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Ubehli 3 mesiace a opäť sa  stretávame 
pri ďalšom čísle nášho obecného 
časopisu. Následne by som Vás chcela 
informovať o investičných akciách, ktoré 
sa realizovali v II. Q 2015:

Pr e b i e h a j ú  p r í p r av n é  p r á c e  n a  
rekonštrukcii autobusovej zastávky. V 
mesiaci júl – august bude sťažená 
doprava pri predajni CBA a preto Vás 
prosím o pochopenie a rešpektovanie 
obmedzenia dopravy, ktoré vyplývajú z 
projektu. V mesiaci apríl sme riešili 
havarijný stav strechy na kultúrnom 
dome. Rozšírili a dobudovali sme verejné 
osvetlenie v častiach: pri cintoríne, na 
Dolnom konci, na križovatke, na 
Rajčianke a pri lesáckej bytovke. Bol 
zrealizovaný kamerová systém, ktorý je 
umiestnený pri KD a OcÚ. Pri kultúrnom 
dome bolo vybudované zábradlie pre 
bezpečnosť občanov
1. Mája obecný úrad v spolupráci s 
komisiou kultúry a športu zorganizovali 
stavanie mája, kde sa o zábavu postarali 
naši Fidlikanti. Mesiac máj sa vo 
všeobecnosti považuje za obdobie lásky 
a zrodu nového života. V duchu tradícií aj 
v našej obci „ vyrástol“ máj. Tohtoročné 
stavanie mája sa nieslo pod taktovkou 
miestnej organizácie DHZ a komisie 
kultúry a športu. Mladí hasiči postavili 
máj, ktorý predtým pestrofarebnými 
stuhami ozdobili žiaci našej školy. O 
občerstvenie sa postaral obecný úrad a 
obsluhu komisia kultúry, za čo im 
srdečne ďakujem. Ďakujem všetkým, 
ktorí sa zúčastnili a hlavne tým, ktorí
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Štvrtok 13.  august 2015
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Vrecia je potrebné zviazať a vyložiť 
pred domy do 7:00 hodiny v deň 
vývozu vriec separovaného zberu.

tešia sa žiaci, učitelia a určite, o trošku 

menej, aj rodičia. Desať mesiacov

s malými prestávkami sa nám zdá 

veľa, ale plné dva mesiace bez 

povinností je bezpochyby tiež dosť. 

V škole finišujú posledné koncoročné 

práce, aby sme s dobrým pocitom 

dovolenkovali a prázdninovali. 

Známky sú už uzavreté, vysvedčenia 

napísané. Tento školský rok sa končí 

30. júna 2015 t . j . v  utorok. 

Slávnostnému ukončeniu pred-

chádza  o 8.00  hod. svätá omša a po 

nej sa stretneme v školskom areáli, 

aby sme sa spoločne rozlúčili s devia-

takmi a samozrejme zaželali si pekné 

chvíle počas dovoleniek a prázdnin.

Chcem však zverejniť niektoré 

skutočnosti , ktoré si  zaslúžia 

pozornosť aj od verejnosti. Každý rok, 

a nebude tomu inak ani tento rok, sa 

vyhodnocuje najlepší žiak školy, ktorý 

si počas povinnej školskej dochádzky 

vzorne plnil svoje školské povinnosti, 

bol aktívny a reprezentoval školu

v istej oblasti. V školskom roku 

2014/2015 sa naj... žiačkou školy stala, 

po prerokovaní v pedagogickej rade, 

k o n a n e j  2 2 . 6 . 2 0 1 5  B a r b o r k a  

Krupanská. Všetci jej blahoželáme

a prajeme veľa úspechov v ďalšom 

štúdiu.

Na záver školského roka sme si 

nechali vyhodnotenie jarného zberu 

Školský rok 2014/2015
je takmer za nami,
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Vážení občania
Pokračovanie zo strany 1

pomáhali pri stavaní mája. 
Dňa 9. júna 2015 Záchranná zdravotná služba Life Star Emer-
gency, s. r. o. v spolupráci s operačným strediskom ZZS SR 
organizovali v našej obci I. ročník súťaže posádok rýchlej 
zdravotníckej pomoci. Jednotlivé stanovištia boli umiestnené 
v kultúrnom dome, požiarnej zbrojnici, v pohostinstve
u p. Rábaru a v Bowlingu. Bola to akcia veľmi poučná i pre 
našich občanov, ktorí sa  zúčastnili ako pozorovatelia. 
Tak ako minulý rok i tento rok nezaháľalo naše Poľovnícke 
združenie PZ Podhora Horné Orešany, ktoré v spolupráci
s OcÚ zorganizovalo II. ročník súťaže vo varení gulášu z diviny, 
za čo im patrí veľká vďaka. Zároveň by som chcela poďakovať 
predsedovi komisie kultúry a športu Vladislavovi Blažovi 
a všetkým členom za veľmi vydarenú akciu MDD, ktorá sa 
konala 30. 5. 2015 v športovom areáli za spolupráci
s DHZ a TJ, ktorí uvoľnili svoje hracie priestory, ktoré boli 
využité na činnosť  rôznych športových stanovíšť. Dňa 25. 6. 
2015 sa uskutočnil v KD Horné Orešany mobilný odber krvi za 
účasti 21 dobrovoľníkov, za čo im srdečne ďakujeme. Vážení 
občania nakoľko sa blíži dovolenkové obdobie a čas prázdnin 
prajem Vám, aby ste načerpali nových síl, energie
a pozitívne myslenie do ďalšej práce.

Jarmila Petrovičová, starostka obce

Nositeľ uvedeného mena ukončil 22. mája 2015 v trnavskej 
nemocnici svoju životnú púť. Bol našim rodákom, ktorého 
okrem zopár jeho suputníkov a blízkych málokto zo súčasnej 
generácie obyvateľov našej dediny poznal. Preto pre bližšie 
spoznanie jeho osoby uvediem čitateľom nášho štvrtročníka 
niekoľko údajov.
Narodil sa v chudobnej viacdetnej rodinke dedinského obuv-
níka v domčeku, ktorý dodnes stojí na rohu malej uličky 
„dolného konca“ (z okna autobusa som si práve všimol, že 
súčasný majiteľ ho po vydarenej renovácii ponúka na predaj). 
Približne od tohto miesta vtedajší školáčikovia so šlabikárom 
pod pazuchou začali tvoriť rad, ktorý sa postupne po celej 
hlavnej ulice až k bráne ľudovej školy pri kostole (žiaľ už 
zbúranej) rozrástol do silného ročníka „tridsiatnikov“. Tak 
nazýval správca školy p. Karol Vávro skupinu vyše 40 žiakov
(2 ročníkov okolo 30-tich rokov minulého storočia). Vďaka jeho 
ako aj ďalších pedagógov ( p. p. Vavrová Irena,  Čuboň Štefan
s manželkou Annou, bratov štefana a Imricha Mičekovcov) 
„vyšli“ z tohto žiackeho balíka prví „mešťankári“ a následne 
stredoškoláci a vysokoškoláci. Patril medzi nich aj Slávo 
Horváth, ako sme ho vtedy nazývali.
Slávo po skončení povinnej školskej dochádzky absolvoval
v roku 1 949 stredoškolské štúdium s maturitou na Učiteľskej 
akadémii v Trnave a vysokoškolské vzdelanie na Pedagogickej 
fakulte STU v Bratislave. Učiteľskú prax vykonával na základ-
ných školách v Pustých Úľanoch, v Kuchyni, v Malackách
a v Hrnčiarovciach. V roku 1963, kedy sa stal aj trvalým občanom 
Trnavy, začal vyučovať na Strednej priemyselnej škole a neskôr 
pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Filozofickej fakulte 
Univerzity sv. Cyrila a Metóda v Trnave. Okrem uznávanej 
pedagogickej činnosti bol veľmi aktívny v publikačnej
a verejno-prospešnej oblasti. Prihliadnuc k nadobudnutej 
kvalifikácii v slovenskom jazyku a dejepise spolupracoval
s Výskumným ústavom pedagogickým v Bratislave pri tvorbe 
učebných osnov pre stredné školy. Vydané učebnice 
slovenského jazyka s istými úpravami sú doposiaľ platné. Bol 
lenom výboru Združenia kresťanských pedagógov v Trnave
a jedným z lektorov publikácie Trnava a jej okolie. Sprevádzal 
návštevníkov pri obhliadkach historických a kultúrnych 
pamiatok mesta. Okrem príspevkov i pedagogickej tlači 
sporadicky publikoval aj poéziu a prózu (Tiež v našom 
časopise). V literárnej súťaži o Cenu slovenského učeného 
tovarišstva získal III. miesto za prózu v kategórii pokročilých. 
Podieľal sa na vyhotovení návrhov pamätných tabúľ
M. Schneidera Trnavského a J. Sambucusa. Niekoľko rokov 
pôsobil vo funkcii predsedu mestskej organizácie Slovenského 
zväzu záhradkárov, ktorá v tom období patrila medzi najlepšie
v okrese. Jeho znalosti a praktické skúsenosti v pestovaní 
ovocia a zeleniny vo vlastnej záhradke preukázal úspešne aj na 
každoročných okresných výstavách, začo obdržal aj vyzna-
menanie od Slovenského zväzu záhradkárov.
Týmto príspevkom o priereze plodného života zosnulého 
nášho rodáka Ladislava, som chcel nielen čitateľov Hornoore-
šana (ktorého aj on bol dopisovateľom), ale aj ostatných oby-
vateľov oboznámiť ako pamiatku od spolužiaka a dobrého 
kamaráta.

Rudo Mesíček

Paed. Dr. Ladislav Horváth (21.11.1928 – 22.05.2015)

papiera. Nazbierali sme 6300 kg. Najúspešnejších troch žiakov 
sme odmenili knižnými odmenami. Na prvom mieste s 319 kg 
sa umiestnila Natália Oravcová, na druhom mieste s počtom 
303 kg sa umiestnil Denis Vavro a tretie miesto obsadila 
Natália Mrázová s počtom 290 kg. 26 žiakov 1. stupňa a 10 
žiakov 2. stupňa si zahralo bowling a pochutilo na pizze u pani 
Kráľovičovej, ako odmena za nazbieraných viac ako 50 kg.
Dňa 26.6.2015 sa konalo v našej škole účelové cvičenie. 
Ďakujem všetkým vedúcim stanovíšť, aj z radov starých 
rodičov, ktorí odovzdali svoje poznatky a skúsenosti našim 
žiakom a prispeli k príjemnej atmosfére štvrtkového 
dopoludnia. Pri vyhodnotení účelového cvičenia sme 
odovzdali putovné poháre tretiakom a ôsmakom za 
dosiahnutie najvyššieho počtu bodov. V závere by som chcela 
popriať príjemný pobyt počas dovolenky žiakom, učiteľom
a všetkým zamestnancom kdekoľvek spolu s načerpaním 
nových síl a chuti do nového školského roka 2015/2016. 
Deviatakom želám, aby sa im v nových kolektívoch páčilo
a hlavne, aby svojím prístupom robili dobré meno našej škole.

Riaditeľka ZŠ s MŠ

Školský rok 2014/2015 je takmer za nami,
Pokračovanie zo strany 1
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Vážení čitatelia Hornoorešana, znovu sa Vám touto formou 

prihováram, aby sme spoločne zhodnotili akcie, ktoré pre Vás 

kultúrna komisia  v novom zložení poriadala počas minulých 

mesiacov pod vedením predsedu Vladislava Blaža.  

Ako každoročne je tradíciou oslavovať krásny sviatok 

Medzinárodný deň matiek v druhú májovú nedeľu. Nebolo 

tomu ani inak tento rok. KK v  spolupráci so starostkou obce

a ZŠ v Horných Orešaoch pripravila program na nedeľné 

popoludnie plné zábavy, tanca, básničiek v podaní našich 

ratolestí z MŠ a ZŠ v Horných Orešanoch. Spoločne sme sa 

stretli o 16,00 hod. v kultúrnom dome, aby sme potešili 

srdiečka každej mamičke a babičke. Samozrejme každá z nich  

bola odmenená  kvietkom. Spoločne sme strávili dve hodinky 

zábavy, aby sme si pripomenuli, že mama na svete je len jedna 

či už tá, ktorá dieťa porodí a vychová, alebo tá,  ktorá dieťa len 

vychová. Touto cestou ďakujeme všetkým účinkujúcim   

deťom a ich učiteľom, ktorí s nimi pripravili prekrásny 

program a Vám všetkým maminám. Ďalšou už tradičnou 

akciou je oslava MDD, ktorú každoročne KK taktiež pripravuje. 

Tento rok to bolo úplne super v spolupráci s DHZ v Horných 

Orešanoch, PZ z Trstína a novinkou bola spolupráca zo strany 

mladých SNS. Spoločné sobotné popoludnie v športovom 

areáli TJ sme sa všetci zišli, aby sme pripravili nádherný deň 

plný zábavy, súťaží a hier pre naše deti. Deti striekali ručným 

hasiacim prístrojom, súťažili na kolobežkách, hádzali lopty do 

vedierka, liezli tunelom, súťažili s loptičkami  a samozrejme sa 

vozili na policajných autách ako každoročne. Ihrisko bolo plné 

detí ako mravčekov. Strana mladých  zasa maľovala  na tváre 

detí rôzne motívy, či už zvieratká, kvietky a popritom dostávali 

vecné darčeky. Samozrejme za zdolanie všetkých súťaží boli 

odmenené aj kultúrnou komisiou, krásnou hračkou, občer-

stvením a sladkou odmenou. Novinou bolo aj to, že sme 

mysleli na naše mamičky a počas hier keď  sme sa venovali 

našim deťom, sa mohla každá mamička dať skrášliť našou 

vizážistkou Dáškou Demovou, ktorá sa počas celého dňa 

starala o mamičky a ich vizáž ako byť krásna o par minút. Dáška 

ďakujeme. Strana mladých v spolupráci s nami ponúkala 

občerstvenie pre deťúrence, ale nezabudla ani na rodičov. 

Chladením pivečkom sa mohol občerstviť každý dospelý 

človek a popritom si mohol vychutnať výborný gulášik, ktorý 

taktiež pre všetkých pripravila strana SNS. Spoločne sme 

Z komisie kultúry

strávili krásny deň detí. Samozrejme by som chcela poďakovať  

sponzorom a poriadajúcim tohto podujatia kultúrnej komisii a 

jej  predsedovi  Vladislavovi Blažovi a novozvoleným členom 

komisie, zvolenej vo voľbách na ďalšie 4 ročné obdobie. 

Poďakovanie patrí taktiež  OcÚ v Horných Orešanoch pani 

starostke Jarmile Petrovičovej a pracovníčkam OcÚ, členom 

DHZ v Horných Orešanoch, PZ Trstín pánovi riaditeľovi 

Ľubošovi Homolovi a príslušníkom PZ, ktorí sa zúčastnili, firme 

CBA Horné Orešany, majiteľovi baru na ihrisku a SNS .

Kultúrna komisia pri OcÚ v Horných Orešanoch pripravuje 

ďalšie  kultúrno-spoločenské podujatia pre našich občanov,

o ktorých Vás budeme dostatočne informovať prostred-

níctvom miestneho rozhlasu.

Katarína Pagáčová Uličná, členka KK

Kultúrna komisia pri obecnom úrade v Horných Orešanoch Vás  
pozýva na hudobné vystúpenie skupiny DUO JAMAHA, ktoré 
sa bude konať dňa 14.8.2015 (piatok) o 19,00 hod. v KD Horné 
Orešany. Cena vstupenky je 6,00 €/ osoba .Vstupenky budú
v predpredaji u pani Kataríny Pagáčovej/Uličnej / tel. kontakt 
0905/400 217, alebo na Obecnom úrade v Horných Orešanoch, 
tel. 033/5588 109, 308 predaj vstupeniek začne od 13.7.2015.

POZVÁNKA
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Hornoorešanské vŕšky v sobotu 27.6.2015 napísali už 
svoju 35. kapitolu. Aj tento rok sa na štart postavilo 
rekordné množstvo pretekárov. V hlavných kate-
góriách sa predstavilo celkom 328 pretekárov
a v žiackych kategóriách celkom 124 pretekárov.
V početnom štartovom poli sa nestratili ani domáci 
bežci. Preteky na upravenej 10 300m dlhej trati vyhral 
známy vytrvalec Pavol Bukovác s časom 35:53 a medzi 
ženami si prvenstvo vybojovala aktuálna slovenská 
reprezentantka Lucia Janečková kvalitným výkonom 
40:41. Prvenstvo spomedzi domácich vybojoval pre-
miérovo Rasťo Gajdoš pred Danom Medveckým 
aJánom Horváthom. V žiackych kategóriách sa presa-
dili aj mladí bežci z Horných Orešian. Na stupňoch 
víťazov 1.miesta vo svojich kategóriách obsadili  
Paulína Branišovičová  a Tamara Šafáriková. 2. miesta 
obhájili Gerda Blážová, Erik Babirát a Matej Hodulík. 
Natália Repová, Erik Drozda, David Kováč a Nina 
Lužáková sa vo svojich kategóriách umiestnili na 3. 
stupienku. Sme radi, že máme takú šikovnú mládež. 
Gratulujeme, len tak ďalej!
Aj tento rok sa diváci dočkali kvalitných súbojov
v obľúbenej súťaži  STRONGMAN . V seniorskej súťaži 
po nervy drásajúcom finálovom dueli medzi legen-
dárnymi družstvami Elektrikári a SKY High mali 
nakoniec navrch Elektrikári. 
Podujatie moderoval Peter MANO Tomič, večer 
všetkým zúčastneným spríjemnila hudobná skupina 
TOP. Organizátorom z BK Viktoria najviac robilo vrásky 
počasie, ktoré akoby sa zahrávalo, ale nakoniec 
nesklamalo a hoci trošku popršalo počas žiackych 
behov, nakoniec sa umúdrilo a až do samotného 
záveru podujatia bolo príjemné. Skvelú atmosféru

počas celého dňa umocnilo množstvo fanúšikov
a divákov, ktorí prišli a podporili toto najväčšie bežecké 
podujatie v okolí. Aj touto cestou sa chcú organizátori
z BK Viktoria poďakovať úplne všetkým, ktorí prispeli
k tomu, aby sa aj 35. ročník zapísal do histórie ako skvelý 
a veľký. Vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom  (aj členom 
organizácií) a rovnako tak aj divákom pri trati, fanúšikom 
na štadióne, proste úplne všetkým. Bez Vás by vŕšky 
neboli tak úspešné a známe . V sobotu bolo na ihrisku TJ 
Iskra  cítiť, že Horné Orešany sa v tento deň skutočne 
spojili pre skvelú vec. Teší nás, že s hrdosťou môžeme 
povedať, že Hornoorešanké vŕšky reprezentujú našu 
obec na vysokej úrovni a vďaka vŕškom našu obec 
spoznáva čoraz viac ľudí, ktorí sa u nás cítia skvelo. Toho 
dôkazom je aj množstvo článkov v novinách s pozitív-
nymi ohlasmi bežcov zo všetkých kútov Slovenska, 
reakcie na sociálnych sieťach, ale aj  atmosféra na celom 
podujatí až do samotného záveru v nočných hodinách. 
Veľmi nás povzbudzujú slová chvály od zúčastnených. Za 
všetky spomeniem  názor čerstvého sedemdesiatnika 
Karla Karasa z Hodonína, ktorý povedal, že preňho je 
Memoriál Františka Hečka srdcová záležitosť, ktorú si 
nenechá ujsť, a vracia sa sem rád každým rokom. To je tá 
najväčšia pocta pre organizátorov. Je to ale  zároveň aj 
záväzok do ďalších rokov, aby myšlienka troch 
zakladateľov-Františka Hečka, Vladimíra Brestovan-
ského a Jaroslava Lieskovského žila ďalej a šírila dobré 
meno celej obci. 

             Vladislav Blažo, BK Viktória

Beh „ Cez hornoorešanské vŕšky – Memoriál Františka Hečka“ opäť rekordne

foto:  www.leteckezabery.eu
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Hornoorešanská betónovačka

Nadšenci amatérskeho stolného tenisu zorganizovali 2. mája 

ďalší, v poradí 3. turnaj neregistrovaných hráčov v stolnom 

tenise pod názvom „Hornoorešanská betónovačka“. Po 

úspešne zorganizovaných dvoch turnajoch v roku 2014 sme 

opäť privítali v miestnom KD rekordný počet hráčov zo 

širokého okolia. Už takmer dva mesiace pred turnajom bolo 

prihlásených 64 hráčov, čo je maximum hráčov, ktorých sme 

schopní v KD kvôli obmedzeným priestorom zvládnuť. 

Nakoniec ich bolo 63, jeden hráč tesne pred turnajom 

odstúpil.

Všetci účastníci boli rozdelení do 8 skupín – v každej skupine 

bolo po 8 hráčov, kde hrali medzi sebou systémom každý

s každým. Nový systém umožnil všetkým hráčom základných 

skupín postúpiť do vyraďovacích súbojov. Tu sa už však hralo 

K.O. systémom a porazených čakala cesta domov. Po 

desaťhodinovom maratóne si odvážajú prvé tri miesta 

Amatéri z Bachovej BA – 1. Just Boris, 2. Vanek Richard ml.,

3. Vanek Richard st. a na 4. mieste sa umiestnil Porubčan 

Miroslav (Dolné Dubové). Počas turnaja si prišli na svoje

i priaznivci ľadového hokeja, ktorí mohli popri stolnom tenise 

sledovať i zápas MS – Slovensko – Dánsko. Vydarené podujatie 

zakončila tradičná „tlačová konferencia“, kde si účastníci 

posedeli na záver turnaja v priateľskej atmosfére pri pivku či 

pohári dobrého vínka.  

Ďakujem Obecnému Úradu za poskytnutie priestorov

a miestnemu STK Elastik za poskytnutie technického 

zabezpečenia. Bez ich podpory by sa turnaj nemohol 

uskutočniť. Ďakujem aj dobrovoľníkom a kamarátom, ktorí 

nezištne podali pomocnú ruku. Ešte raz vďaka všetkým ...

Life Star Emergency

Z á c h r a n n á  s l u ž b a  L i f e  S t a r  
Emergency, s.r.o. v spolupráci
s  O p e r a č n ý m  s t r e d i s k o m  
Záchrannej zdravotnej služby SR 
organizovala 9.6. 2015 v našej obci
I. ročník súťaže posádok Rýchlej
zdravotnej pomoci - Life Star Wars 2015. Súťažilo sa na dvoch 
trasách, desiatich stanovištiach v Horných Orešanoch
a  Lošonci.

Foto: Ing. Marek Boháček
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Vážení športoví priatelia, skončil sa futbalový kolotoč 
ročníka 2014/15. Celkové hodnotenie by som rozdelil 
do troch bodov:
1. minulosť: po zmene trénerov u dorasteneckého
a mužského tímu sa viac ako pozitívne prejavila hlavne 
dochádzka na tréningové jednotky aj účasť doras-
tencov, keď celková účasť sa pohybovala v prvých
2-mes. od 15 do 20 chlapcov. Viacerým chlapcom zo 
žiackeho a dorasteneckého tímu sme vybavili 
„striedavý štart“, aby sme ich mohli využiť pre štart
v dvoch kategóriách – žiaci/dorast a dorast/muži. 
Viacerí z nich si túto možnosť vážili a svojimi výkonmi 
ukázali spoluhráčom ale aj fanúšikom, že vek v tomto 
prípade nie je úplne rozhodujúci. Je to pozitívny signál 
do budúcnosti z hľadiska doplnenia mužstva dorastu
a mužov, nakoľko situácia v tomto smere je vážna. 
Pozitívom pre náš klub a našu je obec je konštatovanie, 
že po jarnej časti sme dokázali udržať naše mužstvá na 
miestach zaručujúcich účasť  aj v budúcom ročníku
v tých istých ligách: žiaci IV. liga / dorast V. liga /A-
mužstvo V. liga.
2. súčasnosť: po zasadnutiach rady klubu konaných 
19.6. a 21.6. 2015, ponúkli viacerí funkcionári abdiká-
cie na svoje funkcie – predseda/tajomník/vedúci A-
mužstva ... Príčiny boli jednoznačné a spoločné: nie je 
pre koho, nie je prečo, nie je dôvod, nie je s kým...
A prečo ? Hovorí sa, že 100-krát opakovaná lož sa stáva 
pravdou, aj v tomto prípade platí na 100%. Naši 
spoluobčania, fanúšikovia, sponzori a dokonca aj 
bývalí funkcionári sú zásobovaní informáciami o na-
šom klube TJ ISKRA a ich členoch, ktoré sa nezakladajú 
na pravde a nemajú nič spoločné s realitou. No 
bohužiaľ, členovia výboru nemajú naozaj časový 
priestor na to, aby chodili od domu k domu a vysvetľo-
vali našim spoluobčanom a fanúšikom, kde naozaj 
hľadať skutočnú pravdu. Nastal čas, aby sa ju ľudia 
dozvedeli a veci sa vysvetlili . 
Len ako ?:
-vo forme buletínu? - ten si v momentálnej finančnej 
situácii nemôžeme dovoliť 
-cez web ?-dozvie sa to iba časť fanúšikov a spoluo-
bčanov
-prostredníctvom verejnej schôdze ? – ľudia nechodia 
ani na verejnosti prístupné zastupiteľstvá OcÚ
-cez Hornoorešan?-tu v rubrike šport nie je taký 
priestor
Tak ako teda ? - budeme aj naďalej iba makať, mlčať, 
zháňať hráčov, trénerov, finančné prostriedky, sponzo-
rov a zvelaďovať športový areál, ktorý slúži pre všet-
kých spoluobčanov bez rozdielu veku na ich kultúrne 
vyžitie.

Futbalový kolotoč

-a spoluobčania nás budú aj naďalej súdiť  podľa slov 
niekoho?
-alebo podľa našich skutočných činov a skutkov 
videných reálnymi očami v areáli TJ ISKRA ? 
3.budúcnosť: je viac ako otázna i napriek tomu, že po 
viachodinovom zasadnutí rady klubu TJ sa výbor aj za 
účasti viacerých hráčov rozhodol pre prihlásenie
A-mužstva do V. ligy, z čoho vyplýva povinnosť založiť 2-
mládežnícké mužstvá, kde prichádza ďalší kameň úrazu 
a to v podobe založenia družstva žiakov, príp. príprav-
ky... Novodobý trend počítačov/tabletov a telefónov, 
bohužiaľ zasiahol aj našu obec a obral nás o ďaľších 
potencionálnych mladých futbalistov i napriek viace-
rým prísľubom typu (začnem, nabudúce už prídem, 
minulý týždeň som bol chorý)... Ak naše deti nebudú 
mať podporu v rodine pre „šport“ ako taký – tak 
funkcionári môžu využiť už len 2-možnosti:
- smutne skonštatovať zánik futbalu v obci
- zvážať chlapcov z detských domovov (kde už ich je tiež   

nedostatok resp. nemajú záujem)
Čo dodať na záver :
Najbližšie týždne ukážu či budeme môcť privítať našich 
verných fanúšikov v areáli TJ ISKRA od novej sezóny, 
ktorá sa začína v auguste. Viaceré mužstvá v regióne ani 
neprihlásili svoje mužstvá do súťaží (IV. liga-Modranka, 
VI. liga-Jalšové...), nakoľko aj podľa nových pravidiel SFZ 
pre ročník 2015/16, ktoré sú pre viaceré kluby likvi-
dačné(vrátane našej TJ), to nedokážu zvládnuť buď 
finančne alebo hráčsky. Jednotlivé súťaže nedokážu 
naplniť počet 16-mužstiev a tak sa stávajú 
nezaujímavými a dá sa povedať  neregulárnymi. Kluby 
nejavia záujem o postup do vyšších súťaží, nakoľko sú si 
vedomé  enormne zvýšených finančných nákladov a tak 
môžeme s poľutovaním postupne konštatovať, že nie je 
o čo hrať, s kým a veľa krát ani pre koho...
Všetkým hráčom, trénerom, sponzorom, fanúšikom, 
funkcionárom a ľuďom starajúcim sa o krásu  areálu TJ 
ISKRA sa chcem úprimne poďakovať. Veľké poďako-
vanie patrí aj tajomníkovi TJ p. Ing. Michalovi Straškovi, 
ktorý bol veľmi platný pri zavádzaní ISSF systému
v našom klube, komunikácii so ZSFZ, ObFZ a SFZ. Bol aj 
nenahraditeľnou súčasťou všetkých podujatí, ktoré 
organizovalo občianske združenie TJ ISKRA od jeho 
nástupu do funkcie: Internacionáli Česko-Slovenska, 
ISKRACUP 1.2.3. ročník, 85.výročie organizovanej 
telovýchovy v našej obci... Na svoju funkciu abdikoval
z dôvodov, ktoré som už v predošlých riadkoch 
spomínal. 

M. Zachar, predseda TJ
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Dobrý deň vážení  športoví  priatelia,
Moje pôsobenie v TJ ISKRA Horné Orešany sa začalo 
telefonátom od M. Zachara do práce v r. 2011. Ponúkal 
mi lukratívnu pozíciu vo vedení firmy so sídlom priamo 
v obci Horné Orešany. Ako náhle mi povedal aj ponú-
kaný plat (60min/hod), už som vedel  ktorá bije!!! Išlo 
o pozíciu tajomníka TJ ISKRA Horné Orešany. „Lákavá 
ponuka!!!“, povedal  som si. Po chvíľke váhania som
s návrhom  súhlasil. Videl som to ako možnosť rozvoja 
práce s ľuďmi rôznych vekových kategórií (pracovníci 
futbalových zväzov, výbor TJ ISKRA HO, A-mužstvo, 
dorast, žiaci). Po oficiálnom nástupe na pozíciu bolo 
nutné sa v čo najkratšom čase zorientovať v jednot-
livých normách, stanovách, regulách slovenského 
futbalu.
V roku 2013 prišiel do slovenského futbalu nový 
projekt - Informačný Systém Slovenského Futbalu 
(ISSF). Základným kritériom bolo zvoliť osobu 
zodpovednú za správu tohto systému v klube. Vzal som 
na seba aj túto úlohu - klubový ISSF manažér. Úvodom 
bolo nutné sa zúčastniť základných školení práce so 
systémom, naštudovať manuály, pozrieť videá s ná-
vodmi na prácu a priebežne v systéme pracovať- 
registrácie hráčov, žiadosti o nové reg. preukazy. Počas 
nábehového a testovacieho obdobia som riešil rôzne 
nedostatky so správcami ISSF zo SFZ. Postupne 
prichádzali nové a nové pokyny na doladenie systému 
a pridávali sa ďalšie funkcie do systému. V súčasnosti  
ISSF umožňuje zadávať a riešiť viacero úkonov - 
registrácia hráča, žiadosti o NOVÉ reg. preukazy pre 
aktívnych hráčov klubu, žiadosti o reg. preukazy členov 
klubu, žiadosti o transfery, podnety na komisie, 
riešenie ustanovení, vytváranie družstiev na sezónu, 
vytváranie ročných súpisiek, zriadenie tímových ma-
nažérov, registrácia trénerov a taktiež písanie zápisov. 
Nábeh na systém bol postupný čo do obsahovej 
stránky, tak aj počtu líg SFZ. Náš klub kompletne prešiel 
na systém v júli 2014. Všetci aktívni hráči museli mať 
NOVÉ reg. preukazy, transfery už boli možné len cez 
ISSF, bolo treba zadať súpisky pred začatím sezóny a zá-
pisy majstrovských zápasov sezóny  všetkých tímov 
klubu sa písali do ISSF. 
Počas môjho pôsobenia v TJ ISKRA sme mali zriade-
ných aj viacero tímových manažérov ISSF (Miroslav 
Benovič, Jaroslav Zachar ml., Dušan Blažo ml., Mário 
Novák, Marián Zachar) Všetkým tímovým manažérom 
chcem touto cestou poďakovať za pomoc pri zápisoch 
pred zápasmi a iných čiastkových úkonov, keďže mali 
len obmedzené práva na úkony.
Čo ešte dodať? Momentálne mám už 2 roky prácu, 
ktorá si minimálne počas týždňa vyžaduje pôsobenie
mimo obce. Z vlastných skúseností viem, že pozícia 
tajomníka a ISSF manažéra je v súčasnej dobe 

Slovo dávame už abdikovanému tajomníkovi TJ

moderných technológií (smartphon, tablet, internet...) 
možná zastávať čiastočne aj na diaľku. Verím, že výbor 
klubu nájde za mňa adekvátnu náhradu v čo najkratšom 
čase. 
Záverom by som sa chcel poďakovať za spoluprácu 
všetkým dobrovoľníkom z výboru TJ ISKRA, hráčom za 
obetavosť a fanúšikom za nekonečnú podporu a ocene-
nie práce dobrovoľníkov výboru TJ ISKRA Horné 
Orešany . 

Ing. Michal Straška

Od vzniku prvého oficiálneho webu ubehlo vyše päť rokov. Nie 
je to až tak veľa, no vo svete informačných technológií a webu 
je to už poriadne dlhá doba. Obecný web sa teda dočkal 
kompletného redizajnu.

Samozrejme, nemenil sa len grafický vzhľad, ale pribudli aj nové 
sekcie, podstránky a funkcie.

Určite treba spomenúť vyhľadávanie na stránke. Stačí zadať 
kľúčové slovo a v jednom okamihu máte prehľadaný celý web. 
Vyhľadávate tak v textových informáciach, aktualitách, fotoga-
lériach, súboroch...

Ďalšou zmenou a úplne novou sekciou je kalendár akcií a 
podujatí. Na jednom mieste tak môžete nájsť všetko, čo sa deje 
v obci. Nájdete tu termíny kultúrnych a športových podujatí, 
dátumy mobilných odberov krvi, termíny zasadnutia 
obecného zastupiteľstva. Keďže nezabúdame na životné 
prostredie, v kalendári nájdete aj termíny vývozu 
separovaného dopadu. Organizácie, združenia a kluby môžu 
svoje aktualizované informácie, pozvánky a fotografie z akcií 
posielať na admin@horneoresany.sk.

Veľkou zmenou je členenie hlavného menu stránky. Všetky 
položky sa nachádzajú pod tromi hlavnými tlačidlami a to 
„Obec, Občan, Návštevník“. Po jednom kliknutí tak naraz vidíte 
celú sekciu. Pribudla tiež rýchla navigácia a ikonky k najnavšte-
vovanejším častiam stránky v ľavom stĺpci.

Ideme s dobou a keďže dnes je už vyše 35% návštev na web z 
mobilných zariadení, má nový web responzívny dizajn. Stránka 
je teda vhodná aj pre mobilné zariadenia ako mobily a tablety.

Aby ste mali všetky informácie na dosah, pribudla RSS čítačka 
a tiež okrem Facebooku aj Twitter účet.

horneoresany.sk v číslach

Za rok 2014 bolo na webe zaznamenaných 67 622 návštev, 
ktoré si spolu zobrazili až 161 640 stránok. Priemerne za jednu 
návštevu strávili na webe minútu aj 55 sekúnd. Aktuálne sa na 
webe nachádza 2384 fotografií v 51 galériach, 385 aktualít

a 119 textových podstránok.

                                                                                   Ing. Marek Boháček

Nový web horneoresany.sk
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Evidencia obyvateľov

50 rokov
Pavol Kožuch

Ľubica Cisárová
Daniel Hrebíček
Jana Maštalírová

Miroslav Némethy
Igor Vahančík

František Volek

70 rokov
Cecília Danišová
Milan Longauer

80 rokov
Anna Rábarová

60 rokov
Pavol Benovič

Juraj Cisár
Mária Denkocyová
Zuzana Gažovičová

Jozef Janíček
Anna Mesíčková

Mgr. Anna Rábarová
Mária Štibraná

Eva Šajbidorová
Mária Štefaničková

Helena Štibraná

Jubilanti

90 rokov
Cyril Čačka

Občianske združenie Lomoz srdečne pozýva všetkých 

občanov na premietanie dvoch celovečerných filmov, 

„Podfukári“ a „Rivali“, ktoré sa uskutoční dňa 25. júla 2015, to 

je v sobotu, o 20 hodine 30 minúte v areáli ihriska v Horných 

Orešanoch. Bližšie informácie môžete nájsť na webových 

stránkach združenia a plagátoch.

LOMOZ o.z.

Ing. M. Novák, CSc., J.Petrovičová, M. Zachar

pre klavír a spev  zozbieral: Ing. F. Vavro

V orešanskem kostelíčku, orešanský vŕšek holý. Tieto skladby 

pozná snáď nie len každý orešanec, ale aj celé okolie. No asi už 

málokto vie, že orešanských piesní je až jedenásť. Teda aspoň 

toľko sa podarilo vyzbierať pánovi Františkovi Vávrovi. Doba je 

rýchla, časy sa menia, slová sa vytrácajú. Aby sme na tieto 

krásne piesne, ktoré si spievali celé generácie nezabudli 

vytvorili sme túto rubriku. V každom čísle vám prinesieme 

jednu z týchto piesní.  Muzika hraj!

„Orešanské pesnyčky v nárečí“
Piesne z Horných Orešian

Nebudem v Orešanoch - čardáš

1. Nebudem, ne-bu-dem v Oreša-noch bý-vat
   Lebo mi nedajú g Aničke chodzí-vat. Chodzí-vat.

2. G Aničke chodzívat, s Aničku sa lúbit,

   Neskor dodržávat aj manželské sluby.

3. Nedajú, nedajú, nech si ju nechajú

   Do Lošonca zájdem, tam si dzífča nájdem

4.  Pekné modrooké s belavýma vlásky,

 Aby ste vedzeli, že to bolo z lásky.
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