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Nepredajné

Po krásnom a extrémne horúcom letnom poèasí, 

pomaly prichádzajú jesenné dni a hlavne daždivé 

poèasia, ktoré pomaly, ale iste napåòajú vlahový deficit 

z letných suchých dní. Dúfam, že toto krásne slneèné 

poèasie využili ¾udia na oddych a regeneráciu síl.

V minulom èísle som Vás informoval o správaní sa 

niektorých detí na novovybudovanom detskom 

ihrisku. Poškodenie niektorých zariadení a neslušné 

správanie sa hlavne starších detí nás prinútilo oploti� 

toto detské ihrisko, aby nedošlo k úplnej devastácii

a likvidácii tohto zariadenia. Už v roku 2011 Obecné 

zastupite¾stvo v Horných Orešanoch schválilo 

stomatológa do našej obce MDDr. Baranovièovú, 

ktorá má poskytova� stomatologické služby pre 

obyvate¾ov našej obce. Rôznymi prie�ahmi a zmenou 

zákona o stomatologických ambulanciách sa nástup 

stomatológa odïa¾uje. Obec už zabezpeèila

a odstránila všetky závady. Teraz èakáme na väèšiu 

aktivitu a záujem p. doktorky, aby èo najskôr zaèala 

poskytova� stomatologické služby. Pri odstraòovaní 

rôznych závad, obec zrealizovala odvodnenie MŠ, èím 

sme zabránili odtoku vody pod budovou MŠ. Taktiež 

odstraòujeme  zo starého cintorína náhrobné kamene, 

ktoré majú poctivé niekde až 1 m hlboké základy. 

Odstránením vytvoríme 15 až 20 hrobových miest. 

Chcem poïakova� obèanom, ktorí mali a ešte niektorí 

majú problémy s napojením sa na verejnú kanalizáciu 

(technické alebo finanèné), že sa postupne napájajú na 

VK a tým chránia životné prostredie. 

Vážení obèania, v mesiaci júli som vážne ochorel. 

Obec a obecný úrad pracoval a obecné zastupite¾stvo 

pracovalo pod vedením zástupcu starostu Mgr. Libora 

Blažu a vedúcou kancelárie p. Petrovièovou. Touto 

cestou chcem poïakova� môjmu zástupcovi, 

obecnému zastupite¾stvu a pracovníèkam obecného 

úradu, že vždy profesionálne  pristupovali k úlohám, 

ktoré vyplývajú zo zákona a poskytovali služby pre 

obyvate¾ov. 

Bc. Ján Kormúth, starosta

Vážení obèania Školský rok 2012/2013 v ZŠsMŠ
už beží...

ISSN 1338-9505Regionálne, miestne vydanie novín

Nový školský rok sa zaèal 3. septembra 2012 svätou omšou 

a pokraèoval v školskom areáli slávnostným otvorením. Do 

školy nastúpilo 150 žiakov a MŠ navštevuje 48 detí. Žiaci ZŠ 

sa vzdelávajú v 9-tich triedach a 10-ta trieda je ŠPT.

Do 1. roèníka nastúpilo 14 žiakov. V ŠKD je zapísaných

38 žiakov, ktorí pracujú pod vedením dvoch vychovávateliek 

v dvoch oddeleniach. Rozbieha sa aj krúžková èinnos�. 

Okrem klasickej výuèby sme zaradili do výchovno- 

vzdelávacieho procesu aj blokovú výuèbu prierezových tém: 

Deò zdravia, Deò športu, Deò knižníc, Envirodeò a OŽaZ. 

Pre žiakov sú poèas celého roka pripravené školské relácie

a prezentácie k významným dòom a sviatkom. Chceme sa 

pokúsi� o vydanie školského èasopisu.

Poèas prázdnin sme zrekonštruovali priestory poèítaèovej 

uèebne, ktorá sa premenila na modernú uèebòu. Zaèiatok

a koniec vyuèovacích hodín nám oznamuje hudobný 

zvonèek, ktorý odbúral klasické zvonenie a u žiakov získal 

neskrývaný obdiv.

Aj do areálu školy sponzorsky pribudol altánok a onedlho aj 

nové lavièky. Budú slúži� žiakom na vyuèovanie v prírode

a samozrejme aj na oddych.

Máme pred sebou nový školský rok a ve¾a predsavzatí

a úloh, ktoré sa poèas roka budú musie� plni�. Spoliehame

a h¾adáme pomoc u všetkých, ktorým na škole aspoò trochu 

záleží.

riadite¾ka ZŠ s MŠ

Štvr�roèník
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Dòa 21. júna 2012 sa v Horných Orešanoch konalo krásne stretnutie, aké 

nemožno zaži� každý deò. Školské stretávky, stretnutia priate¾ov

a spolužiakov zo základnej školy, bývajú vždy ve¾mi milé. Ale toto naše  

strenutie po šes�desiatich rokoch  bolo pre nás ojedinelé. Zo štrnástich 

žijúcich spolužiakov sa jej zúèastnilo jedenás�. A hoci máme všetci už 

sedemdesiat pä� rokov, na chví¾u sme sa vrátili do svojho detstva. 

Program našej stretávky bol bohatý a pestrý. Stretli sme sa na cintoríne, 

pretože sme si najskôr chceli ucti� pamiatku našich už zosnulých pánov 

uèite¾ov a spolužiakov. Z cintorína viedla naša cesta do kultúrneho domu, 

kde nás ve¾mi milo privítali pracovníèky obecného úradu. Pripravili nám 

obèestvenie a obdarovali nás kvetmi a knihou o Horných Orešanoch. Po 

slávnostnom zápise do pamätnej knihy sme sa vybrali do kostola, aby 

sme svätou omšou spestrenou spevmi a ve¾mi peknou homíliou 

poïakovali Pánu Bohu za doterajšie roky života. Na záver sme si posedeli 

v reštaurácii. K dobrému jedlu nám zahrali Orešanskí FidliCanti, takže 

sme si mohli aj spoloène zaspieva� naše orešanské piesne. V tejto 

príjemnej atmosfére sme sa potom zhovárali o našich školských rokoch.

 V tom èase sme sa totiž nestretávali len pri vyuèovaní, ale aj poèas celého 

dòa pri rôznych prácach, najmä pri pasení kráv. O spomienky a veselé 

zážitky teda naozaj nebola núdza.

Možno vám v programe chýbala návšteva školy, ktorá sa pri podobných 

príležitostiach nezvykne vynecha�. No škola, do ktorej sme chodili my, je 

už zrovnaná so zemou. Pôvodne stála na parkovisku ved¾a kostola. Ide

o budovu bývalej pastierne, z ktorej sa potom stala škola a neskôr 

materská škola. Hoci naša školièka už nestojí, ve¾mi radi si traja z nás 

prezreli tú súèasnú orešanskú školu. Sedemnásteho septembra 

dopoludnia sme si urobili akýsi „dodatok“ k našej stretávke. Pani riadite¾ka 

školy nás ve¾mi milo privítala, prekvapila nás malým obèerstvením

a ochotne nám poukazovala celú budovu, vnútorné vybavenie, okolie 

školy a školský areál. Myslím, že terajší žiaci môžu by� pyšní na to, do akej 

školy chodia. Škola, škôlka, telocvièòa všetko je obnovené, 

zmodernizované. O takej škole sa nám v našich èasoch ani nesnívalo.

A èo doda� na záver...Šes�desiat rokov je dlhá doba. Za ten èas si každý

z nás na svojej životnej ceste nazbieral nejednu boles�, trápenie ale aj 

š�astie a rados�. Sme vïaèní, že sme sa mohli v zdraví stretnú� a podeli� 

sa navzájom o svoje spomienky. Ïakujeme všetkým, ktorí nám v Horných 

Orešanoch vyšli v ústrety  predovšetkým pracovníèkam obecného úradu, 

pánovi farárovi ThLic. Petrovi Šimkovi i pani riadite¾ke Mgr. Eve Piknovej

Stretávka po šes�desiatich rokoch
a ostatným zamestnancom základnej školy. Pomohli nám s organizáciou

a prípravou nášho stretnutia. U všetkých sme sa stretli s ochotou a milým 

úsmevom. Aj vïaka nim sme teraz bohatší o ïalšie hrejivé spomienky.

Anna  Halenárová

Vážení èitatelia Hornoorešana, znovu som tu, aby som zhodnotila

a poinformovala Vás o kultúrno - spoloèenských akciách, ktoré sa poriadali 

v posledných mesiacoch v našej obci. Samozrejme tradíciou je prekrásne 

podujatie pre deti, ktoré sa koná vždy na zaèiatku prázdnin a to Cesta

k Vodníkovi, ktorú poriada kultúrna komisia pri OU v Horných Orešanoch 

už 8 rok. Toto podujatie je urèené pre všetky detièky z Horných

Z komisie kultúry v Horných Orešanoch
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Druhú júlovú sobotu, presne 7.7. 2012 sme ako výbor miestnej 
organizácie SÈK usporiadali sú�až vo varení kotlíkového gulášu. Tak ako 
po minulý rok sa nám mohli sú�ažné tímy prihlási� poèas celého mesiaca 
júna. Zorganizovanie takéhoto podujatia je ve¾mi nároèné nielen po 
finanènej stránke, ale samozrejme aj po organizaènej. Preto si nesmierne 
vážim, ktorí sa na tomto podujatí podie¾ali. Do sú�aže sa prihlásilo 8 tímov 
nielen z Horných Orešian, ale zastúpenie mali aj ved¾ajšie dediny 
spomeniem Dolné Orešany, Šelpice, Borová. No ale Orešanci nesklamali 
a po prvý krát sa zúèastnili nielen chlapi DHZ, ale aj samotný organizátor, 

ZO SÈK

Mama dáva pokoj, pohladenie, pocit bezpeèia v rodine, príjemné slovo, 
starostlivos� o prostredie, v ktorom bývame, prináša rados�, smiech...

Ak namiesto týchto vecí prichádzajú zlé veci ako krik, kritika, 
boles�, nespravodlivos�, nepozornos�, odmietnutie, ignorancia, zneužitie, 
nenaplnenie prirodzených potrieb ako jedlo, obleèenie, teplo alebo chýba 
otec èi mama atï., naše srdce sa zaène uzatvára�. Potom láska len 
kvapká, neteèie.

V období puberty by naše srdce malo by� naplnené doplna. Ak 
nie, zaènú sa problémy naba¾ova� aj vzh¾adom na ïalšie skúsenosti zo 
školy  ïalšie odmietnutia, hanba, neprijatie, atï. Prázdny priestor, ktorí 
nebol naplnení láskou si zaène èlovek dopåòa�. Preto neprežívame Božiu 
lásku, lebo naše srdce je uzatvorené. Uzatvorenos�ou sa chráni pred 
ïalšími zraneniami.

Ak žijeme s kritikou, uèíme sa odcudzova�; ak žijeme
s povzbudením, uèíme sa dôverova�; ak žijeme s nepriate¾stvom, uèíme 
sa bojova�; ak žijeme s chválou, uèíme sa oceòova�; ak žijeme
s posmechom, uèíme sa bojazlivosti; ak nás uznávajú, uèíme sa ma� radi 
samých seba; ak žijeme s hanbou, uèíme sa ži� s pocitom viny.

Prostredie, v ktorom žijeme urèujú do ve¾kej miery médiá. 
Vytvárajú ilúziu, že keï všetko budeme ma�, budeme š�astní. Môžeme 
ma� falošné predstavy o Bohu, napr. že nás miluje len vtedy, keï sme 
dobrí. Koniec-koncom mnohé tieto predstavy si tvoríme na základe toho, 
ako s nami jednajú doma. 

Èloveka ochromuje aj závis�  vychádza z toho, že sa 
porovnávame s ostatnými. Keï chceme práve to, èo majú tí druhí
a nevnímame svoju jedineènos�. Nikto nemá také srdce ako ty, nikto 
nevyzerá ako ty. Boh môže urobi� cez teba to, èo neurobil skrze nikoho.

V našom srdci bývajú aj uložené všetky posmešky ako „si hlúpy“, 
„z teba niè nebude“, „si tuèná“ atï. Tieto posmešky sa uložia v srdci ako 
nieèo, èomu veríme a pod¾a èoho aj konáme.

Boh chce, aby naše srdce bolo znovu zdravé a plné lásky. 
Dôležité je, aby sme sa držali Pána, ktorý nám jediný môže prinies� 
uzdravenie, lebo on stvoril naše srdce. Èlovek nám môže sprostredkova� 
pomoc, ale nemôže nás vnútorne uzdravi�, lebo do srdca vidí len Pán.

Niektoré veci odídu z nášho života pri modlitbe, niektoré pri 
modlitbe s niekým alebo v pri modlitbe v spoloèenstve. Netreba stále sa 
vàta� v sebe a h¾ada� zranenia. Keï žijeme s Bohom, On nám postupne 
bude ukazova� veci, ktoré treba rieši�. 

Boh sa nikam neponáh¾a, má svoj èas, preto aj ty buï trpezlivý
a neboj sa. Boh na teba nezabudol. Niekedy ti pošle do cesty ¾udí, niekedy 
dobrú knižku, niektoré veci vezme a ani o tom nemusíš vedie�. Si Jeho
a On sa o teba stará. Nezabudni na to. Najdôležitejšie je by� s Ním ako 
Jeho syn a dcéra, drža� sa ho pevne za ruku, díva� sa na Neho a necha� sa 
vies�. On �a prevedie cez všetky prekážky života. H¾adaj Pána, lebo On 
èaká, aby �a zobral a niesol. Kiež by každý z nás si mohol overi� pravdivos� 
tohto výroku z biblie: „H¾adaj rados� v Pánovi a dá ti, za èím tvoje srdce 
túži“ (Ž 37,3-4)                                                                                                             

                       
         ThLic. Peter Šimko

Ak Boh je láska, 
preèo ju nedokážeme prežíva�

Naše srdce bolo stvorené pre lásku, túžime po nej od samého 
zaèiatku. Malé die�a je ako špongia. Nasáva všetko dobré èi zlé okolo 
seba. Alebo ho môžeme prirovna� nádobe, ktorá je prázdna a treba ju 
naplni� láskou. 

Die�a do tretieho roku života nie je možné rozmazna�. Jeho „ja“ 
ešte nevystupuje do popredia. Potrebuje všetko, èo súvisí s láskou. Nie je 
hranica, kedy mu ešte dávame a kedy už nie. Vety typu: „Nechajte ho, nech 
sa vyplaèe“, „Nech si zvyká by� samo“,  „Neberte ho na ruky, lebo si zvykne 
na vás“, „Nechvá¾te ho to¾ko, lebo bude namyslené“ sú úplne choré. Opak 
je pravdou. Keï die�a nedostane, èo prirodzene potrebuje,
a to je ve¾a lásky, pocit bezpeèia, prijatie, smiech, rados�, povzbudenie, 
bude si tento nedostatok v budúcnosti dopåòa� a h¾ada� v rôznych veciach  
prijatie partiou kamarátov, pre ktorú bude ochotné urobi� èoko¾vek, hudba, 
diskotéky, výstredné obliekanie, jedlo, zábava, sex... Ak ale má naplnené 
srdce láskou, je isté sebou (to nie je pýcha), má identitu a nebojí sa ís� do 
sveta, vychádza� k druhým ¾uïom a by� jedineèné v tom, èo robí
a schopné robi� aj ve¾ké veci.

Naši rodièia sú pre nás prvým zdrojom, z ktorého je naše srdce 
napåòané. Vieme, že kvôli hriechu sa všetko pokazilo a príliv lásky, ktorú by 
sme potrebovali je, zdá sa, že sa oslabuje. Naši rodièia sa snažili da� nám 
lásku tak ako vedeli. Boh ich miluje rovnako ako nás. Predsa však máme 
problém prežíva� Božiu lásku. Preèo?

Predstavme si srdce. Má dve komory, do ktorej vchádzajú dve 
tepny. Tieto tepny znázoròujú našich rodièov  mamu a otca. Oni sú prvými, 
od ktorých prijímame do nášho srdca lásku. Každý z nich dáva nieèo 
špeciálne, lebo ako muž a žena sú rozdielni. Pre zdravý vývin osobnosti 
potrebujeme prídel lásky od oboch. Otec dáva istotu, uèí nás, je prvou 
prirodzenou autoritou v našom živote, povzbudzuje nás, usmeròuje, modlí 
sa za nás, vidíme jeho vieru, zabezpeèuje nás vychováva... 

 Orešian, ale samozrejme aj pre deti z okolitých dedín, poprípade deti, 

ktoré prišli už na zaèiatku leta na prázdniny svojim starým rodièom. Ako 

každoroène aj tento rok sme zaèali so štartom od KD až po cie¾ k vodnej 

nádrži. Poèas celej trate boli pre deti pripravené rôzne sú�aže èi už skoky 

v mechoch, hod loptièkou, skákanie, ale i práca s hasiacim prístrojom

a rôzne iné sú�aže. Po zdolaní všetkých sú�aží sa deti dostali až do cie¾a 

kde na nich èakal Vodník. Samozrejmos�ou je aj odmeòovanie deti. Takže 

každé die�a si odnieslo domov krásnu vecnú cenu a sladkú odmenu. Na 

hrádzi bolo pre každé die�a pripravené aj chutné obèerstvenie. O 16,30 

sme uzatvorili tra�, ale nekonèili sme a spoloène sme sa všetci presunuli 

do Bowling motelu, kde sme pokraèovali v zábave. Tam nás už èakal náš 

známy DJ Tomáš, ktorý sa nám stará už 2 rok o hudobnú produkciu. No 

manželia Královièoví nás vrúcne privítali, takisto pre naše ratolesti 

pripravili obèerstvenie. Podávali sa výborné hranolky a malinovka. Zaèo 

im srdeène ïakujeme. Hudba hrala, mi sme tancovali a aj sú�ažili pokým 

sme nerozdali všetky darèeky de�om. Nálada bola výborná a boli sme 

radi, že medzi nás prišli aj rodièia našich deti a dá sa poveda� aj v hojnom 

poète. Takže sa všetci uvidíme na budúci rok, èo nás bude èaka� nového 

na našom orešanskom Vodníkovi.

Katarína Pagáèová, èlenka komisie kultúry
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Stolný tenis

chlapci  Jožko Suchánek a bratia Boháèkoví. I napriek daždivému poèasiu 
bola nálada výborná. Po obede bola zábava a do tanca nám hrala skupina 
DODO.V podveèer sme sa v dobrej nálade vrátili domov. 17. júla 2012 sme 
sa zúèastnili zájazdu na kúpanie v Dunajskej Strede. V podbeèer sme sa 
vrátili domov oddýchnutí po skvelej perlièke a teplej vode. Dòa 25. júla 2012 
sme absolvovali športové hry, ktoré organizovala Okresná rada Jednoty 
dôchodcov. Hry sa poriadali v Smoleniciach. Sú�ažilo sa v rôznych 
disciplínach. Treba poznamena�, že tak isto ako vlani, sme obsadili
1. miesta,  o ktoré sa zaslúžila Milka Školeková. Pre ve¾ký úspech sme sa 
znovu zúèastnili kúpania v Dunajskej Strede dòa 21.8. 2012. Štyria naši 
èlenovia sa zúèastnili dovolenky v Kováèovej a v Tatranských zruboch, 
každý na svoje náklady. Dovolenky boli pridelené z JDS. Treba podotknú�, 
že na tieto dovolenky prispela èiastkou 50,- € na každého zúèastneného 
èlena sociálna pois�ovòa, preto žiadame našich èlenov, aby tieto ponuky 
vyuyžívali. Ponuky sú spestrené kúpe¾nými procedúrami, ktoré blahodárne 
prospievajú nášmu zdraviu. 

Jana Boháèková, predseda JDS

Tak si tu žijeme

      Pøi príležitosti sviatku Ducha svätého sa zúèastnili naèi èlenovia JDS 
Horné Orešany v poète 28 sv. omše v Šaštíne v bazilike zasvätenej Panne 
Marii -  patrónky Slovenska. Omša bola zasvätená pre zdravie vozíèkarov 
a starších ¾udí. Myslím si, že duchovne nám spoveï pøed omšou
a precítenie omše, spojenej krásnou kázòou blahodárne zapôsobilo na 
naše duchovno. V popoludòajších hodinách náš zájazd pokraèoval do 
kúpe¾ov Smrdáky, ktoré sa vyznaèujú lieèivými prameòmi. Po prechádzke 
v krásnom parku a chutnej kávièke sme sa vydali na cestu domov. Nad 
Smrdákmi na vàšku miestni obyvatelia postavili kríž nadmernej ve¾kosti pri 
príležitosti povodní a zasvätili ho božiemu milosrdenstvu. Po ceste domov 
sme si zaspievali ¾udové piesne. Dòa 13. 6. 2012 sme sa zúèastnili 
turistického zrazu v lokalite Malých Karpát na Jahodníku. Turististického 
zrazu sa zúèastnilo 20 èlenov našej organizácie vyparádených v zelených 
trièkách s logom Horných Orešian, ktoré nám daroval náš pán starosta. 
Celookresného zrazu sa zúèastnilo 470 èlenov. Trasy boli 3  do Hlboèe, 
na zámok a do Jaskyne Driny. Sprievodcovia na uvedené trasy boli naši 

Tak si tu žijeme

zástupcovia SÈK samotný výbor  z Horných Orešian a Hornoorešanskí 
chlapci. Sú�ažiaci mali urèené pravidlá, ktoré museli dodržiava� a sú�až 
sa mohla zaèa�. Oficiálne sme zaèali o 15 hodine a vôòa dobrého 
gulášiku rozvoniavala po celej dedine. Do dobrého varenia nám hrala 
výborná muzika. K dispozícii sme mali aj bufet, kde sme ponúkali  všetko 
èo len hrdlo ráèilo, chladené piveèko, grilované klobásy, ale aj výbornú 
cigánsku pokým sme nemohli pochutna� si na výtvoroch sú�ažiacich. 
Ve¾mi by som chcela poïakova� pánovi Ignácovi Novákovi a jeho 
pomocníkovi Marekovi, ktorí nám tento rok podali pomocnú ruku. No 
moje poïakovanie nepatrí len im, ale všetkým, ktorí nám pomohli 
sponzorsky èi už finanènou èiastkou, alebo vecnými cenami. Touto 
formou im chceme poïakova� a to pánovi Gabrielovi Císarovi, Tiborovi 
Kosákovi, firme Madero Smolenice, Pekárne Školuda Trstín, ve¾koskladu 
Biely Kostol, ve¾koskladu Jurík, pánovi Srsznovi, p. Janke Krupanskej
a futbalistom ktorí nám poskytli  priestory TJ a pánovi Saskovi Jozefovi, 
ktorý nám ako hospodár TJ bol plne k dispozícii. Toto podujatie je 
nároèné, ale stojí zato asi 200 ¾udí, ktorí prišli pozrie� na vyhodnotenie, 
bolo v úžase a mi sme boli milo prekvapení. O 19,00 hod. zasadla 
komisia, ktorú tvorili vybraní ¾udia priamo na podujatí, aby niekto 
nepovedal, že máme všetko dohodnuté a zaèala sa degustácia. 
Vyhodnotení boli prvé tri tímy. Tretie miesto získal tím SÈK, ktorému 
šéfoval pán Anton Švonèinár a gulášik bol výborný. Druhé miesto obsadili 
koèky z Horných Orešian, takzvaná vojenská èata, ktorú tvorili dievèence 
za slobodna Chrvalové, inak Katka Adamcová a Janka Krupanská. 
Ohlásením prvého miesta sa mohli teši� chalani z Horných Orešian
v zastúpení Andreja Žáka. No pochvalu a vecné ceny si odniesli všetky 
sú�ažné tímy. Po vyhodnotení zaèal predaj gulášov a to Vám poviem, išli 
ako na draèku. Toto podujatie je jedno z mála akcií, ktoré môžeme 
porovnáva� s inými dedinami a verte, že patríme medzi jednu z najlepších 
organizovaných tohto podujatia, lebo od nás nikto neodchádza
s prázdnou. Obèania si majú možnos� aj zakúpi� tombolu a to Vám 
poviem, že nieje len taká hocijaká. Po ukonèení oficiálnej èasti sme 
pokraèovali v zábave až do neskorých noèných hodín.
A ešte jedno, aby som nezabudla, poïakovanie patrí hlavne 
organizátorom tohto krásneho podujatia, celému výboru SÈK, 
predsedkyne p. Evièke Chrvalovej a èlenkám, ktoré sobotné popoludnie
v rodinnom kruhu vymenili za popoludnie pracovné. Babièky ve¾ká vïaka 
za Vašu šikovnos�, p. Miladka Obúlaná, Mária Pekárová, ¼udka 
Kosáková, Andrejka Kondrèková, Mária Polaèiková a nakoniec ja 
Katarína Pagáèová /Ulièná / s manželom Ernestom Pagáèom a pánovi 
starostovi, ktorý nás podporuje a je rád, že sa Horné Orešany stali jednou 
z dedín v organizovaní sú�aže vo varení gulášu.

Katarína  Pagáèová
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Dorast   V našom doraste je situácia trochu odlišná. Nako¾ko zaèali hra� 

vyššiu sú�až s ve¾mi mladým družstvom, vstup do sezóny bol ve¾mi 

nároèný. Po prvých ôsmich kolách majú na konte len tri body a nachádzajú 

sa na predposlednom mieste. Bodovali len v domácom zápase s Dech- 

ticami, keï vyhrali 1:0. Avšak v mužstve je vidie� progres, èo sa zaèína 

odzrkad¾ova� aj na výsledkoch. Prís¾ubom napredovania je aj nároèný 

tréner,  pán Martin Viskupiè, ktorý má s vedením dorasteneckých kádrov 

bohaté skúsenosti. „ Musíme hra� to, na èo máme. Chlapci sú šikovní, len 

musia chcie� na sebe pracova�. Treba zlepši� tréningovú dochádzku

a takisto by mali niektorí prehodnoti� svoj individuálny prístup.“- zamyslel 

sa kormidelník dorastu. My mu držíme palce v ïalšej práci s našou 

mládežou a prajeme ve¾a ví�azných zápasov.

Muži    “Áèkari“ po dlhých rokoch opä� okúsili vody krajských sú�aží. 

Minulú sezónu ich k postupu priviedol tréner Denis Marton, ktorý v mužstve 

zostal pôsobi� aj naïalej. Mužstvo sa vo vyššej sú�aži bez problémov 

etablovalo, keï po deviatich kolách okupuje stred tabu¾ky, a to hralo šes� 

zápasov na ihriskách súperov. Domáce zápasy sa hrali pred peknými 

diváckymi návštevami, za èo patrí naším fanúšikom vïaka. „Chalani 

podávajú stabilné výkony, s hrou som celkom spokojný, no mrzia ma 

zbytoène stratené body v Radošinej, Jacovciach a doma s Gbelami“ - 

konštatoval Marton. Hráèska základòa je pomerne široká, veï k dispozícii 

je až 23 hráèov. To znamená, že každý je nahradite¾ný, vrátane Mareka 

Krchnára. Chalanom aj touto cestou prajeme ve¾a ví�azných duelov.

V. liga Západ - muži

V. liga Západ  dorast:

Ing. František Benoviè, predseda komisie kultúry a športu

Po dlhšom èase  sa znovu  hlásime s futbalovým  

spravodajstvom. Èo nové na štadióne TJ ISKRA? Po 

rušnom období v prvej polovici tohto kalendárneho 

roka, kedy sa skrášlil celý areál TJ a podarilo sa 

vybudova� automatický závlahový systém, nastalo

pokojnejšie obdobie. Výbor  odviedol kus dobrej roboty, èo každého èlena 

stálo nemalé úsilie. Momentálne sa teda všetko toèí okolo futbalu 

samotného. Sú�aže sú už naplno rozbehnuté v každej kategórii, a tak vám 

opä� prinášame súhrn diania v jednotlivých futbalových družstvách 

reprezentujúcich našu obec. 

Žiaci  Naši najmladší predviedli výborný vstup do sezóny, keï im po 

siedmich kolách sú�aže patrí tretia prieèka. Potešite¾né nie sú len 

výsledky, ale aj predvedená hra. Od zaèiatku tohto roèníka trénuje žiakov 

nový tréner Patrik Malý. Poprosili sme ho preto o zhodnotenie svojho 

doterajšieho pôsobenia. „K žiakom som nastúpil od zaèiatku sezóny 

2012/2013. Zaèal som pracova� asi s poètom 15 detí, u ktorých boli ve¾ké 

nedostatky v najzákladnejších princípoch futbalu. V prvom rade bolo 

mojou povinnos�ou zabezpeèi� disciplínu a poriadok v kabíne. Dôležitá 

bola najmä disciplína voèi trénerovi, èo nebolo vôbec jednoduché, 

nako¾ko mám iba 19 rokov, no myslím si, že postupom èasu som to 

dosiahol, èomu urèite dopomohol rešpekt a dôvera z obidvoch strán. 

Ïalším krokom bolo zlepši� kolektív v rámci kabíny, najmä vz�ahy typu 

starší - mladší a chlapci - dievèatá. Myslím si, že v tomto sme na dobrej 

ceste. Najdôležitejšie bolo ale zlepši� hernú èinnos� každého jednotlivca. 

Dovolím si poveda� a myslím že budete so mnou súhlasi�, že pokrok

u žiakov je vidite¾ný. Jedine skutoène prekvapivou zložkou je narastajúci 

záujem mladých futbalistov, èo je skvelá správa pre TJ ISKRA do 

budúcnosti. Èo sa týka jednotlivcov, nechcem dáva� nikoho do popredia, 

pretože uprednostòujem kolektív, no predsa mi to nedá. Chcel by som 

vyzdvihnú� výkon Lenky Kováèovej, Andreja Mekkého èi Erika Babiráta, 

ktorí ako som oèakával sú vodcami nielen na ihrisku, ale aj v kabíne. K nim 

sa pripájajú i mladší, èo je potešite¾né. Sú to Dominik Szabo, Pavel Repa

a mnohí ïalší. Chcel by som sa poïakova� najmä mojím “chlapcom“ 

Martinovi Mekkému, Duškovi Blažovi a Jakubovi Hodulíkovi, bez ktorých 

by som si to nevedel predstavi�. Dúfam, že táto spolupráca vydrží èo 

najdlhšie. Nesmiem zabudnú� ani na rodièov, ve¾ká vïaka patrí pánovi 

Repovi a Drozdovi, ktorí sú vždy nápomocní, nako¾ko sa to niekedy nedá 

stíha�, pretože všetci štyria máme i hráèske povinnosti. Dúfam, že do 

budúcna sa to bude aj naïalej vyvíja� týmto smerom a dokážeme 

vychova� pre TJ ISKRA, ale i do vyšších líg dobrých hráèov, èo bude 

dobrým zados�uèinením pre nás ako trénerov. Dúfam že chlapci

a dievèatá budú pokraèova� s formou, èo urèite priláka viac divákov na 

štadión.“

Novinky z dielne TJ ISKRA

Oblastná sú�až sk. A žiaci po 9. kole:
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V tre�om štvr�roku 2012 sa do 
našej obce prihlásili:

Dominika Královièová, è. 390
Marián Heèko, è. 143

O¾ga Janíèková, è. 653
Ján Lamoš, 455

Michal Lamoš, è. 455
Mária Lamošová, è. 455

Stanislava Mišová, è. 440
Peter Zvonár, è. 440

2 obèania sa z našej obci 
odhlásili

Manželstvo uzavreli:

Milan Remenár 
Smolenice

a
Veronika Pašeková 
Horné Orešany è. 592

Daniel Héger 
Horné Orešany è. 437

a
Lubica Straková 
Dolné Orešany è. 33

Ing. Oto Hodulík 
Horné Orešany è. 200

a
Ing. Alexandra Suèanová

 Trnava

Ing. Rudolf Halenár 
Horné Orešany è. 196

a
Jana Knoblochová

Chtelnica

Narodili sa:

Daniel Medvecký, s. è. 466
Adam Trník, s. è. 378

Michaela Strašková, s. è. 804
Adam Královiè, s. è. 390
Sofia Cisárová, s. è. 357

Zomreli:

Richard Kormúth, 33 r.
Anna Žaludová, 64 r.
Ignác Denkoci, 63 r.
Ján Horváth, 68 r.

Cecília Brestièová, 82 r. 

Evidencia obyvate¾ov Jubilanti
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50 rokov

Irena Baèíková
Viliam Hirner

Štefan Hrozány
Igor Kuèera
Jozef Mrena

Apolónia Nemèeková
Miroslav Novák

¼ubica Pašeková

60 rokov

Vladimír Brázdoviè
Jozef Chrvala

Zuzana Koritárová
Jozefína Križanová

Mária Lužáková
Mária Mrenová
Stanislav Polák

70 rokov

Jozefína Halenárová
Alfréd Novák

80 rokov

Irena Benková
Jarmila Brázdovièová

Mária Školeková

P O Z V Á N K A

Dobrovo¾ný hasièský zbor v Horných Orešanoch pozýva všetkých 
obèanov na 3.roèník „Prasacích hodov“, ktorý sa uskutoèní
17. novembra 2012 v priestoroch Kultúrneho domu Horné Orešany. 
V èase od 10.00 hod. budeme radi, ak prídete ochutna� tradièné 
zabíjaèkové špeciality a pri pohári dobrého vína, pri tónoch príjemnej 
hudby posedíte so svojimi priate¾mi. Dobrovo¾ní hasièi sa už teraz na 
Vás tešia.

Výbor DHZ Horné Orešany

HARMONOGRAM
vývozu odpadov

Separovaný zber
druhotných surovín

11.10. 2012

8.11. 2012

6.12. 2012

Odvoz komunálneho odpadu

15.10. 2012

29.10. 2012

12.11. 2012

26.11. 2012

10.12. 2012

22.12. 2012
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