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Nepredajné

v  tejto hektickej a uponáhľanej dobe si pomaly 
neuvedomujeme, že sa nezadržiteľne blížia najkrajšie 
sviatky roka VIANOCE. Vianočný čas pre nás všetkých 
kresťanov je sviatok, kedy sa stretávajú rodiny, priatelia a 
známi. V tomto roku si taktiež pripomíname 20. Výročie 
vzniku SR. V krátkosti Vás chcem informovať o aktivitách 
obce za posledný štvrťrok a následne čo by sa malo 
realizovať v roku 2014.
Ukončili sme rekonštrukciu domu smútku, čo sa týka 
vonkajších úprav a súčasne sme pri tejto investičnej akcii 
upravili spevnené plochy okolo domu smútku, osvetlenie
a prekládku prívodného káblu do domu smútku, nakoľko 
nám tento prechádzal cez jednotlivé hrobové miesta. Touto 
prekládkou sme vytvorili ďalších 8 pohrebných miest. 
Mnoho občanov obce sa sťažuje na mňa, ako starostu obce, 
na obecný úrad a obecné zastupiteľstvo, prečo obec predala 
prístupovú komunikáciu ku kaplnke aj s kaplnkou, ktorá sa 
nachádza na ceste do Lošonca. Uvedenú nehnuteľnosť, 
ktorej súčasťou je aj prístupová komunikácia kúpila 
súkromná osoba nie od obce, nakoľko obec Horné Orešany 
n e b o l a  v l a s t n í k o m  u v e d e n e j  n e h n u t e ľ n o s t i .
V novembri obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce 
na rok 2014, kde sú vyšpecifikované jednotlivé aktivity, čo 
sa týka kapitálových výdavkov. Samozrejme tak ako každý 
rok sa budeme snažiť získať finančné prostriedky na 
realizáciu rôznych investičných zámerov na zveľadenie  
obecného majetku a zlepšenia životného prostredia, 
prípadne i ochrany obecného majetku. Taktiež OZ 
prerokovalo „Potvrdenia o cene“ vodného a stočného pre m. 
č. Majdánske, vydaného Úradom pre reguláciu sieťových 
odvetví. (ďalej len URSO ) Maximálna cena za výrobu
a dodávku pitnej vody bola potvrdená ÚRSO vo výške

3 1,306 €/m a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 
3verejnou kanalizáciu 2,840 €/m . OZ schválilo cenu 

3 3vodného vo výške 1,000 €/m a stočného 2, 840 €/m , 
nakoľko obec rozúčtováva len skutočné náklady za vývoz
a čistenie odpadovej vody v ČOV Chemolak, a.s. Smolenice. 
Vážení občania, obec sa snaží zabezpečovať zdravotnú 
starostlivosť tak ako ste boli v minulosti zvyknutí, čo sa týka 
všeobecného lekára a stomatológa. OZ schválilo
a doporučilo uzatvoriť zmluvu s MDDr. Baranovičovou 
(stomatologičkou) v roku 2012. Nakoľko  sa množia 
sťažnosti od občanov a taktiež sme boli upozornení aj na 
sťažnosti občanov, ktoré boli zaslané na  VÚC v Trnave, OZ 
odporučilo starostovi obce vypovedať zmluvu s MDDr. 
Baranovičovou, z dôvodu nedostatočnej stomatologickej 
starostlivosti. 
Vážení občania, prajem Vám hodne zdravia, šťastia, 
božského požehnania a príjemné prežitie vianočných 
sviatkov v kruhu Vašich najbližších.

Bc. Ján Kormúth, starosta obce

Vážení občania
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Myšlienkou nás všetkých je, aby sme sa stretávali, tolerovali, lebo 

nikdy nevieme či nám osud dopraje stretnúť sa aj na budúce. Leto 

ba aj jeseň je za nami, už len spomíname na teplé letné slniečko, 

ktoré sme si užívali v Dunajskej Strede. Turistický zraz, ktorý sa 

konal v Horných Orešanoch. Turistického zrazu sa zúčastnili 

dôchodcovia z celého okresu v počte 432. Zastavme  sa pri tomto 

čísle, ktoré nie je malé. A napriek tomu, že osveta cestou rozhlasu 

bola veľmi dobrá prišlo iba 25 členov. Myslím si, že to bolo 

vydarené podujatie. Treba spomenúť, že sme sa zúčastnili 

športových hier – celookresných vo Voderadoch.

V mesiaci október sme slávili v prvú októbrovú nedeľu. Posedenie 

sa nieslo v dobrej nálade o ktorú sa postaral Vladko Halenár, ktorý 

nám zaspieval veľa piesní blízkych nášmu srdcu a k našej mladosti. 

Pri dobrom jedle a občerstvení sme sa zabavili  do večera.

V mesiaci november sme zorganizovali súťaž v hre „BOWLING“

u Kraľovičových. Po vlaňajšej skúsenosti, posedenie a súťaž boli 

skvelé, zúčastnilo sa 30 ľudí. Dobré vínko a príjemné posedenie sa 

nieslo do neskorých večerných hodín. Treba sa poďakovať 

majiteľom v Bowlingu za to , že nám poskytli rôzne zľavy.

Prichádza mesiac december a s ním najkrajšie sviatky roku, 

narodenie Ježiška. Vychutnajte si čaro Vianoc, prežite veľa 

duchovna, nech každý z Vás v týchto dňoch pocíti čaro radosti, 

dobra a lásky.

Prajem Vám veľa zdravia, radosti a spokojnosti v rodine.

Pokoj v duši, lásku v srdci. A keď na konci roka pri tichej modlitbe 

sme si spomenuli na prežitý rok 2013, prajem Vám, aby ste ho 

mohli ako dobrý, so spomienkou na svojich rodných, ktorí Vás 

sprevádzali Vašim životom.

Janka Boháčková, predsedkyňa  JDS

My máme ešte svoje plány
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Vianoce klopú na dvere

Vyznamenaní hasiči
Zase a znova v očakávaní príchodu Vianoc. Starí, či mladí, 

dospelí, či deti všetci sa pripravujeme na blížiace sa sviatky. Zhon 
po nákupných centrách sa prelína s vianočnými melódiami
a koledami, všade vianočná výzdoba, cítiť vianočnú atmosféru.
Tá vládne aj v našej škole. Vyzdobené triedy, chodby a aktivity 
žiakov v duchu Vianoc.  Zvlášť deti z ŠKD si pochutnali na pečených 
oblátkach, ktoré si spolu s pani Teréziou Oravcovou osobne 
pripravili. K duchu Vianoc prispelo aj pečenie a výzdoba 
medovníčkov, ktoré si deti napiekli pod skúseným dohľadom pani 
Jozefíny Križanovej. Mikuláš si už splnil svoju povinnosť, obdaril 
všetky školské deti a zavítal aj do škôlky. Veľkí žiaci už dostali aj dar 
od vedenia školy – nové skriňové šatne. Už sa stihli aj nasťahovať. 
Tešíme sa, že sme odbúrali neporiadok v bývalých šatniach
a pevne veríme, že sa nám papuče nebudú pravidelne strácať.
       Tieto dni patria k finišujúcim dňom prípravy programu na našu 
tradičnú Vianočnú akadémiu spojenú s vianočnými predajnými 
trhmi. Bude sa konať 19.12. 2013 o 15.00 hod. v KD. Chcem Vás čo 
najsrdečnejšie pozvať, aby sme si spolu s Vami popriali pokojné 
prežitie Vianoc, plné lásky a porozumenia. Máme sa na čo tešiť!
     Na Vianoce myslíme na tých, na ktorých nám naozaj záleží. 
Tiché vianočné priania  môžeme pošepkať do zimného vánku
a ten ich roznesie do všetkých kútov ľuďom dobrej vôle a k našim 
blízkym. Jedno malé prianie zaletí aj k Vám. 
          
Krásne a zasnežené Vianoce prajú deti a zamestnanci ZŠ s MŠ.

6. decembra 2013 sa konalo posledné 
tohtoročné zasadnutie obecného 
zastupiteľstva, na ktorom starosta obce 
Bc. Ján Kormúth po predchádzajúcom 
schválení Obecným zastupiteľstvom 
Horné Orešany odovzdal vyznamenania
 I.,II. a III. stupňa viacerým členom Dobrovoľného hasičského zboru 
Horné Orešany za pomoc pri živelných pohromách, záplavách
a záchranách ľudských životov. Tieto ocenenia udelilo Obecné 
zastupiteľstvo v Horných Orešanoch dobrovoľným hasičom v roku, 
kedy si celá naša obec pripomenula výročie 100. rokov od založenia 
DHZ Horné Orešany. 

Vyznamenania dostali:

I. stupňa: Ján Blažo, Peter Moravčík

II. stupňa: Rudolf Lisický

III. stupňa: Karol Bednár, Boris Blažo, Mgr. Libor Blažo, Maroš 
Burský, Jozef Daniš, Viliam Griflík, Ľuboš Chrvala, Mgr. Martin 
Korch, Miroslav Petrovič ml., Miroslav Petrovič st., Ľuboš Vykydal.

100

Oceneným srdečne blahoželáme a Dobrovoľnému hasičskému 
zboru v Horných Orešanoch želáme do ďalšej storočnice veľa zdaru 
pri pomoci blížnym a rozvoji dobrovoľného hasičstva v našej obci.

Mgr. Martin Korch, šéfredaktor
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Naši stolnotenisti

1.liga mužov – tabuľka po jesennej časti

1. Druž. Hont. Trsťany A 11 10 1 0 103:51 42
2. Polstrav Bystričany A 11 10 0 1 110:44 41
3. Interspead N.Zámky A 11 8 2 1 112:42 37
4. Ivanka pri Dunaji A 11 7 1 3 87:67 33
5. ŠKST FEROMAX Ba B 11 6 1 4 84:70 30
6. STK Rybník A 11 6 1 4 79:75 30
7. ŠK ŠOG Nitra B 11 4 2 5 78:76 25
8. STK MACO Trnava A 11 3 2 6 64:90 22
9. STK Senec A 11 3 1 7 63:91 21
10. Elastik H. Orešany A 11 2 1 8 62:92 18
11. STK PC Trenčianska Teplá A 11 1 0 10 49:105 14
12. TJ Trnovec A 11 0 0 11 33:121 11

V      R     P           Skóre        Body

V sobotu 7.12. 2013 sme odohrali stretnutia záverečného kola 
jesennej časti. S Polstravom Bystričany sme prehrali 6:8
a s Trenčianskou Teplou vyhrali 8:6. S Trenčianskou Teplou sme
boli úspešný vďaka dobrému výkonu Marcela Rábaru. Bol úspešný 
vo všetkých stretnutiach. Odvety začíname 18.1.2014 s Trnavou. 
Stretnutie sa odohrá v Horných Orešanoch.

Výsledky našich mladých hráčov na celoslovenských turnajoch 
jednotlivcov. 

Kategória : Dorastenci
Marcel Rábara
Valaliky 29.8. 2013, počet hráčov 95, umiestnenie 11
Kežmarok 30.11. 2013, počet hráčov 109, umiestnenie 21

Lukáš Krupanský
Valaliky 29.8. 2013, počet hráčov 95, umiestnenie 49
Kežmarok 30.11. 2013, počet hráčov 109, umiestnenie 33

Kategória : Mladší žiaci
Peter Varga
Čadca 21.9. 2013, počet hráčov 79, umiestnenie 25
Košice 24.11. 2013, počet hráčov 90, umiestnenie 43

OPEN TURNAJ BA/TT regiónu
Peter Varga
Starší žiaci, Moravský Sv. Ján, 8.12.2013, počet hráčov 62 , 
umiestnenie 9
Mladší žiaci, Moravský Sv. Ján, 27.10.2013, počet hráčov 58 , 
umiestnenie 9
Koniec roka 2013 bude opäť patriť stolnotenisovému turnaju pre 
neregistrovaných hráčov z Horných Orešian. Bude to už šiesty 
ročník pod našou záštitou. Slušný počet účastníkov z pred-
chádzajúcich rokov, výborná atmosféra a kvalitné športové 
výkony  predpovedajú aj pre tento ročník krásny športový zážitok. 
Turnaj sa uskutoční dňa 28.12. 2013 (sobota) v KD Horné Orešany. 
Presné inštrukcie sú na webovej stránke našej obce. 
Týmto Vás všetkých  pozývame a tešíme sa na Vašu účasť!

Všetkým spoluobčanom želáme šťastné a veselé Vianoce plné 

radosti, rodinnej pohody, šťastia, zdravia, lásky a veľa úspechov

 v novom roku.

Kučera Igor

Dobrá hudba a voňavé koláče – aj to je adventný čas v Horných 
Orešanoch.
V sobotu 14. decembra naplnili našu obec dve adventné vône – 
sladká vôňa orechov, vanilky a škorice a tajomná vôňa hudby.
V kultúrnom dome sa totiž konal prvý ročník „Koštofky vánočných 
orechových pocherajóv“ a hneď po ochutnávke, náš Orešanský 
kostelíček privítal hostí zo širokého okolia na druhom ročníku 
Adventného koncertu detskej ľudovej muziky FidliCanti. 
Už od rána sa šikovné gazdinky s koláčmi ponáhľali do kultúrneho 
domu, aby tu vystavili orechové dobroty od výmyslu sveta. Máme 
veľkú radosť, že hneď na prvom ročníku sa zúčastnilo 40 gazdiniek. 
Jeden koláč k nám doputoval dokonca zo zahraničia – súťaže sa 
zúčastnili aj naši priatelia z Bulharska. Koláče, zákusky - skrátka 
„pocheraje“ boli také krásne a také lahodné, že by si každý jeden
z nich zaslúžil víťazstvo. Bohužiaľ, pravidlá sú nekompromisné, 
vyhrať mohli len tri. Najviac hlasov od ochutnávačov a milé ceny 
od FidliCantov teda získali:
1. miesto: Katarína Rosinová z Trnavy
2. miesto: Eva Chrvalová
3. miesto: Petra Ružičková
Malú pozornosť si odniesol aj jeden vylosovaný ochutnávač. Tento 
raz sa šťastie usmialo na hosťa z Bolerázu, pána Pobieckého.
Všetkým gazdinkám za ich ochotu a úžasné koláče zo srdca 
ďakujeme. 
Hneď po ochutnávke zazneli prvé tóny adventného koncertu. 
Tento rok prijali naše pozvanie hostia z Boleráza, Červeníka, zo 
Smoleníc, z Budmeríc, Košolnej a zo Suchej nad Parnou. Každý 
súbor priniesol do Orešian svoju jedinečnosť a neopakovateľnú 
atmosféru, takže sa dobrá hudba ozývala z kostola až do 
neskorého večera. Koncert sme ukončili radostnou udalosťou -  
predstavením prvého CD FidliCantov a CD Záruby známym 
odborníkom na folklór pánom Samuelom Smetanom z RTVS, ktorý 
si s nami aj zahral pieseň „V Orešanském kostelíčku!“.
V mene FidliCantov by som rada z celého srdca poďakovala ženám 
z jednoty dôchodcov, dobrovoľníkom a inšpicientom, ktorý nám 
venovali veľa času a svojho talentu, pánovi dekanovi Petrovi 
Šimkovi, pánovi kostolníkovi Zacharovi, pani Križanovej
a Štefaničkovej, obecnému úradu a všetkým, ktorí nám akokoľvek 
pomohli. Aj vďaka vám si deti konečne zahrajú na vlastnej basičke. 
Aj vďaka vám môžu FidliCanti naďalej reprezentovať svoje 
milované Orešany po celom Slovensku. Lebo, hoci úspech
u „cudzích“ veľmi teší, oveľa sladšia je pre naše deti podpora od 
svojich, ktorú sme tretiu adventnú nedeľu naozaj pocítili. 
Najkrajšie bolo, že sa spojili viaceré organizácie, všetky generácie, 
že sme na chvíľu vymenili pohodlie obývačiek, aby sme spolu 
prežili jeden čarovný adventný podvečer na sklonku roka. Už teraz 
sa tešíme na budúci ročník .
Detská ľudová muzika a Občianske združenie FidliCanti zo srdca 
vinšujú všetkým ľuďom dobrej vôle požehnané Vianoce a šťastný 
nový rok!

Andrea Gregušová, FC

FidliCanti
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VIKTORKA bilancuje

 Čas vianočný je tu a ruka v ruke s ním aj koniec roka a príchod 
roka nového. Dovoľte, aby som v mene bežeckého klubu Viktoria 
Horné Orešany  poďakoval všetkým Vám za priazeň, ktorú nám 
počas roka prejavujete. Ďakujeme za pomoc, na ktorú sa  
ka žd o ro č n e  m ože m e  s p o ľ a h n ú ť  p r i  o rga n i zo va n í  
hornoorešanských vrškov. Veľmi si vážime, že máme za sebou 
ľudí, ktorí sú ochotní a neváhajú podať pomocnú ruku.

A keďže je tu koniec roka, patrí sa obzrieť a zhodnotiť trošku, 
ako ten rok vlastne dopadol. Musím hneď na začiatku povedať, že 
pre Viktorku ide o  veľmi úspešný rok, v ktorom sme úspešne 
zorganizovali dve podujatia, ktoré neodmysliteľne patria do 
každoročného programu. Vo februári je to už tradičný 
reprezentačný ples, z ktorého výťažok potom klub používa na 
usporiadanie Behu cez hornoorešanské vršky. Aj v tomto roku 
záujem o vstupenky prevýšil kapacitné možnosti, čo tiež svedčí
o vašej dôvere a ochote pomôcť Viktorke. Ďakujeme.

Poslednú júnovú sobotu tradične organizujeme Beh cez 
hornoorešanské vršky. Tento rok sa bežal 33. Ročník tohto 
podujatia, ktoré sa z roka na rok stáva ozajstným bežeckým 
klenotom medzi behmi tejto kategórie a pozitívne ohlasy 
dostávame v priebehu celého roka od bežeckej ale aj nebežeckej 
verejnosti. Tento rok sa na štart všetkých kategórií postavilo 
neuveriteľných 400 účastníkov. A nás len tešia slová jedného zo 
zakladateľov behu Jarka Lieskovského, ktorý označil 
hornoorešanské vršky a prácu Viktorky ako vysokú školu 
organizovania behu. Toto všetko, a k tomu vaša pomoc, nás 
posúvajú stále vpred. A tu musím pridať ďalšie ďakujeme. Vám 
všetkým.

Keďže je ale Viktorka bežecký klub, mali by sme zhodnotiť aj 
jeho hlavnú činnosť, a to bežeckú. 
Veľmi nás teší, že uplynulý rok môžeme označiť za jeden z najvy- 
darenejších. Viktorka rozšírila svoje rady o nových, mladých 
členov, čo je v tejto počítačovej a uponáhľanej dobe veľmi 
pozitívna správa. Naši nováčikovia Andrej Mesíček, Filip Blažo, 
Slávka Banárová /Dolné Orešany/ a Pavlína Branišovičová sa 
predstavili naozaj v dobrom svetle, a hneď vo svojej prvej sezóne
v klube na seba upozornili svojimi výkonmi. Veľmi nás teší, že aj 
naša mládež o tento šport prejavuje záujem a nemusíme sa 
strachovať o jeho budúcnosť. V tomto roku sme sa zúčastnili 
doteraz na 50 pretekoch po celom Slovensku a aj v Čechách, 
spomeniem najväčšie z nich a to Rajecký maratón a Košický 
maratón mieru. Naši bežci si v sezóne vybehali aj niekoľko 
pódiových umiestnení v rôznych vekových kategóriách. V účasti 
na pretekoch patril tento rok medzi tie najaktívnejšie v doterajšej 
histórii klubu. Po prvý krát bežci z Viktorky bojujú vo vlastnej lige 
BK VIKTORIA o najlepšieho bežca klubu, kde ešte ani dnes nie je 
víťaz jasný a rozhodne sa až v záverečných pretekoch sezóny. Aj to 
svedčí o tom, že v klube sa naozaj bojuje a naši borci sú aktívni až 
do samého záveru roka. Do bojov na pretekoch zasiahlo celkom 10 
bežcov z klubu. Aktuálnym lídrom na čele je Edo Blažo, ktorý si
v priebehu sezóny vypracoval veľký náskok. Počas roka sa blyskol 
naozaj dobrými výkonmi a niekoľko krát mu ušlo pódiové 
umiestnenie skutočne len o vlások. V súčasnosti sa ale potýka so 
zdravotnými problémami a výrazne sa naňho bodovo doťahuje 
Vlado Blažo, ktorý svojimi vyrovnanými výkonmi neustále 
dokazuje bojovnosť a neúnavnosť. Jeho osobný úspech tohto roka 
je účasť na prvom maratóne v jeho živote, ktorý zabehol
v Košiciach. Priebežne na 3. mieste v lige je Ľuboš Branišovič, ktorý

v závere sezóny podáva excelentné výkony a len skutočnosť, že sa
v lete nezúčastnil na všetkých pretekoch mu zabránila v tom, aby sa 
nezamiešal do finálneho boja o 1. miesto. Medzi jeho výkony roka 
určite patrí Rajecký maratón, ktorý zabehol v osobnom rekorde 
3:43:59. Za Ľubošom sú v poradí hneď dvaja borci. Drahoš Malíšek
a Andrej Mesíček. Drahoš začal sezónu vo veľkom štýle a suverénne 
viedol ligu s obrovským náskokom, ale sezóna nebola ani v polo-
vičke a Drahoš musel pre zdravotné problémy vynechať veľkú časť 
pretekov, a do konca sezóny už nedokázal naskočiť do roz-
behnutého vlaku. V prvých pretekoch sezóny sa pravidelne 
umiestňoval v prvej desiatke vo svojej vekovej kategórii. Naopak 
veľké prekvapenie v klube, Andrej Mesíček naskočil do 
rozbehnutého vlaku rovnými nohami a na každom preteku ukazuje 
svoju bojovnosť a húževnatosť. Jeho výkonnosť stále stúpa a dnes 
podáva najlepšie výkony Viktorky, čo žiaľ už ale nestačí na 
umiestnenie v prvej trojke v lige. Ako ďalšia v poradí je Slávka 
Banárová, ktorá sa do klubu pripojila tiež v priebehu sezóny a hneď 
v niekoľkých pretekoch si vybehala pódiové umiestnenia. Asi medzi 
najväčší úspech patrí 1. miesto v kategórii žien na Melženickej 
trinástke. Za Slávkou je František Volek, zjav, ktorý sa hneď tak 
nevidí. Fero nastúpil v sezóne celkovo na 5 pretekov a vo všetkých 
bol po prepočte vekových koeficientov najlepší z klubu. Je len veľká 
škoda, že jeho povinnosti mu nedovoľujú zúčastňovať sa viacerých 
pretekov v sezóne. Asi najvydarenejším jeho pretekom bol beh
v Šelpiciach, kde Fero obsadil 3. miesto. Ďalším v poradí je  Tomáš 
Straška. Tiež borec, ktorý sa zúčastnil malého počtu pretekov, ale 
jeho výkonnosť je stále na vysokej úrovni a to dokazuje nielen na 
behoch, ale aj na triatlonoch, ktorých sa zúčastňuje a dosahuje 
úspechy. Tomáš je už teraz prihlásený na ORAVAMAN kde si 
otestuje sily v disciplínach  2 km plávanie, 90 km cyklistika a 21 km 
horský beh. Držíme palce. Za Tomášom je v poradí Filip Blažo. Ďalší
z mladých talentov, ktorý pomaličky skúša nástrahy behania. 
Zúčastnil sa 15 pretekov a jeho výkony ukazujú potenciál do 
budúcna. Pri pravidelnom tréningu sa jeho súperi v klube majú na 
čo tešiť. No a zoznam bežcov, ktorí tento rok zasiahli do poradia 
uzatvára Daniel Blažo. Bohužiaľ Dancovi jeho zdravotný stav 
nedovolil naplno ukázať jeho schopnosti, ale aj napriek tomu jeho 
výkony aj popri zdravotných problémoch vzbudzujú rešpekt
a obdiv. Do bodovania síce nezasiahla Pavlína Branišovičová, ale 
svojimi výkonmi v žiackych a dorasteneckých kategóriách na seba 
výrazne upozornila. Táto mladá slečna nám do budúcna bude mať 
čo ukázať. Jej vytrvalosť a snaha sú obdivuhodné. Medzi jej  
najväčšie úspechy patrí beh v Dolních Bojanovicích /CZ/ kde 
suverénne zvíťazila v kategórii dorastenci s lepším časom ako 
najlepšia juniorka. Nakoniec by som rád spomenul, že k dobrej 
atmosfére v klube a k pohode bežcov pri pretekoch veľkou mierou 
prispieva náš Fanclub, ktorý je na pretekoch neprehliadnuteľný
a svojím mohutným povzbudzovaním počas celej sezóny hnal 
žlto – zelených kanárikov k lepším výkonom. A za to im patrí veľká 
vďaka. Všetky aktivity a aktuality sú k dispozícii na webovej stránke 
klubu www.bkviktoria.sk. Nájdete tam rovnako pozvánky na ďalší 
ročník reprezentačného plesu, na ktorý všetkých srdečne 
pozývame a ktorý sa bude konať 8.2. 2014. Rovnako prijmite 
pozvanie na  34. ročník Behu cez hornoorešanské vŕšky, ktorý sa 
uskutoční 28.6. 2014 a už teraz sa tešíme na Vašu účasť.
A ešte mi zostáva jedna milá povinnosť, a to zaželať Vám v mene 
VIKTORKY 
Šťastné a pokojné Vianoce v kruhu najbližších a do ďalšieho roku veľa lásky, 
zdravia, úsmevu a splnenie túžob a očakávaní .
P.S. A nezabúdajte, že v zdravom tele zdravý duch 

                                                                        Vladislav Blažo, BK Viktoria
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1 Horné Orešany 13 13 0  0 94 5 39
2 Vlčkovce - Križovany n/D 13 10 2  1 74 15 32
3 Smolenice 13 10 1  2 45 13 31
4 Horses Šúrovce 13 10 0  3 46 17 30
5 Dechtice 13 8 1  4 54 24 25
6 Ružindol-Biely Kostol 13 8 1  4 52 31 25
7 Slávia Trnava 13 6 0  7 33 58 18
8 Cífer 13 5 1  7 28 34 16
9 Brestovany 13 4 2  7 24 33 14
10 Majcichov 13 4 0  9 20 53 12
11 Bučany 13 3 1  9 11 61 10
12 Voderady 13 2 2  9 17 63 8
13 Hrnčiarovce 13 1 1 11 15 43 4

Jeseň za nami! 

Vážení športoví priatelia, opäť sa blížia Vianoce
a to je čas na každoročné zhodnotenie jesennej 
časti futbalových súťaží. Inak to nebude ani teraz, 
a tak vám prinášame najnovšie informácie
z kuchyne TJ ISKRA obohatené aj o stručné

hodnotenia trénerov. Začneme od tých najmenších. Nakoľko 
máme u žiakov nadpriemerný počet hráčov, začali tento rok tí 
najmladší trénovať zvlášť, čím sa vytvorilo u nás štvrté družstvo, 
tzv. prípravka. Chlapci trénujú pod vedením Tomáša Ostrihoňa, 
druhého brankára A-mužstva. Táto kategória nehrá žiadnu súťaž, 
organizujú sa pre ňu len priateľské zápasy s rovesníkmi. Chlapci sú 
šikovní, je tu veľký predpoklad, že mnohí z nich  časom prejdú do 
žiackej kategórie a budú podávať aspoň také výkony ako terajší 
žiaci. Tí sa predviedli vo výbornom svetle, keď počas celej jesene 
nenašli premožiteľa a my pevne veríme, že vo víťaznom ťažení 
budú pokračovať aj na jar. Majú na to všetky predpoklady: dobré 
tréningové podmienky, materiálové zabezpečenie, široký
a hlavne kvalitný káder a  ambiciózneho trénera a jeho asistentov. 
Jesennú časť zhodnotil hlavný tréner Paťo Malý: 
„Určite sme spokojní s výsledkami ale aj s predvedenou hrou. 
Myslím, že počet žiakov, ich tréningový prístup a zápasové 
nasadenie nám môžu v mnohých obciach len závidieť. Pred jarnou 
časťou spravíme kvalitnú prípravu, nakoľko naším jednoznačným 
cieľom je postup do vyššej súťaže. Ešte by som chcel z tohto miesta 
poďakovať rodičom mojich zverencov za podporu a ochotu vždy 
pomôcť.“
K uvedenému pripájame aj aktuálnu tabuľku.

Žiaci - OS A:

V doraste je situácia už dlhodobo zložitejšia. Po jeseni sú 
chlapci  na trinástom mieste so ziskom 10-tich bodov. Tréner 
Martin Viskupič vyjadril nespokojnosť hlavne s tréningovou 
dochádzkou v druhej polovici jesene. Okrem toho bol problém aj 
v šírke kádra. Neraz sa stalo, že dorastenci vycestovali na zápas 
jedenásti. Tím treba postupne vhodne doplniť našimi žiakmi. 
Všetci vieme, že srdce pána Viskupiča bije pre futbal v Orešanoch, 
no napriek veľkej snahe výboru sa ho nepodarilo udržať pri 
kormidle dorastu. Preto mu chceme aj touto cestou poďakovať za 
odvedenú prácu. Meno jeho nástupcu sa dozvieme počas 
zimných mesiacov. 

Z V R P G A B

Dorast: 5. liga - západ

1 Morav. Sv. Ján 15 12 2 1 61:19 38
2 Kátlovce 15 11 1 3 28:11 34
3 Rohov 15 10 2 3 42:21 32
4 Dubovany 15 9 4 2 32:11 31
5 Gbely 15 9 3 3 28:12 30
6 Šaštín - Stráže 15 8 5 2 58:26 29
7 Suchá n/P 15 8 2 5 36:28 26
8 Preseľany 15 7 0 8 36:27 21
9 Chtelnica 15 6 2 7 34:53 20
10 Mokrý Háj 15 5 3 7 35:36 18
11 Kúty 15 6 0 9 22:34 18
12 Dechtice 15 5 2 8 24:36 17
13 H. Orešany 15 3 1 11 17:40 10
14 Dolný Lopašov 15 2 2 11 30:46 8
15 Hlboké 15 2 1 12 15:45 7
16 Slávia Trnava 15 2 0 13 10:63 6

Z     V        R        P              Skóre        Body

Muži po jeseni plávajú  v pokojných vodách stredu tabuľky. Po 
pätnástich kolách majú na konte 21 bodov a nachádzajú sa na 
deviatej priečke. Treba však pripomenúť, že prvé štyri kolá 
odohralo “Áčko“ na súperových ihriskách, čo bude na jar výhodou. 
Hrajúci tréner Feri Hadviger: 
„S umiestnením som relatívne spokojný, to isté sa dá povedať aj
o našej hre doma. Mrzia hlavne zápasy vonku, odkiaľ sa dali doviesť 
nejaké body navyše.  Snáď sa to podarí na jar, avšak v zimnej 
príprave musia chalani zlepšiť dochádzku na tréningy. Ak 
absolvujeme kvalitnú prípravu v dostatočnom počte, pôjdeme
v tabuľke isto nahor.“  
K dnešnému dňu nie sú známe žiadne príchody či odchody hráčov. 
Začiatok prípravy je naplánovaný na ôsmeho januára.

Muži: 5. liga - západ

1 Trebatice 15 12 3 0 38:7 39
2 Boleráz 15 9 2 4 47:21 29
3 Zvončín 15 8 3 4 37:21 27
4 Oreské 15 8 3 4 28:18 27
5 Hlohovec 15 8 2 5 30:17 26
6 Krakovany 15 7 5 3 26:21 26
7 Radošina 15 7 2 6 25:20 23
8 V. Kostoľany 15 7 1 7 25:21 22
9 H. Orešany 15 7 0 8 26:33 21
10 Gbely 15 6 2 7 21:27 20
11 B. Mikuláš 15 6 1 8 26:41 19
12 Jacovce 15 6 0 9 36:42 18
13 Mokrý Háj 15 4 5 6 19:25 17
14 Mor. Sv. Ján 15 5 2 8 26:34 17
15 Petr. Ves 15 2 1 12 20:54 7
16 Šaštín 15 1 2 12 12:40 5

Z         V           R            P             Skóre      Body

Na záver chceme v mene výboru TJ poďakovať všetkým hráčom, 
trénerom, funkcionárom, sponzorom, usporiadateľom, fanúšikom 
a vôbec všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali v uply- 
nulom roku na napredovaní TJ ISKRA. Zároveň všetkých hráčov 
jednotlivých družstiev, členov TJ, rodičov detí a verných fanúšikov 
pozývame na koncoročné vyhodnotenie, ktoré sa uskutoční 21.12. 
2013 o 17-tej hod. v kultúrnom dome. O celom dianí a vývoji našej 
ISKRY v roku 2013 Vás budeme podrobne informovať v oficiálnej 
správe, ktorá bude zverejnená po poslednom zasadnutí rady klubu 
v tomto roku na našej stránke www.tjiskra.com .
Všetkým prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu 
svojich najbližších a všetko dobré v Novom roku...

 výbor TJ ISKRA
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Evidencia obyvateľov
V štvrtom štvrťroku 

sa do našej obce prihlásili

Narodili sa:

Zomreli: 

Manželstvo uzavreli:

Ignác Novák, č. 358
Tibor Benko, č. 43

Branislav Jurica, č. 776

5 občanov sa z našej obce odhlásilo

Lea Pašeková, č. 325
Nela Uličná, č.476

Dominika Rábarová, č. 525
Dominik Dubovský, č.580

Cecília Vykydalová, 58 r.
Jarolín Blažo, 82 r.

Irena Branišová, 85 r.
Jozef Greguš, 75 r

. 

Daniel Ševčík, Šelpice

a
Alexandra Lisická, Horné Orešany č. 596

Rastislav Nitray, č. 808
Zuzana Nitrayová, č. 808

 Razo Nitray, č. 808

Magdaléna Macková, č. 585

Cecília Orolínová, 88 r

Jubilanti

50 rokov 

60 rokov

70 rokov

80 rokov

Jozef Blažo
Marián Héger

Rozália Královičová
Peter Novák

Ľudmila Púchla
Jozef Sasko
Peter Sitár

Vladimír Vavro

Eva Klopanová
Štefan Kráľovič, Ing.

Miroslav Vašek

Petronela Blažová
Viliam Griflík

Klaudius Horváth
Antónia Krupanská

Mária Nováková
Milan Sitár

Ivan Zimmermann

Jozefína Zvonárová

Ponuka:
Obec Horné Orešany ponúka na odpredaj nehnuteľnosti majetku obce Horné Orešany 
v katastrálnom území obce Horné Orešany parcely č. 2, 3, 988/2, 989/2 v súčtovnej výmere

2 7730 m  za nižšie u vedených podmienok:
- výstavba rodinných domov podľa ÚPN obce;
- prekládka vodovodnej siete;
Termín doručenia zalepených obálok s cenovou ponukou osobne na Obecný úrad Horné Orešany 
do 31.01. 2014 do 13. 00 hod. s označením „PONUKA - NEOTVÁRAŤ“
Termín otvárania obálok komisiou je 12.02. 2014.
Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na e-mailovej adrese: ocuhoresany@stonline.sk

 

Harmonogram vývozu 
triedeného odpadu

( plasty, papier )
v obci Horné Orešany 

na rok 2014

30.12. 2013

30.01. 2014
27.02. 2014
27.03. 2014
24.04. 2014
22.05. 2014
19.06. 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 Horné Orešany 

na rok 2014

24.12. 2013

07.01. 2014
21.01. 2014
04.02. 2014
18.02. 2014
04.03. 2014
18.03. 2014
01.04. 2014
15.04. 2014
29.04. 2014
13.05. 2014
27.05. 2014
10.06. 2014
24.06. 2014
08.07. 2014
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

OZNAM

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje 
občanom, že v našej obci ( na Lázni ) sú 
umiestnené zberné nádoby, kde môžu 
občania odkladať obnosené šatstvo, textil 
a obuv. Zároveň upozorňujeme občanov, 
že do zberných nádob je zakázané 
vhadzovať akýkoľvek  odpad  a cudzie 
predmety. 

Zrekonštruovaný DOM SMÚTKU
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