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Separovaný zber plastov,
tetrapakov, VKM
· Štvrtok, 26. december 2019
Vrecia je potrebné zviazať a vyložiť
pred domy do 6.00 hod. v deň ich
vývozu.

Kalendár podujatí
7.12. Hornoor. betónovačka / BETONÁRI
15.12. Vianočný punč a Orechové pocheraje
/Lomoz o.z./FidliCanti
28.12. Novoročná kapustnica
30.12. Výstup na Slepý vrch / KKaŠ
8.2. Ples ZRPŠ

Hornoorešan
Spravodajca pre občanov Horných Orešian

Lampiónový sprievod

Odmenení dlhoroční funkcionári TJ

Vážení spoluobčania
Ani sme sa nenazdali a opäť medzi nás prichádzajú čarovné chvíle sviatočných a
najkrajších sviatkov v roku – Vianoc. Už starí Slovania v dávnej minulosti Štedrý deň
uctievali ako sviatok zimného slnovratu, lebo dňa pomaly pribúdalo a noc sa krátila.
Vtedy slnko nadobúda svoju moc, ktorej výsledkom bude jar a vznik nového života.
Pre našich predkov v tom čase nastal čas radovánok, preto nebolo náhodou, že sa
práve v tento výnimočný čas znovuzrodenia slniečka začal u kresťanov oslavovať
Štedrý večer ako sviatok narodenia Ježiška.
Očakávaný najkrajší večer roka je už predo dvermi. Verím, že nikde nebude chýbať
zapálená sviečka, ktorej svetlo pomáha nájsť cestu, rybie šupinky pod obrusom, ktoré
rodinám prinášajú hojnosť peňazí a šťastia, oblátky ako symbol spoločného pokrmu,
med, orechy a jabĺčka zabezpečujúce zdravie, cesnak ako ochranca pred zlom. Keď sa
rozžiaria hviezdičky na našich vianočných stromčekoch, akoby sa čarom v našich
srdciach zažali iskierky ľudského tepla, iskierky, ktoré v nás prebudia úprimnú lásku,
nehu, úctu.
Vianoce sa blížia. Starý rok odchádza. Dovoľte mi vysloviť prípitok: „Veselé sviatky
vianočné, pekné cesty polnočné. Nech tichá hudba vám počas sviatkov znie, nech ten rok
nastávajúci vám pokoj, zdravie, šťastie a lásku prinesie!“
Prajem Vám požehnaný, úspešný a láskou naplnený rok 2020.
Investičné akcie:
Leto - kedy sú naši partneri mimo svojich kancelárií, sme využili na prípravu ďalších
projektov a od septembra sme začali pracovať viacerých investíciách.
- Dali sme vypracovať projekt na autobusovú zastávku na križovatke na Lázni, kde
plánujeme vybudovať chodník a prechody s osvetlením. Projekt je v štádiu
vybavovania stavebného povolenia
- Projektovú dokumentáciu na cestu do m. č. Majdánske
- Projektovú dokumentáciu v časti pod priehradou
- V mesiaci október bol dokončený park na Lázni, na ktorom sa podieľalo aj OZ Lomoz.
Touto cestou by som chcela poďakovať OZ za to, že podporilo náš projekt a zapojilo
sa do participatívneho rozpočtu, ktorý bol vyhlásený TTSK
-Ďalej prebiehajú dokončovacie práce na rekonštrukcii obecného úradu, ktorá podľa
zmluvy o dielo mala byť dokončená 31. 10. 2019. Z dôvodu nepriaznivého počasia a
meškania dodávky strešnej krytiny budú práce dokončené s omeškaním v mesiaci
december 2019.
- Sťahovanie obecného úradu z telocvične predpokladáme v mesiaci február – marec
2020, nakoľko priestory musíme vymaľovať, zrekonštruovať inštaláciu elektrických
rozvodov a obnoviť vnútorné priestory, pretože projekt nerieši tieto práce.
- V mesiaci november sme započali rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Dňa 21. 5. 2018
obec podpísala zmluvu o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
Pokračovanie na strane 2
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rozpočtu MV SR na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice – I. etapa
vo výške 29474,61 Eur a dňa 7.11.2018 bola podpísaná zmluva
na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice – II. etapa vo výške 29 916,
50 Eur. Verejným obstarávaním bola vysúťažená firma BAU
cargo, s.r.o. Rosinská cesta č. 9, Žilina, ktorá plánuje ukončiť
práce vyplývajúce zo zmlúv ešte v tomto roku. Uvedené
rekonštrukcie neriešia elektroinštaláciu, preto poslanci na
svojom zasadnutí na tento účel schválili z rozpočtu obce sumu
9000,- Eur.
- Obec sa opäť zapojila do výzvy Hasičská zbrojnica –
Zateplenie obvodového plášťa III. etapa. Keď budeme v projekte úspešní, bude naša hasičská zbrojnica celá
zrekonštruo-vaná a bude slúžiť našim hasičom, ktorí ju už
niekoľko rokov nemali možnosť využívať, nakoľko bola v
havarijnom stave.
- Na základe žiadosti Obec Horné Orešany dňa 18.11.2019
obdržala od ministerky vnútra SR hasičské vozidlo IVECO
Daily, ktoré sme prevzali na Trojičnom námestí v Trnave.
- Obec pokračuje s vysporiadaním pozemkov pod miestnou
komunikáciou na Dolnom Záhumní
- V dňoch 8.11. a 12.11. 2019 obec obdržala dlho očakávané
kompostéry v počte 670 ks, ktoré budú po kontrole MŽP SR
odovzdané občanom do domácností. O tomto budete
následne informovaní prostredníctvom rozhlasu a webovej
stránky.

v spolupráci s komisiu kultúry a športu pripravil dňa 21. októbra
v kultúrnom dome posedenie spojené s programom, v ktorom
vystúpila spevácka skupina z Ružindola Rošindolčané. Touto
cestou by som chcela poďakovať všetkým členom komisie
kultúry a športu i zamestnancom za pomoc a zorganizovanie
tejto akcie.

POZVÁNKA
Obecný úrad v Horných Orešanoch v spolupráci
s kultúrnou komisiou pozýva občanov na
Novoročnú kapustnicu, ktorá sa uskutoční
dňa 28. 12. 2019 o 17.00 hod. v KD.
O hudobný program sa postará
skupina DAVID BAND
Jarmila Petrovičová, starostka obce

Kompostér na bioodpad

Október – mesiac úcty k starším
Keď sa pominú letné dni a znenazdania prichádza mesiac
október s chladnejším počasím, pozeráme okolo seba čudujúc
sa každý rok, ako rýchlo prebehne ten čas. Príroda začína hýriť
pestrými farbami. Zelená sa pomaly vytráca. Príroda začne
očakávať príchod zimy. Tak ako v prírode ubiehajú ročné
obdobia, tak nejako sa i človeku míňa rôčik za rôčikom a
pomaly nastáva jeseň života. Je to čas na spomínanie.
Spomienky sú pestré, ako tá príroda na jeseň. Nájdu sa v nich
šťastné chvíle a najkrajšie prežité roky, ale aj vážne a smutné
obdobia. Roky pribúdajú nenápadne, človek si ich pri každodenných povinnostiach nestačí uvedomovať. Sem-tam niečo
zabolí, zdravie už nie je to, čo bývalo, človek akosi nestíha
porobiť robotu, ktorá mu v minulosti nerobila problémy,
ubúda síl, pribúda vrások, vlasy sa zabelejú striebrom. Vekom
však človek nadobudne skúsenosti a prehľad, ako riešiť rôzne
životné situácie. Prácou ste napĺňali dni svojho života a teraz si
užívate zaslúžený oddych.
V mesiaci október prichádza čas prejaviť úctu tým skôr
narodeným, čas, kedy je treba vysloviť milé slovo,
poďakovanie a prianie. Dovoľte mi, aby som vyslovila
poďakovanie za Vašu celoživotnú prácu, za hodnoty, ktoré ste
svojou prácou vytvárali. Pri tejto príležitosti obecný úrad

Dobrovoľní hasiči dostali nové zásahové vozidlo
V pondelok 18. novembra popoludní sa na Trojičnom námestí
v Trnave zišli dobrovoľní hasiči a predstavitelia viacerých obcí
trnavského okresu, aby si z rúk ministerky vnútra Slovenskej
republiky Denisy Sakovej prevzali nové zásahové vozidlá Iveco
Daily. Kľúče od takéhoto zásahového vozidla prevzala i starostka našej obce Jarmila Petrovičova spolu s dobrovoľnými
hasičmi. Tieto vozidlá si na celom Slovensku postupne preberajú dobrovoľní hasiči z 365 obcí.
Mgr. Martin Korch, veliteľ DHZ Horné Orešany

Otvorené arborétum pri potoku Parná
Park na Lázni nie je len príjemným miestom na oddych, ale aj
arborétum, kde môžeme nájsť veľa krásnych a hodnotných
stromov, kríkov a trvaliek. Zeleň v hodnote 4919 Eur bola
financovaná z participatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja, v ktorom sme na jar tohto roku hlasovali.
Vysadených bolo šesť druhov listnatých stromov, dva druhy
ihličnatých a 19 druhov listnatých kríkov a 12 druhov trvaliek a
tráv. V parku sa nachádza viacero druhov platanov, krovité
višne, japonské čerešne, smutná vŕba, svíb pestrolistý, štyri
druhy hortenzie, pivonky, vavrínovce lekárske, ľubovník
kalíškatý a podobne. K jednotlivým rastlinám boli osadené
informačné tabuľky so základnými informáciami.
Tieto nájdete aj na webovej stránke na adrese
www.horneoresany.sk/park-na-lazni
Napríklad platan javorolistý (platanus x acerifolia) – mohutný
opadavý strom s košatou, guľovitou korunou a ozdobnou,
odlupujúcou sa kôrou, ktorá tvorí na kmeni a hrubých
konároch typickú fľakatú kresbu. Netrpí chorobami a dožíva
sa až 600 rokov.
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Separovaný zber v obci

Začiatkom mesiaca november sme všetci navštevovali
cintoríny, zapaľovali sviečky na hroboch našich blízkych a
modlili sa za ich duše.
Pri návšteve cintorína v obci Horné Orešany viacerých spoluobčanov zaujala veľká drevená konštrukcia okolo centrálneho
kamenného kríža. Po niekoľkých dňoch zaregistrovali aj
odstránenie väčšej časti tohto kríža. Prečo sa to udialo?
Farnosť Horné Orešany sa rozhodla zachrániť jedinečnú barokovú pamiatku – centrálny kamenný kríž z roku 1781, ktorý je
od tohto roku zapísaný v zozname pamätihodnosti Obce
Horné Orešany a ktorý zároveň ašpiruje na zápis medzi národné kultúrne pamiatky Slovenskej republiky. Kríž bol dlhodobo
naklonený a hrozilo jeho spadnutie, čím by sa poškodila nielen
táto jedinečná pamiatka, ale aj priľahlé hroby. Z uvedeného
dôvodu podal Farský úrad v Trnave žiadosť o dotáciu na
Trnavský samosprávny kraj. Projekt bol úspešný, a preto bolo
možné pristúpiť k prvej etape záchrany, ktorou bola demontáž
kríža.
Pri výskume, ktorý predchádzal samotnej demontáži, sa zistilo,
že pod úrovňou súčasného terénu sa nachádzajú zvyšky
pôvodných kamenných schodov. Preto aj po konzultácii s Krajským pamiatkovým úradov v Trnave sa v budúcnosti navráti
vzhľad kríža do podoby spred viac ako 200 rokov.
Verím, že v budúcom roku sa podarí získať finančné
prostriedky na druhú etapu záchrany kríža a reštaurátor bude
môcť začať s reštaurovaním.
Záchrana centrálneho kríža predstavuje zároveň určitú formu
satisfakcie predošlým generáciám Hornoorešancov, ktorí nám
po sebe zanechali bohatstvo v podobe hmotného kultúrneho
dedičstva (sochy, kríže atď.), a na ktoré sa akosi pozabudlo.

Od budúceho roku pribudnú v obci nové nádoby a zberné
miesta na vytriedený odpad, ako sklo a papier. Celkovo päť
nových 1100 litrových nádob bude v rámci možností rozmiestnených tak, aby mali občania dobrý prístup a blízko
k týmto kontajnerom. Nové zberné miesta vzniknú pod
Všivavcom, pri telefónnej ústredni a na hornom záhumní. Sklo
bude pridané pri Drevoxe a na dolnom záhumní pri mlyne.
Papier bude pridaný aj na parkovisku pri loveckej reštaurácií a
pri vstupe do areálu TJ.
Ďalšou možnosťou zhodnocovania odpadu je kompostovanie.
Z projektu Kompostéry pre obec Horné Orešany v rámci
operačného programu Kvalita životného prostredia získala
obec z kohézneho fondu nenávratný finančný príspevok
80-tisíc eur na nákup 670 ks záhradných kompostérov
s objemom 1050 litrov, čím sa má zvýšiť miera zhodnocovania
odpadov so zameraním na ich opätovné použitie.
Veľké množstvo biologicky rozložiteľného odpadu vzniká aj na
cintoríne. Na zamedzenie jeho vzniku tam bude umiestnený
veľkokapacitný kontajner práve na BIO odpad.
Ďalej môžeme v našej obci separovať plasty, VKM (tetrapaky),
plechovky od nápojov a konzervy od potravín (žlté vrecia a
nádoby), drobný kovový odpad (červený kontajner na dvore
OcÚ), drobný elektroodpad a baterky (červený kontajner na
Lázni), haluzovinu - biologicky rozložiteľný odpad a drobný
stavebný odpad (zberné miesto v areáli spoločnosti AGROLET),
použitý rastlinný olej z domácností (päťlitrové nádoby na
výmenu vo dvore obecného úradu), obnosené šatstvo, textílie
a obuv (parkovisko na Lázni a pri Drevoxe).
Čo patrí, ale aj nepatrí do jednotlivých nádob nájdete na
webstránke v sekcii Separovaný zber, vývoz odpadu.
Chceme vás aj touto cestou poprosiť o separovanie v čo
najvyššej miere. Len odpad, ktorý sa vyseparuje je možné
recyklovať a ďalej zhodnotiť. Nezabúdajte, že za vytriedený
odpad občan neplatí. Jeho zber hradia výrobcovia. Cena za
uloženie zmesového komunálneho a objemového odpadu –
skládkovanie závisí od roku 2019 od percenta vytriedenia
odpadu v danej obci. Tiež je dôležité neodovzdávať odpad
podomovým zberačom kovu, elektro a iného odpadu. Tento
odpad sa nezapočítava potom do percenta vyseparovaného
odpadu v obci. Často končí niekde za dedinou bez kovových
častí.
Podľa VZN č. 2 z roku 2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horné Orešany
stále platí, že domácnosť v jednom rodinnom dome s tým istým
súpisným číslom s počtom do 4 osôb je oprávnená užívať 1
zbernú 120 l nádobu, 2 zberné 120 l nádoby (resp. jednu 240 l
nádobu) s počtom nad 4 osoby a 3 zberné 120 l nádoby (jednu
240 l a 1 ks 120 l) je oprávnená využívať domácnosť s počtom
osôb nad 8 osôb.

Mgr. Jakub Slobodník

Ing. Marek Boháček

Ing. Marek Boháček

Obnova pamiatok a pamätihodností
pokračuje
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Aktivity kultúrnej komisie

krásnu prechádzku spojenú s výstupom na Slepý vrch.
Odchod od KD bude o 11.00 hod. O akcii vás budeme informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu.
Ak sme vás počas roka potešili, sme veľmi radi, ak sme niečo
nedotiahli, prepáčte nám, budeme sa snažiť zlepšiť. Dúfam, že
rok 2019 naplnil aspoň trošku Vaše túžby a želania a do nového
roku 2020 Vám prajem, aby ste vykročili tou správnou nohou a
hlavne zdraví. Lebo zdravie je všetko, čo si môžeme priať,
ostatné veci okolo nás sa dajú vyriešiť a kúpiť, ale zdravie má
človek len jedno. Preto veľa, veľa zdravíčka, samozrejme
šťastíčka, lásky do sýtosti a penez aby bolo dosti. Toto všetko
Vám zo srdiečka prajú členovia KKaŠ pri OÚ v Horných
Orešanoch.
Katarína Pagáčová (Uličná), členka komisie KKaŠ

Stretnutie ľudových muzík v Habovke
Vážení čitatelia Hornoorešana, dovoľte mi na sklonku roka
2019 zhodnotiť akcie a podujatia, ktoré počas tohto roku pre
vás usporiadala komisia kultúry a športu (KKaŠ) pri OÚ Horné
Orešany. Celý rok sme sa snažili urobiť niečo pre vás, našich
občanov. Zorganizovali sme podujatia nielen pre deti, ale aj
pre naše mamičky, babičky a pre vás všetkých. Pri príležitosti
1. mája sme v spolupráci s našimi hasičmi postavili krásny máj.
Zároveň sme v tomto mesiaci spoločne oslávili krásny sviatok
Deň matiek. Pri príležitosti MDD sme pre naše ratolesti pripravili pestré popoludnie plné hier, súťaží a zábavy v spolupráci
s DHZ v Horných Orešanoch. Na začiatku prázdnin sme prežili
takisto jedno príjemné popoludnie plné súťaží a zábavy na
tradičnej Ceste k vodníkovi. Počas roka sme sa snažili urobiť
radosť všetkým, ktorí nám fandia a ktorí s nami trávia aspoň
kúsok svojho voľného času. Pripomenuli sme si aj sviatok úcty
k starším malým posedením v KD. A tento rok sme pripravili
prvýkrát krásny lampiónový sprievod našou dedinou. Úžasná
akcia, na ktorej sa zúčastnilo asi 200 ľudí – mamičky, babičky,
oteckovia a starí oteckovia v spoločnosti svojich ratolestí.
Rozžiarili sme takmer celú dedinku. Super, vidíme sa aj na
budúci rok. Toto všetko sme zvládli počas roku 2019. Zároveň
sa ako členka komisie chcem poďakovať všetkým ostatným
členom: Michalovi Straškovi – predsedovi KKaŠ, Janke
Saskovej, Miladke Obúlanej, Andrejke Kondrčkovej, Lucii Belavej, Márii Lamošovej a Jakubovi Slobodníkovi. Súčasťou tohto
tímu som i ja – Katarína Pagáčová. Ďakujem aj našim rodinným
príslušníkom, DHZ v Horných Orešanoch, vedeniu ZŠ v Horných Orešanoch, Fidlikantom, p. Szrsenovi, p. Novákovej –
potraviny Sama, firme CBA, pánom Jozefovi Saskovi, Vladislavovi Blažovi, Zdenkovi Žaludovi, Bohušovi Strakovi a
všetkým dobrovoľníkom. Jednoznačné poďakovanie patrí
našej starostke Jarmilke Petrovičovej a pracovníčkam
obecného úradu p. Saskovej, p. Borutovej, Zuzke Duchoňovej a
všetkým, na ktorých som pozabudla, za spoluprácu počas roka
2019. Veľké ĎAKUJEME a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu aj
v nasledujúcom roku 2020.
No ešte nekončíme a na konci roka 2019 si chceme ešte
spoločne popriať a podať ruky, a to už pri tradičnej kapustnici,
ktorú poriada pani starostka v spolupráci s KKaŠ. Bude sa
konať v dome kultúry dňa 28. decembra. Môžete sa tešiť na
príjemné hudobné prekvapenie. Už minulý rok sme ukončili
výstupom na Slepý vrch a inak tomu nebude ani tento rok .
Znovu sa stretneme 30. decembra a spoločne sa vydáme na

Každý tretí rok sa v oravskej dedinke Habovka koná celoštátne
kolo súťaže Vidiečanova Habovka, v ktorej sa stretnú finalisti
krajských kôl z celého Slovenska. Tento rok mali naši mladí
muzikanti tú česť zahrať si až vo finále! Prezentovali orešanské
piesne, vypočuli si cenné rady odbornej poroty a užili si
vystúpenia najlepších umelcov v oblasti tradičnej ľudovej
hudby. FidliCanti sa umiestnili v striebornom pásme. Je to veľký
úspech a naša radosť je o to väčšia, že dokázali zasvietiť v konkurencii silných regiónov. Západné Slovensko vždy bolo a je
slabšie, čo sa týka jedinečnosti a charakterového vyhranenia.
O to viac je vzácne, keď sa v tejto oblasti formuje muzika, ktorá
môže priniesť a ukázať niečo ozaj tradičné. Muzikanti a speváčky ľudovej časti FC absolvovali workshop s p. Petrom Obuchom, ktorý ich učil staré interpretačné techniky pochádzajúce
ešte z obdobia pred nástupom dychových hudieb v našom
regióne. Tento spôsob hry sa vyznačuje vplyvom cigánskych
kapiel a FidliCanti ho prezentujú ako jediní v regióne.
Samozrejme, ešte dlhá cesta povedie k cieľu zvládnuť to naozaj
bravúrne. No už skutočnosť, že sa naši mladí na túto cestu dali,
je obdivuhodná. Krásne umiestnenie v Habovke a fakt, že sa
tam vôbec prebojovali, sú však dôkazom, že FC kráčajú po
ceste nanajvýš správnej. Verím, že naši predkovia majú z nich
radosť a teším sa na každú ďalšiu pieseň preodetú do tohto
tradičného, jedinečného interpretačného rejavu.
Mgr. Andrea Gregušová
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Archívne fotografie

Vito Braniš z H. Orešian so svojou kapelou, 1940

Zhodnotenie činnosti SČK
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za obdobie 2019

Náš miestny spolok Slovenského červeného kríža (SČK) sa
počas uplynulého obdobia podieľal na rôznych podujatiach,
ale, samozrejme, aj sami sme poriadali niektoré činnosti a
aktivity. V minulom roku sme organizovali tri mobilné odbery
krvi v KD v Horných Orešanoch. Naši členovia pristupovali
k darovaniu krvi veľmi zodpovedne, o čom svedčí aj počet
darcov pri každom odbere – v priemere okolo 20 až 35 darcov,
ktorí takto prispeli k záchrane ľudských životov. Ďalej sme sa
podieľali na kultúrno-spoločenských akciách, ktoré sme
poriadali ako organizácia v našej obci. V skratke spomeniem
dve tanečné diskotéky pre mládež. Finančné prostriedky sme
použili na občerstvenie darcov krvi, zakúpenie hodnotných
darčekov pre starších členov, prípadne na odmeny pre darcov
Jánskeho plakety. Poďakovanie za celý rok 2019 patrí výboru
miestneho spolku, no a, samozrejme, by sme veľa vecí nemohli
organizovať, keby nám nevychádzal v ústrety OcÚ spolu so
starostkou obce, ktorý nám doposiaľ vychádza v ústrety a
dúfam, že naďalej bude s nami spolupracovať .
Nech sa starosť všetka zruší a nech vládne pokoj v duši.
Čo bolelo nech sa zhojí, čo tešilo nech sa zdvojí.
Aby boli v novom roku iba slzy šťastia v oku.
To Vám zo srdiečka praje miestny spolok SČK v Horných
Orešanoch.
Katarína Pagáčová /Uličná/ členka výboru SČK

Dominik Púchly z HO, 1943, bojoval v Rusku

Foto archív
M. Štefaničková
r. Lisická

Ing. J. Hodulík, Stavenisko Horno Orešanskej priehrady, 1988
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Z činnosti TJ Iskra
Vážení športoví priatelia,
máme za sebou jesennú časť sezóny 2019/2020, preto
chceme zhodnotiť pôsobenie našich mužstiev v majstrovskom kolotoči, zhrnúť uplynulý futbalový rok a predstaviť ciele
do budúceho roka.
Naše A mužstvo ukončilo jeseň na predposlednom 10. mieste
so ziskom štyroch bodov za jedno víťazstvo, jednu remízu a
desať prehier so skóre 12:44. Od začiatku jesennej časti nás
trápili zranenia niektorých opôr tohto mužstva, či už Mira
Drozdu, Erika Babiráta, Martina Mekkého, Andreja Mekkého a,
v neposlednom rade, aj Dušana Blaža, ktorý sa musel na pár
zápasoch predstaviť aj v bráne. Postupne sa do tímu zapracovávali mladíci, ktorí prišli pred sezónou z dorastu. Situácia
okolo nášho A mužstva však nie je dobrá. Viacerí hráči avizujú
odchod alebo ukončenie svojej kariéry cez zimnú prestávku.
Ako to bude vyzerať po nej, nedokážeme teraz ani len
predpokladať, ale dúfame, že dohráme jarnú časť so cťou a
zabojujeme o lepšie umiestnenie. Mužstvo bude zatiaľ pokračovať pod vedením hlavného trénera Róberta Gonosa.
Mužstvo starších žiakov sa umiestnilo na predposlednom 10.
mieste so ziskom tri bodov za jedno víťazstvo a osem prehier
so skóre 14:79. Taktiež ako pri A mužstve, aj tu nás trápili
zranenia, hlavne kapitána Dominika Šaradína, ktorý zo 14
gólov zaznamenal 11, a Alexandry Drahošovej. Opätovne
mužstvo dopĺňali naši mladší žiaci. Mužstvo je ešte mladé a
začína sa postupne formovať, dúfame, že deťom to vydrží a
pobijú sa o lepšie výsledky. Mužstvo je pod vedením trénera
Miroslava Bujalku.
Naši mladší žiaci, naopak, napredujú, pred dvomi rokmi
dostávali „nakladačky“ dnes sú po jesennej časti na 3. mieste
so ziskom 22 bodov za sedem víťazstiev, jednu remízu a dve
prehry a celkovým skóre 62:16. Najviac gólov – 18 –
zaznamenal Miroslav Bujalka ml., druhým je Matej Kimlička
s 12 gólmi. Mužstvo okolo Denisa Martona je rok čo rok
silnejšie a napreduje ďalej. Tak, ako sme to už v minulosti
uvádzali, toto mužstvo je novým základom mládežníckeho
futbalu v našej obci.
Mužstvo mladších žiakov aj so svojimi rodičmi a
fanklubom
Taktiež vychovávame najmenších „prípravkárov“, kde trénujú
deti vo veku 4 – 8 rokov, je ich celkovo 18 a postupne ich učíme
spoznávať futbal, aby sa mohli v lete začleniť aj oni do
majstrovských zápasov. V súčasnosti trénujú pod vedením
Miroslava Bujalku, od zimy preberie ich trénovanie Jakub
Hodulík.
Celkovo teraz vychovávame 50 detí vo veku 4 – 14 rokov, od
leta by sme chceli obnoviť mužstvo dorastu a založiť nové
mužstvo predprípravky. To by znamenalo štyri mládežnícke
mužstvá. Ako dopadne celkovo situácia nevieme predpovedať, ale snažíme sa robiť maximum.
Mnohí z vás možno ani netušili, že TJ v roku 2019 zaznamenala
90. výročie svojho vzniku. Túto významnú udalosť sme si
pripomenuli v sobotu 31. augusta 2019. Svojím príhovorom
spomenul históriu obce Marek Boháček, zástupca našej panej
starostky. Slávnostnú plaketu od oblastného futbalového
zväzu prijal z rúk Petra Dubca pán Miroslav Bujalka. TJ
odmenila plaketami svojich dlhoročných funkcionárov a ľudí,
ktorí sa starali a starajú o chod futbalu v obci: Ján Drahoš,
Rudolf Žalud, Štefan Mišo, Gabriel Mišo, Tibor Kosák, Ján
Kormúth, Zdenko Žalud, Marián Zachar, Marián Žalud, Jozef
Sasko, Igor Sasko a Jarmila Petrovičová.
Na záver chceme poďakovať všetkým fanúšikom a ľuďom,
ktorí nám aj v tomto roku pomáhali a zaželať Vám príjemné
prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia a šťastia v novom
roku 2020.
Rada klubu TJ

BETONÁRI neregistrovaní stolnotenisoví hráči

DETSKÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ – 7. detská betónovačka
Ďalší 7. detský stolnotenisový turnaj neregistrovaných hráčov
sa v Horných Orešanoch konal 16. novembra 2019. Zavítalo
k nám 48 detí zo Slovenska a Moravy, ktoré súťažili v troch
vekových kategóriách. V najmladšej kategórii deti od 6 do 12
rokov zvíťazil Nguyen Oliver (Bernolákovo), 2. miesto Dulai Ján
(Bernolákovo), 3. miesto Antal Samuel z Brestovian. Strednú
kategóriu mládež od 13 do 15 rokov na našu obrovskú radosť
ovládli domáci stolnotenisti, ktorí ukázali, že i v zaprášenej
garáži sa dá dobre naučiť hrať stolný tenis – 1. miesto Malacký
Oliver (Horné Orešany), 2. miesto Malíšek Timotej (Horné
Orešany), 3. miesto Tamaši Dávid (Bernolákovo). V najstaršej
kategórii mládež od 16 do 18 rokov obsadili popredné miesta
hráči z moravského Petrova – 1. miesto Kočvara Vít, 2. miesto
Svačina Roman (obaja Petrov/CZE) a 3. miesto Gálus Branislav
zo Suchej nad Parnou. Súťažilo sa vo fantastickej priateľskej
atmosfére, nechýbali emócie a všetko to, čo k stolnému tenisu
patrí. Tí, ktorí sa neumiestnili na medailových miestach, boli
zaradení do losovania o zaujímavé vecné ceny.
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Hralo sa dvojstupňovým systémom – v základných
skupinách. Najlepší štyria v každej vekovej kategórii postúpili
do vyraďovacích súbojov, kde sa hralo K.O. systémom.
Kategória deti od 6 do 12 rokov:
1. miesto - Nguyen Oliver - Bernolákovo / SVK
2. miesto - Dulai Ján - Bernolákovo / SVK
3. miesto – Antal Samuel – Brestovany / SVK

Kategória mládež od 13 do 15 rokov:
1. miesto - Malacký Oliver – Horné Orešany / SVK
2. miesto - Malíšek Timotej – Horné Orešany / SVK
3. miesto - Tamaši Dávid – Bernolákovo / SVK
Kategória mládež od 16 do 18 rokov:
1. miesto - Kočvara Vít– Petrov / CZE
2. miesto - Svačina Roman – Petrov / CZE
3. miesto – Gálus Branislav – Suchá nad Parnou / SVK
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí si našli čas a s deťmi
zavítali k nám do Horných Orešian, pretože bez nich by turnaj
nebol. Samozrejme, vďaka patrí kamarátom, ktorí sa pričinili
k plynulému priebehu turnaja, či už vecnými cenami, alebo
samotnou pomocou v kuchyni a pri prezentácii. Najväčšia
vďaka patrí obecnému úradu za poskytnutie priestorov KD a
za zabezpečenie občerstvenia pre deti.
Najbližšie sa deti stretnú v odvete na horúcej moravskej pôde
v Petrove 14. decembra 2019. V čase uzávierky Hornoorešana
sa Betonári pripravujú na domáci turnaj, ktorý sa uskutoční 7.
decembra. Článok a výsledky vám prinesieme v nasledujúcom
čísle.
Podrobnejšie výsledky, fotografie a ďalšie informácie nájdete
na našej stránke www.stolnotenisovyturnaj.eu
Drahomír Malíšek, Betonári Horné Orešany

BK Viktoria v roku 2019

Aj rok 2019 bol pre bežecký klub Viktoria Horné Orešany
bohatý na bežecké aktivity. Členovia klubu sa počas celého
roka zúčastňovali na bežeckých podujatiach v širokom okolí,
robili dobré meno klubu a, samozrejme aj obci. Predovšetkým
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výkony D. Medveckého a A. Mesíčka vzbudzovali rešpekt
súperov na každom bežeckom podujatí, kde sa objavili.
BK Viktoria sa ani tento rok nestratila na ultra štafetovom behu
Stefanik trail, kde vybojovala po skvelých výkonoch všetkých
členov výborné 15. miesto. Medzi vydarené a ojedinelé akcie
bežcov BK Viktoria nepochybne patrí 24-hodinovka LeOrešany, kde sa počas dvadsaťštyrihodinového behu okolo Orešian
vystriedali všetci členovia klubu. Spolu s nimi si päťkilometrový okruh okolo obce vyskúšali aj bežecký nadšenci, ktorí
sa priebežne pripájali k členom Viktorky.Trinásť členov klubu za
výdatnej pomoci členov realizačného tímu počas 24 hodín
odbehlo celkom 273 km. Leto BK Viktoria, tak ako každý rok,
patrilo prípravám behu Cez hornoorešanské vršky – Memoriál
Františka Hečka.
Skvelé bežecké podujatie aj tento rok zaknihovalo rekord, keď
Marek Hladík posunul nové historické maximum na výsledný
čas 34 minút 34 sekúnd. Na štart podujatia sa postavilo 215
pretekárov v hlavných a takmer 100 účastníkov v mládežníckych kategóriách. Vo večernom finále hornoorešanského
Strongmana si víťazstvo opäť vybojovali ELEKTRIKARI a celé
podujatie vyvrcholilo výbornou zábavou v podaní kapely
Senator. Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým
dobrovoľníkom, ktorí nám pomohli toto podujatie zorganizovať a, samozrejme, aj tým, ktorí prišli v sobotu pozrieť,
povzbudiť alebo zabaviť sa . Všetkým ďakujeme. Záverom roka
sa členovia BK Viktoria zúčastnili na najstaršom maratóne
v Košiciach.Toto všetko priniesol rok 2019 v bežeckom klube.
Už teraz ale začíname prípravy na organizáciu budúcoročného jubilejného 40. ročníka behu Cez hornoorešanské vršky,
aby sme dôstojne oslávili okrúhle výročie tohto podujatia,
ktoré patrí k ozdobám bežeckého kalendára. Termín podujatia
je už tradične posledná júnová sobota – 27. júna 2020 .
Dovoľte mi poďakovať sa Vám všetkým za priazeň a pomoc,
ktorú nám každoročne prejavujete a ktorá je pre nás tou
najväčšou odmenou, a zaželať vám príjemné prežitie
vianočných sviatkov a všetko najlepšie v novom roku.
Bežci BK Viktoria Horné Orešany
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Evidencia obyvateľov
V štvrtom štvrťroku sa do našej obce prihlásili:
Nozdrovická Eva
Gašparová Viktória
Prečuchová Andrea Adriána
Ťurek Mário
Húsková Mária, Ing.
Behúlová Petra
Benková Eva
5 občanov sa z našej obce odhlásilo
Narodili sa:
Peko Tobias
Novák Matúš
Rajt Filip
Muráň Oliver
Gemoli Liliana Francesca
Zomreli:
Melánia Púchla
Manželstvo uzavreli:
Ing. Marek Halenár a Ing. Zuzana Szollosyová
Tomáš Ješko a Mgr. Frederika Kostková
Štefan Kondrček a Kristína Mondeková
Ing. Martin Ďurkovic a Ing. Lenka Hodulíková

Svätoštefanská sv. omša
Ani sme sa nenazdali a rok sa priblížil k svojej cieľovej
páske. V tomto období mnohí cítime, že chceme
poďakovať za všetko, čo sme v ňom prežili.
FidliCanti veru majú za čo ďakovať!
Máme za sebou farebný, veselý, náročný, ale
prekrásny rok, ktorý už tradične oslávime v krojoch
s hudobnými nástrojmi dňa 26. decembra
o 11.00 hod pri svätoštefanskej sv. omši.
Zo srdca pozývame všetkých, aby sa k nám pridali.
Môžeme spolu vyjadriť nielen vďačnosť za uplynulý
rok, ale i spolupatričnosť k predkom a k domovu.
OZ FidliCanti túži zároveň poďakovať všetkým našim
priaznivcom, podporovateľom, pomocníkom,
dobrovoľníkom – všetkým prajníkom za pomoc a za
lásku, ktorú nám prejavovali.
Tešíme sa na stretnutia pri Fidliakciách
v novom roku 2020.
Mgr. Andrea Gregušová

Tešíme sa na Vianoce
Už sa blížia najkrajšie sviatky v roku, na ktoré sa
tešia najmä naši najmenší. U detí sa Vianoce
spájajú hlavne s darčekmi, i keď sa hovorí, že
darčeky by nemali byť symbolom Vianoc. Nie
sú, naozaj tieto sviatky sú o spoločne prežitých
chvíľach, zážitkoch, kedy sa nikam neponáhľame, deti nechodia do školy, väčšina dospelých má dovolenku a
pracujú naozaj len tí, bez ktorých by sme si pomoc v čase núdze
nevedeli predstaviť. Čas vianočný sa vkráda do našich domovov,
zrazu sme na seba lepší, milší. Vianočné dni sa spájajú s vôňou
koláčov, kapustnice, smažených rýb, zemiakového šalátu a ostatných
dobrôt. Ľudia si akosi viac vážia ľudské hodnoty ako láska, pohladenie, úsmev, ochota, trpezlivosť, pochopenie.
Aj naša škola začne žiť prípravou na Vianoce už v prvé dni mesiaca
december. Tradíciou je, že deviataci každoročne robia výzdobu na
hlavnej chodbe.Tiež triedy sa nám zaodejú do vianočného šatu. Panie
učiteľky spolu so svojimi žiakmi pripravujú program na Vianočnú
akadémiu. Tak ako minulý rok bude táto slávnosť spojená s predajom
drobností, ktorých kúpou bude mať každý príležitosť finančne
podporiť našu školu, aby sme mohli žiakom zasa niečo kúpiť, niečím
ich potešiť.
Som rada, že mám možnosť sa týmto spôsobom prihovoriť a
poďakovať tým, ktorí nám každoročne pomáhajú a podporujú nás.
Moja vďaka patrí pani starostke, rade rodičov, rade školy i mojim
zamestnancom. Prežite všetci nádherné vianočné sviatky, plné lásky,
pokoja, porozumenia a vykročte do nového roka 2020 tou správnou
nohou.

Keď vianočné zvony zvonia,
ihličie Vám doma vonia,
zahoďte všetky trápenia a starosti,
užite si sviatky v šťastí a radosti.
PaedDr. Linda Rábarová, riaditeľka školy
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