
Vážení obèania,

Na základe Vašich žiadostí a dlhej úvahe som sa 
rozhodol znovu Vás informova� o dianí v našej obci. 
Nako¾ko rozsah by bol ve¾mi zdåhavý a vysvet¾ovanie 
jednotlivých záležitostí ve¾mi zložité, budem sa snaži� 
Vás informova� struène a výstižne, aby každý èitate¾
a obèan pochopil, že èo robíme v obci, robíme pre 
rozvoj obce a obèanov našej obce.
Rok 2009 sa niesol v podávaní europrojektov na 
èerpanie nenávratných finanèných príspevkov. Naša 
obec podala projekty:
       - verejné osvetlenie vo výške 266 000,.-€

- rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ vo 
výške 591 000,- €

- zefektívnenie vykurovacieho systému na 
budovy: ZŠ, telocvièòa, MŠ, kabíny TJ vo 
výške 502 000,- € 

Na akciu verejného osvetlenia bol projekt schválený,
v súèasnosti prebieha výberové konanie na dodávate¾a 
stavby. Rekonštrukcia osvetlenia obsahuje výmenu 
rozvádzaèov, káblov, výložníkov a svietidiel cca 170 
kusov. Takže nevymeníme všetky svietidlá v obci, 
nako¾ko sme obmedzení finanènou èiastkou
a prísnymi pravidlami, ktoré stanovuje EÚ.
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ bol projekt schválený a èakáme 
len na podpis zmluvy s ministrom a uvedená akcia je èo 
do výšky èerpania finanèných prostriedkov najvyššia. 
Pod¾a projektu sa tu jedná o výmenu okien, zastrešenie 
a úprava fasády budovy ZŠ ako i výmena zariadenia
(lavice, tabule, katedry, rôzne skrine). Telocvièòa
v rámci projektu sa zateplí zo strechy, vymenia sa okná 
a upraví sa vonkajší vzh¾ad budovy. 
Zefektívnenie vykurovacieho systému  ( uvedený 
projekt bol schválený, èakáme na podpis zmluvy
s ministrom ), jedná sa o zníženie emisií, jednoducho 
povedané sú to tepelné èerpadlá a slneèné kolektory, 
ktoré nám ušetria znaènú èas� energie na vyššie 
uvedených budovách. Úspory pri jednotlivých akciách 
by mali by� ve¾mi výrazné v osvetlení cca 35%
z celkovej spotrebovanej energie. Zefektívnenie 
vykurovacieho systému ( vzduch ) cca 20- 25% 
celkových nákladov a zateplenie ZŠ s MŠ by mali by� 
úspory cca do 30% . Uvedené akcie budú financované 
95% z eurofondov a 5% z rozpoètových nákladov musí 
financova� obec zo svojich zdrojov. 
V roku 2009 sme zrealizovali najväèšiu finanènú 
akciu, ktorou bola výstavba viacúèelového ihriska
s umelou trávou s celkovou hodnotou 56 000,- € z toho 
39 000,- € z úradu vlády. Uvedená stavba je ukonèená 
a skolaudovaná, takže môže slúži� svojmu úèelu pod¾a 
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stanovených podmienok. Ve¾kým problémom r. 2009, 
ktorým sa zaoberalo OZ bolo rozhodovanie
o rozdelení finanèných prostriedkov  na investièné 
akcie (viacúèelové ihrisko), alebo technické 
vybavenie stomatologickej ambulancie (kreslo). Na 
jednej strane budeme ma� viacúèelové ihrisko, na 
strane druhej nebudeme ma� stomatológa.
Nakoniec túto dilemu sa podarilo vyrieši�
s MDDr. Bullovou, s ktorou sme si stanovili pravidlá 
a podmienky, ktoré sme tak zo strany obce ako
i lekárky vo ve¾mi krátkom èase zrealizovali, a taktiež 
aj za pomoci sestrièky Lisickej. Takže v obci máme 
zase stomatológa. 
V druhej polovici roka v obci prebiehala registrácia 
obnovite¾nosti evidencie pozemkov (ROEP). 
Kataster v Trnave spolu s obcou uskutoèòoval 
konzultácie oh¾adom evidencie pozemkov. Mnoho 
obèanov nevedelo, že má vôbec pozemky v obci a kde 
sa v obci nachádzajú. Približne 40 stránok týždenne 
celý mesiac sme podávali s Mgr. Liborom Blažom 
konzultácie za èo mu v mene obce aj obèanov 
ïakujem. Okrem uvedených akcií, ktoré budeme 
realizova� z eurofondov pripravujeme  v tomto roku 
aj rekonštrukciu domu smútku, na ktoré je vydané 
stavebné povolenie (dotácia z MF). Taktiež bude 
realizovaný bezbarierový vstup do kultúrneho domu
z boèného vchodu ako i úprava terasy (dotácia
z Úradu vlády podporou predsedu vlády SR )
Ïalej v rozpoète obce plánujeme po ukonèení
a skolaudovaní kanalizaènej siete, ktorú realizuje 
investor TAVOS a dodávate¾ TCHAS Ostrava aj 
úpravu miestnych komunikácií v èasti Domovina
a Hoštáky. 
Cez všetky tieto aktivity sme mali v minulom roku
a neustále máme problémy èasti obèanov v m. è. 
Majdánske oh¾adom likvidácie splaškov. Uvedený 
èlánok je súèas�ou prvého èísla Hornoorešana 2010.

Ján Kormúth, starosta obce
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Zo života farnosti

Dòa 1.12.2009 obec Horné Orešany privítala nového 
farára, ktorý vystriedal vo vedení farnosti pána farára 
Miloslava Mrvu. Po jeho 9 roènom plodnom pôsobení 
v našej obci na základe rozhodnutia pána

arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka sa stal farárom Peter Šimko.
Nový náš farár pochádza z Nového Mesta nad Váhom. Má 40 rokov. Po 
ukonèení CMBF UK v Bratislave pôsobil ako kaplán 3 roky v Hlohovci
a rok v Trnave vo farnosti sv. Mikuláša a potom vyše 12 rokov spravoval 
farnos� Cífer, odkia¾ bol preložený do našej obci.
Od roku 1995 pracuje na cirkevnom súde, kde v súèasnosti zastáva 
funkciu obhajcu. Èo hovorí o sebe?

Boh nechce pracova� sám ako ve¾kí manageri, ktorí nikomu 
nedôverujú a v práci nedokážu s nikým spolupracova�. On naopak chce 
¾udí zapoji� do èinnosti vo veci týkajúcej sa ich vykúpenia; a preto si na 
užšiu spoluprácu spomedzi svojho ¾udu vyberá aktívnych a svedomitých 
spolupracovníkov, a tu patria aj kòazi.
Kòaz nie je kòazom sám pre seba. Kòazstvo nie je súkromná záležitos�. 
Kòaz sám sebe nepatrí. Patrí Bohu a ¾uïom. Božie slovo urèuje jeho 
identitu. Kòaz si slobodne volí, že sa Bohu dáva výluène do vlastníctva. 
Zrieka sa všetkého kvôli tomu, aby patril Bohu. Pred ¾uïmi vystupuje ako 
Boží  ako ten, èo Božie slovo ohlasuje svojim slovom i životom a ako ten, 
èo Božie záujmy, ktoré sú v prospech pravdy a života ¾udí, chráni a keï 
treba, vie pre ne aj trpie�. Patrí však aj ¾uïom. Vyžaduje sa, aby bol 
¾udský; predstupuje pred Pána v záujme èloveka, pre ktorého Boh nie je 
konkurentom, ale cie¾om, Darcom... Kòaz je,  povedali by sme  povolaný 
by� na strane èloveka hriešneho, slabého, blúdiaceho nie v tom zmysle, 
aby ho dával do opozície k Bohu, ale aby miloval èloveka Božím 
spôsobom. Boh nechce smr� hriešnika, Boh sa zmilúva nad èlovekom, 
Boh vyh¾adáva hriešnikov, zomiera za nás ako za hriešnikov.

Kòaz nie je povolaný súdi� a odsudzova�. Je povolaný milova� 
èloveka Božím spôsobom ako Ježiš. On vyh¾adával hriešnikov, ¾udí 
slabých a stratených, jemu bolo ¾úto zástupu, èo boli ako ovce bez 
pastiera. To, že kòaz má by� pre ¾udí, že ich má zastupova�
a by� milosrdný a súcitný k slabým a blúdiacim, to azda vieme bra� ako 
prirodzenú súèas� Kristovho kòaza.
Mojim cie¾om je naplni� toto poslanie. Boh vytvoril Cirkev ako Rodinu
a mojou túžbou je, aby sme v Horných Orešanoch fungovali ako 
harmonická Rodina. Je pravda, že si nevyberáme èlenov rodiny. Pretože 
sa nedajú vymeni� (otec bude vždy otcom, mama mamou, brat bratom
a sestra sestrou...), ostáva nám ich prija�. Niekde to ide ¾ahko, niekde 
�ažko. Ale èo je ¾uïom nemožné, neznamená, že je nemožné Bohu. Aby 
Božia láska a pokoj zví�azili v našom živote žehná Vás i Vaše rodiny .        

otec Peter 

Vážení èitatelia Hornoorešana znovu sa Vám prihovárame, aby sme Vás 
informovali o pripravovaných akciách kultúrnej komisie. Ako každý rok
i tento zaèíname tradièným májovým  táborákom, ktorý sa uskutoèní
v areáli TJ . Potom máme zasa krásny sviatok ktorý slávime už po mnohé 
roky a to Deò matiek. Toto krásne podujatie  pre Vás tento rok pripravil 
obecný úrad s pánom starostom a budete sa ma� naèo teši�. Termín tohto 
podujatia je pripravený na 8.mája 2010 v KD Horné Orešany, kde vystúpia 
známi speváci z REPETE: Martin Jakubec, Dušan Grúò a Lýdia 
Volejníèková, ktorých poznáme z televíznych obrazoviek.  No a keï 
oslávime Deò matiek znovu máme oslavu a to sviatok našich ratolestí 
MDD na, ktoré ani jeden rok nezabúdame. Stretneme sa na ihrisku a to 
5.6. 2010. A pomaly sa nám bude konèi� školský rok a preto je èas na 
cestu. Akú cestu urèite sa spýtate, no predsa na Cestu k Vodníkovi, ktorá

                   Kultúrna komisia

na nás bude èaka� 4.7.2010 aj s krásnymi rozprávkovými postavièkami
a prekvapeniami. No a už som poprezrádzala aj trošku ve¾a tak pomaly 
budem konèi�. O všetkých akciách poriadaných kultúrnou komisiu pri OU
v Horných Orešanoch budete informovaný prostredníctvom miestneho 
rozhlasu. Zatia¾ to¾ko k pripravovaným podujatiam, srdeène sa na Vás 
všetkých tešíme.

Katarína Pagáèová,  èlenka KK

K 31. 12. 2009 mal miestny spolok 134 èlenov. Získali sme iba  dvoch 
nových èlenov, èo je naozaj ve¾mi málo. Vystúpili 6 èlenovia a 2 èlenky 
zomreli: Jozefína Gregušová a Margita Bartošovièová. Výbor sa stretol
2 krát, kde sa prehodnotilo darcovstvo krvi a finanèné hospodárenie. SÈK 
miestny spolok zorganizoval príjemné stretnutie darcov krvi aj s partnermi, 
ktoré sa konalo dòa 8.01.2010 v KD Horné Orešany. Pre darcov bolo 
pripravené obèerstvenie v podobe chutného guláša a výbornej kapustnice 
a nechýbala  dobrá nálada .
Streli sme sa, aby sme aspoò takýmto gestom poïakovali našim darcom 
zato, že im nie je ¾ahostajná záchrana ¾udských životov a sú ochotní 
podie¾a� sa na záchrane každého èloveka ,ktorý je odkázaný na pomoc 
nás, ktorí môžeme darova� krv najvzácnejšiu tekutinu. I keï úèas� nebola 
ve¾ká, myslím, že tí ktorí prišli odchádzali spokojní .V mesiaci februári 
zavítala znovu do našej dediny mobilná transfúzna jednotka, ktorá v KD
v Horných Orešanoch nebola prvý krát. Takže naši darcovia nemusia 
cestova� do nemocnice do Trnavy, ale môžu prís� k nám do KD. Je to ve¾ká 
výhoda a môžeme by� hrdí, že sme jedna z mála dedín, ktorá má túto 
možnos�, za èo vïaèíme našej pani predsedkyne Evièke Chrvalovej. 
Tento krát úèas� darcov bola úžasná, 32 obèanov prišlo na mobilný odber 
a to nie len z našej dediny ale i z okolitých obcí. Samozrejme, že najväèšie 
zastúpenie mala naša obec. V KD panovala skvelá atmosféra a príjemné 
sestrièky a pán doktor sa taktiež snažili vytvára� dobrú náladu. Potom sme 
sa všetci pobrali na zaslúžený obed do pohostinstva u pána Korytára, kde 
sme si pochutnali na výbornom rezni. A keïže sme v ten veèer poriadali aj 
výroènú èlenskú schôdzu, tak sme sa pomaly poobede sústreïovali na 
prípravy. Vo veèerných hodinách o 18,00 hod sme sa znovu stretli v KD no 
nielen darcovia, ale i ostatní èlenovia SÈK miestneho spolku. 
Samozrejme nechýbali ani hostia a ani kultúrny program. Medzi hos�ami 
sme privítali nášho pána starostu Jána Kormútha a pani riadite¾ku SÈK
v Trnave Evièku Gbelcovú, ktorá u nás nebola po prvý krát. Mali sme sa
s òou možnos� stretnú� už po minulé roky. Po krátkom príhovore sme 
schôdzu otvorili kultúrnym programom, kde sa nám predstavili žiaci  zo ZŠ 
v Horných Orešanoch a to žiaèka Laurika  Szrsnová a bratia Gregušoví. 
Za svoje vystúpenie si všetci zaslúžili ve¾ký potlesk a sladkú odmenu. 
Samozrejme ani tu nechýbalo bohaté obèerstvenie nielen v podobe 
výborného gulášu, ale i chutnými  pagáèmi, èi praclíkmi sme pohostili 
všetkých èlenov, ktorí boli prítomní. Boli sme radi, že sme medzi nami 
privítali aj najstaršie èlenky SÈK a to pani Máriu Benovièovú, ktorej sa 
naše posedenie páèilo. No nemyslím, že len jej, ale i ïalším našim 
èlenom. Preto budeme urèite pokraèova� v našich akciách nielen pre 
èlenov SÈK ale i pre Vás ostatných obèanov. Veï nie len zachraòova� 
životy je našou prácou, ale i prináša� vám rados� do života, aby èlovek 
nezabudol, aký je ten život naozaj krátky. O ïalších pripravovaných 
akciách Vás budeme informova� prostredníctvom miestneho rozhlasu.

                                         Eva Chrvalová        a      Katarína Pagáèová  
                                          predsedkyòa SÈK                          èlenka výboru SÈK                

Z èinnosti SÈK 
v Horných Orešanoch
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·   schválilo:

a) finanènú èiastku 14 146,- € na nákup stomatologického zariadenia

( stomatologické kreslo s príslušenstvom ) pre MDDr. Bullovú Kamilu do 

stomatologickej ambulancie v obci Horné Orešany.

b) splátkový kalendár od 1. 10. 2010 do 1. 10.2013 pre MDDr. Bullovú 

Kamilu. Splátky budú poukazované obci Horné Orešany na úèet è. 3627  

212/0200

·   zrušilo:      

èlánok 6 ods.1 písm a) Všeobecne záväzného nariadenia  è.6/2008

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady na území obce Horné Orešany  

·  schválilo:

Všeobecne záväzné nariadenie obce è.8/2009 o miestnych daniach

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce Horné Orešany,  v ktorom sa ruší èlánok 6 ods.1 písm a) 

VZN è.6/2008 a nahrádza novým èlánkom  6 ods.1 písm a)

s nasledovným znením: 20% pozemky, ktoré vlastnia obèania v hmotnej 

núdzi alebo obèania starší ako 62 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne 

na ich osobnú potrebu.

·  schválilo:

a) predloženie žiadosti o NFP v rámci Výzvy za úèelom realizácie projektu 

„ Zefektívnenie vykurovacieho systému“ v objektoch :

-  Základná škola, Materská škola, Telocvièòa 

- Kabíny ( areál TJ ), ktorého ciele sú v súlade s platným ÚPNO 

  a platným programom  hospodárskeho asociálneho rozvoja obce .

b) zabezpeèenie realizácie projektu po schválení NFP

c) financovanie projektu vo výške 5% celkových oprávnených nákladov  

t. j. vo výške 5 499, 88 €

·  schválilo:

odpredaj èasti z pozemku parc. š. 597/1 v katastrálnom území Horné 

Orešany odèlenenej geometrickým plánom, ktorý vyhotovil dòa 

29.12.2008 Igor Pálka, geodet, autorizaène overil dòa 30.12.2008 

autorizovaný geodet a kartograf Ing. Anton Hoffmann a ktorý úradne overil 

Ing. Jozef Ružarovský dòa 27.01.2009 pod è. 20/2009 Správa katastra 

Trnava. Ide o novovytvorený 
2 a) diel è. 1 o výmere 4m , ktorý bude prièlenený k novovzniknutej parc. è. 

312/1, 
2 b) diel è. 2 o výmere 165 m , ktorý bude prièlenený k novovzniknutej parc. 

è. 312/1 
2 c) diel è. 3 o výmere 10 m ,  ktorý bude prièlenený k novovzniknutej parc. 

è. 312/2 
2 všetko z parcely è. 597/1 zastavaná plocha o výmere 10727 m ,  vo 

vlastníctve Obce Horné Orešany pre Evu Školekovú, Veterná 13, Trnava 
2 v cene za 2,50 EUR/ m .Tento odpredaj sa uskutoèní v súlade s § 9a 

Zákona è. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a je v súlade s § 9a 

odsek 8 zák. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. - písm. b), 

pretože ide o pozemok, ktorý je pri¾ahlou plochou, ktorá svojim 

umiestnením a využitím tvorí neoddelite¾ný celok so stavbou 

vovlastníctve kupujúceho, - písm. e), pretože ide o prípad osobitného 

zrete¾a, o ktorom obecné zastupite¾stvo rozhodlo trojpätinovou väèšinou 

prítomných poslancov.

·  schválilo:
odpredaj obecného pozemku  p. è. 372/5 v katastrálnom  území Horné 

2Orešany vo výmere 8 m  pre Jozefa Štibraného a manželku Martu,  Horné 
2Orešany è. 385 v cene  2, 50 €/m

 Náklady spojené s prevodom nehnute¾ností hradí kupujúci

·  zobralo na vedomie: 
žiados� Ing. ¼udmily Mužíkovej, Èajkovského 23, Trnava a súhlasí
s územným rozhodnutím a stavebným povolením pre stavbu rodinného  
domu   v katastrálnom  území Horné Orešany  na p.è. 700/17 a p. è. 
700/30.   

·  zobralo  na vedomie:
žiados� p. Miroslava Pavlíka, Štefan Banièa 532/56 Smolenice  a súhlasí
s územným rozhodnutím a stavebným povolením pre stavbu rodinného   
domu v katastrálnom  území Horné Orešany  na p.è. 700/11 a p. è. 
700/15.

· zobralo  na vedomie:
žiados� o majetkový prevod èasti nehnute¾ností vo vlastníctve obce   pre    
Pavla Vavru, Horné Orešany è. 229 a Anny Švonèinárovej, Horné 
Orešany è. 580    a     s c h v á l i l o:
odpredaj nehnute¾nosti obecného pozemku v katastrálnom území Horné   

2Orešany p. è. 593/28 vo výmere 93  m  pre Pavla Vavru, Horné Orešany
2     è. 229 v cene    2,50 €/m  a odpredaj obecného pozemku p. è. 593/27  

2  vo výmere 99 m pre Annu Švonèinárovu,  Horné Orešany è. 580 v cene 
22,50 €/m . Náklady spojené s prevodom nehnute¾ností hradia kupujúci

· zobralo  na vedomie:
žiadosti  Jozefa Štibraného a Terézie, Horné Orešany è. 35 o odpredaj 
obecného  pozemku p. è. 597/8 v k. ú. Horné Orešany a ohlásenie 
stavebných úprav Martina Puchovského s  manželkou, Horné Orešany è. 
503  ohradenie rodinného pozemku a  d o p o r u è i l o, aby zostal 
pôvodný stav miestnej komunikácie. Termín  priebežne.

· schválilo:
Zmluvu o nájme nebytových priestorov uzatvorenú medzi obcou Horné 
Orešany v zastúpení Jánom Kormúthom, starostom obce  a   HAPPY 
SMILE,  s.r o. Jaslovské Bohunice, zastúpenou MDDr. Kamilou Bullovou.

· schválilo:
splátkový kalendár bezúroènej pôžièky medzi Obcou Horné Orešany
a HAPPY SMILE, s.r.o.  Jaslovské Bohunice

· zobralo  na vedomie:
správu finanènej komisie za I. polrok 2009

· zobralo na vedomie: 
správu hlavného kontrolóra za I. polrok 2009.

· zobralo na vedomie: 
Návrh obèianskeho združenia LOMOZ o vytvorení oficiálnej internetovej 
stránky obce  Horné Orešany a  s ú h l a s í s poskytnutím obecnej 
domény internetovej stránky www.horneoresany.sk štatutárnym 
zástupcom obèianskeho združenia LOMOZ na vytvorenie  obecnej 
internetovej stránky 

· schválilo:
èlenov z OZ  p. Mgr. Františka Benovièa a PHDr. Róberta Ochabu do 
pracovnej skupiny oh¾adom vytvorenia redakèného systému v oficiálnej 
internetovej stránke obce Horné Orešany.

· zobralo na vedomie: 
informáciu oh¾adom prerušenia odvádzania odpadových vôd verejnou 
kanalizáciou  v m. è.  Majdánske.

· zobralo na vedomie: 
žiados� Milana Púchleho o predbežný súhlas s výstavbou rodinného 
domu v extraviláne obce, par. è. 1783/2 k vypracovaniu urbanistickej 
štúdie a     dáva predbežný súhlas  na vypracovanie urbanistickej 
štúdie  na výstavbu rodinného domu p. è. 1783/2 v k. ú. Horné Orešany 
pre Milana Púchleho, Horné Orešany è. 425.
                                                              

Obecné zastupite¾stvo 
v Horných Orešanoch 
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· zobralo na vedomie: 
Návrh VZN o spôsobe  urèenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia 
úhrady za opatrovate¾skú službu
· schválilo:
ceny za prenájom viacúèelového ihriska:tenis 7,- €/hod.,futbal 10,- €/hod.

· zrušilo :

Uznesenie è. 36/6.OZ/2009

· zobralo na vedomie: 

nútenú správu vyhlásenú KÚŽP  oh¾adom verejnej kanalizácie v m. è. 

Majdánske a odporuèilo správcovi nútenej správy V. Koverovi, aby riešil 

uvedené body:

1. vyzval všetkých obèanov v m. è. Majdánske na uzatvorenie zmluvy o 

vypúš�aní a likvidácii splaškov 

2. aby kanalizaèné revízne šachty boli umiestnené na hranici pozemku 

3. aby kanalizaèné prípojky boli v rámci slovenských technických noriem 

STN 

· zobralo na vedomie: 

správu finanènej komisie za III.Q 2009 

· zobralo na vedomie: 

 vyhodnotenie rozpoètu obce za III.Q 2009

· zobralo na vedomie: 

 správu hlavného kontrolóra za III. Q 2009.

· schválilo:

úpravu rozpoètu obce  za rok 2009

· zobralo na vedomie: 

návrh rozpoètu obce   na r. 2010 a  o d p o r u è i l o, aby poslanci OZ 

predložili návrhy k  VZN o odpadoch do 2. 12. 2009.

· schválilo:

VZN è. 9/2009 o urèení výšky dotácie na prevádzku a mzdy  na žiaka

a die�a materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce 

Horné Orešany

· schválilo:

VZN o spôsobe urèenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady 

za opatrovate¾skú službu

· schválilo:

Návrh darovacej zmluvy uzatvorenú medzi PaedDr. Karol Hodulík, bytom 

Suchá n./ Parnou è. 243 a Obec Horné Orešany v zastúpení Ján Kormúth, 

starosta obce vo veci novovytvoreného verejného osvetlenia v èasti IBV  

NIVA Horné Orešany .

· schválilo:

vyplatenie odmien starostovi obce vo výške 50 % mesaèného funkèného 

platu za rok 2009.

· zobralo na vedomie:

informáciu o príprave projektu o integrovanej stratégii rozvoja územia

· schválilo:

úpravu daní z výnosu fyzických osôb o 1158,- € v položke 1103.

· schválilo:

úpravu navýšenia  rozpoètu na  rok 2010 pre BK Viktória o 304,- € 

· schválilo:

úpravu  navýšenia rozpoètu na rok 2010  pre OZ LOMOZ o  750,- € 

· schválilo:

navýšenie rozpoètu na rok 2010 pre stolnotenisový klub na   cestovné 

náhrady o 104,- € 

· schválilo:

návrh rozpoètu  v èasti príjmovej tak i v èasti  výdavkovej na rok 2010

· schválilo:

VZN 10/2009, ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do MŠ, výška

a spôsob úhrady príspevkov na èiastoènú úhradu nákladov v MŠ

,v školskom klube detí a v školskej jedálni. 

· schválilo:

kúpu èasti z  pozemku p. è. 1990/2 v  katastrálnom území Horné Orešany 

odèlenenej geometrickým plánom, ktorý vyhotovil dòa 29. 9. 2009
Ing. Jozef Fanèoviè a ktorý úradne overila Ing. ¼udmila Mužíková dòa
6. 10. 2009 pod èíslom 1074/2009.

2 Ide o novovytvorenú parcelu 1990/2 vo výmere 30 m   vo vlastníctve
2Fy Hviezda, spol. s.r.o. pre obec  Horné Orešany  v cene 1,- € za  30 m

· schválilo:
vyplatenie odmeny  hlavnému kontrolórovi vo výške 150,- €
· schválilo:
VZN 11/2009, ktorým sa mení a dopåòa VZN obce è. 6/2008 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území obce Horné Orešany
· schválilo:
návrh ocenenia  na udelenie èestného obèianstva TTSK Im  memoriam 
pre prof. Dr., Ing. PhD. Františka  Hégera 
· schválilo:
správu  finanènej komisie za rok 2009
· zobralo na vedomie: 
správu hlavného kontrolóra za rok 2009
· schválilo:
a) závereèný úèet obce za rok 2009 bez výhrad
b)10% prebytku rozpoètu obce za rok 2009. t. j. 1 760, 40 € presunú� do 
fondu rozvoja a rezerv
c) použi� fond rozvoja a rezerv na kapitálové výdavky na dofinancovanie 
dotácie  rekonštrukcia   domu  smútku .
· schválilo:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy  za úèelom realizácie projektu 
„Zberný dvor“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce  
a plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
b) zabezpeèenie realizácie projektu  obcou po schválení žiadosti o NFP
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových rozpoètových nákladov.
·  neschválilo:
odpredaj obecného pozemku p. è. 344/8, 344/9, 593/32 v katastrálnom 

2 2území Horné Orešany vo výmere 73 m v cene 3,50 €/m  pre MUDr. 
Juraja Padúcha, všeobecný lekár Horné Orešany è. 608
·  neschválilo:
odpredaj obecného pozemku p. è. 344/8, 344/9, 593/31 v k. ú. Horné 

2 2Orešany všetko vo výmere 26 m  v cene 3,50 €/m  pre MUDr. Juraja 
Padúcha, všeobecný lekár Horné Orešany  è. 608
· schválilo:

2odpredaj obecného pozemku p. è. 344/8 vo výmere 6 m , p. è. 344/9 vo 
2 2    2výmere 5 m  a p. è. 593/31 vo výmere 15 m spolu všetko vo výmere 26 m  

v katastrálnom území Horné Orešany pre MUDr. Juraja Padúcha, 
2všeobecný lekár Horné Orešany è. 608 v cene 10,- €/ m .  Parcela è. 

2593/32 vo výmere 47 m  zostáva majetkom obce a  ako vecné bremeno 
pre Obec Horné Orešany.
· schválilo:
štúdiu výstavby rodinného domu na p. è. 1591/69 v k. ú. Horné Orešany 
pre Milana Púchleho ml., Horné Orešany è.425
· zobralo na vedomie: 
žiados� Jozefa Štibraného a manželky Terézie, Horné Orešany è. 35 o 
odkúpenie obecného pozemku p. è. 641/2009 v k. ú. Horné Orešany a 
p o v e r i l o  starostu obce a komisiu výstavby a ŽP rieši� uvedenú 
zámenu pozemkov medzi obcou Horné Orešany, p. Matejom 
Puchovským, Horné Orešany è.503 a Jozefom Štibraným, Horné 
Orešany è. 35
· schválilo:
prenájom viacúèelového ihriska na tenisové aktivity v cene  5,- €/hod.

Jana Sasková, zapisovate¾ka OZ
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Ma�

Pod svahmi dedina mojej mladosti uèupená leží,
tam kostol hrdo sa ježí.

Ma� moja, vrásky v tvári vyrezali ti roky,
šediny starosti a starostlivosti 

umne skryté v kuèerách plavej farby..
Ruky, ktoré nosili ma,

keï nohy moje chodi� ešte nevedeli,
chlieb krájali,

keï moje ešte neobratné boli.
Na trasúce som akosi zabudol, 

veï vo svete som pobudol.
Blízky kostol predurèil jej vieru v Boha.

Obkolesený vinohradom,
po¾om v úrodnej trnavskej rovine.

Viera v Boha pomáha nies� kríže rokov
a veruže i strasti svojich synov.

Rád sa vracajúc domov,
kde ruky matere i teraz krájajú krajce chleba 

i keï naše ruky sú už obratnejšie.
Ba nosili by nás i na rukách,

vymodlili š�astie i keï stojíme už na vlastných nohách,
ktoré i teraz, ver kde tu sa pomodlia.

Idem domov, idem tam,
kde teplá materinská ruka èaká, 

verte, dnes už ma niè neláka

                                                        Róbert Zvonár 

V rôznych médiách, televíznych, rozhlasových, tlaèových obèania boli 
informovaní o m. è. Majdánske, že ako starosta obce a obec okráda 
obèanov v m. è. Majdánske a ešte sa nebojí ich da� na súd. Chcem 
Vás informova� o tejto kauze tak ako v skutoènosti prebieha a to
z dôvodu, že obecný úrad z 20% - pracovného èasu sa zaoberá len èas�ou 
obyvate¾ov v m. è. Majdánske, ktorí neplatia a sú napojení na verejnú 
kanalizáciu. Uvedený problém nastal od 1. 4. 2008, kedy obec zaèala 
vyváža� splašky z tejto lokality (obecná žumpa). Náklady za vývoz
a èistenie splaškov obec rozúètováva medzi jednotlivých producentov, 
ktorí sú napojení na verejnú kanalizáciu na základe odobratej vody
(vodného). Z celkového poètu 35 producentov, deviati platili ihneï od 
zaèiatku vývozu od 1. 4. 2008 a od ostatných, keï sme vyèerpali všetky 
mimosúdne možnosti museli sme pristúpi� na vymáhanie poh¾adávky 
súdnou cestou. Z 26 podaní na súd sa po konzultáciách 14 producenti 
dohodli s obcou o priznaní dlhu a ich splátkach a ïalších 11 podaní 
zostáva v súdnom spore s obcou. Okresný súd v Trnave zatia¾ rozhodol 
len v jednom prípade v prospech obce. Chcem upozorni� všetkých 
obèanov a s�ažovate¾ov, že zatia¾ všetky s�ažnosti, trestné oznámenia tak 
na moju osobu ako i pracovníkov Obvodného a Krajského úradu 
životného prostredia a na obèanov obce boli odložené a nebolo 
preukázané porušenie zákona. S�ažnosti troch aktivistov z m. è. 
Majdánske, ktorí rôznymi listami ob�ažujú a za�ažujú všetky inštitúcie 
verejnej správy ( ministerstvá, inšpekcia životného prostredia krajský úrad 
životného prostredia, obvodný úrad život. prostredia, krajský stavebný 
úrad, regionálny úrad verejného zdravotníctva, všetky zložky polície
a prokuratúry, ministrov, predsedov politických strán a nakoniec aj 
predsedu vlády). Takéto listy a vyhrážky na jednotlivých èlenov inštitúcií 
nevyriešia žiaden problém. 
Rôznymi listami a s�ažnos�ami uvedení s�ažovatelia zatvorili brány obce 
pri rokovaniach oh¾adom vyriešenia daného problému (ÈOV Majdánske). 
Preto sa pýtam, keï obèan v obci Horné Orešany si zabezpeèí a dá 

3vyvies� žumpu za 3,3 €/ m , preèo by obèan v m. è. Majdánske nemohol 
3zaplati� 2,- €/ m  a zabezpeèí mu to obec. 

Preèo by 1850 obyvate¾ov obce Horné Orešany malo dopláca� za vývoz 
splaškov na 30 obyvate¾ov v m. è. Majdánske?
Preèo niektorí platia za vývoz a iní nie? 
Preèo niektorí dodržujú zákony, nariadenia a uznesenia OZ a iní ich 
porušujú? Myslíte si, že toto je demokracia???
Hlavným problémom v m. è. Majdánske je, že obèania do roku 2007 len 
sporadicky platili za odber vody a za kanalizáciu vôbec neplatili. Teraz si 
musia zvyka�, že budú plati� tak za vodu (vodné) ako i za kanalizáciu
(stoèné) ako ostatní obèania Horných Orešian. Zo zákona producentom 
odpadu je obèan, preèo za odpad èo produkuje obèan by mala plati� obec. 
Ja, ako starosta som desiatky hodín strávil na rôznych inštitúciach 
verejnej správy, polícií a prokuratúry a musel som doklada� relevantné 
doklady oh¾adom daného prípadu. Celkový spis od roku 2007 obsahuje 
cca 500 strán. Myslím si, že obec má ma� iné priority ako sa zapodieva� 
troma s�ažovate¾mi (neplatièmi), ktorí sa neštítia uráža� mòa ako starostu 
obce, pracovníkov verejnej správy ako i prokuratúry. K uvedenému 
prípadu by sa dalo napísa� ešte mnoho riadkov, ale na to by celé èíslo 
Hornoorešana nestaèilo. 
V týchto dòoch obec obdržala  Zápisnicu z KÚŽP v Trnave z rokovania 
medzi povereným správcom nútenej správy, pracovníci KÚŽP Trnava
a obèanmi Majdánskeho. V zápisnici sa uvádza, citujem: „V nadväznosti 
na skutoènos�, že do centrálnej žumpy priteká menej splaškových vôd, 
ako spotreba vody v domácnostiach, sú platby znížené koeficientom 
pomeru v prospech obèanov Majdánskeho“.

Ján Kormúth, starosta

Dotazy na kanalizáciu 
v m. è.  Majdánske

Veru, vtedajšie životné podmienky v mnohých rodinách boli 
nezávideniahodné.
Zato však v letore ¾udí panovala úprimná srdeènos�, skromnos�
a vzájomná pohoda v spolunažívaní.
Aj panoráma Orešian bola v tom období inakšia... Spomeniem iba
v krátkosti niektoré odlišnosti okolitej prírody. Zo západnej strany týèili sa 
nad dedinou " Holý vrch" a "Èupec", ktoré poskytovali pre kravy a kozy 
pastvu a malým pasákom ve¾kú rados� pre rozlièné detské hry
v panenskej prírode. Tesne na ich úpätí boli vo ve¾kej výške rodiace 
vinohrady, ktoré sa rozprestierali na svahoch Malých Karpát od Golnoga 
až po dolnoorešiansky chotár, pri soche sv. Urbana. Prevažnú èas� tvorili 
vinohrady súkromných majite¾ov, hlavne v menej prístupných lokalitách, 
zatia¾ èo panské (patriace grófstvu Pálfiho) boli nad cintorínom a na konci 
dediny. Identifikácia rozdrobených miest vinohradov bola zrejmá
z poslovenèených nemeckých názvov (pamiatky to po prastarých
"habánskych" obyvate¾och), ako napríklad: Obrberg, Nitrberg, 
Štombereg, Šnajbas, Vidnársky atï. A keï že som pri vinohradoch, nedá 
mi pri tejto príležitosti nespomenú� skutoènos�, že získaný vínny mok 
preslávil svojou kvalitou vo svete našu dedinku. V tomto období najmä 
"orešanské èervené" bolo okrem obchodov dodávané aj ako liek do 
nemocníc a viacerých tatranských lieèební. Treba však tiež s uznaním 
spomenú� jeho dodávate¾ov, ktorí èasto krát v potu tvári a s vypätím 
posledných síl ruène vynášalo do kopcov �ažké jaseòové „ šteky“, vedrá 
vody na postreky, ba i mašta¾ný hnoj v putniach na chrbte. Bola to 
zaslúžená ba priam otrocká robota.

Oprášené spomienky z detstva 
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MO JDS v spolupráci s Obecným úradom v Horných Orešanoch 
zorganizovala návštevu parlamentu v Bratislave dòa 17. 3. 2010. Akcie 
sa zúèastnilo 28 èlenov našej organizácie a za obecný úrad bola
p. Sasková s manželom. V parlamente a po budove nás sprevádzala
p. poslankyòa  SMERU p. Zmajkovièová. Naozaj sme jej v parlamente 
dávali rôzne otázky a hovorili svoje názory. Pani poslankyòa bola ve¾mi 
trpezlivá a na všetky otázky nám odpovedala. Venovala sa nám viac ako  
1 hodinu. Potom sme si pozerali okolie a nádvorie hradu. Ïalej nás 
autobus odviezol k novej budove Národného divadla v Bratislave, odkia¾ 
sme už odchádzali domov asi o 13, 30 hod. Na ceste domov sme sa 
zastavili v Pezinku a  zaparkovali pri  nákupnom stredisku TESCO
a LIDL, kde sme si dali asi 1 hodinový rozchod a každý si  mohol spravi� 
nákup. Po absolvovaní nákupov sme dobre naladení pokraèovali v ceste 
domov. Pri rozchode každý úèastník  dostal darèek. Túto akciu môžeme 
hodnoti� ako ve¾mi dobrú a každý úèastník bol ve¾mi spokojný. 
Všetkým, ktorí sa akoko¾vek podie¾ali na uvedených akciách, èi už sú to 
èlenky výboru MO JDS, alebo p. starosta a pracovníèky obecného úradu  
sa chcem  ve¾mi pekne poïakova� a zažela� ïalšiu dobrú spoluprácu pri 
organizovaní akýchko¾vek akcií.

Pavla Uhlíková, preds. MO JDS

Naši v parlamente

Dòa 7. 3. 2010 sa v kultúrnom dome o 15, 00 hod. konala Výroèná èlenská 
schôdza MO JDS. Schôdze sa zúèastnilo 80 èlenov našej organizácie. 
Ako hos� prijal pozvanie starosta obce Ján Kormúth. Na zaèiatku schôdze 
vystúpili svojim programom žiaci ZŠ v Horných Orešanoch pod vedením 
p. uè. Hodulíkovej a Rímešovej. Schôdza sa uberala schváleným 
programom a síce: bola preèítaná správa o èinnosti organizácie za rok 
2009, ïalej správa o hospodárení s finanènými prostriedkami, revízna 
správa, plán práce na rok 2010 a rôzne. Naše rokovanie pozdravil i pán 
starosta, kde zároveò aj poblahoželal všetkým ženám pri príležitosti 
sviatku MDŽ. Poèas diskusie sa podávalo obèerstvenie. Na záver bolo 
preèítané uznesenie a oficiálna èas� schôdze bola ukonèená. Ešte sa 
však debatovalo a prítomní sa rozchádzali vo veèerných hodinách. 

Zo života MO JDS

Mladšie vinohrady boli vybudované po prvej svetovej vojne aj zo severnej 
strany od Smoleníc ( "Nechbaky" a " Nivy" ), ktoré mali ve¾mi kamenistú 
pôdu s možnos�ou jej obrábania iba "kramp¾ami". Bola vhodná pre 
niektoré š¾achtené sorty hrozna nároèné na stále slnko a teplo (kamene 
získavali cez deò teplo, ktoré v noci dodávali do pôdy).
Z èasti severnej a východnú stranu chotára obklopovali dedinu široké lány 
úrodných polí. Práca na poliach bola už o nieèo ¾ahšia, keïže sa tu dala 
uplatni� aj èiastoèná mechanizácia (najmä na grófskych a roliach väèších 
sedliakov). Ale aj tu prevládali ruèné práce pri okopávkach plodín 
motykou, pri zbere a mlatbe obilia cepmi, ktorých som sa ako malý 
chlapec zúèastòoval, a preto nerád na ne spomínam...
Na južnej strane chotára boli rozsiahle "Dolné lúky", ktoré poskytovali 
bohatú úrodu sena a otavy a po ich kosbe výdatnú pašu dobytku do 
neskorých jesenných dní. Žírne polia sa z nich stali po uskutoènených 
melioráciách až v neskorších rokoch minulého storoèia.
Ako srdce v strede ¾udského tela,  takmer v prostriedku roz¾ahlého 
èlenitého chotára boli poukladané v omnoho menšom poète chalúpky 
mojej rodnej dedinky. Medzi nimi pretekali dva potoky : „ Mladý“ a  „Starý"- 
èo bola vlastne dômyselne rozdvojená Parná. Mladý potok naši predkovia 
umele vytvorili na hornom konci dediny, ako náhon vody pre potrebu 
piatich mlynov, ktorý na dolnom konci splynul do pôvodného koryta. Voda 
v potoku bola v tom èase ve¾mi èistá, plávali v nej ryby a raky a v mnohých 
rodinách ju používali ako úžitkovú. Hoci prevažná väèšina obyvate¾ov 
vtedy neovplývala dostatkom hmotného majetku, reciprocitu nachádzali
v bohatstve okolitej prírody. Na poliach sa preháòali králiky a jarabice,
v blízkych lesoch èriedy srniek a inej vysokej zvery, v ovzduší bez smogu a 
dymu kàdle vtákov ( vrátane škovránkov a pipíšok)...
Obraz prostého, pokojného a harmonického života obyvate¾ov vidieka. 
Pravá idyla dediny môjho rodiska.

Rudo Mesíèek



7

SPRAVODAJCA  PRE  OBÈANOV  HORNÝCH  OREŠIAN

Stolný tenis

Horné Orešany A- Gabèíkovo A 17 : 1 
Kúty A- Trhová Hradská A 5 : 13
Vydrany A- Hlohovec A 11 : 7 
Sládkovièovo A- Pieš�any A 13 : 5
Špaèince A- Ve¾ká Maèa A 6 : 12 
Maco Trnava A- Dobrá Voda A 15 : 3 

Tabu¾ka sú�aže - 2. liga mužov po 20. kole 
Por.  Mužstvo Stretnutie V R P Zápasy    Body 
1.   Horné Orešany A  20 20 0 0 294:66    60 
2.   Sládkovièovo A  20 15 1 4 215:145    51 
3.   Maco Trnava A  20 13 2 5 207:153    48 
4.   Trhová Hradská A  20 10 3 7 199:161    43 
5.   Pieš�any A  20 10 2 8 186:174    42 
6.   Ve¾ká Maèa A  20 9 3 8 184:176    41 
7.   Gabèíkovo A  20 7 3 10 157:203    37 
8.   Vydrany A  20 7 2 11 155:205    36 
9.   Hlohovec A  20 7 1 12 148:212    35 
10.   Špaèince A  20 5 3 12 162:198    33 
11.   Kúty A  20 5 1 14 144:216    31 
12.   Dobrá Voda A  20 1 1 18 109:251    23 
 

Tabu¾ka sú�aže - 7. liga mužov po 18. kole 
Por.  Mužstvo Stretnutie V R P Zápasy   Body 
1.   H. Orešany B  18 17 0 1 233:91   52 
2.   Modranka B  18 13 2 3 219:105   46 
3.   Trebatice B  18 11 1 6 176:148   41 
4.   Jasl. Bohunice B  18 10 1 7 169:155   39 
5.   Krakovany B  18 9 2 7 167:157   38 
6.   Suchá A  18 7 1 10 154:170   33 
7.   Trakovice A  18 5 2 11 136:188   30 
8.   Koèín-Lanèár C  18 5 1 12 126:198   29 
9.   Pieš�any D  18 5 0 13 127:197   28 
10.   Malženice C  18 3 0 15 113:211   24 
 

Pieš�any D -Jasl. Bohunice B  12 : 6
Krakovany B- Malženice C  12 : 6
Suchá A -Trakovice A  8 : 10
Koèín-Lanèár C- H. Orešany B  5 : 13
Trebatice B -Modranka B  6 : 12

„A“ mužstvo, ako ví�az sú�aže odohrá kvalifikáciu o postup do 1. ligy
s majstrom Bratislavského kraja. Prvé stretnutie sa odohrá v Bratislave 
dòa 17. 4. 2010, odveta v Horných Orešanoch dòa 23.4.2010 o 17.00 
hod.
„B“ mužstvo postupuje priamo do vyššej sú�aže. Základná zostava 
mužstva v odvetnej  èasti bola :
Ján Krupanský , Miloš Kormúth , Michal Kopúnek , Lukáš Krupanský.
Lukáš bol najmladším hráèom 7. ligy. V odvetnej  èasti  získal úspešnos� 
v odohratých zápasoch 65 %.                                                

Igor Kuèera

Futbalové A  mužstvo zaèalo zimnú prípravu v polovici januára pod 
taktovou trénera Petra Dubca. Tréningy boli 3 až 4 krát do týždòa. Tréner 
sa v zimnej príprave zameral najskôr na kondiènú stránku, po ktorej 
nasledovala silová èas� a nakoniec rýchlostná fáza s hernou praxou. 
Mužstvo zohralo nieko¾ko prípravných zápasov a absolvovalo zimné 
sústredenie. Nako¾ko tohtoroèná zima bola ve¾mi tuhá, mužstvo 
absolvovalo prípravné zápasy na umelej tráve v Senici a v Senci. Spolu 
sme odohrali 6 prípravných zápasov so striedavými výsledkami. Náš 
káder A- mužstvo sa podstatne nezmenil, len sme zaznamenali jednu 
posilu, ktorou sa stal  bývalý hráè Ružomberka B  - Meško Matej. Jedná sa 
o univerzálneho hráèa, ktorý zapadol do kolektívu. Hráèi sa schádzali na 
tréningoch a zápasoch v hojnom poète za èo im patrí pochvala. Tréner 
vyslovil ve¾kú spokojnos� so zimnou prípravou, nako¾ko mu boli 
umožnené priaznivé podmienky pre svoju èinnos� vytvorené  obcou, èi už 
sa jedná o regeneráciu hráèov, využívanie viacúèelového ihriska, alebo 
telocviène. Nako¾ko sú�až má stúpajúcu tendenciu, výbor TJ Iskra bude 
spokojný s umiestneným v hornej polovici tabu¾ky. Káder A mužstva budú 
tvori�: 
tréner: Peter Dubec
vedúci:  Jozef Sasko
prezident TJ: Ing.  Zdenko Žalud

Hráèi v poli: Smolek P., Krutý M:, Žalud Z., Reiter  Š., Malacký R., Drozda 
M., Krchnár M., Kondrèek Š., Benoviè F., Rábara D., Meško M., Vahuliè L., 
Volner M., Križan R., Mesíèek J., Baèík P., Zvonár M., Zachar M., Krchnár 
J.,  Novák M., Sloboda M., Školek L., 

Naše dorastenecké mužstvo taktiež zaèalo zimnú prípravu v polovici 
januára 2010 v domácich podmienkach . Mužstvo sa schádzalo aj poèas 
mesiacov november  december 2009 1 krát do týždòa v telocvièni ZŠ. 
Potom nabehlo na zimnú prípravu pod taktovkou trénera Igora Saska. 
Dorastenci trénovali 3 krát do týždòa. Toto družstvo tvoria aj hráèi
z Dolných Orešian, ktorí sa zúèastòovali  tréningového procesu vo 
väèšom poète ako domáci hráèi. V tomto mužstve sa nachádzajú aj dvaja-   
traja hráèi, ktorí sa v budúcnosti presunú do A  mužstva. Mužstvo zohralo 
4 prípravné zápasy so striedavými výsledkami. Káder opustil hráè Blažo 
Dušan na hos�ovanie do Boleráza. 
Dorastenecké mužstvo povedie tréner Sasko Igor, ktorému bude 
asistova� Taliga Štefan a Svitek Milan.

Hráèi v poli: Vahuliè M., Lisický P., Šesták M., Brázdoviè A., Mesíèek A., 
Zelenák P., Svitek M., Svitek O., Krupánsky J., Sasko P., Tichý J., Sloboda 
M., Ileš J., Taliga J., Geschtvander F., Šaštinský A., Psota D., Ileš F.

Naši  žiaci zaèali so zimnou prípravou 16. 1. 2010. Žiacke mužstvo tvorí: 
Tréner: Dušan Blažo
Vedúci: Krchnavý Martin, Grík Marián
Hráèi v poli:  Krchnavý Marek, Krchnavý Matej, Blažo F., Babirát E., Repa 
D., Novák N., Benoviè S., Pekaroviè A., Žilinský R., Grík D., Hodulík M., 
Repa P., Polák P., Lisický A., Benoviè P., Šesták M., 
Žiaci absolvovali sústredenie v Modre v termíne od 26. 02.  03. 03. 2010, 
ktoré sponzoroval ¼uboš Lošonský, za èo mu patrí ve¾ká vïaka. 

                                                              Sasko Jozef, tajomník TJ Iskra 

Zimná príprava našich futbalistov



V prvom štvr�roku 2010 sa do našej 
obce prihlásili:

Šimeková Zdenka, è. 559
Zdenko Porubský, è. 773

Roman Hodulík, è. 61
Ondrej Jaroš, è. 22

Zdena Horváthová, è. 566
Jaroslava Dobšovièová, è. 410

Nina Dobšovièová, è. 410
Anton Žitòanský, è. 363

11 obèanov sa z obce odhlásilo

Narodili sa:

Lulkovièová Zina
rodièia: Mgr. Norbert Lulkoviè a Ing. Kristína, rod. 

Mišová 

Uhlík Vlastimil
rodièia: Vlastimil Uhlík a Mária rod. Bednáriková

Winter Adrián
rodièia: Jana Winterová

Mihoková Sandra
rodièia: Stanislav Mihok a Renáta Horváthová 

Ela Gregušová
rodièia: Peter Greguš a Katarína, rod. Nováková 

Marek Adrián Ján
rodièia: Jozef Marek a ¼udmila, rod. Curecová

V 1. štvr�roku 2010 zomreli:

Vykydal Jaroslav, 52 r.
Benoviè Cyril, 71 r.

Halenár Rudolf, 71 r.

Manželstvo uzavreli:

Katarína Ulièná
 Horné Orešany è. 384

a
 Ernest Pagáè

 Borová 5

Jubilanti

50 rokov

Helena Benkovièová
František Benoviè
Ladislav Cvanciger

¼uboš Hobkík
Jarmila Zvonárová

60 rokov 

Jozef Kotásek
Emília Škulecová 
Jaroslav Zachar
František Zvonár

70 rokov

Františka Blahová
Jozef Blažo

Katarína Cisarová
Juliana Griflíková
Ján Krupanský

Marta Malovcová
Mária Sedláková

Irena Sitárová
Ladislav Uhlík

80 rokov

Cecília Brestièová

SPRAVODAJCA  PRE  OBÈANOV  HORNÝCH  OREŠIAN

Evidencia obyvate¾ov

Harmonogram vývozu 
separovaných  vriec

Dòa 22. apríla 2010 
sa uskutoèní v našej obci

 zber elektronického 
a nebezpeèného odpadu

15.05.2010

cena vstupenky

12 €

SÈK miestny spolok Vás srdeène pozýva na 
Celoveèernú taneènú zábavu s hudobnou 
skupinou KMETOBAND a DJ Patrikom Kme�om, 
ktorá sa uskutoèní dòa 15.05.2010 od 20,00 hod. 
do 03,00 hod. v KD Horných Orešanoch. Vstupné 
je 12 ,- € na osobu. Kto má rád temperamentnú 
hudbu,  rytmus latiny a dobrú zábavu príïte sa 
snami zabavi� .
Vstupenky sú už v predaji a to na tel.: èísle 0905 
400 217, 0903 762 765, alebo na  Obecnom úrade 
v Horných Orešanoch. Srdeène Vás všetkých 
pozývame. Prosíme záujemcov, aby sa ozvali èím 
skôr nako¾ko potrebujeme zisti� záujem zo strany 
Vás obèanov.

Katarína Pagáèová,  èlenka výboru SÈK

Poznámka: Redakèná rada nezodpovedá za obsahovú stránku èlánkov a jazykovú úpravu

Redakèná rada v zložení: šéfredaktor PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH, Ing. Jana Škvarková, František Benoviè, Marián Blažo, Ing. Peter Hodulík, 

Jana Sasková-tajomník,  grafická úprava a tlaè: Anton Chrvala-UNISERVIS, Smolenice

Registrované Okresným úradom Trnava pod è. 

Mgr. Ivan Greguš,

 
EV3057/09

29. 4. 27. 5. 24. 6.

22. 7. 19. 8. 16. 9.

14. 10. 11. 11. 9. 12.

Elektroodpad
(chladnièky, praèky, poèítaèe, televízory) 

Batérie a akumulátory
Motorové, prevodové a mazacie oleje

Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeèných látok 
(napr. z farieb)

Žiarivky
Opotrebované pneumatiky
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