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Nepredajné

Príhovor starostu obce z ustanovujúceho 
zasadnutia OZ

Vážená poslankyòa, poslanci, vážení obèania!

   Už štvrtý krát predstupujem pred vami vážení 
poslanci a vážení obèania so svojimi víziami
a predstavami, t. j. programom, ktorým by som chcel 
skrášli� našu obec pod Karpatmi ako i zlepši� životné 
podmienky pre všetkých obèanov obce. V dnešnej 
hektickej a uponáh¾anej dobe, kedy si nedokážeme 
nájs� èas jeden pre druhého, je vecou obce, aby 
vytvárala podmienky a dokázala obèanom, že nielen 
materiálne je èlovek živý, ale aj spolupatriènos�ou
a spoloèenskou aktivitou treba prežíva� život s zastavi� 
sa na chví¾u a porozmýš¾a� o tom, že život má aj iné 
priority (nielen prácu ale aj oddych, relax). Preto 
chcem za volebné obdobie 2010-2014 spolu
s obecným zastupite¾stvom naplni� program svoj ako
i èlenov obecného zastupite¾stva a vás obèanov k 
spokojnosti na všetkých úrovniach a pre všetky vekové 
kategórie. Pre najstarších obèanov by som chcel 
uskutoèni� výstavbu Domu seniorov, kde bola urobená 
štúdia a prebehli prvé rokovania s arcibiskupským 
úradom oh¾adom majetku starej fary. Naïalej chcem 
pokraèova� a využíva� Eurofondy a iné fondy na 
zhodnotenie obecného majetku, ako je budova 
kultúrneho domu, požiarna zbrojnica, zberný dvor
a v neposlednom rade rekonštrukcia nového obecného 
úradu, aby to bola dôstojná budova postaveniu našej 
obce. Taktiež výstavba chodníkov a rekonštrukcia  
miestnych komunikácií, jednotlivých zastávok je 
potrebná ako so¾ z h¾adiska bezpeènosti a ochrany 
zdravia obèanov. V oblasti životného prostredia  
pokraèova� v osvete, aby sa èo najviac obyvate¾ov 
napojilo na verejnú kanalizáciu, èím zlepšíme  životné 
prostredie oh¾adom spodných vôd. Taktiež nás èaká 
výstavba ÈOV v m. è. Majdánske alebo prepojenie 
kanalizácie z Majdánskeho do kanalizaènej siete 
TAVOSU v centre obce.
     Po zimnom období zaèneme s rekonštrukciou 
Domu smútku, ktorá by mala by� ukonèená v r. 2011. 
Toto všetko sú investièné akcie, ktoré budú potrebova� 
nemalé finanèné prostriedky, o ktoré sa budem 
uchádza� z európskych fondov,  ale aj ministerských 
fondov SR. Naïalej budem  podporova� a vytvára� èo 
najlepšie podmienky pre fungovanie spoloèenských 
organizácií, ktoré majú nezastupite¾né miesto
v spoloènosti a zvláš� v našej obci. V oblasti kultúry 
budem pokraèova� v tradícii osláv Dòa štátnosti, ako
i kultúrnych a spoloèenských akcií ako sú MDD, Cesta

k Vodníkovi, Deò matiek, Úcta k starším a pod. 
       V oblasti športu a oddychu udrža� a zabezpeèi� èo 
najlepšie podmienky pre futbal, stolný tenis, bežecký 
klub, ženy cvièite¾ky ako i iné športové aktivity. Pre 
najmenších  vybudova� detské ihrisko s rôznymi 
atraktivitami. V roku 2011 nás èaká sèítanie 
obyvate¾stva a taktiež obec musí pristúpi� v zmysle 
zákona pomenovaním ulíc s novým èíslovaním 
jednotlivých nehnute¾ností.
    Uvedený program, ktorý som vám predložil 
nemôžem uskutoèni� sám. Potrebujem podporu nielen 
poslancov OZ, ale aj vás obèanov k naplneniu
a zrealizovaniu tak nároènej aktivity, ktorú som si 
predsavzal. Preto vás žiadam o podporu uvedených 
aktivít, lebo len spoloènými silami dokážeme 
zrealizova� ve¾ké veci. 

                                     Bc. Ján Kormúth,  starosta  obce

Poïakovanie

Vážení obèania ïakujem všetkým volièom, ktorí si našli èas a prišli dòa 
27.11. 2010 voli� si svojho starostu obce a obecné zastupite¾stvo. Zvláš� 
chcem poïakova� volièom, ktorí mi odovzdali svoj hlas, èím zhodnotili 
svoju prácu za predchádzajúce obdobie. Chcem ich ubezpeèi�, že  naïalej 
budem pracova� pre rozvoj a skráš¾ovanie našej obce.

Touto cestou chcem všetkým obèanom obce popria� š�astné a pokojné 
prežitie vianoèných sviatkov v kruhu najbližších a zároveò všetko dobré do
Nového roku 2011. 

Bc. Ján Kormúth,  starosta  obce

Rozhovor šéfredaktora 
so znovu zvoleným starostom obce

  Jánom  Kormúthom

1. Predpokladali ste, že znova vyhráte vo¾bu na starostu takým ve¾kým 
rozdielom v porovnaní s druhým kandidátom?

Keï som  sa rozhodol znovu kandidova� na starostu obce vychádzal 
som z toho, èo som urobil za uplynulé obdobie, t. j. ako som naplnil 
predstavy volièov a èo im chcem ponúknu� do budúcnosti. Myslím si, 
že uvedený program som naplnil a všetko sa odzrkadlilo vo volebnom 
výsledku. 

2. Ako by ste zhodnotili volebné obdobie rokov 2006 - 2010?

Bolo to moje najhoršie funkèné obdobie v rámci komunikácie medzi 
starostom obce a väèšinou poslancov obecného zastupite¾stva.
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 Uvedení poslanci nepristupovali k schva¾ovaniu  dôležitých uznesení 
pre obec konštruktívne. Toto všetko sa nakoniec odzrkadlilo
v komunálnych  vo¾bách, kde týchto  kandidátov na poslancov  volièi 
odmietli. Na druhej strane, èo sa týka rozvoja obce a získavania 
finanèných prostriedkov sa mi podarilo naplni�, ba i prekroèi� 
predstavy, ktoré som si  predsavzal. 

3. Aké budú Vaše najbližšie kroky vo funkcii?

Naïalej pokraèova� v èerpaní eurofondov a fondov SR, ktoré sa 
využijú na modernizáciu a skráš¾ovanie obecného majetku
a vytváranie zlepšenia podmienok života pre obèanov našej obce. 

4. Ako si predstavujete zloženie poradných orgánov obecného 
zastupite¾stva?

Myslím si, že zloženie poradných orgánov by malo by� zachované tak 
ako bolo v minulosti, kde obec mala zriadenú komisiu finanènú, 
kultúrnu, sociálnu, komisiu výstavby a životného prostredia a komisiu 
ochrany a verejného poriadku.

5. Kto bude Vaším zástupcom a preèo?

V zmysle zákona è. 369/1990 v znení neskorších predpisov starosta 
urèí svojho zástupcu do 60 dní od zloženia s¾ubu. 

27. november 2010

Dòa 27. 11. 2010 sa uskutoènili vo¾by do 
samosprávy obcí, kde boli v obci Horné

 Orešany zistené nasledovné výsledky:

Poèet volebných obvodov........................................................................1
Poèet volebných okrskov.........................................................................2
Poèet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali
výsledok hlasovania................................................................................2
Poèet osôb zapísaných v zozname volièov........................................1544
Poèet volièov, ktorým boli vydané obálky.........................................872
Poèet odovzdaných obálok................................................................ 872

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupite¾stva
 v poradí pod¾a poètu získaných platných hlasov:

1. Mgr. Martin Korch..................................435, kandidát strany SMER - SD
2. Ing. František Benoviè ..........................433, kandidát strany KDH
3. Ing. Zdenko Žalud.................................380, kandidát strany SMER -SD
4. Mgr. Libor Blažo....................................379, kandidát strany KDH
5. Marián Blažo........................................359, kandidát strany KDH
6. Anna Rábarová....................................344, kandidát strany KDH
7. Dušan Blažo.........................................261, nezávislý kandidát 
8. PhDr. Róbert Ochaba..........................260, kandidát strany SMER- SD
9. Marián Zachar......................................244, nezávislý kandidát 

Mená náhradníkov, ktorí ako kandidáti neboli zvolení za poslancov 
obecného zastupite¾stva v poradí pod¾a poètu získaných hlasov:

1. Ing. Peter Hodulík.............................................................................233
2. Ing., Csc. Marko Novák....................................................................222
3. Ing.Marek Boháèek..........................................................................214
4. Ing. Rudolf Halenár...........................................................................208
5. Bc. Igor Kuèera.................................................................................197
6. Ing Dušan Škvarka...........................................................................195
7.Ing. Branislav Štibraný......................................................................195
8. Ing. Silvester Žák..............................................................................191
9.Eva Chrvalová ..................................................................................188
10.Ing. Ingrid Juricová..........................................................................182
11. Mgr. Ivan Greguš............................................................................175
12. Peter Krupanský............................................................................126
13. Patrik Zvonár..................................................................................126
14. Ing. Branislav Galo.........................................................................122
15. Emília Griflíková...............................................................................96
16.Bc. Martin ..Osrovský........................................................................87
17. Miroslava Nyustyinová.....................................................................72
18. Milada Obúlaná................................................................................37

Poèet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre vo¾by do obecného 
zastupite¾stva................................................................843
Poèet poslancov, ktorý sa mal zvoli�......................................................9
Poèet zvolených poslancov.....................................................................9
Poèet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre vo¾by starostu obce 
............................................................................................................860
Úèas� volièov v percentuálnom vyjadrení......................................56,48 %

Poèet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov 
pre vo¾by starostu obce pod¾a poradia na hlasovacom lístku:

1. Ján Kormúth, Bc.........................524....................60,93 %, 
kandidát koalície SMER- SD, Kres�anskodemokratické hnutie

2. Ján Záhradník............................259....................  30,12 %, 
kandidát strany SDKÚ -  DS

3. Patrik Zvonár................................77...................... 8,95 %,
kandidát strany SD¼

V ïalšom mojom príspevku by som chcela poïakova� èlenom výboru SÈK, 

èlenom miestneho spolku SÈK a samozrejme darcom krvi. SÈK  miestny 

spolok takisto ako  iné organizácie pôsobiace v našej obci, sa celý tento rok 

zapájal do rôznych podujatí a dokonca si niektoré zorganizoval aj sám. 

Nevenujeme sa len èinnostiam, ktoré súvisia so zdravím. Venujeme svoju 

pozornos� aj rôznym kultúrnym podujatiam pre deti a mládež. Poèas celého 

roka sme sa snažili pomáha� iným organizáciám pri organizovaní rôznych 

akcií. Svojou èinnos� sme rozšírili aj na iné oblasti, ktoré sa týkajú nielen 

zdravotníctva. Takisto sa budeme snaži� aj v budúcom roku pripravova� 

nieèo nové a zaujímavé nielen pre èlenov nášho spolku, ale chceme aby sa 

naša spolupráca rozšírila aj do radov našich obèanov. Pripravíme 

podujatia, na ktorých sa budeme snaži� ukáza� nieèo z práce našej 

organizácie, ale privítame medzi nami aj rôznych hostí nielen zo 

zdravotníckej oblasti. Tešíme sa na spoluprácu nášho pána starostu i 

pracovníèok obecného úradu,  ktoré nám doposia¾ vychádzali vždy v 

ústrety. Ako prvé podujatie máme pripravenú Novoroènú kapustnicu  dòa 

14.1. 2011, na ktorú budú pozvaní nielen èlenovia miestneho spolku SÈK, 

ale samozrejme aj naši darcovia krvi. Chceme sa nemalou mierou podie¾a� 

na rozvoji našej obce pri organizovaní rôznych kultúrno-spoloèenských 

akcií. Preto v mene výboru SÈK a predsedkyne pani Evièky Chrvalovej 

Vám všetkým prajeme Š�astné a veselé prežitie Vianoèných sviatkov

a bohatý rok 2011.           
Katarína Pagáèová,èlenka výboru SÈK

Zo spolku SÈK
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Ježibabál

Dòa 10. októbra mali zraz všetky hornoorešanské èarodejnice, 
strigy, strigôni, ježibaby a iné podivné stvorenia. Vstupenkou bola 
neodmyslite¾ná metla. Deti sa nenechali zahanbi�, prileteli 
exemplárne kúsky. Porota mala ve¾mi �ažkú úlohu vybra� 
najlepších.

Malé ježibabky sa najskôr spoloène preleteli do rozprávkového sveta 
cez zázraèné ohnivé kúzlo. Zaèal sa ozajstný rozprávkový príbeh.
V neïalekej perníkovej chalúpke ich èakala neš�astná ježibaba Baba 
Jaga, pretože Janko a Marienka jej pojedli všetky perníky. Dobré detièky 
jej pomohli nové medovníky vyzdobi�, a tak perníková chalúpka bola opä� 
ve¾mi pekná. Za odmenu, že boli ježibabky také ochotné, ich poslala do 
sadu, kde rástli stromy "odmeòovníky". Tam si každý mohol otvori� 
zázraènú krabièku a nájs� si odmenu. Zlý strigôò však všetky odmeny 
zaèaroval a de�om padali z krabièiek kamene, piesok, so¾, tráva a iné 
málo jedlé veci.  Naš�astie prišla dobrá víla, ktorá povedala, kto ukradol a 
zaèaroval odmeny. Bol to zlý strigôò.

Zlého strigôòa bolo treba dohoni�. Deti ho nechytili pred èarovnou 
stenou- Víla im poradila, že majú robi� o dobré skutky v èarovnej krajine
a tak museli splni� rozlièné úlohy, aby prelomili ochranné kúzlo zlého 
strigôòa.

Po celý èas sa o obèerstvenie staral èarodejnícky "Bar u chlpatého 
pavúka". V ponuke nechýbal Žabí sliz, Chladená láva, Blší mušt, Motýlí 
nektár a iné nápoje. Brušká si malé èarodejnice a èarodejníci mohli 
zaplni� chutnými dobrotami a "ježibabskými cukrovinkami" z dielne 
našich mamièiek a babièiek. 

Deti pomáhali prenies� vajíèka draèice Žeravice do bezpeèia novej 
jaskyne na vrchole Draèej hory, pašovali kvapky zdravia, utekali pred 
zlým strigôòom, prièom sa museli vyhýba� zákerným stromom aj 
jedovatým krovinám, krotili neposlušné gu¾ové blesky, museli prejs� cez 
strašidelný brloh Ve¾kého pavúka Temnofila a preplazi� sa cez temný 
zakliaty les. Museli zvládnu� mnohé iné nástrahy a robi� dobro. Vtedy, keï 
urobili potrebný poèet dobrých skutkov, zrazu sa zlomilo ochranné kúzlo 
zlého èarodeja. 

Deti museli ho prinúti�, aby prezradil, kde schoval poklad. Preto do 
neho hádzali zázraèné orechy. Lenže nebolo ¾ahké ho zdola�. Mal ako 
maèka 7 životov. Napokon z neho vypadol k¾úè k pokladu. Bol to k¾úè od 
dverí do jeho strašidelného zámku. V tomto zámku na deti èakali živé 
hady, tarantuly, potkany, žaby a iná háveï, ktorá blízko seba skrývala 
nápovede, kde je schovaný vytúžený poklad. Deti však boli odvážne a 
statoèné. Prekonali svoj strach, museli si navzájom pomáha� a napokon 
našli miesto, kde pod zemou bol skrytý zázraèný poklad. Bolo to radosti! 
Dobro znovu zví�azilo nad zlom. Deti si rozdelili poklad a po kúzelníckom 
ohnivom návrate na Zem sa poïakovali Ježišovi za pomoc a Panne Márii 
ponúkli svoje dobré skutky, ktoré zbierali v rozprávkovej krajine.

ThLic. Peter Šimko, farár

Vážení spoluobèania, blížia sa najkrajšie sviatky v roku. Sviatky pokoja, 
š�astia a radosti. Každý z nás zasadne k sviatoènému stolu a celá rodina 
bude spolu.
Deti sa na darèeky teši� budú a my budeme radi, že sme v rodinnom  kruhu. 
Každý z nás pocíti pokoj na duši a v kútiku srdieèka sa poteší. Preto i ja sa 
chcem v kútiku pozera� na všetkých  ¾udí, ktorých mám rada a Vám 
všetkým chcem popria� ve¾a zdravia, lebo je vzácne, ve¾a š�astia na horách 
nerastie. Ve¾a pokoja, lebo je ho málo a aby všetko zato stálo. No toto 
prianie nie je len odo mòa, to všetko Vám prajeme  my, èlenovia kultúrnej 
komisie, a spolu s predsedom, aby ste si na nás spomenuli  keï zasadnete 
k štedroveèernému stolu. My sme na Vás mysleli celý tento rok
a s kultúrnymi akciami držali sme krok. Spievali sme, tancovali, sú�ažili
i tlieskali pre Vás, našich obèanov, program sme vždy pripravili.
A v budúcom roku malé zmeny prídu. Vymenia sa poslanci a predsedovia 
komisií sa zídu. Staronový starosta pekne zostal nám, 4 rôèky práce pred 
sebou on má. Prajeme mu pevné zdravie, silné nervy a dobrý rok nech 
vykroèí v novom roku správnou nohou do útoku. A my èlenovia komisie sa 
už na Vás tešíme ako v roku 2011 Vás novými programami prekvapíme. 
Dos� už bolo veršov malých, užite si sviatkov ve¾kých èi už sú to Vianoce
a Nový rok. Oslávte to k spokojnosti, aby bol lepší budúci rok.
                                     

Katarína Pagáèová, èlenka kultúrnej komisie

Komisia kultúry

V tomto štvr�roku sme našu èinnos� upriamili na mesiac úcty k starším. 
Pri tejto príležitosti sme uskutoènili slávnostnú èlenskú schôdzu. Na tejto 
schôdzi sme chceli dôchodcom spríjemni� aspoò jedno popoludnie. Deti 
predniesli svoj program, ktorí si pripravili pre svoje babièky i dedkov. 
Dôchodcom sa prihovoril p. starosta, p. farár i p. riadite¾ka ZŠ. Pri dobrom 
obèerstvení spievali a hrali súrodenci Blážoví, ku ktorým sa nakoniec 
pridali aj všetci prítomní. Poèas schôdze sme odmenili všetkých jubilantov 
skromnými darèekmi. Tento rok ich bolo až 30, skoro štvrtina všetkých 
èlenov. 

Ïalej pripravujeme úèas� našich èlenov na plese seniorov, takže aj 
touto cestou žiadame záujemcov o toto podujatie, aby sa prihlásili u 
èleniek výboru, kde dostanú bližšie informácie. Èakajú nás nové vo¾by. Tu 
tiež h¾adáme dobrovo¾níkov. Hlavne na post predsedníèky /predsedu/. 
Príïte a posilnite èinnos� MO JDS. Èakáme aj nových èlenov.

Za výbor Jarmila Denkociová, hospodárka MO JDS

Èinnos� MO JDS
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V predchádzajúcich èastiach snažil som sa vo svojich spomienkach 
uvies� èitate¾ov do obdobia rokov po I. sv. vojne. Opísal som v nich 
vtedajší krajinný ráz našej dediny ako aj odlišnosti v životnom prostredí jej 
obyvate¾ov oproti súèasnosti. V nasledujúcich riadkoch vraciam sa bližšie 
do pomerov, ktoré pretrvávali v obci poèas prvej ÈSR a samostatného 
Slovenského štátu. V rámci celoštátneho organizaèného usporiadania 
zabezpeèovali celkový chod života obyvate¾ov v našej obci nasledovné 
ustanovizne:
Notársky úrad riadil renomovaný notár (v tom èase boli JUDr. Bizík a po 
òom Kunda). S pomocným administratívnym pracovníkom pre vedenie 
matriky a ostanej písomnej agendy ( najdlhšie v tejto funkcii pôsobil
p. Karol Straka, absolvent meštiackej školy s pekným a ve¾mi úh¾adným 
rukopisom). Pod notariát bola organizaène zaèlenená aj susedná obec 
Dolné Orešany. Pre bližšie oboznamovanie obyvate¾ov prináležal úradu 
aj výkon iných pomocných služieb. Keïže v tom èase nebol v dedine 
zavedený rozhlas, rôzne príkazy, nariadenia a oznamy dostávali sa na 
vedomie za pomoci dedinského bubeníka - kyžbíra. Posledným bol ním 
pán Alexander Pašek. V obci pôsobil tiež noèný vartáš, ktorý pri peších 
prechádzkach ulicami trúbeniu na kravskom rohu ohlasoval  uplynutie 
celých hodín. Najdlhšie v tejto službe pôsobil dedko Dobiaš  prezývaný 
Šimún.
¼udová škola pozostávala z 8-ich roèníkov. Viedol ju správca školy 
(p.Karol Vávro) so 7  èlenným uèite¾ským zborom (p. Irena Vávrová, O¾ga 
Hetényová, Anna Blažová, Štefan Blažo, Štefan Èuboò, Štefan Mièek
a Imrich Mièek). Škola mala 5 tried. Štyri boli v zrušenej budove na 
parkovisku pri kostole a jedna na dolnom konci dediny v obecnom dome 
zvanom „Pastírna“. Pri väèšom poète žiakov vyuèovalo sa vo dvoch 
zmenách dopoludnia a popoludní, prièom roèníky šiestej až ôsmej  triedy 
boli zlúèené do dvoch separátnych tried zvláš� pre chlapcov a zvláš� pre 
dievèatá. Tu treba s uznaním pripomenú�, že aj za týchto podmienok  
kedy prebiehala II. svetová vojna  dosahoval kolektív spomenutých 
pedagógov vynikajúce výsledky v uèebnom procese a v celkovej príprave 
žiakov do ïalšieho života. Bola to nová generácia, ktorá po skonèení 
vojnových udalostí sa ve¾mi dobre uplatnila v rôznych odborných 
profesiách alebo po absolvovaní štúdia  na stredných a vysokých školách 
vo významných vedúcich funkciách. Predškolská výchova detí fungovala 
èiastoène v jednotriedke v súkromnom dome p. Pavla Blažu.
Poštový úrad so sídlom na „Starej domovine“ obsluhovala najdlhšie 
spolu s ïalšími dvomi pracovníèkami p. Irena Ïurková. Listové i balíkové 
zásielky boli denne -okrem nedele a sviatkov -odvážané do okresného 
mesta a spä� dovážané konským povozom p. Pohrebovièa a po òom
p. Valenta Belicu. Roznášku zásielok adresátom obstarával pešo alebo 
na bicykli listonoš p. František Krupanský. Zabezpeèovanie tejto služby 
za každého poèasia aj pre susedné Dolné Orešany bolo v tej dobe 
ozajstnou drinou.Telefónny styk s ostatným svetom bol iba v zaèiatkoch. 
Telefónne prístroje mali iba miestne úrady a obyvatelia používali verejný 
telefón len na poštovom úrade.
Farský úrad riadil vdp. Farár Augustín Vavra (v èase neobsadenia fary aj 
v Dolných Orešanoch). Okrem vykonávania bohoslužieb a ostatných 
cirkevných úkonov podie¾al sa i na náboženskej výchove žiakov v škole, 
prièom mu boli nápomocné aj rádové sestry z miestneho kláštora. Tieto 
mali na starosti aj kvetinovú výzdobu kostola. Kvety dopestovávali vo 
vlastnej záhrade kláštora (predtým to bol rodinný dom p. Pašku a stal na 
terajšom priestranstve pred bývalým obchodom Jednoty).
Starosta obce ako zástupca obyvate¾ov bol volený na urèité obdobie 
(najdlhšie, až do príchodu frontu v roku 1945, túto funkciu zastával
p. Rudolf Novák). Mal za úlohu zabezpeèova� rôzne budovate¾ské akcie 
pri odstraòovaní škôd vzniknutých požiarmi, povodòami a inými 
poveternostnými kalamitami (napr. zabezpeèenie zjazdnosti ciest v zime 
a pod.)
Zdravotná služba bola zabezpeèovaná praktickým lekárom zo 
zdravotného strediska v Smoleniciach, kde bola aj najbližšia lekáreò.

Oprášené spomienky z detstva
(o správe, školstve a službách v obci )

Podobne sme mali vyèleneného nájomného príslušníka pre ochranu 
obyvate¾ov zo žandárskej stanice z tejto obce.

                   Rudo Mesíèek

Dòa 8. 11. 2010 Obecný úrad v Horných Orešanoch usporiadal ku Dòu 
mesiaca úcty k starším posedenie pre našich najstarších obèanov
 v kultúrnom dome. V minulosti sme pozyývali obèanov od 70 rokov a vyššie 
roèníky. Tento krát sme pozvali obèanov od 65 rokov. Z 340 pozvaných 
dôchodcov sa zúèastnilo cca 110 dôchodcov. Po príhovore starostu obce 
pokraèoval kultúrny program, o ktorý sa postarala zabávaèka, humoristka
a speváèka v jednej osobe „ Mária Velšicová“.  Poèas kultúrneho programu 
pracovníèky obecného úradu podávali prítomným bohaté obèerstvenie. Na 
záver pani Velšicová sa venovala našim najstarším obèanom, kde im aj 
ponúkla svoje CD nahrávky, o ktoré naši dôchodcovia prejavili ve¾ký 
záujem. 

Mesiac úcty k starším

II. roèník obecných prasacích hodov

So zámerom obnovy tradícií a zvykov v našej obci sa konal v sobotu  
20. novembra 2010 v Kultúrnom dome Horné Orešany Druhý roèník 
prasacích hodov. Sponzormi a organizátormi sa i v tomto roku stali starosta 
obce Bc. Ján Kormúth a Dobrovo¾ný hasièský zbor v Horných Orešanoch. 
S vlastnými prípravnými prácami èlenovia hasièského zboru zaèali už v 
stredu, v èase pracovného vo¾na a pokraèovali nasledujúcimi dvomi dòami. 
V piatok to bola už vlastná príprava všetkých výrobkov, ktoré k samotnej 
zabíjaèke patria, alebo z nej vzídu. I tento rok bol majstrom mäsiarom pán 
Marián Burský a hlavným schva¾ovate¾om dochutenia hospodár nášho 
zboru pán Ján Blažo. Pre dodržanie všetkých zákonných hygienických 
podmienok bol garantom kvality dodávate¾ mäsa  Semat a. s. Trnava a 
všetci zúèastnení pri príprave výrobkov a kuchynský personál mali 
zabezpeèenú spôsobilos� lekárskym osvedèením. Sobotòajšie prasacie 
hody opätovne ako minulý rok zhodnotili vlastní úèastníci, medzi ktorými
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nechýbali ani mnohí odborníci a gurmáni. K dispozícii boli už tradièné 
jaternice, krvavnice, „žebrácka“ kaša, škvarky, peèené mäsko a kapust-
nica. Dokonca nám chceli zákazníci vykúpi� i obèerstvenie  štrúdle, ktoré 
pre personál napiekla sleèna Adriana Blažová. I takto môžeme získava� 
nápady pre ïalší možný roèník. 

Po ukonèení akcie sa objavila i otázka úèasti. Náš samostatný odhad 
je asi 350 až 380 prítomných. Nepoèítame medzi nich ešte približne 
dvadsa� pozvaných hostí a náhodných úèastníkov. Po technickej stránke 
bola akcia nároèná pre každého zúèastneného, nik si nemohol s�ažova� 
na nedostatok práce. I preto hlavný signál na rozchod o 23.00 hodine bol 
prijatý s pochopením. Po neocenite¾ných skúsenostiach z minulého roka 
mal každý pridelenú svoju náplò práce a zodpovednos� za svoj úsek  
technické práce, príprava výrobkov, kuchyòa, bar, noèná služba
a podobne. Celkom sa na prácach zúèastnilo pätnás� dobrovo¾níkov z 
radov hasièov a pracovníkov obce. 

Na záver ïakujem všetkým organizátorom, pánovi starostovi Jánovi 
Kormúthovi za podporu èinnosti Dobrovo¾ného hasièského zboru v našej 
obci, èlenom Výboru ako i aktívnym hasièom DHZ,  pracovníkom obce
a každému zainteresovanému za ich obetavos�.

Mgr. Libor Blažo, predseda DHZ Horné Orešany  

V týchto predvianoèných adventných èasoch zima ukázala svoju moc
a pripomenula nám blížiace sa sviatky. Rok sa s rokom stretne, starý 
odovzdá žezlo vládnutia novému. Kým sa toto všetko udeje, zostáva nám 
nádej teši� sa na najkrajšie sviatky roka. Rodièia majú plnú hlavu starostí, 
no deti sa radujú a odratúvajú dni do vianoèných prázdnin.

Celá škola je už odetá do sviatoèného rúcha, triedami
a chodbami znejú koledy, vo vestibule žiari  stromèek, ktorého atmosféru 
dopåòa vianoèná výzdoba. Každá trieda si vyzdobila okná a deviataci aj 
pracovne, odborné uèebne, kabinety. Aj okná MŠ a školskej jedálne sú 
vianoène vyzdobené. Možno poveda�, že všetci žijeme príchodom 
Vianoc. Pri príležitosti blížiacich sa Vianoc, 29. novembra, sme boli 
svedkami neopakovate¾nej udalosti, ktorej úèastníkom bol každý z nás. 
Nazvali sme ju Priania Ježiškovi. Všetci žiaci i uèitelia dostali 
rôznofarebné balóniky naplnené héliom. Každý balónik mal na šnúroèke 
pripevnené tajné priania pre Ježiška. Na školský dvor sme vyšli všetci. 
Zástupcovia jednotlivých tried nám zverejnili niektoré svoje odkazy pre 
Ježiška. Na povel sme vypustili všetky balóniky do vzduchu. Takú 
nádheru sme ešte nevideli. Balóniky sa nám dos� rýchlo vzïa¾ovali a my 
sme boli naplnení nádherným pocitom.

 Teraz nám zostáva dúfa�, že na Vianoce  nám Ježiško ve¾a želaní 
splní. Tradíciou v našej škole je, že každý rok, deò pred sviatkom sv. 
Mikuláša, navštívi deti v materskej škole i žiakov v základnej škole sv. 
Mikuláš spolu s èertom. Inak tomu nebolo ani tento rok. Zvláštnos�ou pre 
tento rok bola skutoènos�, že na túto úlohu sa podujali žiaci IX. triedy. Mali 
sme krásneho Mikuláša, dvoch anjelov a dvoch èertov. Ráno odznela 
relácia, venovaná sv. Mikulášovi. Poèas relácie zavítal Mikuláš, anjeli
a èerti do materskej školy a porozdávali všetkým dobrým de�om adventné 
kalendáre. Potom sa presunuli do školy. Neobišli žiadnu triedu
a rozdali žiakom sladkosti. Museli sa poponáh¾a�, pretože všetci žiaci sa 
museli presunú� na Rajèianku do Motela Bowling. Tu sa konala dedinská 
zabíjaèka, na ktorú sme boli od majite¾ov pozvaní. O zážitky v tento deò 
nebola núdza. Za pozvanie sme boli ve¾mi vïaèní a samozrejme im pekne 
ïakujeme. Do zaèiatku vianoèných prázdnin nám už ve¾a èasu 
nezostáva. Tvrdo a zodpovedne sa venujeme príprave programu na 
Vianoènú akadémiu, na ktorú pozývame širokú verejnos�. Bude sa kona� 
dòa 21. decembra /t.j. v utorok/ o 17.00 hod. v KD Horné Orešany. 
Srdeène Vás pozývame.

Otvorme svoje srdcia dokorán,
nech krása Vianoc

môže prís� aj k nám.

Krásne Vianoce všetkým želajú zamestnanci ZŠ s MŠ Horné Orešany.

Už sa znova tešíme na Vianoce

A- mužstvo
V predošlom èísle Hornoorešana sme Vás informovali, že v sú�ažnom 
roèníku 2010 - 2011 prebral vedenie mužstva tréner Denis Marton. Práve 
tento tréner má najväèšiu zásluhu, že mužstvo dosiahlo výborné výsledky. 
Taktiež zaviedol disciplínu na ihrisku ako i mimo neho. Bol to výsledok
i samotných hráèov, ktorí pochopili, že bez tréningu nemôžu napredova� vo 
výkonoch a zúèastòovalo sa 15 až 18 hráèov na tréningoch tri krát do 
týždòa, èo sa odzrkadlilo aj na výsledkoch. Hráèi zaèali ma� chu� do 
futbalu, èo svedèí, že ešte po skonèení sú�aže ešte mesiac trénovali
a odohrali 2 prípravné zápasy s TJ Galanta a Slovan Bratislava ligový 
dorast. Samotní hráèi si  zorganizovali spoloèný trojdòový výlet po Tatrami, 
aj to svedèí o súdržnosti kolektívu. 
Mužstvo skonèilo v jesennej èasti na druhej prieèke za vedúcou 
Modrankou. Z 15 zápasov 9 vyhralo, 3 remizovalo, 3 prehrali so skóre 
29:19 so ziskom 30 bodov. Najlepším strelcom v jesennej èasti bol Vahuliè 
¼uboš. V sú�aži sme mali ve¾a zranených hráèov, avšak mužstvu 
vypomohli starší hráèi, ktorí skonèili s aktívnou èinnos�ou a to: Zachar 
Jaroslav, Sasko Igor, Balažík Ondrej, Školek ¼uboš a v bráne vypomohol aj 
prezident klubu Ing. Zdenko Žalud, za èo im patrí ve¾ká vïaka. Vedenie 
mužstva sa chce v zimnej èasti posilni� o nieko¾ko hráèov. Jedná sa
o hos�ujúcich hráèov v Suchej n. Parnou, a to  Martin Zvonár a Martin 
Volner. Z hos�ujúceho Boleráza sa vráti hráè Dušan Blažo ml. Taktiež majú 
naše A  mužstvo posilni� dvaja nemenovaní hráèi z vyššej sú�aže, ale
 o tom viac až v ïalšom periodiku Hornoorešana. 
Touto cestou vedenie TJ ïakuje trénerovi a hráèom A- mužstva za 
prevedené výkony. 

Dorast
Naše dorastenecké mužstvo pod vedením trénera Igora Sasku a vedúcich: 
Milana Sviteka a Štefana Taligu striedali kolísavé výkony, èo bolo hlavne
v disciplíne kolektívu, lebo niekedy to v zápasoch vyzeralo, že hráèi hrajú 
len z povinnosti. Keï chcú hra� futbal, tak mu musia venova� viac èasu, 
hlavne popracova� na disciplíne, aby sa nestalo to, že na zápas vo 
Voderadoch nastúpilo10 hráèov. 
Dorastenecké mužstvo skonèilo na 8. mieste. 6 zápasov vyhralo,
2 remizovalo, 7 prehralo so skóre 31: 38, èím získalo 20 bodov. Najlepším 
strelcom mužstvo bol Rastislav Rábara.

Naši žiaci
Naše žiacke mužstvo  vedie Dušan Blažo ml. a vedúci mužstva Viliam 
Krchnavý. U tohto kolektívu nejde o výsledky, ale o výchovu hráèov, èo sa 
darí napåòa�. Naši žiaci sa zlepšovali od každého zápasu o èom svedèí, že 
bol do žiackeho družstva Spartak Trnava vybratý hráè Samuel Benoviè. 
Bola rados� pozera� èo naši najmenší hráèi dokážu na ihrisku. 
Žiacke mužstvo skonèilo na 6. mieste, 6 zápasov vyhralo, 5 prehralo so 
skóre 33 : 26 so ziskom 18 bodov. Najlepším strelcom bol Pekaroviè
a Marek Krchnavý. 

Na záver by som sa chcel poïakova� všetkým fanúšikom, ktorí nás 
podporovali na domácich ako i hos�ujúcich zápasoch. Pochvalu si zaslúžia 
i všetci nemenovaní, ktorí sa akouko¾vek mierou podie¾ali na chode klubu 
TJ Iskra Horné Orešany a zároveò chceme všetkým popria� krásne prežitie 
vianoèných sviatkov a do budúceho roku ve¾a zdravia, š�astia a síl do 
života. 

                               Ing. Zdenko Žalud, prezident TJ 

                                                           Jozef Sasko, tajomník TJ

Naši futbalisti
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Stolný tenis

Po neúspešnej kvalifikácii o postup do 1. ligy sme  30.10. 2010 vstúpili do nového  
roèníka stolnotenisových sú�aží. Sú�až sa skvalitnila,  mnohé kluby sa posilnili
o kvalitných hráèov. Chceme nadviaza� na úspech z minulého roèníka a vyhra� 
sú�až. Po prvej èasti sú�aže máme dvojbodovú stratu na prvé mužstvo, ktorú 
spôsobili zranenia hráèov základnej zostavy. Aj v tomto roku organizujeme turnaj 
pre neregistrovaných hráèov, ktorý so bude kona� 27.12. 2010 o 10.00 hodine. 
Informácie o turnaji si môžete preèíta� na internetovej stránke našej obce.

Por.  Mužstvo Stretnutie V R P Zápasy Body 

1.   Maco Trnava  11 10 1 0 149:49 32 

2.   Horné Orešany  11 8 3 0 127:71 30 

3.   Vydrany  11 8 1 2 101:97 28 

4.   Sládkovièovo  11 5 2 4 103:95 23 

5.   Gabèíkovo  10 6 0 4 106:74 22 

6.   Trhová Hradská  11 5 1 5 96:102 22 

7.   Špaèince  10 5 1 4 90:90 21 

8.   Hlohovec  11 4 0 7 86:112 19 

9.   Pieš�any  11 2 2 7 83:115 17 

10.   Bricon Trnava  11 2 2 7 87:111 17 

11.   Ve¾ká Maèa  11 1 2 8 78:120 15 

12.   Skalica  11 0 3 8 64:134 14 

 

2. liga mužov

Poradie úspešnosti desiatich najlepších hráèov

Por. Hráè Mužstvo Stretnutie Zápasy V P Sety Úspešnos� 

1. Vími Róland Trhová Hradská A 10 40 39 1 
118 : 
19 

97,50 % 

2. Halás Miroslav Horné Orešany A 10 40 37 3 
115 : 
22 

92,50 % 

3. Janèoviè Martin Bricon Trnava A 10 40 37 3 
114 : 
29 

92,50 % 

4. Bardoò Andrej Vydrany A 9 36 33 3 
101 : 
23 

91,67 % 

5. 
Saprykin 
Alexander 

Sládkovièovo A 10 40 36 4 
114 : 
29 

90,00 % 

6. Vejmelka Pavol Maco Trnava A 10 40 35 5 
112 : 
33 

87,50 % 

7. Pavlík Marek Horné Orešany A 10 40 34 6 
106 : 
43 

85,00 % 

8. 
Mišelnický 
Branislav 

Maco Trnava A 10 40 32 8 
101 : 
41 

80,00 % 

9. Kuèera Andrej Maco Trnava A 10 40 31 9 
105 : 
42 

77,50 % 

10. Behul Peter Pieš�any A 10 40 29 11 
101 : 
53 

72,50 % 

 

                                                                                                                                    Igor Kuèera,  predseda STK Elastik Horné Orešany

BK - Viktoria

Milí priatelia športu,

máme tu  koniec roka a s ním prichádza aj èas na rôzne hodnotenia

a bilancie, aký tento rok v skutoènosti bol. Pre nás, èlenov bežeckého 

klubu Viktoria, bol tento rok opä� nieèím novým, výnimoèným, a pokojne 

môžeme doda�, že aj úspešným. I keï sme neprepisovali rekordné 

tabu¾ky našich výkonov, zúèastnili sme sa množstva pretekov, z ktorých 

asi najviac si ceníme našu hromadnú úèas� na jubilejnom 30. roèníku 

behu Cez hornoorešanské vàšky. Aj tento rok zožal „náš“ pretek obrovský 

úspech a znova sa ho zúèastnilo rekordné množstvo pretekárov z celého 

Slovenska a Èiech. A práve organizácia a ve¾ký záujem o 30. roèník patrili 

k naším najvýznamnejším aktivitám a úspechom roka 2010. Pevne 

veríme, že aj z poh¾adu všetkých Vás, ktorí ste boli pri tom. 

Rovnako pozitívne hodnotíme aj tohtoroèný reprezentaèný ples, ktorý opä� 
(už tradiène) preveril naše organizaèné schopnosti. Tento krát nám dalo 
„zabra�“ poèasie, ktoré malo na svedomí kalamitu a neprechodné cesty. 
Sme radi, že sa podarilo pricestova� všetkým zábavy chtivým aj napriek 
nepriazni poèasia. Až také š�astie však nemali èlenovia zmluvne 
dojednanej skupiny. A práve v takýchto �ažkých situáciách sa ukáže, že 
¾udskos� ešte medzi nami nevymrela. My sme sa o tom mohli presvedèi�, 
keï sme na poslednú chví¾u poprosili o pomoc, a pomocná ruka nám bola 
podaná v podobe narýchlo, ale kvalitne zorganizovanej hudby od nášho DJ 
M. Zostáva nám veri�, že náhradné riešenie bolo pre všetkých 
zúèastnených (s prihliadnutím na dané skutoènosti) prijate¾né, a že 
n a k o n i e c  t o  b o l a  a k c i a  v y d a r e n á  a  ú s p e š n á .  

Hoci do konca roka zostáva ešte nieko¾ko dní, my už v týchto dòoch pre 
Vás pripravujeme akcie na rok nasledovný, a už teraz si vás dovo¾ujeme 
pozva� na  ïalší roèník reprezentaèného plesu, ktorý sa uskutoèní dòa 
1 2 . 0 2 . 2 0 11  a  t a k t i e ž  v á s  v e ¾ m i  r a d i   p r i v í t a m e  n a
31. roèníku Behu cez hornoorešanské vàšky, ktoré sa budú kona� dòa
26.06. 2011.

A v závere - dovo¾te mi v mene všetkých èlenov „Viktorky“ z celého 
srdca poïakova� za vašu dôveru a pomoc pri organizovaní našich podujatí 
a veríme, že aj v budúcom roku si nájdete èas a cestu k nám, tak ako to bolo 
doposia¾. 

 Želáme  pokojné prežitie vianoèných sviatkov,

veselého Silvestra, a nakoniec 

úspešný a š�astný celý rok 2011!

za Viktória Horné Orešany Vladislav Blažo

POZVÁNKA

Obecný úrad v spolupráci s TJ Iskra
 Horné Orešany
 Vás pozývajú 

dòa 1. 1. 2011 o 00. 30 hodine
 do areálu TJ 

na tradièný ohòostroj, 
kde nebude chýba� varené víno

a týmto si pripomenieme
 oslavy Vzniku SR.

Evidenciu obyvate¾ov
za  IV. štvr�rok vám

prinesieme v nasledujúcom
vydaní Hornoorešana
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