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Bodka za šk. rokom 2013/14 v dohľadne

Koncom júna v školách sa ozýva posledné zvonenie, ktoré 
oznamuje koniec školského roka a začiatok prázdnin. Aj
v našej základnej škole sme spolu s riaditeľkou ZŠ s MŠ 
ukončili školský rok 2013 – 2014, kde sme popriali 
žiakom a učiteľom príjemné prežitie prázdnin a taktiež 
sme sa rozlúčili aj s deviatakmi, ktorí ukončili povinnú 
školskú dochádzku v našej škole. Zákonodárny zbor SR 
tak rýchlo mení zákony aj s rôznymi zmenami, že to 
spôsobuje nemalé problémy nielen pre občanov, 
podnikateľov ale aj pre samosprávy. Takže v prvom 
polroku 2014 obecné zastupiteľstvo schválilo výročnú 
správu, záverečný účet za rok 2013 a taktiež aj výrok 
audítora. Rok 2014 sa dá nazvať volebným rokom, kde po 
dvojkolových prezidentských voľbách sa uskutočnili 
voľby do Európskeho parlamentu. V tomto roku nás ešte 
čakajú 15.11. 2014 voľby do orgánov miest a obcí, kde si 
budeme voliť starostu a poslancov do obecných 
zastupiteľstiev. Zo zákona vyplýva OZ schváliť výkon 
funkcie (úväzok) starostu, volebné obvody a počet 
poslancov do obecného zastupiteľstva na roky 2014 - 
2018. V tomto roku sa skončilo 6 ročné funkčné obdobie 
hlavného kontrolóra obce Horné Orešany. V zmysle 
zákona č. 369/1990 Z. z. obec Horné Orešany vyhlásila 
voľbu hlavného kontrolóra obce, kde z troch uchádzačov 
bol obecným zastupiteľstvom opätovne zvolený Mgr. 
Ivan Greguš na obdobie 2014 - 2020. Touto cestou chcem 
poďakovať za jeho činnosť, ktorú vykonával od roku 2008 
a prajem mu mnoho pracovných úspechov v ďalšej 
činnosti hlavného kontrolóra obce Horné Orešany.
V letných mesiacoch chceme pripraviť a následne 
zrealizovať investičné akcie, t. j. rekonštrukciu miestnych 
komunikácií a prevod vlastníctva zo Slovenského 
pozemkového fondu na obec Horné Orešany, ktoré 
vyplynuli z výjazdového uznesenia vlády, ktoré sa 
uskutočnilo v našej obci v marci 2014. Chcem poďakovať 
občanom, ktorí sa na základe Výzvy TAVOS, a.s. 
Piešťany a obce Horné Orešany napojili na verejnú 
kanalizáciu, čím prispeli k zlepšeniu životného prostredia. 
Tak ako každý rok  náš bežecký oddiel usporiadal dňa
28. 6. 2014 Beh cez Hornoorešianske vŕšky „Memoriál 
Františka Hečka“, kde viac ako 300 – členné štartovné 
pole všetkých vekových kategórií je dôkazom, že členovia 
klubu Viktória sú príkladom ako má šport sceľovať rodiny 
a celú obec. A tak členovia Viktorky môžu mať dobrý 
pocit, že ich úsilie nevyšlo nazmar. 
Záverom chcem popriať všetkým občanom príjemné 
prežitie letného dovolenkového obdobia a tým, ktorí 
pocestujú na dovolenku do rôznych kútov Slovenska, 
prípadne do zahraničia šťastlivý návrat domov. 

                                                                                                              

Bc. Ján Kormúth, starosta obce

       Už sme všetci  unavení, vyčerpaní a posledné dni a hodiny do 
konca školského roka 2013/2014 sa akosi pomaly vlečú. To sa nedá 
povedať o priebehu celého roka, ktorý ubehol veľmi rýchlo.
       Aj tento rok sa opakuje tradičný scenár, kedy sa lúčime s tými 
najstaršími a tešíme sa na nových prvákov. V tomto školskom roku 
odchádza z našej školy na ďalšie štúdiá 21 žiakov a podľa zápisu 
prvákov aj toľko nových zasadne do prváckych školských lavíc. Sme 
radi, že počty prvákov sa zvýšili a pevne veríme, že tento trend bude 
pokračovať aj v budúcich rokoch. Dôkazom toho je veľký počet detí 
v MŠ.
      Vrátim sa ešte k odchádzajúcim žiakom. Ako každý rok, aj
v tomto školskom roku, sa pedagogická rada na svojom zasadnutí 
dňa 23.6.2014 dohodla na odmenení najlepšieho žiaka počas 
všetkých rokov plnenia si povinnej školskej dochádzky
a najlepšieho športovca v reprezentovaní školy. V školskom roku 
2013/2014 sa titulom najlepšia žiačka bude hrdiť Pavlína 
Branišovičová a titulom najlepšia športovkyňa Lenka Kováčová. 
Srdečne obidvom blahoželáme. V jarných mesiacoch sa po dlhšej 
pauze konal na našej škole aj zber papiera. Nazbierali sme 6030 kg, 
čo nie je málo. Musím však konštatovať, že niektorí žiaci aj túto 
akciu odignorovali, ale niektorí sa zapojili veľmi pekne. Vybrali sme 
prvých troch s najväčším počtom kilogramov. Prvé miesto
v množstve 1595 kg patrí žiačke Sabínke Zimmermannovej, druhé 
miesto 808 kg patrí žiakovi Ivanovi Antalíkovi a pekné tretie miesto 
308 kg patrí Natálii Saskovej. Všetkým žiakom, ktorí priniesli papier 
do zberu ďakujeme a pevne veríme, že v jesennom zbere nazbiera-
me oveľa viacej,  pretože už niektorí žiaci si odteraz začali papier 
odkladať.
       Žijeme už v očakávaní prázdnin a dovoleniek, a preto by som 
chcela popriať všetkým žiakom prázdniny plné slnka a pekných 
zážitkov, ale aj oddychu a kolegom popriať hlavne pokoj, pohodu 
na načerpanie  síl do nového školského roka 2014/2015.

Mgr. Eva Piknová, riaditeľka ZŠsMŠ
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Prázdniny a radosť Správa o činnosti MS ČK 
v H.Orešanoch za rok 2013

Túžili sme po prázdninách a už ich máme. Plno plánov, ale aj strach 

z nudy. Poznáme to. Budú tieto prázdniny iné ako tie 

predchádzajúce? Lepšie? Ako sa dá premietnuť naša predstava do 

reality? Tak či tak, prázdniny sú príležitosťou na radosť a z nej budú 

pekné spomienky.

Ponúkam zopár praktických návodov na radosť:

1) Ži prítomnú chvíľu, čo teraz a tu od teba Boh očakáva. 

Minulosť nezmeníš a budúcnosť nepoznáš. Netráp sa, 

keď veríš, že Boh je milosrdný. Ak dokážeš odovzdať Bohu 

rany z minulosti a obavu z budúcnosti, dokážeš si 

vychutnať prítomnú chvíľu.

2) Uvedom si, načo vlastne existuješ? Odpoveď má znieť: 

Existujem, lebo ma Boh chce mať. Paul Claudel vraví: 

„Ďakujem ti, Bože, za radosti, ktoré mi dávaš a 

predovšetkým za tú, že existujem.“

3) Keďže ma Boh chce mať, má ma rád. Takého, aký som. 

Radosť je v tom, že sa dokážem prijať J 

4) Keď sa dopustím hriechu, neurazil som najprv Boha, ale 

seba samého. Lebo sa stratila vo mne jednota medzi tým, 

ako ma naplánoval Boh a tým, čo som sa stal. Cítim, že sa 

stratila moja hodnota. Preto cítim smútok či hnev, 

neistotu či trpkosť. Je to hlavná prekážka radosti. Dobrá 

správa je v tom, že Ježiš mi rád pomôže. Len treba mu ten 

hriech dať. Dal mi slobodu, nebude ma nútiť.

5) Radosť nadobúdam najmä vtedy, keď spôsobujem 

radosť iným ľuďom. K tomu potrebujem zachovať tieto 

pravidlá:

a. Kto chce druhému urobiť radosť, musí vo 

svojom všednom živote, kráčať s otvorenými 

očami. Ináč je v riziku mnohé možnosti 

prehliadnuť.

b. Kto chce urobiť druhému radosť, musí 

zaktivizovať fantáziu. Fantázia je hlavným 

prameňom našich tvorivých síl. Aj Albert 

Einstein raz povedal: „Fantázia je dôležitejšia 

ako vedomosť.“

c. Kto chce druhému urobiť radosť, musí mať 

srdce, ktoré vie niečo dať.

Pripomína mi to poviedku o svini a krave. Sviňa prišla ku 

krave a bedákala: „Ľudia hovoria vždy iba o tvojej láskavosti. 

Pripúšťam. Dávaš mlieko. No predsa zo mňa majú ľudia viac: 

šunku, slaninu, huspeninu, ba aj moje nohy pojedia. A predsa ma 

nemajú radi. Pre všetkých som len sviňa.  Prečo?“ Krava sa 

zamyslela a potom povedala: „ Azda preto, že ja dávam, kým ešte 

žijem.“ Čiže do svojho daru máme vložiť svoj živý vzťah k blížnym. 

Nejde tak o dar ako o vzťah. Vzťah spôsobuje radosť iným aj nám.

Ježiš mal oči, ktoré odhalili biedu trpiacich. Mal fantáziu, 

ako ich zbaviť pút a priviesť k radosti, no predovšetkým mal srdce, 

ktoré sa vedelo bezvýhradne rozdávať. Je pre nás výzvou, veď aj 

my vieme, že radosť rozdávaním rastie. Sme tu na to, aby sme 

potešovali, nie na to, aby sme boli potešovaní, veď kto je ustavične 

darom pre iných, ten sa kúpe v radosti J

                                                                                                                                        

ThLic. Peter Šimko, farár

K 31.12.2013 mal Miestny spolok ČK 156 členov. Získali sme 6 
nových členov, ktorí prišli medzi nás a začali darovať krv, za čo im 
patrí vďaka. Vystúpili 5 členovia, jedna členka zomrela a to pani 
Lužáková Mária.
Mobilný odber krvi sa uskutočnil 13.marca 2013 s počtom darcov 
23 a 9.októbra s počtom darcov 15.
Zvlášť chcem poďakovať Gažovičovej Rozálie, Kvasničákovej Alene, 
Kožuchovi Pavlovi, Porubskému Zdenkovi a Boháčkovi Marekovi, 
ktorí boli ochotní ísť darovať krv do Trnavy v mesiaci august pre 
ťažko chorú pani Károvú Zuzanu zo Smeleníc. Požiadala ma o to ich 
rodina, nakoľko z ich rodiny nemali vhodných darcov. Tiež ďakujem 
i 7 darcom, ktorí na mobilnom odbere v októbri 2013 tu v kultúr- 
nom dome darovali krv pre pani Hajíčkovú Filoménu, ktorá 
podstúpila operáciu v Bratislave.
Ešte Vás oboznámim o bezpríspevkových darcoch krvi z našej obce, 
ktorí splnili podmienky na získanie plakiet, ktoré odovzdáva 
Slovenský Červený kríž, územný spolok v Trnave za 40-násobné 
darovanie – t.j. Zlatá plaketa profesora Mudr. Jána Jánskeho – tú 
získal pán Krutý Ján. Za 20-násobné darovanie – t.j. Strieborná 
plaketa profesora Mudr. Jána Jánskeho – tú získali pán Benovič 
Anton a pán Babirát Rastislav. Za 10-násobné darovanie – t.j. 
Bronzová plaketa profesora Mudr. Jána Jánskeho – tú získali pani 
Kulštrunková Zuzana, pán Porubský Zdenko a pán Bukovský 
Marián.
12.marca 2013 sme navštívili ôsmych dôchodcov, ktorí dovŕšili 80 
a odovzdali sme im malé darčeky. 
18. januára a 16. marca sme usporiadali diskotéku pre našich 
mladých z dediny i okolitých dedín. 
Tiež sme odovzdali malý darček pánovi Jánovi Krutému za získanie 
Zlatej plakety profesora Mudr. Jána Jánskeho.

Eva Chrvalová, predseda SČK MS

Miestny spolok červeného kríža vždy podporuje nielen svoje 
aktivity, ale aj aktivity  týkajúce sa kultúrno spoločenských akcií
v našej obci. Boli sme milo oslovení, či by sme mohli podporiť 
tradície a kultúru v nasej obci a to našou folklórnou skupinou 
Fidlikanti, ktorá sa uberá touto formou prezentovania našej obce 
nielen v Trnavskom kraji, ale aj v iných krajoch preto sme na 
mladých hudobníkov veľmi hrdí. Ako výbor sme rozmýšľali akou 
formou im pomôcť keďže finančná situácia každej jednej 
organizácie je na pokrytie vlastnej réžie. No v tom nám vošiel do 
cesty pán Ino Novák, ktorý je hrdý na to, že je Orešancom a veľmi 
rád pomáha rôznym organizáciám či už finančnými čiastkami, 
alebo priložením ruky k dielu a po stretnutí s pánom Novákom sme 
dostali nápad ako pomôcť. Slovenský červený kríž poriadal svoju 
výročnú schôdzu a pri tej príležitosti sme sa rozhodli aj pomôcť 
Fidlikantom. S Inom sme narobili zabíjačkové hody, kde  si mohli 
členovia SČK zakúpiť hotové zabíjačkové balíky za finančnú čiastku 
140 €, ktorú sme potom spoločne venovali ako dar pre folklórnu 
skupinu Fidlikanti na ich podporu a prezentáciu sa. Všetkým, ktorí 
podporili veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu 
nielen s MUZIKANTAMI, ale aj s pánom Inom Novákom.

                                                                                                                    
Katarína Pagáčová, členka SČK MS

Niečo zo spolku miestneho ČK
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Komisia kultúry

Drahí čitatelia Hornoorešana, dovolte mi, aby som v krátkosti 
zhodnotila akcie, ktoré počas uplynulých mesiacov pre Vás 
usporiadala komisia kultúry (KK) pri OU v Horných Orešanoch. 
Jednou z našich akcií, ktoré už každoročne poriadame bola oslava 
Dňa matiek. Pri tejto príležitosti sme pre každú mamičku 
usporiadali krásne nedeľné  popoludnie s pestrým programom 
našich detí zo  ZŠ a MŠ v Horných Orešanoch. Oslava sa konala
v KD kde sme sa všetci stretli. Pred vstupom do sály bola každá 
mamička obdarená kvietkom, ktorým sme chceli poďakovať 
všetkým matkám za ich obetavú prácu a oporu. Po príhovore 
nášho starostu obce Jána Kormútha  nasledoval krásny program 
našich detí a tých najmenších, ktorí navštevujú MŠ v Horných 
Orešanoch. Svojimi básničkami, pesničkami pod vedením svojich 
pani učiteliek vyčarovali úsmev nie jednej prítomnej  mamičke na 
tvári. Po búrlivom potlesku sme pokračovali v programe starších 
žiakov. Tí si pre nás pripravili nielen básne a piesne, ale aj v rytme 
hudby krásne tance. Takisto si zaslúžili veľký potlesk a poďa- 
kovanie pedagogickí pracovníci za prípravu programu, ktorý si 
nacvičili spolu s deťmi. Oslavovať sa má celý deň, tak to bolo aj
v našom prípade, preto po skončení vystúpenia našich detí prišla 
na rad zábava. A aká by to bola zábava bez hudby, veru žiadna. 
Preto KK oslovila folklórnu skupinu Fidlikanti z Horných Orešian, 
aby prišli medzi nás a spoločne svojimi piesňami potešili naše 
mamičky, aby spríjemnili krásne popoludnie svojim spevom
a hudbou. Dúfam, že aj na budúci rok si spoločne pripomenieme
a spoločne oslávime tento krásny sviatok všetkých Matiek na 
svete. Ďalšou našou veľkou akciou je MDD,  krásna oslava spolu s 
našimi najmladšími. Tento rok to bolo ako každoročné popoludnie 
pri príležitosti oslavy našich detí sme opäť oslovili našich priateľov 
pánov policajtov z obvodného oddelenia PZ Trstín a samozrejme  
nám znovu prišli ukázať niečo zo svojej práce, bez nich  by to  veru 
nebol deň detí. Prišli a dokonca až na 2 autách, aby nám 
spríjemnili deň. Prišli aj naši štvornohí priatelia, aby sa nám 
predstavili ako po minulé roky. Po ukážkach  všetci vedeli čo 
nastane, jasné a začalo sa vozenie na policajných autách a húkanie 
majákov sa ozývalo celou dedinou. Dúfam, že sme nikoho 
nevystrašili ale bolo super, počasie nám prialo a na nás sa 
usmievalo slniečko tam z hora. No tento rok to aj naše deti mali 
trošku ťažšie, museli si svoj darček vybojovať súťažami, ktoré sme 
si pre nich pripravili. Členovia KK si postavili stanovištia, na ktorých 
už mali pripravené súťaže a každé jedno dieťa, či už to najmenšie, 
sa muselo súťaže zúčastniť ,aby dostalo darček. Niektorí rodičia sa 
radi zapojili, aby svojim ratolestiam pomohli. Bolo to super, 
spoločne sme trávili toto slnečné popoludnie. Za dobrej hudby 
nášho DJ sme si aj zatancovali a zaspievali.  Potom sme si s deťmi 
urobili  super tombolu, kde každé dieťa dostalo vecnú cenu, ktorú 
si zo sebou odnieslo domov ako sa na oslávenca patrí. Prežili sme 
spolu krásny deň, plný radosti a dobrej pohody. Všetkým, ktorí 
nám pomáhali nielen členom, ale aj dobrovoľníkom z Orešian 
patrí veľká vďaka. Dovoľte mi, poďakovať sa aj Obvodnému 
policajnému zboru Trstín a hlavne pánovi riaditeľovi za ich 
každoročný prístup k tomuto podujatiu a ich dlhoročnú 
spoluprácu s nami. Veľké ĎAKUJEM.
A ešte jedno z takých posledných chvíľ nášho priateľa, kamaráta
a príslušníka policajného zboru v Trstíne, ktorý pri výkone svojho 
povolania položil svoj život, Peťa Opiša Opálka, ktorý posledné 
chvíle zo svojho mladého života strávil s nami a s našimi deťmi na 

oslave MDD v Horných Orešanoch, ktorý vytváral úsmev na tvárach 
našich detí skoro každoročne, patrí veľké poďakovanie, keď už nie 
osobné, ale tam do nebíčka, kde si bude na nás spomínať. Peťo 
ĎAKUJEME, česť tvojej pamiatke. Celej rodine prajeme ešte raz 
úprimnú sústrasť.
                                                   Katarína Pagáčová/Uličná/, členka KK



4

SPRAVODAJCA  PRE  OBČANOV  HORNÝCH  OREŠIAN

Futbal - sezóna 2013/14 v spätnom zrkadleNeregistrovaní stolnotenisti

Sobota 3. mája 2014 bola stolnotenisovým sviatkom v Horných 
Orešanoch. V miestnom kultúrnom dome sa konala „1. 
Hornoorešanská betónovačka“ - turnaj neregistrovaných hráčov v 
stolnom tenise, ktorý organizovali „Neregistrovaní stolnotenisoví 
hráči“ v spolupráci s STK Elastik a OÚ Horné Orešany. Aj napriek 
tomu, že bol predĺžený víkend, sa turnaja zúčastnilo 29 
účastníkov. Prišli i hráči spoza rieky Moravy a samozrejme 
nechýbali ani stolní tenisti z iných obcí a aj domáci hráči.

tníkov sa rozdelilo do 6 skupín – päť skupín po piatich a 
jedna skupina bola so štyrmi hráčmi. Už v základných skupinách 
všetko naznačovalo tomu, že to bude riadna bitka, v ktorej nikto 
nikomu nič nedaruje a tak tomu aj bolo. Po odohratí zápasov v 
skupinách, postupovali všetci hráči do vyraďovacích bojov. Po 
napínavých a emotívnych súbojoch vo vyraďovacích bojoch 
získali poháre najlepší traja – Moravčík Marek (Dubová), druhý 
skončil Porubčan Miroslav (Dolné Dubové) a na treťom mieste sa 
umiestnil Benovič Jan (Petrov-CZE). Vidno, že stolný tenis je v 
našej obci stále mimoriadne populárny o čom svedčí celkom 
slušná účasť a kvalita hráčov. Nechýbala obrovská bojovnosť, 
odhodlanie. Súboje sa niesli v duchu Fair play, nechýbala dobrá 
nálada a pohoda. V skratke bol to vydarený turnaj. Na záver sa 
chcem poďakovať Obecnému Úradu za poskytnutie priestorov a 
miestnemu STK Elastik za poskytnutie technického zabezpečenia. 
A v neposlednom rade ďakujem aj dobrovoľníkom a kamarátom, 
ktorí nezištne podali pomocnú ruku. Ešte raz vďaka všetkým ...

 nájdete na novej internetovej stránke 
www.stolnotenisovyturnaj.eu 

                                                                       Malíšek Drahomír

29 účas

Výsledky a fotografie
Ďalšia betónovačka je naplánovaná na jeseň !!!

Vážení športoví priatelia! Opäť sa hlásime s informáciami
z kuchyne TJ „ISKRA“. Súťažný ročník 2013/14 je za nami, a tak 
nastal čas zhodnotiť uplynulú futbalovú sezónu a zároveň vám 
priblížiť aktuálne dianie v hornoorešianskom futbale.

Začneme našou prípravkou. Na priblíženie diania v prípravke 
za obdobie posledného polroka sme sa spýtali trénera Kamila 
Adamca. „Naše najmenšie nádeje počas zimy trénovali 2-krát 
týždenne v telocvični. Odohrali sme zopár prípravných zápasov so 
striedavými úspechmi. Od marca sme už trénovali na multi-
funkčnom ihrisku. V mesiacoch máj a jún sme počas každého 
víkendu odohrali zápasy, ktoré boli súčasťou dlhodobého turnaja 
organizovaného TJ Bohdanovce. Celkové 6 miesto z 8 tímov 
hodnotím pozitívne. Počas prelomu júna a júla sme na domácom 
trávniku absolvovali ISKRA CUP. V sobotu sme zaznamenali
2 víťazstvá a 1 prehru, čím sme si zabezpečili postup zo skupiny. 
Nedeľa už taká úspešná nebola, ale celkové 8 miesto zo 16-tich 
tímov je pre nás zlepšením o 5 miest v porovnaní s minulým 
ročníkom. Posledný zápas tejto sezóny sme odohrali v rámci osláv 
85. výročia založenia telovýchovy v našej obci so SPARTAKOM 
TRNAVA. Myslím, že výsledok 4 : 8 nie je dôležitý. Dôležité boli 
výkony každého hráča. V každom zápase je na deťoch vidieť túžbu 
vyhrať a ochota reprezentovať našu obec. Na začiatku ďalšej 
sezóny presunieme 6 hráčov ku žiakom, nakoľko dosiahli vek 
určený pre túto kategóriu. Momentálne robíme nábor detí do 
kategórie žiakov ako aj do kategórie prípravky. Záverom by som 
chcel poďakovať trénerovi Maťovi Mekkému a Tomášovi Ostriho-
ňovi za ich cenné futbalové rady a rodičom, ktorý nám pomáhajú
s odvozom na zápasy“ dodal Adamec.

Asi najväčšiu radosť nám spravili naši žiaci, ktorí pod vedením 
trénera Tomáša Ostrihoňa postúpili o súťaž vyššie a v budúcej 
sezóne si teda zahrajú oblastné majstrovstvá, čo je najvyššia 
okresná súťaž. Na špici tabuľky sa držali takmer počas celej sezóny, 
keď vyhrali 23 zápasov, 2-krát remizovali a len jediný krát vyšli 
bodovo naprázdno. Táto obdivuhodná bilancia ich nakoniec 
vyniesla na prvé miesto v konečnej tabuľke. Okrem výsledkov ich 
zdobila aj predvedená hra, ktorá potešila nejedného fanúšika 
futbalu. O spomínaný úspech sa pričinili tréner Tomáš Ostrihoň
s realizačným tímom v zložení Mário Novák, Jaroslav Zachar, Maťo 
Mekký a Dušan Blažo ml., z hráčskeho kádra brankári Dominik 
Kopúnek a Samuel Šafárik, v poli Tatiana Hečková, Gerda Blažová, 
Lenka Kováčová, Pavol Repa, Jaroslav Hoblík, Marek Kovačič, Patrik 
Kovačič, Juraj Kovačič, Michal Jablonský, Dominik Szabo, Dávid 
Novák, Mário Žilinský, Matej Hodulík, Erik Babirát a Filip Branišo-
vič. Osobitne by sme chceli poďakovať aj rodičom detí za ich 
aktívny prístup a podporu svojich ratolestí. Pevne veríme, že túto 
formu spolupráce si udržíme aj naďalej. K uvedenému pripájame aj 
konečnú tabuľku súťažného ročníka 2013/2014.

Z V R P Skóre Body

1 Horné Orešany 26 23 2 1 165:18 71

2 Smolenice 26 21 1 4 108:21 64

3 Horses Šúrovce 26 18 2 6 97:32 56

4 Vlčkovce - Križovany n/D 26 17 4 5 127:41 55

5 Dechtice 26 17 1 8 92:45 52

6 Ružindol-Biely Kostol 26 15 3 8 102:49 48

7 Hrnčiarovce 26 13 1 12 61:53 40

8 Cífer 26 10 5 11 80:54 35

9 Brestovany 26 8 3 15 53:80 27

10 Slávia Trnava 26 8 0 18 44:137 24

11 Voderady 26 6 3 17 38:131 21

12 Bučany 26 6 1 19 29:109 19

13 Majcichov 26 5 0 21 29:132 15

14 Špačince 26 2 0 24 17:140 6

Žiaci - OS A:
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TJ Iskra

Okrem súťažných zápasov jednotlivých kategórií sa  podarilo 
výboru TJ zorganizovať v prvý júnový víkend v poradí už tretí ročník 
celoslovenského turnaja „ISKRA CUP –U11". Zúčastnili sa ho žiacke 
výbery viacerých klubov zvučných mien ako sú Tatran Prešov, FC 
Spartak Trnava, KAC Košice, Zemplín Michalovce a mnohé iné. Na 
kvalitne obsadenom turnaji sa nestratil ani domáci výber chlapcov 
do jedenásť rokov a v celkovom hodnotení obsadil peknú ôsmu 
priečku. Podujatie bolo zo strany zúčastnených vysoko hodnotené, 
hlavne čo sa týka organizácie a samotného priebehu turnaja - čo 
nás veľmi teší. No i napriek tomu je stále čo zlepšovať, a tak sa o rok 
budeme snažiť toto podujatie pripraviť na  kvalitatívne ešte vyššej 
úrovni.

Bodkou za uplynulou sezónou boli dvojdňové oslavy 85. 
výročia organizovanej telovýchovy v našej obci, ktoré sa konali
v dňoch 21. a 22. júna v areáli TJ ISKRA. Sobotný program 
zaobstarali zápasy našich dorastencov proti Lokomotíve Trnava 
U17 (4:7) a výberu neregistrovaných hráčov Orešian  proti FC 
Lošonec (4:2). Vo večerných hodinách sa konala tanečná zábava 
pod taktovkou skupiny ZENIT, ktorá vyvrcholila polnočným 
prekvapením - krásnym ohňostrojom, ktorého farebné lúče boli 
poslané všetkým priaznivcom hornoorešianskeho futbalu.
V nedeľu o 11:00 bola odslúžená slávnostná bohoslužba za živých
i zosnulých hráčov, funkcionárov a všetkých, čo akýmkoľvek 
spôsobom napomohli a napomáhajú rozvoju našej „ISKRY". 
Poobede odohrali najprv naši najmenší o 14:00 zápas proti 
pusinkám z Trnavy (4:8), nasledoval duel starých pánov TJ „ISKRA" 
proti starým pánom MFK Dubnica (1:8). Jediným úspešným 
strelcom domácich bol Ján Kostka. Vyvrcholením osláv 85. výročia 
bol súboj našich chlapcov z A-mužstva proti rezerve FC Spartak 
Trnava. Napriek hernej prevahe hostí uhrali „áčkri" napokon 
remízu 2:2. V polčasovej prestávke stretnutia výbor TJ slávnostne 
odovzdal „Čestné uznania" všetkým žijúcim predsedom TJ, ktorí 
riadili počas 85. ročnej histórie našu TJ. No bol to iba zlomok tých, 
za ktorými stálo mnoho desiatok ďalších funkcionárov, členov, 
dobrovoľníkov a ľudí, ktorí sa nemalou mierou zaslúžili o napre-
dovanie organizovaného športu v našej obci.

Čo dodať na záver? Snáď len jedno veľké ĎAKUJEME 
všetkým sponzorom, podporovateľom, dobrovoľníkom, hráčom, 
trénerom, funkcionárom a verným fanúšikom. Bez vás by boli 
mnohé veci nemožné a preto pevne veríme, že si vašu priazeň 
zachováme aj naďalej.

Športu zdar!!!

František Benovič

 

Z V R P Skóre Body

1 Boleráz A 30 24 2 4
111 : 

28
74

2 Trebatice 30 23 5 2 91 : 19 74

3 Hlohovec 30 18 5 7 59 : 28 59

4 Zvončín 30 15 7 8 65 : 41 52

5 Veľké Kostoľany 30 16 2 12 64 : 33 50

6 Oreské 30 14 7 9 54 : 42 49

7 Radošina 30 14 6 10 54 : 40 48

8 Krakovany 30 13 5 12 49 : 54 44

9 Horné Orešany 30 12 3 15 46 : 65 39

10 Gbely 30 11 4 15 38 : 58 37

11 Mokrý Háj 30 9 8 13 49 : 52 35

12 Jacovce 30 10 2 18 60 : 86 32

13 Borský Mikuláš 30 9 5 16 40 : 72 32(-3)

14 Moravský Svätý Ján 30 8 3 19 36 : 78 27

15 Petrova Ves 30 5 2 23 28 : 93 17

16 Šaštín – Stráže 30 4 4 22 28 : 83 16

Muži: 5. liga - západ

A – mužstvo počas zimnej prestávky prebral nový tréner 
p. Miroslav Hujsi. Pod jeho vedením skončilo „Áčko" v pokojných 
vodách stredu tabuľky. Deviate miesto  v krajskej lige so ziskom 39 
bodov je verným obrazom aktuálnej výkonnosti a tréningovej 
morálky jednotlivých hráčov, ako aj predvedenej hry mužstva. 
Konečná bilancia je pasívna, keď muži 12-krát vyhrali, 3-krát si 
body podelili so súperom a 15-krát prehrali. Vo viacerých 
zápasoch bola po zimných odchodoch citeľná úzka lavička 
náhradníkov a chýbajúci „bombardér" typu Mesíček – Raschman. 
Tieto nedostatky boli však s výnimkou pár zápasov vyvážené 
perfektne organizovanou defenzívou. Do budúcej sezóny treba 
káder vhodne doplniť, nakoľko v poslednom kole ukončil svoju 
aktívnu kariéru aj  František Hadviger. Aj touto cestou chceme za 
vzornú reprezentáciu a odvedené výkony v našich farbách Ferimu 
poďakovať a zároveň mu popriať veľa úspechov a pevné zdravie.

Z V R P Skóre Body

1 Morav. Sv. Ján 28 20 3 5 95:44 63

2 Rohov 28 19 5 4 76:36 62

3 Kátlovce 30 18 6 6 57:32 60

4 Gbely 30 18 5 7 67:32 59

5 Šaštín - Stráže 25 14 6 5 90:45 48

6 Suchá n/P 27 14 5 8 73:51 47

7 Dubovany 28 13 7 8 49:30 46

8 Preseľany 29 13 4 12 62:41 43

9 Horné Orešany 30 11 4 15 53:69 37

10 Dechtice 28 10 6 12 51:57 36

11 Kúty 27 11 2 14 46:60 35

12 Chtelnica 28 10 3 15 60:102 33

13 Mokrý Háj 30 8 7 15 56:66 31

14 Hlboké 27 5 2 20 27:81 17

15 Dolný Lopašov 30 3 5 22 51:81 14

16 Slávia Trnava 29 4 2 23 23:109 14

Dorast: 5. liga - západ

V doraste bola situácia komplikovanejšia, veď po 
jesennej časti figurovali chlapci na predposlednom mieste. 
Výsledky boli poznačené nízkym počtom hráčov a slabou 
dochádzkou na tréningy. Avšak pred jarnou časťou sezóny sa ujal 
kormidla Rado Kollár. Tomuto mladému ambicióznemu trénerovi 
sa podarilo dať chlapcov dokopy a výsledky nenechali na seba 
dlho čakať. Z 15-tich jarných zápasov dorastenci 8 vyhrali,
3 remizovali a 4 duely prehrali. Nazbierali tak 27 bodov, čím sa 
odlepili od dna tabuľky a nakoniec obsadili 9. priečku. Za zmienku 
stoja stabilné výkony Andreja Lisického, bratov Krchnavých, Filipa 
Blaža a nebyť zdravotných problémov, určite aj Maťa Mekkého. 
Nakoľko p. Kollár po tejto sezóne odchádza, chceme mu aj týmto 
spôsobom poďakovať za odvedenú prácu.

Víťaz OS-A
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Evidencia obyvateľov

V druhom štvrťroku 

sa do našej obce prihlásili

Manželstvo uzavreli:

Narodili sa:

J

Zomreli: 

Barbora Kováčová, č. 61

Eva Knažíková, č. 177

Maroš Šesták, č. 177

Martin Šesták, č. 177

Veronika Vavrová, č. 585

Ing. Zoltán Berghauer, č. 802

Kornélia Berghauerová, č. 802

Róbert Berghauer, č. 802

Mária Berghauerová, č. 802

Nathalie – Agata Berghauerová, č. 802

4 občania sa z našej obci odhlásili

Peter Vavro, Horné Orešany č. 585

a

Veronika Klimová, Suchá nad Parnou

Ľuboš Greguš, Trnava

a

Mgr. Jana Čambálová, 

Horné Orešany č. 366

Marek Benovič, Horné Orešany č. 632

a

Ing. Jana Palková, Žilina

Roman Lednár, Horné Orešany č. 296

a

Drahomíra Kováčiková, Doľany

án Hozlár, Horné Orešany, č.256

Kristián Žák, č. 587

Matúš Blažo, č. 510

Lukáš Járek, č. 588

Ivan Mesíček, 70 r.

Jubilanti

50 rokov 

80 rokov

Emília Burská

Jozefína Dobšovičová

Miroslav Královič

Silvia Nídelová

Anna Rábarová

Martin Sýkora

Kvetoslava Šimončičová

60 rokov

Anton Dragonides

Ing. Dušan Malacký

Pavel Pohrebovič

Cyril Ružarovský

Karol Straka

70 rokov

Jozefína Gregušová

Ján Kern

Helena Koleňáková

Vladimír Novák

Františka Smoleková

Harmonogram vývozu 

triedeného odpadu

( plasty, papier ) v obci 

na rok 2014

17.07. 2014

14.08. 2014

11.09. 2014

 09.10. 2014

 06.11. 2014

 04.12. 2014

Harmonogram vývozu 

komunálneho odpadu v obci

22.07. 2014

05.08. 2014

19.08. 2014

02.09. 2014

16.09. 2014

30.09. 2014

14.10. 2014

28.10. 2014

11.11. 2014

25.11. 2014

09.12. 2014

23.12. 2014
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