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Kalendár podujatí

Letné Lomoz Kino29.6.

Aktivity našich 
najmenších v MŠ

a záver šk. roka v ZŠ 

Z komisie kultúry-MDD
Na strane 4

počasie dnešných dní určite teší dovo-

lenkárov a milovníkov slnečných lúčov. 

Tieto nás často dokážu potrápiť svojou 

intenzitou a úľavu pocítime až v nes-

korých nočných hodinách. Príroda a 

podnebie sa pomaly, ale isto menia a 

celoročná priemerná teplota stúpa. 

Ruka v ruke s touto zmenou ide aj 

postupné zvyšovanie intenzity nočného 

života v uliciach našej obce. Je to fakt, na 

ktorom sa nedá nič zmeniť, ale nie je to 

ospravedlnenie pre porušovanie noč-

ného pokoja. Je na každom z nás, aby 

sme boli ohľaduplní nielen voči organi-

zátorom podujatí, ale aj voči tým, ktorí 

začínajú vo svojich zamestnaniach 
v skorých ranných hodinách a pracujú 

taktiež cez víkend. Avšak na druhej 

strane chcem podotknúť, že týchto 

aktivít v letných mesiacoch nie je až tak 

veľa, že by sme to vzájomnou toleran-

ciou a ľudským prístupom nemohli 

zvládnuť. 
S letom, ktoré máme v plnom prúde, sa 

začína aj čas zberu úrody a žatvy. 

Pravideľne v tomto období sú obyva-

tel ia  v yzývaní  k  opatrnost i  pr i  

manipulácii s otvoreným ohňom, 

prípadne je vyhlásený zákaz zakladania 

ohňa. Preto je potrebné všímať si hlavne 

deti, ktoré v čase prázdnin chcú skúsiť 

všetko, na čo počas školského roku 

nemajú čas. A, samozrejme, vypaľovanie 

porastov v letných mesiacoch je taktiež 

nebezpečné. Zároveň by som chcela 

upriamiť pozornosť i na dospelých, aby 

ohorky z cigariet nezahadzovali na

V školskom roku 2016/2017 navšte-

vuje našu materskú škôlku 46 detí. 

O k r e m  v ý c h o v n o - v z d e l á va c e j  

činnosti, ktorú majú deti povinnú, 

nachádzame priestor aj na rozvíjanie 

pohybových aktivít a zoznamovanie 

sa s cudzím jazykom na primeranej 

úrovni. Využívame ponuku externých 

vyučujúcich priamo v priestoroch MŠ. 

Sú to akoby záujmové krúžky, a to 

tanečný krúžok a základy anglického 

jazyka. Už tu si všímame, čo deti 

zaujíma a na čo majú predpoklady.
Deti si vyžadujú, v rámci pobytu v škôl-

ke, rôzne obmeny vo vzdelávaní, ktoré 

ich obohatia o nové poznatky a skúse-

nosti. Preto sa aj my snažíme spestriť 

im dianie v škôlke. Organizovali sme 

Jablkový týždeň, Mobilné planetá-

rium, posedenie s Mikulášom, diva-

dielko Žužu s rozprávkou o zdravej 

výžive a pod.
Zvlášť deti spomínajú a veľa pekných 

zážitkov majú z detského karnevalu, 

na ktorý prišlo každé dieťa v maske. 

Tancu a súťažiam so sladkými 

odmenami nebolo konca. Minulý 

týždeň si deti na školskom dvore mali 

možnosť pozrieť výcvik sokolov. Bol to 

pre ne úžasný zážitok.
Po celý rok deti MŠ spolupracujú so ZŠ 

pri organizovaní verejných podujatí. 

Boli sme súčasťou Vianočnej akadé-

mie, v rámci Mesiaca úcty k starším 

Pokračovanie na strane 4
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suché miesta a nevytvárali ohniská.
Dňa 14. decembra 2016 obecné zastupiteľstvo schválilo 

vypracovanie Prevádzkového poriadku pohrebiska obce 

Horné Orešany. Obec ako správca cintorína rieši v poslednej 

dobe čoraz častejšie svojvoľné úpravy hrobových miest.
V dokumente Poriadok pohrebiska, ktorý je dnes v platnosti, sa 

jasne uvádza, že hrobové miesto si rodina prenajíma a 

nekupuje. Z tohto dôvodu obec a nájomca podpisujú nájom-

nú zmluvu. V tomto roku mnohým končí platnosť týchto 

zmlúv, preto vás prosíme, aby ste navštívili obecný úrad a 

uzatvorili nájomnú zmluvu na ďalších 10 rokov.  Prípadne ak 

nemáte záujem o hrobové miesto, treba to taktiež ohlásiť 

pracovníčke. 
V krátkosti by som vás chcela poinformovať o investičných 

akciách za 1. polrok 2017:
V kultúrnom dome v priestoroch tanečnej sály sme obnovili 

šat javiska, pribudla nová javisková opona a uložili sme 

plávajúcu podlahu.
V kabínach TJ sme vymenili staré drevené vchodové dvere a 

okná za nové plastové, ktoré boli už značne opotrebované a 

nespĺňali svoju funkciu. 
V roku 2016 sme začali s výstavbou mosta do m. č. Majdánske a 

obec bola nútená riešiť to z úverových zdrojov finančných 

inštitúcii SR. Realizácia sa uskutočňovala za plnej cestnej 

premávky, pričom mostná konštrukcia sa musela posúvať 

dvakrát, a tým bol rozpočet navýšený o štetovnice, ktoré boli 

zabudované do zeme, aby nedošlo k zosuvu pôdy a následne 

mostnej konštrukcie. V mesiaci január a február nás zastihli 

silné mrazy a tým došlo k pozastaveniu dokončovacích prác 

na vodnom toku. V mesiaci apríl sa uskutočnila kolaudácia 

mosta a následne  zápis do správy katastra.
Ďalšia investičná akcia, ktorá sa nám podarila zrealizovať, je 

úprava schodov do budovy obecného úradu, oporného múra, 

osadenie úradnej tabule a vysadenie kvetinového záhonu. Ten 

aspoň sčasti zdobí našu ošarpanú budovu, na ktorú sa už 

druhý rok snažíme získať finančné prostriedky z fondov.  
Ďalšou investičnou akciou je výstavba cesty pri cintoríne a nad 

cintorínom. Projekt bol vypracovaný ešte v roku 2016 a do 

dnešného dňa sa nám nepodarilo vybaviť stavebné povolenie. 

Niektorí sa pýtate prečo. Je to zapríčinené tým, že niektorí 

občania, ktorí sú vlastníkmi cesty, nesúhlasia s výstavbou a 

tvária sa, že to nie je verejný záujem. Toho času sme požiadali 
o nové stavebné povolenie a časť cesty sme boli nútení 

odčleniť.  Pri realizácii cesty bude obmedzená doprava vedľa 

cintorína a pri kostole, preto prosím občanov, aby využívali 

náhradné cesty k viniciam a k nehnuteľnostiam a nebránili tak 

pri prácach na výstavbe cesty.                                                            
Pri kostole boli spílené štyri lipy,  na ktoré bolo vydané i 

rozhodnutie. Staré, schátralé lipy boli nahradené novou zele-

ňou a zámkovou dlažbou.
Na Lázni a na Pekarovej uličke sme osadili žľabovky a upravili 

priestranstvá, ktoré majú význam pri silných prívalových 

vodách.
V mimovegetačnom období sa nám podarilo na Rajčianke  

orezať päť topoľov, ktoré v jesenných, prípadne v jarných 

mesiacoch musia byť zrezané, nakoľko sú v blízkosti 

rodinných domov. 

V mesiaci apríl sme zorganizovali zber biologicky rozložiteľ-

ného odpadu. Skládka bola umiestnená na Lázni.  Ani sme sa 

nenazdali a priestranstvo bolo plné stromov a haluzoviny. Našli 

sa aj nedisciplinovaní občania, ktorí nám zber sťažili tým, že na  

skládku priviezli i komunálny odpad a pracovníci obecného 

úradu museli odpad prácne vytriediť. Dúfam, že pri ďalšom 

zbere sa nám to nezopakuje a štiepkovanie prebehne bez 

problémov. Časť dobrej štiepky sme využili na záhon pri 

autobusovej zastávke, kde sme vykonali obsyp drevín.
V roku 2016 sme dali vypracovať projekt na Prístavbu a 

nadstavbu hasičskej zbrojnice, ktorá je taktiež ošarpaná a 

nespĺňa svoju funkciu. Dňa 27. marca 2017 bolo vydané 

stavebné povolenie a 19. júna 2017 rozhodnutie – I. povolenie 

na uskutočnenie vodnej stavby: „Odvádzanie dažďovej vody 

zo strechy HZ“. Projekt aj povolenia máme pripravené a už len 

čakať na výzvy.
V rámci Nenávratného finančného príspevku  s 5-percentnou 

účasťou obce nám bola poskytnutá dotácia na kamerový 

systém vo výške 9000 Eur, ktorý sa bude realizovať v auguste. 

Tieto finančné prostriedky boli poskytnuté z rozpočtových 

prostriedkov Ministerstva vnútra SR. Z environmentálneho 

fondu v rámci Programu obnovy dediny – zlepšenie kvality ŽP 

na vidieku nám bola  poskytnutá dotácia  vo výške 5000 Eur. 
V mesiaci jún nám bola poskytnutá účelová dotácia z Minis-

terstva financií SR vo výške 12150 Eur, kde sme povinný 

podieľať sa na financovaní predmetnej akcii najmenej vo výške 

10 % z celkových výdavkov. Uvedená dotácia je účelovo určená 

na čiastočnú úhradu výdavkov akcie oprava fasády a 

zateplenie budovy telovýchovnej jednoty a rekonštrukcia 

schodišťa a vstupných priestorov do budovy. 
V roku 2015 sme listom žiadali  Ministerstvo vnútra SR o 

repasáciu hasičského vozidla CAS 32 Tatra 148 a 27. júna 2017 

nám bolo oznámené, že našej žiadosti sa vyhovuje. Dňa 30. 

júna 2017 bola podpísaná Zmluvy o zabezpečení technického 

zhodnotenia hasičského vozidla a o týždeň neskôr bola Tatra 

odvezená a odovzdaná na repasáciu do Liptovského Hrádku. 
Obec v spolupráci so spoločenskými organizáciami poriadala 

rôzne akcie a kultúrne vyžitie občanov obce.  V spolupráci s 

hasičmi a poľovníkmi to bolo Stavanie mája, na ktorom naši 

poľovníci a rodinní príslušníci pripravili chutný guláš. Ďalšou 

akciou bolo pochovávanie basy. O zábavno-kultúrny program 

sa postarali naši FidliCanti a o občerstvenie kuchárky, ktoré 

napiekli chutné šišky a fánky. Tak ako každý rok, i tento rok náš 

bežecký klub usporiadal Beh cez Hornoorešanské vŕšky – 

Memoriál Františka Hečku. FidliCanti nás prekvapili novou 

akciu pod názvom Táčkofest.  Všetkým organizáciám, ktoré sa 

podieľali na týchto akciách, patrí veľká vďaka. 
Na záver prajem všetkým dovolenkárov a najmä deťom a 

študentom príjemné prežitie letného prázdninového obdobia.

Jarmila Petrovičová, starostka obce.

Milí čitatelia novín,
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Začiatok leta sa vo FidliCantoch niesol v znamení táčiek, 
fúrikov, tragačov a skvelej muziky. Prvý ročník Táčkocupu a 
Táčkofestu zožal medzi návštevníkmi veľký úspech. Športové 
zápolenie na táčkach určené pre všetky vekové kategórie 
spolu s bohatým sprievodným programom sa postaralo o 
skvelé popoludnie, ktoré sa s príchodom večerných hodín 
zmenilo na hudobnú multižánrovú prehliadku. Kto prišiel, 
neoľutoval a určite sa v hojnom počte stretneme aj o rok. 
Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili, priložili ruku k dielu a 
pomohli nám v našej snahe - zabávať a kultúrne vzdelávať 
obyvateľov Horných Orešian. 
Našim cieľom je ale aj reprezentácia Orešian mimo našej obce. 
Preto sme sa s príchodom letných mesiacov rozbehli do 
okolia, aby sme dobré meno Orešian šírili čo najďalej.
Na MFS Myjava sme spoluúčinkovali vo veľkom regionálnom 
programe v hlavnom festivalovom čase. Bola to pre nás česť a 
zároveň veľká skúsenosť. Po prvýkrát sme účinkovali v plnom 
zložení (aj fidli rodičia) dokonca za pomoci členov Zárub a 
Čerešeniek. Myjava bolo naše predposledné folklórne 
vystúpenie v tejto sezóne. 
Naopak pre neľudové zoskupenie FC sa čas festivalov ešte len 
začal. Ako prvý nás čakal Ekofest, ktorý oslávil svoje desiate 
narodeniny počas svätojánskej noci 24. júna 2017 v amfiteátri 
Kamenný mlyn s rôznorodým programom. Na otvorení trnav-
ského leta v Kamenáči nechýbali koncerty obľúbených 
skupín ani bohatý trojdňový sprievodný program. Koncerty 
v sobotu zahájili o 15.30 h práve naši mladí FidliCanti. Environ-
mentálny benefičný festival Ekofest je jedinečný najmä pre 
svoje zameranie. Z výťažku Ekofestu bolo dovedna v Trnave 
vysadených 147 stromov, 200 kríkov ruží a založené boli aj 
trávniky s lúčnymi kvetmi. A my sme šťastní, že sme mohli 
priložiť ruku k dielu a ocitnúť sa v spoločnosti známych 
hudobníkov. Hneď na druhý deň, v nedeľu 25.júna už Fidloši 
cestovali na Požitavské folklórne slávnosti vo Veľkej Mani. 
Tamojší folklórny festival ma úž dlhoročnú tradíciu, čo sa 
odzrkadlilo v organizácií i atmosfére podujatia. Pre ĽH 
FidliCanti to bolo krásne a dôstojné ukončenie našej folklór-
nej sezóny, ktoré sme si náležite užili.
Najbližšie nás čaká Špačinská countrypohodička (v sobotu, 8. 
júla) a veľký festival Tanec Slnka v Starej Turej. Na tieto 
podujatia srdečne pozývame všetkých našich priaznivcov. 
FidliCanti budú naplno a s radosťou hrať pre všetkých, 
samozrejme vo farbách Horných Orešian. Krásne leto a dni 
plné oddychu Vám s láskou a s vďakou želajú vaši FidliCanti. 

                                    Mária Lamošová a Andrea Gregušová

Nechýbali FIDLICANTI

Podľa plánu sme 25. mája zorganizovali 
zájazd na Slavín a návštevu prezi-
dentského paláca. V dopoludňajších
hodinách sme si pripomenuli následky vojny 
na Slavíne, kde je pochovaných množstvo
vojakov. Pokochali sme sa nádherným výhľadom na naše 
hlavné mesto. V popoludňajších hodinách nás pred 
prezidentským palácom čakala naša rodáčka Zdenka, ktorá 
nám všetko vybavila. Po prehliadke záhrady, v ktorej sa palác 
nachádza, sme pokračovali prehliadkou paláca. Dozvedeli sme 
sa mnoho z histórie, ale aj to, na čo slúži teraz. Púť do Šaštína 
sme mali naplánovanú na 5. júna. Zúčastnili sme sa na sv. omši, 
ktorá sa slúži pre starých a chorých. Treba pripomenúť, že nás 
sprevádzal náš duchovný otec Milan, ktorý nám udelil Božie 
požehnanie. Touto cestou ďakujeme aj modleničkám, ktoré sa 
postarali o našu duchovnú obrodu. V poobedňajších hodinách 
sme sa zastavili v Prievaloch na chutný obed, a zároveň sme 
absolvovali prehliadku malého pivovaru. Mesiac jún patril aj 
turistickému zrazu, ktorý organizovala okresná organizácia 
Trnava a konal sa pri Piešťanoch v obci Banka. Zúčastnilo sa na 
ňom vyše 500 dôchodcov z Trnavského kraja.  V druhej polovici 
mesiaca jún chceme zorganizovať zájazd na Moravu, do zámku 
Valtice. Prázdniny ukončíme augustovým kúpaním v Dunajskej 
Strede. Zároveň vás upozorňujeme, že na zájazd môžete prihlá-
siť aj svoje vnúčatá, prípadne rodinných príslušníkov, aby cena 
zájazdu bola čo najnižšia. Tešíme sa na vašu účasť, a aj touto 
formou sa snažíme spestriť váš život. 

Jana Boháčková

Jednota dôchodcov MO
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Vážení čitatelia Hornoorešana, prišiel čas, aby sme vás opäť 

poinformovali o akciách, ktoré pre vás v minulých mesiacoch 

usporiadala KK (kultúrna komisia) pri OcÚ v Horných 

Orešanoch. Ako prvé sme spoločne oslávili krásny sviatok Deň 

matiek. Všetci sme sa stretli v našom KD, kde bol pre 

oslávenkyne pripravený kultúrny program. Všetky mamičky, 

ktoré sa na oslave zúčastnili, boli obdarované kvietkom za ich 

lásku a obetavosť. Tradične si pre nás pripravili program deti 
z MŠ i ZŠ v Horných Orešanoch. Celé podujatie otvoril príhovor 

starostky obce a po ňom sme si mohli v tichosti pozrieť krásny 

program plný piesní, básní a tancov, venovaný matkám. Naše 

detičky pod vedením svojich paní učiteliek sa postarali 
o úsmev na tvari každej mamičky. Boli sme veľmi radi, že medzi 

nás prišli aj oteckovia, spoločne so svojimi manželkami osláviť 

deň, ktorý síce patrí matkám, ale matka je súčasťou každého 
z nás. Matka je človek, ktorý stojí pri nás každý deň, hodinu, 

sekundu, preto si všetci vážte svoju matku, kým žije, lebo 

ďalšiu už mať nebudete. Matka je človek s veľkým srdcom, 

ktorý rozdáva lásku navôkol. Preto ďakujeme vám všetkým, ale 

hlavne našim mamám .
Sviatok našich ratolestí, Deň detí, sme spoločne oslávili 3. júla. 

Tento krásny slnečný deň sme strávili spoločne v areáli TJ Iskra. 

Deti si zasúťažili, zabavili sa, videli pri práci našich hasičov, ale 

aj ich hostí s technikou, ktorú používajú na každodennú 

záchranu ľudských životov. Preto im patrí veľké poďakovanie 

za ich prácu. Každé dieťa sa tešilo zo sladkej odmeny a za 

súťažný výkon si odnieslo domov aj vecnú cenu ako 

spomienku na oslavu MDD. Touto formou KK ďakuje všetkým, 

ktorí sa zúčastnili na oslave MDD. Samozrejme, chceme sa 

poďakovať všetkým organizátorom, a to pani starostke 

Jarmile Petrovičovej, celému tímu KK a ich priateľom, Silvii 

Lovíškovej, DHZ Horné Orešany, ktorý je spoluorganizátorom  

podujatia MDD, profesionálom HZ Trnava, firme Nestlé – 

pánovi Štefanovi  Szrsenovi, CBA Horné Orešany, p. Bohušovi  

Strakovi, p. Lukášovi Krupanskému, našim maliarkam na tvár 

Lenke Kováčovej a Miroslave Denkóciovej, žiačkam ZŠ Horné 

Orešany, HZ Pole, TJ Iskra Horné Orešany – Miroslavovi 

Bujalkovi, Jozefovi Saskovi a všetkým zúčastnením. Ďakujeme!
                                                                                          

Katarína Pagáčová /Uličná /                                                                                  

Z komisie kultúry

sme si uctili našich deduškov a babičky, nechýbalo ani 

vianočné posedenie spojené s koledami a vianočnými zvykmi.
V týchto dňoch sa velkáči pomaly lúčia so škôlkou, chystajú sa 

na dôležitý deň, kedy uplatnia svoje vedomosti a návyky v ZŠ. 

Od septembra už zasadnú do školských lavíc a stanú sa z nich 

školáci. V školskom roku 2017/2018 budeme mať 20 nových 

žiakov – prvákov. 
Aby sme nehovorili len o škôlke, treba spomenúť aj žiakov 

základnej školy. Zo ZŠ odchádza na ďalšie štúdiá 14 žiakov. 

Prajeme im, aby sa im na nových pôsobiskách páčilo, aby si našli 

nových kamarátov, ale hlavne, aby sa v nových školách čo 

najlepšie zapísali a robili našej škole dobré meno.
Na záver by som chcela popriať našim deťom a žiakom pekné 

prázdniny, veľa slnka a množstvo nezabudnuteľných zážitkov. 

Pedagógom a ostatným zamestnancom školy prajem 

príjemnú dovolenku s načerpaním nových síl do školského 

roka 2017/2018. 

Aktivity našich najmenších v MŠ
a záver šk. roka v ZŠ 

Pokračovanie zo strany 1
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V sobotu 24. júna sa uskutočnil už 37. ročník behu, ktorý patrí 

medzi ozdoby bežeckých podujatí v širokom okolí. A nebolo 

tomu inak ani teraz. Už pri online prihlasovaní organizátori 

tušili, že tento rok sa v Orešanoch zíde silná konkurencia veľmi 

kvalitných bežcov. Celé podujatie odštartoval príhovor 

zástupcu starostky obce Roberta  Ochabu a po ňom už vyrazili 

na svoje trate všetky mládežnícke kategórie. O 17.00 prišli na 

rad hlavné kategórie, no ešte predtým si organizátori spolu
s bežcami a divákmi uctili minútkou ticha 25. výročie úmrtia 

Ferka Hečka, jedného z troch spoluzakladateľov Hornoore-

šanských vŕškov.  Na štart hlavných kategórií sa postavilo
v rekordne horúcom počasí 32,1°C celkom 229 pretekárov zo 

Slovenska a Čiech. Medzi nimi favorit favoritov, slovenský 

reprezentant Boris Čiba a spolu s ním Janko Križák, držiteľ 

neprekonaného traťového rekordu na pôvodnej trati z roku 

2002. Týchto favoritov na štarte dopĺňali ešte talentovaný 

Marek Hladík a Michal Puškár. Organizátori nepochybovali 
o tom, že nový traťový rekord z roku 2015 sa bude otriasať
v základoch. Po rýchlom štarte si Boris Čiba okamžite vytvoril 

veľký náskok a zdalo sa, že v Orešanoch potvrdí svoju domi-

nanciu. Na 6. kilometri ale prišla kríza a k slovu sa dostal Marek 

Hladík, ktorý využil zaváhanie favorita a svoje úsilie dotiahol až 

do konca v novom traťovom rekorde 35:20. Na druhom mieste 

dobehol  Lukáš Soural a tretí bol Ján Križák. Medzi ženami bola 

najrýchlejšia Martina Čibová pred druhou Danou Janečkovou 

a na treťom mieste skončila Barbara Chrenková. Nestratil sa ani 

zástupca domácej BK Viktoria Horné Orešany Dano Medvecký, 

ktorý dobehol do cieľa na celkovom 12. mieste. 
V juniorských kategóriách sa presadil Kristián Mesíček na 3. 

mieste a Gerda Blažová, ktorá obsadila 2. miesto.  

Organizátorov z Viktorky potešila početná účasť domácich 

pretekárov aj v žiackych a aj v hlavných kategóriách.
V kategórii firmy prvenstvo obhájila firma JAVYS aj
s Hornoorešancom Petrom Horváthom. Spomedzi domácich 

pretekárov si 1. miesto vybojoval Kristián Mesíček pred Jankom 

Horváthom a na treťom mieste skončil Samuel Benovič. Veľký 

obdiv patrí najmä Jankovi Horváthovi, ktorý už veľa rokov 

dokazuje svoju výkonnosť a pravidelne sa umiestňuje v prvej 

trojke domácich pretekárov. Absolutórium si zaslúži aj Peter 

Kuruc s orešanskými koreňmi, ktorý sa postavil na štart 

hlavného behu na 10 300 metrov  ešte ako 7-ročný 
s výsledným časom 1:06:29. 
Organizátori mali aj tento rok pre bežcov pripravený gulášik a 

kvalitný pitný režim, pre žiakov Elena Nováková zabezpečila 

sladkosti, pre hostí bol k dispozícií novootvorený bar Pod 

orechom a priatelia z TJ Iskra mali pripravenú cigánsku. 

Večerný program zahájila kapela TOP, ktorá hrala až do druhej 

hodiny ráno. Počas večernej zábavy si zmerali svoje sily aj siláci 

v strongmanovi, kde v nočnom finále porazili ELEKTRIKARI 

svojich odvekých rivalov SKI HIGH. 
Podľa prvých reakcií pretekárov a hostí môžu organizátori 
z Viktorky zhodnotiť 37. ročník ako úspešný a vydarený. Mnohí 

bežci vyjadrili veľkú spokojnosť s organizáciou a celkovým 

zabezpečením podujatia. Vyzdvihli kvalitne pripravenú trať a

Rekordný 37. ročník behu 
Cez hornoorešanské vŕšky – Memoriál 
Františka Hečka

Aktivity našich najmenších v MŠ
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osobitne občerstvovačky. K dispozícií boli štandardné tri 

občerstvovacie stanice a už tradičná štvrtá bonusová, na 

ktorej mohli tí pomalší účastníci ochutnať aj dobré vínko
z Orešian. Organizátorov z Viktorky potešila aj informácia 
o tom, že pre bežcov Orešanci pripravili aj v obci viacero osvie-

žovacích stanovíšť. Tešíme sa z toho a srdečne ďakujeme. 

Samozrejme, aj tento rok patrí veľké ďakujem asi 50 dobrovoľ-

níkom, ktorí sa podieľali na úspešnom organizovaní celého 

podujatia, či už na občerstvovačkách, usmerňovaní premávky 

na trati, na ihrisku, sponzorom podujatia, DHZ Horné Orešany, 

TJ Iskra a, samozrejme, aj tým, ktorí si našli cestu na toto 

podujatie a podporili ho. 

Ešte raz srdečné ĎAKUJEME!                                
      BK VIKTORIA

Máme za sebou koniec sezóny 

2016/2017, ktorá bola pre futbal 
v obci veľmi náročná. Tak, ako sme vás informovali v predchá-

dzajúcom čísle Hornoorešana, klub vymenil funkcionárov a 

veci sa pohli iným smerom. Na začiatku jarnej časti sezóny sme 

sa stretali so samými problémami, ktoré bolo nevyhnutné riešiť, 

aby sa predišlo prípadným pokutám od Slovenského 

futbalového zväzu, alebo nebodaj aj vyradeniu klubu zo 

súťažného kolotoča. So všetkými „polenami pod nohami“ sme 

sa pobili a dokázali ich všetky odvrátiť. Nebolo to ľahké, ale 

spoločnými silami sme to zvládli. Keď sme sa vo februári tohto 

roku rozhodli viesť futbal v našej obci, nevedeli sme, do čoho 

ideme a čo všetko táto práca zahŕňa. Mnoho ľudí sa nás snažilo 

odhovoriť, ale vyhrala naša zanietenosť pre futbal. Každý 
z tých, ktorí sa podieľajú na chode klubu, to robí na úkor svojho 

voľného času. Preto chceme touto cestou všetkým, ktorí nám 

akokoľvek pomáhajú, poďakovať. Na začiatku novej sezóny tu 

máme opäť zmenu vo vedení klubu. Z rodinných dôvodov sa 

rozhodol ďalej nepokračovať tajomník Ing. Oto Hodulík, 

ktorému za jeho prácu taktiež ďakujeme. Odchod avizuje tiež 

Patrik Malý. Na druhej strane sa do klubu vracia Igor Sasko. 
Poďme však zhodnotiť uplynulú sezónu. Naše A mužstvo, ktoré 

bolo po jeseni na poslednom mieste so ziskom troch bodov, 

zabojovalo na jar o udržanie v V. lige Západ a so ziskom       17 

bodov za päť víťazstiev a dve remízy, skončilo na konečnom 10. 

mieste. Chalanom patrí veľká vďaka, ukázali, že ich futbal baví a 

hrajú ho s radosťou. Nebolo to však jednoduché, po dobre 

rozbehnutom začiatku a zisku 8 bodov z prvých 4 zápasov 

prišla domáca prehra s Oreským, po ktorej sa rozhodol ukončiť 

svoje pôsobenie na poste trénera Jozef Zaťko. Nasledovné dva 

zápasy v Gbeloch a doma s Moravským Svätým Jánom tak boli 

pod taktovkou futbalistov na čele s Patrikom Malým a vedúcim 

mužstva Jozefom Saskom. Nasledovný zápas už bol pod 

vedením nového trénera Mareka Baxu zo Šúroviec, ktorý tento 

úspešne do cieľa. Pokračovať bude na poste hlavného trénera 

A mužstva aj v nasledujúcej sezóne. Mužstvo by mal posilniť 

Jakub Hodulík a rokovania prebiehajú aj s inými hráčmi, 

nechceme však nič predbiehať, a tak zmeny uvidíte sami na 

ihrisku. Mužstvo dorastu bolo po jeseni so ziskom 8 bodov na 

predposlednom 11. mieste. Na jar získalo 6 bodov za 2 víťaz-

stvá. Obsadilo tak záverečné 10. miesto. V novej sezóne bude 

opäť pokračovať v V. lige U 19 západ. Chalanom patrí taktiež 

veľká vďaka, niektoré zápasy nastúpili s nižším počtom hráčov, 

ale nevzdali to a každý jeden dohrali dokonca. Dorast bol pod 

taktovkou trénera Jakuba Hodulíka, ktorý po sezóne ukončil 

svoje pôsobenie. Nového trénera vám predstavíme 
v ďalšom čísle.
Mužstvo žiakov pod taktovkou Radovana Kollára na jar získalo 

19 bodov za 6 víťazstiev a jednu remízu a udržalo si tak pekné 3. 

miesto. Všetkým tiež ďakujeme za ich výkony. Spomeniem však 

trojicu Samuel Ostrovský, Denis Zimmerman a Marco Antala, 

ktorí okrem zápasov žiakov odohrali aj niektoré zápasy za 

dorast. Nášmu A mužstvu zase pomáhali dorastenci Andrej 

Mekký, Adrián Pekarovič a Kristián Mesíček. 
Naši najmenší – prípravkári – sa počas jari rozrástli, čomu sa

Nebolo to ľahké, 

ale ciele sme splnili

Foto: Katarína Vašeková
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päť minút v nejakom žiackom zápase spolu s Mirom 

Benovičom. 
2. Od svojich desiatich rokov až do 18-ky som prešiel 

mládežníckymi kategóriami Spartaka Trnava, potom som 

pôsobil v Piešťanoch, na ktoré mám krásne spomienky, či už na 

spoluhráčov alebo divákov. Keď som mal takmer 22 rokov, 

prestúpil som do kostarického klubu Liga Deportiva 

Alajuelense, čo je môj osudový a aj najobľúbenejší klub a som 

hrdý a šťastný, že som mohol hrať za taký veľký klub. 
3. Môj futbalový vzor bol Diego Armando Maradona, ale iba do 

určitého času, lebo má na rováši veľa škandálov a ako človek na 

mňa vytvára zlý dojem. Pre mňa určite najlepší futbalista, akého 

som kedy videl hrať, je Lionel Messi. 
4. Rád spomínam na spoluhráčov z mládežníckych mužstiev 

Spartaka Trnava, na spoluhráčov z Piešťan, ale aj z Alajuely.
V Kostarike som bol šesťkrát majstrom krajiny, z toho raz 

vyhodnotený ako najlepší hráč súťaže, raz  ako najlepší strelec 

súťaže a dvakrát ako hráč s najväčším počtom asistencií celej 

súťaže. Okrem toho sme získali niekoľkokrát trofej najlepšieho 

mužstva strednej Ameriky a boli sme vo finále Concacafu, čo je 

akoby pohár majstrov strednej a severnej Ameriky, kde sme 

prehrali 2: 1 s mexickou Necaxou. 
V Kostarickej najvyššej súťaži som strelil 88 gólov a mám 

približne aj rovnaký počet asistencií. 
5. Kostarická liga je iná ako slovenská a ťažko sa to porovnáva, 

ale na reprezentačnej úrovni Kostarika na MS vo všetkých 

vekových kategóriách dosiahla väčšie úspechy ako Slovenská 

repre. Od 17-ročných až po olympijskú reprezentáciu a končiac 

A mužstvom. Tréningy futbalistov Horných Orešian som 

sledoval iba okrajovo. Chalanov chodí málo, ale je to aj 

pochopiteľné, lebo povinností je veľa. Aj na diaľku im držím 

palce a vždy sa zaujímam o výsledky našej obce. Spomínam, že 

keď som bol mladý, po tréningu v Spartaku som si často išiel 

zahrať ešte aj na ihrisko v Orešanoch s A-čkarmi, kde boli 

Saskovci, Palo Vanek, Dušan Blažo, Penco, Ľubo Školek, Roman 

Čavojský, Rudko Kašuba, Pišta Novák a ďalší,  ktorí ma vždy 

prijali bez problémov a určite mi aj to pomohlo v kariére.
6. Mladi futbalisti,  keď chcú niečo dosiahnuť, futbal ich musí 
v prvom rade baviť. Jedine vtedy mu budú venovať dostatok 

času a to je základ. Tiež je dôležité začať v skorom veku a mať 

šťastie na dobrých trénerov a podporu rodiny. V čase 

dospievania neuprednostňovať  diskotéky, bary a iné lákadlá.
7. V Kostarike je život v porovnaní so Slovenskom veľmi 

rozdielny. Obrovský rozdiel je v klíme, lebo tu je po celý rok 

teplo a delí sa to iba na obdobie dažďov a obdobie sucha 

–teplota je po celý rok prakticky rovnaká. V Kostarike sú väčšie 

sociálne rozdiely medzi obyvateľstvom. Je tu veľa bohatých, 

ale aj veľa tých, ktorí žijú úplne na hranici chudoby. V porovnaní  

so Slovenskom je tu tiež draho. Veľký rozdiel je v potravinách, 

ktoré sú na Slovensku v priemere o polovicu lacnejšie. Je to 

čisto futbalová krajina. Ja som Slovák, ale tiež som veľmi 

zaviazaný  tejto krajine za to, ako sa tu ľudia ku mne správali a 

správajú.
8. Môj profil nájdete na internete – na Googli alebo YouTube.

Na záver pozdravujem všetkých občanov našej obce a prajem 

im veľa úspechov!
Jozef Mišo

1. S futbalom som začínal v Horných Orešanoch, keď som mal 

asi šesť rokov. Už si nepamätám, kto tu vtedy viedol žiakov, ale 

viem, že prvé základy futbalu mi dal môj otec. Debutoval som 

asi v siedmich rokoch, keď som nastúpil možno na posledných 

Príbeh nášho rodáka, 
futbalistu z Horných Orešian 
Jozefa Mišu, pôsobiaceho v Kostarike

veľmi tešíme, aj v novej sezóne budú pokračovať pod 

vedením Denisa Martona. 
Čo dodať na záver? V súčasnosti boli ukončené prihlášky 

mužstiev do novej sezóny 2017/2018. Do V. ligy Západ, ktorú 

hrá naše A mužstvo, sa prihlásilo sedem mužstiev, budúcnosť 

tejto ligy je nejasná a všetci s napätím očakávame, čo s touto 

situáciou urobí Západoslovenský futbalový zväz. Letnú 

prestávku chceme využiť na úpravu hracej plochy hlavného 

ihriska. 

            Rada klubu TJ

Archívna fotografia, Viliam Sasko



Regionálne noviny HORNOOREŠAN 2/2017 

vychádza štvrťročne, vydané júl 2017,  NEPREDAJNÉ

Vydavateľ: Obec Horné Orešany, 919 03 Horné Orešany 190, IČO: 312533

Registrované na MK SR pod číslom EV3057/09         ISSN 1338-9505

Poznámka: Redakčná rada nezodpovedá za obsahovú stránku článkov.

Redakčná rada v zložení:  šéfredaktor- PhDr. Róbert Ochaba PhD., MPH
tajomník- Jana Sasková, členovia: Mgr. M. Korch, Ing. M.Boháček, 

Jazyková korektúra: Mgr. Katarína Boháčková                      

Redakcia: Obecný úrad Horné Orešany

V druhom štvrťroku sa do našej obce prihlásili: 

Mgr. Tibor Sallai, č. 158

Jaroslav Novák, č. 293

8 občanov sa z našej obce odhlásilo

Narodili sa:

Filip Vavro, Horné Orešany, č. 228

Laura Sasková, Horné Orešany č. 369
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Jubilanti

50 rokov

Jarmila Pašeková

Ivan Pinkas

Miluše Vahančíková

60 rokov

Miroslav Hoblík

Jozef Hudec

Jana Janíčková

Jolana Kondrčková

Mgr. Jarmila Križanová

Jarmila Malacká

Miroslav Mokráň

Daniela Poláčková

Miroslav Udvornocký

70 rokov 

Margita Blažová

Jozef Gažovič

Jozefína Griflíková

Daniela Ostatníková

Božena Vavrová

80 rokov

Milan Kvasňovský

90 rokov

Jozef Benko

Alžbeta Šajbidorová

„Orešanské pesnyčky v nárečí“
Orešanská veža
1.       Orešanská veža velmi vysoká

Nemoh-la prelecet, nemoh-la prelecet húska dzi-vo-ká
2.       Nebola to húska, ale húsatá

S vama sa rozlúčam, bohu vás porúčam, švárne dzífčatá.

Prosíme občanov, ktorí majú doma staré fotografie z obce, aby sa o ne 
podelili aj s ostatnými, radi by sme z nich urobili fotokópie pre ďalšie 
generácie. Všetky naskenované fotografie budú umiestnené na webe 
obce.

Výstavba KD 1971, archív Blažo

Výstavba KD , archív Viliam Sasko
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