie do života detí (9 novonarodených
detí), ktoré sa narodili v roku 2019,
- 25.1. – sa uskutočnil karneval pre deti v Kultúrnom dome, tohtoročná rozprávková
téma bola Tučniaky z Madagaskaru,
- dňa 29.2. sa aj v našej obci, v Klube Jazmín konali voľby do NR SR,
- dňa 7.3. bolo v KD divadelné predstavenie divadla Dobreta z Drahoviec s názvom
„Inak to nebude“ s piesňami od známej speváčky Lucie Bílej,
- dňa 30.4. stavanie mája, ale bez prítomnosti občanov,
- v dňoch 14.-16.8. sa konali v obci hody. V piatok sa konal koncert s posedením v
areáli futbalového ihriska, kde sa predstavila najskôr naša domáca skupina Analical
Destroy a následne skupina Coverage.

Školstvo
Materskú školu navštevovalo v školskom roku 2020/2021 spolu 21 detí
predškolského veku. Na výchove a vzdelávaní sa podieľali 2 kvalifikované učiteľky.
Riaditeľkou MŠ je Bc. Edita Lukáčiková a pani učiteľkou je Milada Kadlecová.
Program MŠ v roku 2020:
Výchova a vzdelávanie sa realizovali podľa Školského vzdelávacieho programu
„Hráme sa a poznávame svet“. Materská škola bola zapojená do projektov: „Školské
ovocie a zelenia“ a „Zdravé oči už v škôlke“.
Počas roka sa MŠ zapájala do výtvarných súťaží a do akcií, ktoré prebiehali pod
záštitou medzinárodnej organizácie OMEP .
Pred začiatkom školského roka zriaďovateľ zakúpil nové interiérové vybavenie,
stoličky a stoly pre deti.
V základnej škole je pre rok 2020/2021 zapísaných 18 žiakov 1. – 4. ročníka, z toho
osem chlapcov a desať dievčat. Ročníky sú tradične spojené do dvoch tried. Školský
rok 2020/2021 sa zahájil 2. septembra s novým pedagogickým zborom v zložení:
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riaditeľka p. PhDr. Katarína Némethová, učiteľkou je p. Mgr. Jana Ovčarovičová a
vychovávateľkou je p. Monika Manasová.
V školskom roku 2020 počas prvej vlny koronavírusu prišla veľká časť detí a mladých
ľudí takmer o tri mesiace prezenčnej výučby. Prudký nárast pozitívnych ľudí na Covid19 mal za následok aj zatvorenie školských zariadení.
Dňom 1. júna 2020 sa obnovila prevádzka materskej školy, základnej školy pre žiakov
1. až 4. ročníka a prevádzka školského klubu detí pre deti za prísnych hygienických
opatrení. Škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečila každodenné ranné meranie
teploty detí a dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným
prostriedkom. Zákonný zástupca predložil pri prvom nástupe dieťaťa do školy písomné
vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá
nariadené karanténne opatrenie.

Činnosť obce
- zateplenie budovy Základnej školy za pomoci dotácie z Environmentálneho fondu,
- rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice – II. etapa,
- dotácia z Fondu na podporu umenia na zakúpenie nových kníh do Obecnej
knižnice,
- dotácia na projekt „Nízkouhlíková stratégia pre obec Veľké Orvište“ z Úradu
podpredsedu vlády SR,
- doplnenie žiadosti pre projekt Zelené obce – výsadba zelene,
- vybudovanie zberného miesta na kontajnery pred zberným dvorom,
- poskytnutie finančného príspevku na úhradu časti mzdových nákladov v rámci
národného projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ z
ÚPSVaR Piešťany,
- vypracovanie štúdie na vybudovanie cyklotrasy v smere od Piešťan do Bašoviec
popri brehu potoka Dubová,
- spustenie nového webového sídla, nová stránka obce bola vytvorená vo vlastnej réžii,
- pravidelné zasadanie Krízového štábu, ktorý tvoria poslanci OcZ a zamestnanci
OcÚ kvôli pandémii COVID-19,
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- zriadenie mobilného odberového miesta (MOM) na testovanie pre občanov,
- zabezpečenie a distribuovanie rúšok seniorom,
- seniorom, chorým a osamelým osobám bol zabezpečený dovoz liekov a nákup
základných potravín,
- rozvoz stravy imobilným občanom,
- výsadba zelene a jej revitalizácia,
- organizovanie Potravinovej pomoci pre osoby, ktoré majú na ňu nárok,
- spolupráca so spoločnosťou EU Progres s.r.o., ktorá zabezpečuje odbornú
starostlivosť o odkázané osoby v našej obci.

Cirkevný život
Náš kostol je filiálkou rímsko-katolíckej Farnosti sv. Štefana – uhorského kráľa v
Piešťanoch. Správcom farnosti bol aj v tomto roku pán farár vdp. Branislav Popelka.
Dňa 14. mája k sviatosti prvého sv. prijímania pristúpili deti: Dominika Ganobčíková,
Paulína Vlčáková, Marek Tejčka a Amy Jessica Lmejdoub.
Počas pandémie COVID-19 bolo veriacim umožnené sledovanie sv. omší online
prenosom z kostola prostredníctvom obecnej webovej stránky.

Šport
Predsedom TJ Slovan Veľké Orvište je PhDr. Pavol Paulovič. Výbor tvoria: Rudolf
Filip, Jaroslav Vavrinec a Radovan Králik. Trénerom mužov je Andrej Filip,
mládežnícke družstvá U13 a U15 zastrešuje Futbalová škola Róberta Hanka. Súťažný
ročník 2019/2020 a 2020/2021 sa nedohral pre pandemickú situáciu v SR,
všetky naše mužstvá sa pred anulovaním súťaže nachádzali na popredných miestach vo
svojich súťažiach, mládež v III. lige a mužstvo v VII. lige.
V areáli TJ Slovan Veľké Orvište sa uskutočnili rekonštrukčné práce: vymenili sa okná,
urobila sa nová fasáda a pred vstupom do kabín sa vybudoval prístrešok.
V mesiaci október TJ Slovan Veľké Orvište náhle opustil dlhoročný hospodár Jaroslav
Vavrinec st., funkciu prebrala jeho manželka Emília Vavrincová. Práce na vonkajšom
areáli sú v réžii obecného úradu vykonávané prevažne Mgr. Miroslavom Folajtarom.
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Dobrovoľný hasičský zbor
Prvou aktivitou DHZO bola účasť na novoročnom ohňostroji ako požiarny dozor.
- 5.1. za pomoci hasičskej techniky členovia spolu s ostatnými dobrovoľníkmi pomáhali
pri príprave kostola na akciu „Spieva celá dedina“, zabezpečili organizáciu
dopravy a parkovania,
- 11.1. sa členovia Ing. Marta Bartošová, Martin Paulovič a Ing. Marián Šiška
zúčastnili schôdze Pléna Územnej organizácie DPO v Krakovanoch. Správa zo
zasadnutia bola súčasťou podkladov na výročnú členskú schôdzu DHZ Veľké
Orvište, ktorá sa konala v Klube seniorov dňa 15.2. Schôdze sa zúčastnilo 14 z 26
aktuálnych členov DHZ Veľké Orvište.
- 29.2. bola zvolaná brigáda členov DHZ na pomoc pri likvidácii polámaných
stromov v Blatinách v spolupráci s DHZ Bašovce.
- Od začiatku roka pokračovala rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice, postupne bola
natretá podlaha náterom na ochranu a zabezpečenie ľahšej udržiavateľnosti
povrchu, boli pripravené podklady na pripojenie HZ na rozvod vody a kanalizácie,
dokončené schody do prvého poschodia a dokončená tepelná izolácia fasády.
- Počas víkendu 13.-15.3. zasiahli činnosť DHZ opatrenia na zabránenie šíreniu
COVID-19. Všetky plánované aktivity, stretnutia, súťaže boli postupne zrušené.
- Počas horúcich letných dní hasiči zabezpečili polievanie zelene a verejnej
komunikácie.
- Na prelome októbra a novembra 2020 sa aktívne podieľali na príprave a
uskutočnení prvého plošného testovania obyvateľstva pod záštitou OS SR.
- 30.10. vykonali zásah – technickú pomoc vodičke, ktorá skončila s časťou vozidla
v potoku Barina. Vozidlo najprv zabezpečili a následne vytiahli za pomoci Iveca
z potoka.
- 6.11. vykonali zásah v Blatinách – nedohasené ohnisko sa vplyvom vetra rozhorelo.
Na základe výzvy starostu obce Ostrov p. Jozefa Tkácza jednotka dohasila ohnisko
a zabránila ďalšiemu šíreniu ohňa.
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Počas zimy sa venovali postupnému dokončovaniu Hasičskej zbrojnice. Po osadení
elektroinštalácie boli dorobené omietky. Po vyschnutí svojpomocne vymaľovali celú HZ
a v spolupráci s OcÚ zabezpečili montáž vnútorného osvetlenia.

Rybárske združenie Záhumnie
Šíriaca sa epidémia COVID-19 narušila zabehnutú činnosť rybárskeho združenia na
rybníku Záhumnie. V roku 2020 sa nepodarilo zorganizovať žiadne preteky v love
rýb. Napriek tomu bohato zarybnili rybník pstruhom dúhovým a kaprom rybničným.
Loviaci, ktorí boli ochotní dodržať protipandemické opatrenia si tak mohli zachytať
rybky na našom rybníku. Členovia združenia priebežne udržiavali okolie rybníka v
perfektnom stave, či už kosením trávy, hrabaním lístia na jeseň, či vybudovaním
oporných múrikov v prednej časti areálu, kde časť obtokového kanála, v ktorom sa
zosúvali brehy, zregulovali do vhodného potrubia.
V lete, keď sa opatrenia uvoľnili zorganizovali rybársky deň pre členov a ich blízkych
a tiež priateľov a sponzorov.
Rybárske združenie v roku 2020 náhle opustili dvaja aktívni členovia - Emil Folajtár
a Zdenko Markech.

Štatistika
Počas roka sa v našej obci narodilo 13 detí, na trvalý pobyt sa prihlásilo 11 obyvateľov,
21 obyvateľov sa odhlásilo. Zomrelo 13 obyvateľov. K 31.12.2020 má obec Veľké
Orvište 1064 obyvateľov (zdroj: Obecný úrad Veľké Orvište).

Počasie
Až do polovice apríla pretrvávali chladné noci s nočnými mrazmi. Na prelome marca a
apríla zasiahlo Slovensko natoľko výrazné ochladenie, že na viacerých miestach padali
rekordy najnižších nameraných teplôt. Najnižšia teplota -20,1 oC bola nameraná 30.
aj 31. marca na Lomnickom štíte. 10. júl bol dovtedy najteplejším dňom roku 2020.
Do tohto dňa sa vo Veľkom Orvišti vyskytlo deväť tropických dní, teda dní s najvyššou
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dennou teplotou vzduchu 34 oC a viac. Podľa predbežnej správy Svetovej
meteorologickej organizácie (WMO) o stave globálnej klímy v roku 2020 sa tento rok
stal jedným z troch najteplejších rokov v histórii meraní. Obdobie rokov 2011 – 2020
bude rekordne najteplejšou dekádou.
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