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Memoriál Františka Hečka

práve čítate druhé číslo štvrťročníka Hornoorešan v roku 2018. Pravidelne 

konštatujeme, že čas letí, aj dnes sme vlastne už na začiatku leta. Dúfajme, že leto 

bude bez takých búrok, aké nám predviedla príroda v mesiaci máj a v prvých dňoch 

mesiaca jún. V tomto roku príroda dopriala poľnohospodárom dostatok vlahy na 

založenie novej úrody. Tak, ako je veľa práce na poliach, je aj veľa práce s údržbou 

obecných plôch a priestranstiev. S dažďom sa veľakrát na obecné komunikácie a 

chodníky dostávajú nečistoty z polí, prípadne zo záhrad. Je náročné skontrolovať na 

každej ulici, čo priniesol ten-ktorý dážď. Preto verím, že vám nerobí žiaden problém 

upratať prípadné naplaveniny pred svojimi príbytkami na obecných komunikáciách. 

Všetkým vám, ktorí to robíte nezištne, patrí moja vďaka a úcta. Verím, že tieto slová 

môžem povedať aj v mene tých, ktorí sú možno zaneprázdnení, prípadne nemôžu zo 

zdravotných dôvodov pomôcť pri akejkoľvek činnosti verejného záujmu. Mnohí však 

túto povinnosť ignorujú a dažďovú vodu jednoduchým spôsobom odvedú na 

obecné plochy. Ak spočítame plochy striech domov v našej obci a tiež veľké 

parkovacie miesta pri jednotlivých domoch z betónu a dlažieb, tak v čase dažďov 

máme na obecných komunikáciách mnohonásobne viac vody ako na samotné cesty 

naprší. Následkom tohto sa po cestách vyslovene valia rieky vody, ktoré vychádzajú 

z dvorov vlastníkov nehnuteľností. Kanalizačné systémy a priekopy si občania pred 

rodinnými domami pozahŕňali, a tým dochádza k poškodzovaniu majetku vplyvom 

nahromadenej dažďovej vody. Takže je v dnešnej dobe žiadúce, aby si občania 

budovali rezervoáre na dažďovú vodu, ktorú vedia využiť na zavlažovanie záhrad a 

zelene, a zároveň tým ochránia svoj a aj susedov majetok pred poškodením. 

Veľkým problémom, na ktorý budem reagovať, je parkovanie osobných, ale i 

nákladných vozidiel počas dní a nocí na verejných priestranstvách, ktoré je 

badateľné vo viacerých uliciach našej obce. Vlastníkom vozidiel, ktorí takto využívajú 

verejné priestranstvá, budú doručené rozhodnutia s vyrubením poplatku za státie – 

parkovanie na verejnom priestranstve. Tento poplatok je samozrejmosťou vo 

viacerých obciach na Slovensku. Samostatnou kapitolou je státie osobných 

automobilov a uloženie stavebného materiálu na chodníkoch pre peších. Toto 

konanie sa dá hodnotiť ako konanie priamo ohrozujúce chodcov, pretože ich núti 

vstupovať na frekventovanú vozovku, kde im hrozí veľké nebezpečenstvo. Vlastníci 

vozidiel, ktorí parkujú na chodníkoch, znemožňujú prechod občanov po 

chodníku a nútia ich tak vstupovať na vozovku, budú riešení v priestupkovom 

konaní! 

Ďalším problémom v našej obci je dažďová voda, ktorá padne na pozemok majiteľa. 

V kolaudačných rozhodnutiach na užívanie rodinných domov je určené, že dažďová 

Pokračovanie na strane 2
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voda bude odvedená po pozemku, čiže zo spevnených plôch 
má viesť do trávnika, prípadne do záhrady, kde vsiakne do 
zeme.
Investičné akcie v II. Q

· v mesiaci marec sme začali s prístavbou MŠ pre 
kapacitu 15 detí

· prebieha verejné obstarávanie na vybavenie 
interiéru MŠ (detský nábytok a pod.)

· pokračujeme v majetkovoprávnom vysporiadaní 
cesty na Dolnom záhumní

· zrealizovali sme výrub topoľov v počte 4 ks na 
Rajčianke, a zároveň zoštiepkovali stromy a haluze 
na Lázni, ktoré po technickej stránke nebolo možné 
v kratšom časovom limite zrealizovať

· v mesiaci apríl 2018 nám bolo doručené 
Rozhodnutie o schválení nenávratného finančného 
príspevku vo výške 80 052, 46 €, ktorý nám bol 
poskytnutý z MŽP SR ako riadiaci orgán pre 
operačný program: Kvalita životného prostredia na 
nákup kompostérov pre obec Horné Orešany. 

· 10.5. 2018 sa uskutočnilo na našej škole výberové 
konanie na riaditeľku ZŠ s MŠ v Horných Orešanoch. 
Od 1. 7. 2018 nastupuje do funkcie riaditeľky 
PaedDr. Linda Rábarová, pani učiteľka, ktorá v našej 
škole pôsobila už v predošlých rokoch. Prajem 
novozvolenej pani riaditeľke veľa úspechov a 
dobrých rozhodnutí v prospech školy. 

Teraz by som sa chcela poďakovať našej odchádzajúcej pani 
riaditeľke Mgr. Evke Piknovej.
Evka, chcem Ti vysloviť vďaku, že si trpezlivo a oddane hľadala 
cestu ku každému žiakovi nielen ako učiteľka, ale i ako výchovná 
poradkyňa, i napriek tomu, že mnohokrát to nebolo jednoduché. 
Pomáhala si budovať školu a obetovala si aj svoj voľný čas a 
zdravie na to, aby v budúcnosti z našich žiakov niečo bolo. Aj keď 
život občas priniesol neúspech, nestratila si vôľu a chuť bez 
váhania vkladať svoje majstrovstvo a porozumenie žiakom a 
investovať svoj um do detských duší. Aj keď odchádzaš do 
dôchodku, maj na pamäti múdru myšlienku Mikuláša Kopernika: 
„Nikto nezostarne preto, lebo dosiahne istý vek. Človek sa stáva 
starým v tom okamihu, keď stratí svoje ideály“. V mene obecného 
úradu a OZ Ti prajem ešte veľa krásnych rokov v kruhu rodiny a 
priateľov. Pevné zdravie, božie požehnanie, veľa lásky a šťastia. 
Nikdy na teba nezabudneme, pretože v každom z nás, ktorého si 
učila alebo s ktorým si pracovala, ostane navždy vytlačená pečať 
Tvojho srdca. ĎAKUJEME.

                                                                                                             
Jarmila Petrovičová, starostka obce

A zasa sa blížime ku koncu školského roka 2017/2018, ktorý 
ubehol neuveriteľne rýchlo. Tak rýchlo, ako predchádzajúce 
roky, kedy som si ani ja sama neuvedomila, že v ZŠ s MŠ Horné 
Orešany pôsobím ako riaditeľka už plných 15 rokov zo 40–tich 
rokov práce v školstve. Roky ubehli ako voda a treba aj zmenu, 
aby sa aj vedenie školy omladilo, hlavne preto, že každým 
rokom sú na učiteľov a hlavne na vedúcich zamestnancov, 
kladené nové a nové požiadavky, ktoré treba za pochodu riešiť. 
Vyžaduje si to veľa síl, pevných nervov a veľa voľného času.  
Z mojej strany by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí mi 
fandili a držali palce, pomáhali radami a tešili sa z napredovania 
našej školy. Vždy som si vážila akúkoľvek pomoc z Obce Horné 
Orešany, pomoc zo strany pani starostky i zamestnancov obce. 
Pomocnú ruku podali aj niektorí rodičia, za čo im ďakujem. 
Podarilo sa mi ZŠ s MŠ pozdvihnúť na slušnú úroveň, za čo 
vďačím celému kolektívu pedagogických i prevádzkových 
zamestnancov. Som veľmi rada, že škola vychováva šikovných 
absolventov, ktorí sa budú vedieť začleniť do normálneho 
života. Vždy som o tejto škole tvrdila, že je to škola rodinného 
typu a prajem si, aby taká aj  zostala. 
Aj tento školský rok nám odchádzajú tí, ktorí si už splnili 
povinnú školskú dochádzku v našej škole. Už sú všetci prijatí na 
ďalšie pokračovanie v štúdiu na vybraných školách. Zostáva mi 
len popriať im, aby sa hneď na začiatku dobre zapísali a brali 
učenie vážne.
Na konci  šk. roka pri záverečnom bilancovaní je priestor aj na 
odmeňovanie tých, ktorí si to zaslúžia. V máji sa konal jarný zber 
papiera. Len málo bolo tých, ktorí sa nezapojili. Prvenstvo patrí 
na I. stupni Adrianovi a Nikolasovi Marekovcom, druhý skončil 
Dávid Denkoci a tretia Simona Bednárová, na II. stupni najviac 
priniesol Denis Vavro, druhá skončila Zuzana Janíčková a 
tretím bol Lukáš Belavý. Odmeny ich neminú. Najviac papiera 
však priniesli prváci.
Najvýznamnejšie spomedzi odmeňovaní je naj...žiak/žiačka 
školy. Tento rok patrí právom Petre Žaludovej za výborný 
prospech a správanie, za zapájanie sa do školských i mimo-
školských aktivít, za reprezentáciu školy v súťažiach, za ústreto-
vosť a snahu pomôcť.
Záverom by som ešte raz chcela poďakovať všetkým, ktorým 
na našej škole záleží a hlavne novému vedeniu, spolu so 
zamestnancami školy, zaželať veľa zdravia, pevné nervy a elán 
do ďalšej práce. 
Aj žiakom prajem pekné prázdniny, veľa nových zážitkov a po 
prázdninách, 3. septembra, šťastný návrat do nového škol-
ského roka 2018/2019.

                                                                                                                             
Mgr. Eva Piknová, riaditeľka školy                                                      

Odpočítavame každučký deň 
šk. roka 2017/2018Pokračovanie zo strany 1

Milí čitatelia novín,

Foto Marek Boháček
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Z činnosti komisie kultúry

Vážení čitatelia Hornoorešana, 
prišiel čas, aby sme vás opäť poinformovali o akciách, ktoré pre 
vás v minulých mesiacoch poriadala kultúrna komisia (KK) pri 
OU v Horných Orešanoch. Ako prvé sme spoločne oslávili 
krásny sviatok Deň matiek. Všetci sme sa stretli v našom KD, 
kde bol pre oslávenkyne pripravený kvietok ako poďakovanie 
za ich obetavú lásku a starostlivosť. Tradične si pre nás pripra-
vili program naše deti, a to z MŠ, ale i zo ZŠ v Horných Oreša-
noch. Príhovor starostky obce otvoril celé podujatie a už 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 tvári každej mamičky, 
lebo každá mamička vedela, že tento deň je venovaný len jej. 
Na záver oslavy venoval krásne slová matkám aj náš pán farár. 
Krásnymi slovami sa nám prihovorila aj riaditeľka ZŠ pani Eva 
Piknová, ktorá sa zároveň aj s nami rozlúčila, nakoľko sa roz-
hodla užívať si dôchodku, i keď pani riaditeľka vyzerá veľmi 
dobre. Zaslúži si veľké poďakovanie za roky vedenia školy, a 
zároveň spolupráce nielen s rodičmi detí, ale i s našou KK. Pani 
riaditeľke želáme ešte veľa zdravíčka a pohody v kruhu rodiny. 
Dúfam, dámy, že sa spolu uvidíme aj budúci rok na oslave dňa 
mamičiek u nás v Horných Orešanoch .

Ďalšou veľkou akciou je MDD - krásna oslava spolu s našimi 
najmladšími. Tento rok sme opäť oslovili našich priateľov 
z DHZ Horné Orešany a profesionálov z Trnavy, aby nám 
predviedli niečo zo svojej práce, a zároveň s nami strávili 
spoločné chvíle. Mali sme možnosť vidieť ich autá  a povoziť sa 
na štvorkolke, púšťali sme si húkanie majákov, ktoré sa ozývalo 
celou dedinou a penu, ktorú nám hasiči urobili, sme si vychut-
nali. Bolo super, počasie nám prialo a zhora sa na nás usmieva-
lo slniečko. No tento rok to deti mali trošku ťažšie, pretože si 
museli svoj darček vybojovať vo viacerých súťažiach, ktoré 
sme si pre ne pripravili. Členovia KK si postavili stanovištia so 
súťažami, na ktorých sa muselo každé jedno dieťa zúčastniť, 
aby dostalo darček. Všimla som si, že aj niektorí rodičia sa radi 
zapojili, aby svojim ratolestiam pomohli. Bolo to super spoloč-
ne strávené slnečné popoludnie. Za dobrej hudby sme si aj 
zatancovali a zaspievali, ale sa aj občerstvili pri poháriku 
limonády,  sladkostí a slaných pochutín, ktorých bolo tento rok 
neúrekom nielen vďaka OU v Horných Orešanoch, ale aj vďaka 
dobrovoľným sponzorom, a to CBA Horné Orešany, pánovi 
Štefanovi Szrsenovi a pánovi Bohušovi Strakovi - bar Pod 
orechom. Za to, že radi podporili našu akciu, im patrí 
poďakovanie. Potom sme si s deťmi urobili super tombolu, 

v ktorej každé dieťa získalo vecnú cenu. Deti mali možnosť dať 
sa aj namaľovať, a to vďaka našim kamarátkam Mirke Denkó-
ciovej a Lenke Kováčovej, ktoré sú veľmi šikovné. Na ihrisku sa 
nám tak pohybovali rôzne zvieratká, ktoré dievčence pokreslili 
na tváre detí. 
Baby, ďakujeme za pomoc! Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa 
podieľali na tomto podujatí. Prežili sme spolu krásny deň, plný 
radosti a dobrej pohody. Vidíme sa zase o rok!

Katarína Pagáčová, členka komisie kultúry

MDD  26.5.2018Horné Orešany

Deň Matiek Horné Orešany 13.5.2018 KK pri OÚ Horné Orešany

Deň Matiek 
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Premýšľate často pri sledovaní televíznych správ a zásahov 
policajtov alebo hasičov o tom, že by ste tiež radi pomáhali a 
boli nejako užitoční? Máte šancu! Dobrovoľný hasičský zbor
v Horných Orešanoch rozbieha nábor nových členov nielen 
do zásahovej hasičskej jednotky, ale aj do kolektívu hasič-
ského športu.
Nemusíte sa obávať, že by ste to nezvládli. Postup pretvárania 
civilných, veci neznalých osôb na dobrovoľných hasičov so 
všeobecnými znalosťami v odbore požiarnej ochrany je totiž 
pozvoľný a je rozdelený do niekoľkých etáp.
Každý záujemca sa najskôr zoznámi s kolektívom a s tým, ako 
jednotka dobrovoľných hasičov funguje. Až potom sa môže 
rozhodnúť, či je to pre neho skutočne „to pravé orechové“. 
Pokiaľ ho prvé stretnutia a poznatky zaujmú, absolvuje 
základný výcvik. 
Pri výcviku sa zoznámi s činnosťou hasičov pri záchranných a 
likvidačných prácach, prvej pomoci, sebazáchranou a prácou 
s hasičskou technikou. Následne sa zúčastní spolu s ostatnými 
členmi jednotky na niekoľkých cvičeniach, kde si vyskúša 
reálne podmienky zásahu. Pokiaľ bude záujemca i po tomto 
presvedčený o správnosti svojej voľby, bude zaradený do 
zoznamu jednotky.
Podmienkami pre prijatie do zboru sú: dobrý fyzický stav, 
ochota pracovať v kolektíve a, samozrejme, ochota pomoci 
blížnym bez nároku na odmenu.
Pokiaľ sme vás teda svojimi riadkami zaujali a máte záujem 
rozšíriť rady členov Dobrovoľného hasičského zboru 
v Horných Orešanoch, ste vítaní! Čaká na vás veľa zaují-
mavých zážitkov! Svoj záujem môžete prejaviť na e-mailovej 
adrese: hasicihoresany@gmail.com, alebo na telefónnom 
čísle 0917 765 328.

Od septembra v škole s novým krúžkom

Od septembra 2018 chceme s pomocou Obecného úradu a 
Základnej školy v Horných Orešanoch otvoriť krúžok MLA-
DÝCH HASIČOV pre deti od 7 do 14 rokov. V krúžku sa deti 
nielen že naučia niečo o hasičstve, ale je to zároveň aj 
príprava do celoštátnej hasičskej súťaže s názvom Plameň.

Chceš sa stať mladým hasičom? Tak súťaž Plameň je 
určená práve pre Teba!
Dobrovoľný hasičský zbor v Horných Orešanoch chce 
rozšíriť svoju členskú základňu aj o mladších členov vo veku 
7–14 rokov, ktorí budú hasičský zbor a aj našu obec repre-
zentovať v celoštátnej hasičskej súťaži Plameň.
Ak sme ťa oslovili a máš chuť sa naučiť niečo o hasičstve a 
chceš trénovať a zúčastňovať sa na súťažiach, tvoje miesto 
u hasičov je pripravené.

Prihlásiť sa môžeš na začiatku školského roka.

Chceš byť dobrovoľným hasičom?

Staň sa jedným z nás! 

Rok 2018 sme začali s novým plánom činnosti, ktorý bol stano-
vený orientačne, pretože boli voľby do výboru. Tento rok sme 
zorganizovali, netradične, jarný bowlingový turnaj, to však 
neznamená, že jesenný turnaj sa konať nebude, práve naopak. 
Na turnaji sa zúčastnilo 53 členov našej organizácie. Ďalšia 
akcia sa uberala za kultúrou, návštevou okresného divadla. 
Nezabudli sme ani na duchovné povzbudenie. Tak ako každo-
ročne sme sa na Ducha zúčastnili na svätej omši pre starších a 
chorých, ktorá sa koná v Šaštíne. Zúčastnilo sa 54 ľudí. 
V júni, 19. 6. 2018, sme zorganizovali zájazd do Rakúska, kde sme 
si prezreli zámok Schloss hof a čokoládovňu. Zúčastnilo sa na 
ňom 55 ľudí. O deň neskôr sa 25 našich členov zúčastnilo na 
okresnom turistickom zraze v Smoleniciach.
V júli budeme organizovať zájazd do Dunajskej Stredy. Podotý-
kam, že so sebu môžete vziať i vaše vnúčatá, prípadne deti. 
Kúpanie budeme poriadať aj v auguste. Prečo Dunajská Streda? 
Ako zájazd tam máme pomerne veľkú zľavu. Výhodou je, že 
lístok platí na celý deň, kúpalisko je veľmi dobre vybavené, 
majú rôzne rehabilitačné zariadenia, ktoré blahodárne pôsobia 
na vaše zdravie. 
Budú i iné aktivity, o ktorých vás budeme informovať cestou 
rozhlasu. Tak, ako je v nadpise nášho článku uvedené, radi 
privítame vaše pripomienky, prípadne nápad zorganizovať 
dvojdňový zájazd. 

Janka Boháčková,  JDS MO

Komisia kultúry pri OcÚ v Horných Orešanoch pozýva 
všetky deti, mládež a rodičov na tradičnú "Cestu 
k Vodníkovi", ktorá sa bude konať dňa 21. júla 2018, t. j. 
v sobotu, od 16.00 hod. so štartom od KD v Horných 
Orešanoch a cieľom pri vodnej nádrži. Trasa bude viesť 
smerom cez Hoštáky a bude otvorená do 18.00 hod. Každé 
dieťa bude odmenené vecným darčekom a sladkou 
odmenou. 
Novinkou tohto roku bude detská diskotéka pre 
najmenších od 18:30 do 22:00 v KD Horné Orešany, na ktorej 
bude pre každé dieťa pripravene občerstvenie a pre rodičov 
zabezpečený bufet. Po 22.00 hod budeme pokračovať 
letnou párty pre dospelých. 
V prípade nepriaznivého počasia sa cesta odkladá, ale 
diskotéky zostávajú. Tešíme sa na vás.

Aj vy môžete byť strojcom našej činnosti

POZVÁNKA

FidliCanti sa v poslednej dobe vybrali dvomi cestami. Prvá je 
ľudová, ktorej neprestávame byť verní. Naši priaznivci nás 
poznajú v prvom rade v krojoch a sme veľmi vďační, že 
podporujú náš rast. Už teraz srdečne pozývame všetkých na 
Rínek, ktorý plánujeme zorganizovať v októbri, a ktorý je pre 
nás veľkou slávnosťou ľudovej hudby. 

Dve tváre FidliCantov
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Archívne fotografie od našich občanov

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.

Druhá tvár FidliCantov sa v prvej polovici tohto roka tiež 
ukázala v plnej kráse. Vďaka dobrým ľuďom a tvrdej práci sa 
nám podarilo vydať prvý neľudový minialbum a natočiť 
videoklip. Ďakujeme všetkým za podporu a kladné reakcie, 
ktorými ste nás poctili. Sme šťastní, keď môžeme ľuďom 
prinášať radosť a pohodu.

Obe zložky FidliCantov uplynulý polrok pracovali na plné 
obrátky.
Druhého júna, v teplú slnečnú sobotu, sme na ihrisku v Hor-
ných Orešanoch na Tačkocup & Feste privítali hudobné zosku-
penia zo širokého okolia. Na chuť si mohli prísť všetky 
generácie a vyznávači rôznych hudobných štýlov. Počasie nám 
tentokrát prialo ako dopoludnia, keď sa rozbehli zápolenia
v „lítaní s táčkama“, tak až do neskorej noci, počas festivalu. 
Ďakujeme všetkým pretekárom za účasť a všetkým dobrovoľ-
níkom za pomoc. Radi by sme poďakovali Obecnému úradu, 
členom OZ Lomoz, a všetkým vám, ktorí ste akokoľvek priložili 
ruku k dielu. Najviac sa tešíme z toho, že sme na TCF slávnostne 
pokrstili náš najnovší album za veľkej účasti našich priazniv-
cov a v skvelej atmosfére. 
Sezónu sme ukončili opäť v krojoch, a to účasťou na Medziná-
rodnom folklórnom festivale v Strážnici. Mali sme tú česť 
reprezentovať Slovensko v projekte MUZIČKY, ktorý každoroč-
ne pracuje s muzikami z Čiech, Moravy a Slovenska. Táto 
spolupráca nám priniesla veľa nových vedomostí, skúseností a 
nových priateľstiev. Muziku z Moravy vám všetkým radi pred-
stavíme na októbrovom Rínku. 
FidliCanti sa s chuťou a radosťou púšťajú do letných projektov. 
Najväčší z nich bude účasť na festivale Tanec slnka, na ktorý vás 
všetkých srdečne pozývame a, samozrejme, sa už pripravu-
jeme na novú sezónu. Ešte raz vám všetkým ďakujeme za vašu 
priazeň, podporu a za radosť, ktorú nám prinášate.

Hrajú vám, dakujú a krásne leto želajú FidliCanti z Orešán. 

Horné Orešany špeciálna učebňa rok 1971

Horné Orešany 10.9.1971 Retortne pece na drevné uhlie

Horné Orešany 15.5.1986

Oberačka v roku 1946 medzi Dolnými a Hornými Orešanmi, 
tzv. „Vidnárky“.
Na fotografií sú: pani Šajbidorová so setrou Zuzanou, 
pán Anton Brázdovič s manželkou Zuzanou.
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Vážení športoví priatelia, máme za sebou 
sezónu 2017/2018, preto chceme zhodnotiť 
pôsobenie našich mužstiev v majstrovskom 
kolotoči, zhrnúť uplynulý futbalový rok a 
predstaviť ciele do budúceho roka. 
Naše A mužstvo ukončilo sezónu na peknom 3. mieste so 
ziskom 31 bodov za 9 víťazstiev, 4 remízy, 7 prehier a s kladným 
skóre 48:37. Najčastejšie rozvlnil sieť súpera Marek Planeta, 
ktorý sa trafil celkovo deväťkrát. Najviac odohratých minút má 
Rastislav Malacký – 1788, ktorý nastúpil vo všetkých zápasoch, 
aj keď ide o najstaršieho hráča mužstva. Dňa 1. mája sme sa po 
spoločnej dohode rozlúčili s hlavným trénerom Marekom 
Baxom, výsledky a celkový herný prejav mužstva nebol podľa 
našich očakávaní. Vedením mužstva bol poverený Jakub 
Hodulík, ktorý sa chytil šance a za krátky čas mužstvo dosiahlo 5 
víťazstiev, 1 remízu a 1 prehru.  V novej sezóne bude mužstvo 
pokračovať pod taktovkou Radovana Kollára, s ktorým sme sa 
dohodli na spolupráci. Už počas sezóny avizovali odchod 
Štefan Kondrček a Miloš Turanský. Mužstvo by mal od leta 
posilniť Matej Meško. 
Mužstvo dorastu obsadilo konečné 9. mieste so ziskom 20 
bodov za 6 víťazstiev, 2 remízy, 12 prehier a záporným skóre 
54:85. Najlepším strelcom je Erik Babirát, ktorý sa trafil 26-krát. 
Najvyšší počet odohraných minút - 1890 – má zase Dominik 
Planeta. V ďalšej sezóne bude mužstvo pokračovať pod 
taktovkou Ivana Hirnera.    
Naši žiaci skončili na peknom 2. mieste so ziskom 61 bodov za 
20 víťazstiev, 1 remízu, 5 prehier, s celkovým skóre 205:46. 
Najčastejšie sa triafal do súperovej siete Richard Stiller, ktorý ju 
rozvlnil celkovo 81-krát. Za zmienku stojí aj 57 gólov Samka 
Hureka. Spolu nastrieľali súperom 138 gólov, čo je viac ako 
polovica z celkového počtu. V ďalšej sezóne budú pôsobiť 
taktiež pod novým trénerom Patrikom Zelenákom.    
Naši najmenší prípravkári bojovali až do konca zo všetkých síl, 
ale aj tak zostali na poslednom 10. mieste so ziskom 1 bodu za 
bezgólovú remízu v Dolných Orešanoch. Mužstvo zložené 
prevažne z mladších detí podstúpilo tvrdý krst v súťažnom 
kolotoči. Dúfame, že nasledovný ročník pribudnú aj víťazstvá, 
nakoľko deti futbal baví a ich výkony rastú každým zápasom. 
V dňoch 22. – 24. júna sa dvanásť najlepších zúčastní na turnaji 
v Kozloviciach pri Přerove, kde si zmerajú sily s mužstvami 
z Čiech a Slovenska. Veríme, že deti budú dobre reprezentovať 
našu obec. Aj od novej sezóny povedie mužstvo Denis Marton. 
Vnasledujúcom ročníku chceme pokračovať s našim A muž-
stvom v V. lige západ, nie však so 6 mužstvami. Dúfame, že 
zverejnené informácie o 14 a viac člennej lige sú pravdivé a 
V. liga bude mať svoju vážnosť a kvalitu. Naše A mužstvo sme 
taktiež prihlásili do Slovenského pohára. Bude to nová 
skúsenosť a dúfame, že sa dostaneme čo najvyššie a možno 
privítame na našom trávniku aj nejakého prvoligistu.   
Na záver chceme poďakovať všetkým fanúšikom a ľuďom ktorí 
nám aj v tomto roku pomáhali. Tešíme sa na Vašu priazeň aj 
v novej sezóne 2018/2019. 

Rada klubu TJ 

Sezóna 2017/2018 ukončená

Na ihrisku pribudli nové fitnes stroje

Toto mini outdoorové fitnes centrum je určené pre širokú 
verejnosť, avšak odporúčaný vek je 14 a viac rokov. Vstup je 
voľný, na vlastnú zodpovednosť.
OZ Lomoz ďakujem všetkým, ktorí nám v minulých rokoch 
prispeli 2% z daní, pretože práve vďaka nim sme mohli stroje 
zakúpiť. Veľké ďakujem patrí aj všetkým, ktorí pomohli pri 
terénnych prácach a osádzaní strojov – firmám Gipsfix, Stavox 
a p. Vavrovi.

OZ Lomoz 

Pre všetkých aktívnych Hornoorešancov máme dobrú správu 
– pri asfaltovom ihrisku v areáli štadióna pribudli tri fitnes 
stroje, na ktorých si môžete precvičiť celé telo. Nájdete tu stroj 
na posilnenie rúk, hrudníka a chrbta, simulátor veslovania a 
obľúbený orbitrek. 

Fotografie z akcií

Súťaž hasičov - zdravotníckych záchranárov

Foto HaZZ

Krst nového CD FidliCanti

Kto bude rýchlejší? táčkocup&fest 2018

Foto M. Boháček

Foto M. Boháček
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V sobotu 30. júla 2018 sa uskutočnil už 38. ročník behu, ktorý 
patrí medzi ozdoby bežeckých podujatí v širokom okolí. Aj 
napriek tomu, že v uvedený deň sa súčasne konalo celkom 13 
bežeckých podujatí, hornoorešanské vršky privítali tradične 
veľmi početné štartové pole s množstvom zaujímavých mien 
nielen zo Slovenska. Celé podujatie nám odštartovala svojím 
príhovorom starostka obce Jarmila Petrovičová a po nej už 
vyrazili na svoje trate všetky mládežnícke kategórie. O 17.00 
hod prišli na rad hlavné kategórie. V relatívne chladnom poča-
sí pre divákov, ale v ideálnom počasí pre bežcov, sa na štart 
postavilo celkom 237 pretekárov. Medzi mužmi si víťazstvo 
vybojoval Tomáš Michalec pred Martinom Halászom a Bori-
som Kotmanom. Medzi ženami bola suverénne najrýchlejšia 
slovenská reprezentantka Lucia Janečková, keď za sebou 
nechala svoju mamu Danku Janečkovú a na treťom mieste 
dobehla Denisa Kušnierová. Najrýchlejší zástupca domácej 
Viktorky Dano Medvecký dobehol celkovo na veľmi peknom  
16.mieste. V početnom bežeckom pelotóne sa nestratili ani 
domáce bežkyne Zuzka Branišovičová s dcérou Paulínou, 
ktorá si vybojovala v juniorskej kategórií 2. miesto.
Organizátorov z Viktorky potešila početná účasť domácich 
pretekárov v žiackych aj v hlavných kategóriách. Novinkou 
podujatia bola súťaž trojčlenných družstiev, ktorá nahradila 
firemné družstvá. Hneď od začiatku sa ukázala ako atraktívna 
disciplína a súperilo v nej celkom 12 družstiev. Víťazom sa stala 
rodina Moravec, kde štartoval otec J. Moravec so svojimi synmi,  
pred družstvom Bernohy a na treťom mieste skončilo druž-
stvo Sportos.sk . Spomedzi domácich pretekárov si 1. miesto 
vybojoval Kristián Mesíček pred Jankom Horváthom a tretí 
dobehol Matej Hodulík. Ani tento rok na štarte nechýbal  ešte 
osemročný Peter Kuruc s orešanskými koreňmi, ktorý sa 
postavil na štart hlavného behu na 10300 metrov. Organizá-
tori mali aj tento rok pre bežcov pripravený gulášik a kvalitný 
pitný režim, pre žiakov sladkosti, pre hostí bol k dispozícií Bar 
Pod orechom aj s občerstvením. Večerný program zahájila 
kapela Cucko Band a v prestávkach prebiehali súboje silákov 
v Strongmanovi. V nočnom finále znovu zdolali Elektrikari 
svojich odvekých rivalov Ski High.
Podľa prvých reakcií pretekárov a hostí môžu organizátori 
z Viktorky zhodnotiť 38. ročník ako úspešný a vydarený. A 
zároveň môžeme povedať, že rekordný z hľadiska teploty, 
ktorá bola doteraz najnižšia a na štadióne sme mohli vidieť 
ľudí zabalených do diek, aby sa chránili pred zimou. Skutočne 
zaujímavý úkaz na 30. júna. A nakoniec,  rekordne rýchly, keď 
posledný pretekár prišiel do cieľa po 1 hodine, 16 minútach a 9 
sekundách. Mnohí bežci vyjadrili veľkú spokojnosť s organi-
záciou a celkovým zabezpečením podujatia. Vyzdvihli kvalitne 
pripravenú trať a osobitne občerstvovačky na nej. K dispozícií 
boli štandardné tri občerstvovacie stanice a už tradičná štvrtá 
bonusová, na ktorej mohli tí pomalší účastníci ochutnať (a aj 
ochutnali) dobré vínko z Orešian. Organizátorov z Viktorky 
potešila aj informácia o tom, že pre bežcov  Orešanci pripravili 
aj v obci viacero osviežovacích stanovíšť . Tešíme sa z toho a 
srdečne ďakujeme. Samozrejme, aj tento rok patrí veľké 
ĎAKUJEME asi 50 dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na úspeš-
nom organizovaní celého podujatia, či už na občerstvo-
vačkách, usmerňovaní premávky na trati a na ihrisku, 
sponzorom podujatia, DHZ Horné Orešany, ktorých výborne 
organizoval M. Korch, TJ Iskra a, samozrejme, aj tým, ktorí si 
našli cestu na toto podujatie a podporili ho.

Ešte raz srdečné ďakujeme!                
BK VIKTORIA

38. ročník behu Cez hornoorešanské vršky – Memoriál Františka Hečka 
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Matej Bottek
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Andrej Zvonár
Samuel Zvonár
Matúš Zvonár
Michal Bukový

Anna Matkovčíková
Pavol Januščák

Iveta Malá
4 občania sa z našej obce odhlásili

Narodili sa:
Lenka Járeková
Michal Novák

Peter Pisarovič
Michaela Ožvoldíková

Sebastián Rožič
Lukáš Kimlička

Samuel Čavojský
Lukáš Rízek

Zomreli:
Anna Harajová, 66 r.
Jaroslav Banár, 56 r.

Jozef Benko, 91 r.
Filoména Lošonská, 87 r.

Melánia Lisická, 86 r.
Milan Vlachovič, 36 r.

Agneša Krajčovičová, 85 r.
Vilma Nováková, 82 r.

Jarmila Brázdovičová, 85 r.

Tibor Benko, 66 r.

Ján Niedel, 78 r.

Hornoorešan 2/2018Evidencia obyvateľov

Ing. M. Novák, CSc., J.Petrovičová

Príspevky do novín je možné zasielať na email: saskova@horneoresany.sk

„Orešanské pesnyčky v nárečí“

Jubilanti

50 rokov

Marián Blažo 

Miroslav Burdík

Milan Ďuriš

Gabriela Kosáková

Mária Krajčírová

Ľubomír Leskovský 

Miroslav Zigo

60 rokov

Emil  Císar

Ľubomír Nápravník

Ing. Štefan Novák

Marta Pohrebovičová

Jozef Sloboda

Anna Švončinárová

70 rokov 

Pavlína Blažová

Alžbeta Drahošová

Veronika Gregušová

Milan Hubáček

Ján Konopa

Stanislav Krajčovič

Ján Mruškovič

Mária Pavlíková

Marta Sluková

Rudolf Šaštinský

80 rokov

Šarlota Halenárová

Alžbeta Nováková

Irena Nováková

Františka Voleková

Od Orešán cesta rovná
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