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Nepredajné

po dlhej a snežnej zime oèakávame príchod teplého 
slneèného poèasia, aby sme odhàòaèe snehu vymenili 
za záhradné náradie a zaèali sme pravidelné jarné práce 
v našich záhradkách. Cez zimné obdobie obec èastejšie 
ako po minulé roky zabezpeèovala odhàòanie snehu
a posyp komunikácií. Z tohto dôvodu náklady na 
tohtoroènú zimnú údržbu vysoko presahujú finanènú 
èiastku, ktorá bola schválená v rozpoète obce na rok 
2013. A to ešte musíme zabezpeèi� výtlky na miest-
nych komunikáciách, ktoré nám vznikli po tejto zime.
V mesiacoch september až december 2012 Najvyšší 
kontrolný úrad SR (NKÚ) vykonal kontrolu na 
Obecnom úrade v Horných Orešanoch, kde zis�oval 
dodržiavanie zákonov oh¾adom prijatých uznesení, 
všeobecných záväzných nariadení obce, zákonov
o úètovníctve a dodržiavanie rozpoètových pravidiel 
za rok 2011. V protokole o výsledku kontroly NKÚ 
upozornil obec na vèasné a dôsledné vyberanie daní
a  poplatkov od obèanov, vodného a stoèného v m. è. 
Majdánske ako i o vymáhanie sankcií za nedodržanie 
termínov platieb pod¾a VZN o miestnych daniach
a miestnom poplatku. Do konca januára 2013 mali 
obèania poda� daòové priznanie k dani z nehnute¾nosti 
a následne do konca mája zaplati� daò pod¾a VZN
è. 20/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady na 
území obce Horné Orešany. Chcem upozorni� 
obèanov, že pokia¾ si riadne nezaplatia daò a poplatky 
pod¾a VZN è. 20/2012 a služby, ktoré zabezpeèuje 
obec pre obèanov budeme uvedené vymáha� všetkými 
dostupnými právnymi normami, ktoré nám umožòuje 
právny poriadok SR.  Obec nechce pristupova� k sank-
ciám a rôznym záložným právam na nehnute¾ný 
majetok našich obèanov, ale chceme len, aby obèania 
dodržiavali nariadenia obce, ako obec musí dodržiava� 
jednotlivé nariadenia štátnych inštitúcií. Príkladom 
uvedeného nariadenia je list OÚŽP v Trnave, ktorý
v zmysle zákona o odpadoch nariadil obci Horné 
Orešany likvidáciu èiernej skládky na príjazdovej 
komunikácii uzatvorenej skládke SMUTNÁ II. a to
z dôvodu, že uvedená komunikácia sa nachádza v k. ú. 
Horné Orešany. Uvedené nariadenie OÚŽP v Trnave 
obec riešila v spolupráci s Chemolakom, a.s. 
Smolenice, kde sme vytriedili a vyseparovali 
pneumatiky (cca 200 ks), sklo (4 vrecia), plasty
(1 kontajner) a tuhý komunálny odpad. Náklady
s uložením a likvidáciou odpadu idú v zmysle zákona 
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na obec. Uvedeným príkladom, by som rád vyzval 
všetkých obèanov, ktorí majú vedomos� o zakladaní 
èiernych skládok v katastri obci Horné Orešany, aby 
uvedené nahlásili na obecný úrad, príp. políciu. Týmto 
poèinom si budeme nielen šetri� peniaze v obecnom 
rozpoète, ale si budeme aj skráš¾ova� obec a životné 
prostredie v obci.

                                  Bc. Ján Kormúth, starosta obce

   radi by sme zhrnuli úspechy uplynulého roka a tiež sa s Vami podelili
o novinky, ktoré Bežecký klub Viktória èakajú v tomto roku. Èlenovia 
Viktorky (ako svoj klub familiárne nazývame  my a naši fanúšikovia ) v uply- 
nulom roku absolvovali  39 pretekov. Okrem tradièných bežeckých podujatí 
na Západnom Slovensku a Morave sme našu obec zvidite¾nili aj v Rakúsku 
a na ve¾mi známom Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach. Ve¾mi 
nás teší, že máme za sebou aj také preteky, kde Viktorka stála aj na 
stupòoch ví�azov. Podrobnejšie informácie o našich dosiahnutých èasoch 
a umiestneniach môžete nájs� na stránke Aj keï 
našou hlavnou èinnos�ou je behanie, èlenovia nášho klubu už tradiène
a každoroène organizujú dve verejné podujatia. 
Zaèiatkom roka je to Bežecký ples, ktorý v minulom roku opä� splnil naše 
oèakávania a názory našich hostí to len potvrdili. Tu by sme chceli 
informova�, že celý vý�ažok z tohto plesu bol použitý výhradne na finanèné 
zabezpeèenie nášho druhého podujatia, ktoré dobrovo¾ne a nezištne 
organizujeme. 
Tým podujatím je v širokom okolí známy a úspešný Beh cez 
hornoorešanské vàšky - Memoriál Františka Heèka, ktorý sa pravidelne 
koná poslednú júnovú sobotu. Pre zaujímavos�, minulý rok sa konal 
32. roèník a napriek ve¾kým horúèavám do Orešian zavítalo v hlavných 
kategóriách neuverite¾ných 244 pretekárov z celého Slovenska, Èiech
a Moravy. V žiackych kategóriách sa na štart postavilo 79 mladých 
nádejných pretekárov. Ve¾mi sa tešíme aj stúpajúcemu poètu domácich 
bežcov, na poslednom roèníku ich odštartovalo a do cie¾a úspešne dobehlo 
14.  Ako prvý z domácich dobehol Michal Volek, za ním Daniel Medvecký
a ako tretí sa umiestnil Ján Horváth, ktorý už nieko¾ko roèníkov potvrdzuje 
svoju ve¾mi dobrú výkonnos� a na vàškoch získal už nieko¾ko ocenení. 
Samozrejme  nechýbala  ob¾úbená sú�až v skupinovom pre�ahovaní 
lanom STRONGMANN, kde nieko¾koroènú nadvládu Elektrikárov prelomili 
Rossoneri a už teraz sa hovorí o odvete na tohtoroènom 33. roèníku.  
Radi by sme sa touto cestou poïakovali všetkým, ktorí si našli cestu a prišli 
na štadión TJ Iskra èi už si zabeha�, povzbudi�, alebo sa zabavi�. Zároveò 
chceme poïakova� všetkým, ktorí bývajú v blízkom okolí areálu, za 
trpezlivos� a akceptovanie hluènejšieho prostredia, ktoré súvisí
s organizáciou tohto podujatia.   
Tento rok sme už stihli uskutoèni� ïalší roèník reprezentaèného plesu, 
ktorý sa konal 9.2. 2013. Na webovej klubovej stránke si môžete prezrie� 
fotografie z tohto vydareného plesu. Aj na tomto roèníku bolo cíti� Vašu 
podporu, ktorú nám prejavujete a my sa budeme snaži�, aby  sme  
nesklamali a ïalej napredovali v tom, èo sme zaèali. Dôkazom toho je aj 
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zvýšená aktivita èlenov klubu v tomto bežeckom roku. Po dlhšom èase 
vládne medzi nami zdravá sú�aživos�, ktorá nás burcuje k tomu, aby sme 
na sebe viac a viac pracovali a absolvovali èo najviac pretekov. Už teraz 
máme naplánovanú úèas� na tohtoroènom Rajeckom maratóne a na 90. 
roèníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Tiež plánujeme 
absolvova� štafetový beh Od Tatier k Dunaju, ktorý meria neuverite¾ných 
345 km.
A keïže nám to tento rok tak behá, zaviedli sme jednu zaujímavú novinku, 
a tou je Liga BK Viktória. Hodnotí sa dosiahnutý výkon, umiestnenie
v rámci klubu a úèas� na pretekoch. Èlen s najvyšším poètom bodov na 
konci roka sa stáva ví�azom a bude oficiálne ocenený soškou pre 
najlepšieho bežca BK Viktória na Bežeckom plese. Ako si v bodovaní 
stoja jednotliví èlenovia a kto je aktuálne klubovou jednotkou sa dozviete 
na našej webovej stránke v sekcii Liga BK Viktória 2013.   
V rámci plánovaných aktivít pre tento rok samozrejme nechýba 33.roèník 
Behu cez hornoorešanské vàšky, ktorý sa bude kona� 29.6. 2013 a na 
ktorý Vás všetkých už teraz srdeène pozývame. Pre tých, ktorí by nám 
chceli pomôc�, alebo sa chcú verejne zapoji� do diania, máme novinku. Je 
možné sta� sa sponzorom ktorejko¾vek kategórie (sponzorstvo zahàòa len 
finanèné odmeny pre prvých troch bežcov vo Vami vybranej kategórii). 
Každý sponzor bude ma� právo odovzda� ceny ví�azom vo svojej 
sponzorovanej kategórii. V prípade záujmu viac informácii  nájdete na 
webe, alebo sa môžete informova� u èlenov Viktorky.
Veríme, že sa prídete zabavi�, podpori� dobrú vec, a možno si aj zabehnú� 
a urobi� tak nieèo pre svoje zdravie, alebo zdravie Vašich detí. 

Za BK Viktoria, Vladislav Blažo

Vážení èitatelia Hornoorešana, znovu sa Vám touto formou prihováram
v mene Kultúrnej komisie pri OcÚ v Horných Orešanoch. Dovo¾te mi, aby 
som vás poinformovala o pripravovaných podujatiach, ktoré sú 
pripravené v najbližšom období. V minulosti sme pre vás pripravovali 
Májový táborák, ktorý sme viac krát museli zruši� kvôli poèasiu, takže sa 
nemohol uskutoèni� v danom termíne, ktorý sme vybrali po minulé roky. 
Preto sme ho chceli tento rok znovu obnovi� a to v termíne 4.5. 2013
v areáli TJ o 18,00 hodine. Zažijeme spolu pekný sobotný veèer pri hudbe, 
obèerstvení a dobrej zábave. K májovým podujatiam patrí už tradiène aj 
krásny sviatok, Deò matiek. Naša komisia v spolupráci zo ZS v Horných 
Orešanoch ho oslavuje už dlhé roky. Takýmto gestom chceme vyjadri� 
poïakovanie a lásku všetkým mamièkám za ich obetavú prácu
a starostlivos�. Toto prekrásne podujatie sa takisto bude kona� aj tento rok  
18.5. 2013 (v sobotu) o 15,00 hod v KD Horných Orešanoch. Máte sa na 
èo teši�, krásny a bohatý program našich detí poteší nie jedno srdce  
mamièiek. Príïte medzi nás a zabudnite na každodenné starosti
a povinnosti. Urobte si krásnu a sviatoènú sobotu. Ïalším dôležitým 
sviatkom je sviatok našich detí. Nezabúdame ani na ne. Znovu máme 
pripravený bohatý a zábavný program pre všetky deti, mládež
a samozrejme aj dospelých. Znovu medzi nás zavítajú naši priatelia
a kamaráti z policajných jednotiek, samozrejme prídu aj naši štvornohí 
priatelia, policajné psíky so svojimi pánmi psovodmi, príslušníkmi 
policajného zboru. Budeme ma� pripravené obèerstvenie, bohatú 
tombolu a  sú�aže. Znovu prežijeme jednu spoloènú sobotu v areáli TJ a to 
1.6. 2013 o 16,00 hod. A, èo by to bol zaèiatok prázdnin oslávi� bez 
vodníka? To veru nie. Vodník príde medzi nás 5.7. 2013, t. j. v piatok, 
nako¾ko bude štátny sviatok a spoloène si zaèneme užíva� dvojmesaèné 
vo¾no - prázdniny. Bude pripravená cesta plná sú�aží,  prekvapení, dobrá 
hudba a skvelá zábava tak, ako na Vodníka býva.
Toto by boli len malé informácie pre Vás všetkých, ktorí radi prídu medzi 
nás a spoloène s nami zažijú ve¾a   srandy,  dobrej zábavy a príjemného 
stretnutia nielen s nami ale i s priate¾mi. Budeme ve¾mi radi ak 
spoloèensko- kultúrne podujatia v Horných Orešanoch zostanú tradíciami 
po dlhé roky. Srdeène sa na Vás tešia èlenovia KK pri OcÚ v Horných 
Orešanoch. O podujatiach budete informovaní aj prostredníctvom 
miestneho rozhlasu.

Katarína Pagáèová / Ulièná

Komisia kultúry pri OcÚ v HO

          V posledných mesiacoch minulého roka 2012 sme prostredníctvom  
pána Jozefa Branišovièa, v úlohe rodièa našej žiaèky, dostali ponuku od 
firmy Nadácia Volkswagen Slovakia na vypracovanie projektu
k modernizácii vyuèovacieho procesu na našej škole. Dlho sme 
nerozmýš¾ali a myšlienka bola na svete. Bolo treba vypracova� projektové 
formality pod¾a postupnosti, ciele a celý harmonogram projektu a takto 
spracované podklady postúpi� Nadácii Volkswagen Slovakia ako 
žiados� na podporu projektu „ Modernizáciou k výuèbe cudzích jazykov“. 
Potešili sme sa správe, že náš projekt uspel a my sme podpísali zmluvu na 
sumu 1000,- EUR. Realizácia zriadenia jazykového laboratória sa konala 
cez jarné prázdniny a v týchto dòoch naši žiaci s ob¾ubou prijímajú 
poznatky z cudzích jazykov prostredníctvom moderných technológií 
výuèby. Sme radi, že získané financie nám pomohli ako vstupné 
prostriedky na zriadenie tejto uèebne. Len málo škôl sa môže pochváli� 
nieèím podobným a máme ve¾mi dobrý pocit z toho, že naša škola vlastní 
práve takúto modernú uèebòu na výuèbu cudzích jazykov. 

Mgr. Eva Piknová

Doèkali sme sa jazykového laboratória v ZŠ
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Po vyèistení príjazdovej komunikácie SMUTNÁ II

Likvidácia èiernej skládky
 na príjazdovej komunikácii

 uzatvorenej skládke SMUTNÁ II.
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Stolný tenis

Box Club Horné Orešany

Martin Cáder (BC Horné Orešany) vs. Tomáš 

Gombala (Akadémia PZ Bratislava)

Vo vynikajúcom zápase náš boxer prehral, s o hlavou vyšším súperom 

2:0. Súper v prvom kole od úvodného gongu prevzal iniciatívu nad 

zápasom a aktívnou prácou a tvrdými direktami zatlaèil Martina do 

defenzívy. Martin však svojou kvalitnou obranou zrážal súperove tvrdé 

direkty a postupom èasu striedaním úderov na súperove brucho a hlavu 

vyrovnal priebeh zápasu. Ku koncu úvodného kola sa súperovi podarilo 

prelomi� Martinov kryt a tromi tvrdými údermi strhol vedenie v prvom kole 

na svoju stranu.

Do druhého kola Martin nastupoval s odhodlaním zvráti� priebeh zápasu. 

Tlaèil sa do súpera a nedovolil mu využíva� jeho výškovú prevahu. 

Kvalitne sa kryl a blokoval súperove direkty a údermi na telo zaskoèil 

súpera, ktorý sa nedokázal vyrovna� s takým to štýlom boja. Ku koncu 

druhého kola sa súperovi podarilo dosta� na dištanc a sériou tvrdých 

direktov zo zadnej ruky pridal body na svoje konto.

Tretie kolo, ktoré bolo kondiène nároène pre oboch boxerov, boxoval 

Martin vabank, avšak poèas celého kola sa mu nedarilo dosa� k súperovi 

na telo, aby mohol využi� kombinácie tvrdých úderov a vyrovna� priebeh 

stretnutia. Súper, ktorý kvalitatívne neprevyšoval Martina, svojou taktikou 

a výškovou prevahou udržal Orešanského boxera na dištanc a dobojoval 

stretnutie do ví�azného konca.

Martin v zápale boja (v pravo)

Martinovi ïakujeme za kvalitne odboxovaný zápas a za reprezentáciu 
BC Horné Orešany. Tešíme sa na novú zápasovú sezónu.

Ondrej Balažík, BC Horné Orešany

Tabu¾ka po 20. kole  1. Liga západ 
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Opä� na trávnikoch

Po dlhej zimnej prestávke sa vám opä� hlásime
s futbalovými novinkami. Napriek nepriazni poèasia 
sa koneène rozbehla jarná èas� futbalových sú�aží, 
a tak prinášame krátky servis z kabín TJ ISKRA.

                                ŽIACI
Naši najmenší absolvovali cez zimu kvalitnú prípravu pod vedením 
štvorice Malý, Hodulík, Blažo a Krupanský. Trénovali výhradne
v domácich podmienkach, keï využívali umelé ihrisko, telocvièòu ZŠ
a okolité kopce.  Úèas� bola uspokojivá, veï na tréningoch ( 3 - 4 krát za 
týždeò) sa zúèastòovalo 15 a viac chlapcov. Okrem tréningov absolvovali 
aj zopár prípravných zápasov. Za zmienku stojí výhra 4:3 nad 
prvoligistami zo Senca. Ciele pre jarnú èas� sezóny sú jasné: vylepši� 
tabu¾kové umiestnenie.

Oblastná sú�až sk. A žiaci po 11. kole

Dorast
V doraste je situácia diametrálne odlišná. Zimná príprava bola slabšia, 
nako¾ko celý manèaft sužovali chrípkové ochorenia. Tréningová úèas� 
nebola spravidla vyššia ako 50%. V prípravných zápasoch èasto 
nastupovali aj žiaci. Napriek tomu uhrali chlapci v prvom jarnom kole 
cennú remízu s rovesníkmi z Dubovian. 
Ciele sú jasné: zachráni� pre Orešany krajskú sú�až.

V. liga Západ dorast po 15. kole

Trnava. Z kádra odišli Patrik Malý a Tomáš Raschman, novou akvizíciou je 
Jakub Džejkop Krupanský. S¾ubne vyzerali aj ïalšie príchody kvalitných 
hráèov, no z rôznych dôvodov sa ich nepodarilo dotiahnu� do úspešného 
konca. V rámci  finanèných možností klubu sme s prípravou spokojní, 
cie¾om v jarnej èasti sezóny je pokojný stred tabu¾ky a spokojnos� divákov 
s predvedenou hrou  zhodnotil Marton.

V. liga Západ muži po 17. kole

Na záver pripájame ešte pár slov prezidenta TJ ISKRA, p. Mariána Zachara: 
Vážení športoví priatelia. Zimná prestávka bola ve¾mi dlhá a tak si výbor TJ po 

analyzovaní všetkých pozitív a negatív roku 2012 na svojom prvom zasadnutí 
zaèiatkom januára tohto roku vytýèil svoje ciele: budovate¾ské, systémové
a tabu¾kové . 
Z budovate¾ských sa nám podarilo poèas zimy dokonèi� rekonštrukciu šatne 
rozhodcov pokládkou novej dlažby, za èo by som chcel poïakova� hlavne
p. Zacharovi Jaroslavovi ml. a p. Barkócimu Jankovi, ktorí sa následne podujali 
kompletne zrekonštruova� aj kabínu dorastencov, ktorá bola naozaj v dezolátnom 
stave. Pridal sa k nim aj p.Viliam Krchnavý. Po ukonèení prác sa kabína zmenila na 
nepoznanie a pevne dúfam, že chlapci dorastenci odmenia túto ochotu dobrovo¾-
níkov, hlavne peknou hrou, ktorá bude bavi� našich divákov. Pred ukonèením 
zimnej prestávky sme sa pustili do rekonštrukcie miestnosti hospodára a tajomníka 
TJ. Tu hlavnú úlohu zobrali do svojich rúk odborníci od dreva p.Blažo Dušan st.
a jeho otec Michal, ktorí vytvorili dôstojné podmienky pre bezproblémové 
fungovanie tajomníka a hospodára TJ.
Zo systémových zmien by som spomenul hlavne prechod celého registraèného 
systému a komunikácie zo ZSFZ prostredníctvom internetu cez ISSF manažéra, 
ktorého v našej TJ zastupuje tajomník p. Ing. Michal Straška . Tento systém je
v plienkach a nabehnú� doòho nebolo vôbec jednoduché, nako¾ko aj samotný zväz 
ešte nie je v òom úplne doma. Som rád, že v tejto funkcii  máme odborníka a touto 
cestou mu chcem tiež srdeène poïakova�.
Tabu¾kové ciele sú jednoznaèné : 
-naši najmenší túžia po postupe (ich hnacím motorom sú hlavne ich tréneri  Patrik 
Malý, Jakub Hodulík a asistenti Dušan Blažo ml. a Jakub Krupanský.)
-dorastenci chcú v záchranárskych prácach poèas jari udrža� v Orešanoch  V. ligu 
aj  za výdatnej pomoci ich trénera p. Viskupièa
- A-mužstvo chce  pláva� v pokojných vodách hornej polovice tabu¾ky a bavi� 
našich verných fanúšikov futbalom.
Prioritou roka 2013 je rekonštrukcia hlavnej hracej plochy, kde by sme chceli 
investova� nemalé finanèné prostriedky, aby aj v Orešanoch bola trávnatá plocha, 
ktorej kvalita by zodpovedala úrovni I. ligy. A preto by som chcel poprosi� všetky 
deti, chlapcov, dievèatá a samozrejme rodièov, aby nevstupovali na hlavnú hraciu 
plochu nako¾ko bude ve¾mi èasto ošetrovaná rôznymi chemikáliami, postrekmi
a hnojivami. Od 1.4. platí zákaz vstupu na hlavnú hraciu plochu. Jedná sa hlavne o 
zdravie Vašich detí milí rodièia.

Akciou roka bude medzinárodný turnaj U-11 a jeho  2.roèník, ktorý by 
sme chceli  spoluorganizova� hlavne za pomoci rodièov našich najmenších a tak 
nadviaza� družobné vz�ahy s inými ligovými klubmi ako to funguje v zahranièí. 
Turnaj sa uskutoèní 1.a 2.júna 2013.
Na záver by som chcel poïakova�  p.Jozefovi  Saskovi za jeho dlhoroènú prácu
v štruktúrach klubu  TJ. Všetkým trénerom a ich zverencom prajem v jarnej èasti 
ve¾a futbalových úspechov.

Muži
Tak ako mládežnícke oddiely aj muži využili zimnú prestávku na zlepšenie 
kondície a doladenie herných èinností. Pod vedením Denisa Martona sa 
pripravovali výhradne v domácich podmienkach. Mužstvo odohralo 
viacero prípravných zápasov, zväèša na umelom ihrisku Lokomotívy 
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Evidencia obyvate¾ov

Jubilanti

Vážení obèania,
Dòa  22.4. 2013 sa uskutoèní v obci  zber nebezpeèných a iných problémových odpadov
z domácností.  
Odpad môžete vyloži� pred rodinné domy najneskôr do 7.00 hod.  na zvyèajné zberové miesto tak, aby 
neprekážal chodcom ani premávke na ceste. Zbera� sa budú nasledovné druhy odpadov: 
·Eletroodpad (chladnièky, praèky, poèítaèe, televízory, ... )
·Batérie a akumulátory 
·Motorové, prevodové a mazacie oleje
·Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeèných látok (napr. z farieb).
  Obaly musia by� PEVNE UZATVORENÉ !
·Žiarivky, Opotrebované pneumatiky
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