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Nepredajné

   Nezadržite¾ne sa blížia najkrajšie sviatky jari 
Ve¾konoèné sviatky, èas šibaèiek a oblievaèiek.
Cez zimné obdobie zasadalo novozložené obecné 
zastupite¾stvo 2 krát, kde sa schva¾ovali  jednotlivé 
komisie a ich predsedovia, schválil sa rozpoèet obce na 
rok 2011 a prijali sa Všeobecné záväzné nariadenia 
obce (VZN) o zneškodòovaní odpadových vôd ako
i VZN o poplatkoch za zneèis�ovanie ovzdušia 
prevádzkovate¾mi malých zdrojov zneèistenia. 
Najdôležitejším zákonom pre funkènos� každej 
samosprávy je rozpoèet obce. V schválenom rozpoète 
sú zahrnuté finanèné èiastky na dofinancovanie 
jednotlivých akcií, ktoré ešte nie sú finanène 
vysporiadané medzi obcou a ministerstvom. Jedná sa
o 5%  kofinancovanie akcie  „Rekonštrukcia základnej 
školy s materskou školou v Horných Orešanoch“, 
verejného osvetlenia ako i „Zefektívnenie 
vykurovacieho systému v obci Horné Orešany“.
V tomto roku zrealizujeme rekonštrukciu domu 
smútku, èím odstránime havarijný stav zatekania do 
budovy ako i ïalšie znehodnocovania obecného 
majetku. Taktiež musíme napoji� všetky obecné 
nehnute¾nosti na verejnú kanalizáciu. Obèanov chcem 
zvláš� upozorni� na prijaté Všeobecné záväzné 
nariadenie o zneškodòovaní odpadových vôd, kde do 
31.12. 2011 musí by� napojená každá nehnute¾nos� na 
verejnú kanalizáciu. Pokia¾ sa jednotliví producenti 
odpadových vôd nenapoja na verejnú kanalizáciu, 
budú musie� zdokladova� (predklada� faktúry, 
úètovné doklady) ako nakladajú s odpadovými 
vodami, èo bude od každého producenta vyžadova� 
Obvodný úrad životného prostredia v Trnave. Preto 
Vás žiadam, aby ste si potrebné doklady vyzdvihli
u pani Petrovièovej, pracovníèky OcÚ, ktorá Vás 
oboznámi s podmienkami napojenia  Vašej 
n e h n u t e ¾ n o s t i  n a  v e r e j n ú  k a n a l i z á c i u .  
VZN obce  o malých zdrojoch zneèis�ovania ovzdušia 
sa týka podnikate¾ských subjektov, ktoré pôsobia na 
území našej obce. Úplné znenie VZN obce nájdete na 
webovej stránke  www.horneoresany.sk
Zároveò chcem popria� všetkým obèanom príjemné 
prežitie Ve¾konoèných sviatkov, de�om èo najviac 
vyšibaných vajíèok a EUR, sleènám a ženám jemné 
zaobchádzanie šibáèmi.

Bc. Ján Kormúth, starosta

Dobrovo¾ný hasièský zbor v H. Orešanoch  
 história i súèasnos�

Vážení obèania
Vážení obèania, po 10 rokoch  dòa 21. 
mája 2011 bude odpoveï pre našu 
budúcnos�, teraz aj elektronicky 
( w w w. s c i t a n i e 2 0 11 . s k )  b u d e  
prebieha� sèítanie  obyvate¾ov, 
domov a bytov. Uvedeným sèítaním 
sa zistí ko¾ko nás je?, kde a ako 
žijeme? Obecný úrad v našej obci už 
od februára spracováva informácie,

ktoré sú dôležité pri koneènom fyzickom sèítací obyvate¾stva. V mesiaci 
máj Vás navštívia sèítací komisári  ( Beáta Žáková, ¼ubica Konopová, Júlia 
Borutová, Jarmila Petrovièová a Jana Sasková), odovzdajú Vám sèítací 
hárok, ktorý musíte vyplni� a vráti� sèítaciemu komisárovi. Takto 
zosumarizované sèítacie hárky budú spracované v našej obci a ïalej 
odovzdané pre ïalšie spracovanie pre  štatistický úrad. Každý obèan by 
mal pristúpi� k sèítaniu zodpovedne, èím u¾ahèí prácu sèítaciemu 
komisárovi, aby uvedená akcia sa splnila v stanovenom termíne. 

                                                                                                                                        

OcÚ

Dobrovo¾ný hasièský zbor v Horných 

Orešanoch založil dòa 30. mája 1913 uèite¾ 

Matej Minárik, ktorý zbor viedol do roku 1915.

Dobrovo¾ný hasièský zbor však zaèína v obci 

intenzívne pracova� i po stránke spoloèenskej 

až po roku 1923. Na valnom zhromaždení dòa 

4. februára 1923 boli prijaté stanovy 

organizácie. Bolo navrhnuté zriadi� spolkovú 

knižnicu, divadelný súbor, vzdelávací odbor, 

spevokol a ošetrovaciu stanicu. Už v tomto

období teda hasièi viedli v obci èulý život, venovali sa nielen technike, ale

i organizácii spoloèenského a kultúrneho života. V tom èase sa pripája

k hasièskému zboru i dychová hudba, ktorú viedol pán Karol Vavro  uèite¾ 

miestnej školy. O rozvoj dobrovo¾ného hasièského zboru sa zaslúžili 

viacerí velitelia:  Vojtech Chudoba  uèite¾ miestnej školy, Štefan Blažo  

uèite¾, František Koèkovský, Ignác Sloboda, Michal Heèko, Michal 

Kolaroviè a Viktor Halenár. Hneï po vojne bola obnovená èinnos� Zemskej 

hasièskej jednoty na organizaèných princípoch spred roku 1938. Rozvoj 

hasièskej organizácie, materiálne vybavenie a spoloèenské ocenenie sa 

však dostavili až po februári 1948. Dobrovo¾ný hasièský zbor v obci zaèal 

pracova� pod novým vedením. Predsedom sa stáva Pavol Novák, 

velite¾om Viktor Halenár, pokladníkom Štefan Rábara, tajomníkom Jozef 

Blažo. Pod ich vedením sa zaèína aktivova� èinnos� dobrovo¾ného 

hasièského zboru, ktorý mal v tom období 35 èlenov.

Na zaèiatku roku 1953 sa organizácia premenovala na 

Èeskoslovenský zväz požiarnej ochrany. Miesto názvu „hasiè“ sa zaèal 

používa� názov „požiarnik“. Aj organizácia v Horných Orešanoch si 

svedomito plnila svoje úlohy  chráni� majetok štátu a spoluobèanov pred 

požiarmi, živelnými pohromami a nákazami.
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V neskoršom období starostlivos� o požiarnu ochranu zo zákona 
pripadla národným výborom. Požiarne zbory sa stali výkonnými orgánmi 
národných výborov a na základe  zákona bola organizácii zakúpená 
motorová striekaèka DS16 a požiarna zbrojnica sa pres�ahovala do 
priestorov pivnice MNV z bývalej drevenej stodoly, ktorá sa nachádzala
v Kostolnej ulièke. Organizácia v obci nezabudla ani na svojich 
následníkov a preto v roku 1964 založila požiarne družstvo mladých 
požiarnikov pod vedením  Michala Blažu a Jozefa Benku. 

Vzh¾adom na nedostatok podkladov od roku 1945 až 1972 
nemôžeme vymenova� všetky èinnosti, ktoré organizácia za toto obdobie 
vykonávala. O rozvoj zboru a hasièstva v obci sa však za toto obdobie 
zaslúžili páni: Pavol Novák, Viktor Halenár, Štefan Rábara, Jozef Blažo, 
Michal Kolaroviè, Viliam Hájièek, Silvester Griflík, Štefan Mesíèek, Ján 
Blažo st. a František Rábara. 

Èinnos� organizácie sa oživila najmä v roku 1972, keï do jej radov 
vstúpilo nieko¾ko mladých chlapcov a dievèat. Následne vzniklo požiarne 
družstvo mužov a žien. Velite¾om sa stal Ján Blažo mladší. Organizácia 
mala v tom období 67 èlenov, z toho 24 žien. Novozaložené požiarne 
družstvo mužov získalo na prvom okresnom kole v roku 1972 v Boleráze 
III. výkonnostnú triedu.

Ocenenie organizácia získavala tiež od okresných orgánov za 
aktívny podiel pri likvidácii mnohých následkov živelných pohrôm. 
Udalosti z dní 1. októbra 1976 a 24. februára 1977 však treba zdôrazni�.

Na základe prístupu nového vedenia a výsledkov, ktoré sme 
dosahovali, zaèali do organizácie opätovne vstupova� mladí ¾udia. Pod 
vedením velite¾a Jána Blažu mladšieho a Borisa Tollarovièa sa obnovila 
èinnos� s mládežou. Založili sa dva kolektívy mladých požiarnikov, ktoré 
sa zúèastnili branných hier, kde èasto získavali miesta stupòov ví�azov. 
Založilo sa požiarne družstvo dorastencov a dorasteniek, ktoré od roku 
1982 získali prvé a druhé miesta na všetkých sú�ažiach konaných pod 
vedením Okresného výboru Zboru požiarnej ochrany. Naši èlenovia sa 
zúèastòovali ako rozhodcovia hier Plameò a dorastu. Patrili medzi nich 
páni:  Rudolf Novák, Boris Tollaroviè, Ján Blažo mladší, Jaroslav Benoviè, 
Peter Benoviè, František Púchly a Jozef Chrvala. 

V roku 1980 získala organizácia od Okresného inšpektorátu 
Požiarnej ochrany v Trnave novú motorovú striekaèku PPS12 a pod 
vedením Františka Rábaru a velite¾a Jána Blažu mladšieho sa dosahovali 
ve¾mi dobré výsledky, prièom v rámci okresu bolo získaných viacero 
ocenení od Okresného výboru Zboru požiarnej ochrany. Èinnos� 
nezostala bez povšimnutia na uvedenom Okresnom výbore a v roku 1980 
odchádza Ján Blažo mladší pracova� na túto inštitúciu ako výcvikový 
tajomník a Peter Moravèík do Odbornej školy Zboru požiarnej ochrany
 v Martine. V roku 1982 funkciu predsedu prevzal Jozef Chrvala, velite¾om 
zostal Ján Blažo mladší, referentom prevencie Peter Moravèík, 
strojníkom František Púchly, referentom mládeže  Boris Tollaroviè, 
tajomníkom Jozef Horváth. V tomto období a pri tomto zložení vedenia 
zboru sa zaèalo budovaním dlho oèakávanej požiarnej zbrojnice. 
Zaèiatok stavby bol v roku 1987, jej ukonèenie v r. 1988. Financovanie 
stavby bolo zo štátnych zdrojov cestou MNV v Horných Orešanoch a jej 
realizácia sa konala brigádnickou formou èlenmi dobrovo¾ného 
hasièského zboru a obèanmi obce. Ruku k dielu priložili: Ján Blažo 
mladší, Peter Moravèík starší, Štefan Mesíèek, Emil Daniš, Jozef 
Horváth, Jozef Chrvala, Rudolf Lisický, Štefan Kirinoviè, Karol Bednár, 
Ján Blažo starší, Dominik Horváth, Peter Križan, František Púchly, Jozef 
Nídel, Marián Pekaroviè, František Rábara, Jozef Križan mladší, Daniel 
Školek, Jozef Vitek. Z neèlenov zboru sa zúèastnili: Ferdinand Sklenár, 
Jozef Palkoviè, Jozef Zvonár, Štefan Polakoviè starší, Jozef Lisický, 
Štefan Kondrèek, Viliam Mešíèek, Martin Školek, Peter Kapec a èlenovia 
družobného zboru z obce Zajeèí na Morave. Nadviazaná družba so ZO 
ZPO Zajeèí, ktorej èlenovia sa podie¾ali na výstavbe požiarnej zbrojnice 
má ve¾kú zásluhu na jej dokonèení. Škoda, že táto družba neskôr zanikla.
Nemožno zabudnú� na zásluhy, ktoré v tomto období výstavby požiarnej 
zbrojnice vykonali predseda MNV Ferdinand Sklenár, tajomník MNV 
Jozef Palkoviè, náèelník Okresnej správy Zboru požiarnej ochrany 
František Musil, tajomník Okresného výboru ZPO  Ján Blažo mladší 

a všetci èlenovia Základnej organizácie ZPO v Horných Orešanoch
a obèania, ktorý sa podie¾ali na výstavbe. Požiarna zbrojnica bola v roku 
1991 vysvätená ve¾adôstojným pánom otcom Matúšom Karolom 
Vanèekom. 
Organizácia dostala od okresných orgánov za dosahované výsledky v roku 
1985 hasièskú Aviu 31 s kompletnou výbavou. V roku 1991 dochádza
k rekonštrukcii vo výbore a z funkcie velite¾a odchádza Ján Blažo mladší. 
Na jeho miesto nastupuje Peter Moravèík, ale neskôr tiež odchádza
z funkcie a ponecháva velite¾stvo Rudolfovi Lisickému. V roku 1995 po 
príchode nových èlenov boli oslovení staronoví funkcionári. Vzniká nový 
výbor, v zložení: Rudolf Lisický  predseda, Peter Moravèík  velite¾, Ján 
Blažo mladší  hospodár, František Púchly  strojník. V roku 2002 bola 
postavená pri budove požiarnej zbrojnice nová socha sv. Floriána, na 
vybudovaní ktorej majú zásluhu najmä Ján Blažo mladší, Peter Moravèík
a èlenovia zboru Miroslav Petroviè starší, Miroslav Petroviè mladší, Boris 
Blažo, Rudolf Lisický, Jozef Daniš, Marek Štibraný, ¼ubomír Vykydal, Emil 
Daniš a Viliam Griflík. Okolie výsadbou zabezpeèila  Cecília 
Dragonidesová. Pri príležitosti sviatku patróna hasièov sv. Floriána sochu 
slávnostne vysvätil dòa 14. júna 2003 ve¾adôstojný pán dekan Miloslav 
Mrva. V roku 2003 bolo pri príležitosti 90. výroèia založenia DHZ v obci 
vyrobené nové tablo èlenov DHZ, pod¾a èlenského zloženia v tomto roku.  
Zloženie vedenia Dobrovo¾ného hasièského zboru v Horných Orešanoch 
od roku 2003 tvorili: predseda  Rudolf Lisický, velite¾  Peter Moravèík, 
hospodár a pokladník  Ján Blažo mladší, preventivár  Jozef Daniš, 
tajomník  Júlia Borutová (od roku 2004 Libor Blažo),  organizaèný referent  
Miroslav Petroviè starší, referent mládeže  Miroslav Petroviè mladší (od 
roku 2004 Martina Blažová), strojník  Marek Štibraný a revízor  Ing. Marián 
Paprskár. 

V súèasnosti má DHZ Horné Orešany nadviazanú  od roku 1986  
družbu a aktívne spolupracuje so zborom dobrovo¾ných hasièov (SDH)
z Ve¾kých Nìmèíc na Morave.
Aktuálne zloženie Výboru DHZ pre rok 2011 predstavujú: Mgr. Libor Blažo  
predseda, ¼uboš Chrvala  velite¾, Ján Blažo ml.  hospodár, Peter Moravèík  
èestný velite¾ a starší strojník, Mgr. Martin Korch  organizaèný referent
a referent mládeže, Jozef Daniš  preventivár, Maroš Burský  mladší strojník 
a Rudolf Lisický  kronikár. Hlavným revízorom je Ing. Marián Paprskár
 a revízorom, èlenom  Miroslav Petroviè starší.

Z dostupných historických podkladov zostavil Výbor DHZ Horné Orešany

Vážený obèania, približne štvr� roka je v skúšobnej 
prevádzke na internetovej stránke našej obce skúšobná verzia 
„Inzercia“. Odkaz na òu je v ¾avej èasti hlavného menu a tiež
v roletke „Informácie pre obèanov“. Na základe súhlasu starostu 
obce Bc. Jána Kormútha mení sa skúšobná verzia na verziu stálu. 
Technickú stránku zabezpeèuje Ing. Marek Boháèek, administrátor 
celého hornoorešanského webu. Problémy sa poèas skúšobnej 
doby nevyskytli. Úèelom tohto príspevku je zároveò da� do väèšieho 
povedomia obèanom našej obce možnos� inzerovania cez túto 
službu.

Mgr. Libor Blažo, poverený správou inzerátov   

Inzercia na webstránke obce
www.horneoresany.sk
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Prvý štvr�rok 2011 sme zahájili výroènou èlenskou schôdzou dòa 
20.2.2011. Okrem oficiálneho programu, kde sa hodnotila èinnos� za 
uplynulé obdobie, nás navštívil aj predseda OV JDS p. Štefánek Jozef
a predsedníèka kultúry  p. Milka Tóthová, ktorí vyzdvihli prácu nášho 
výboru. Poïakovali sa aj starostovi obce za úspešné zorganizovanie 
okresných športových hier. Odovzdali pamätný list pri príležitosti 20. 
výroèia založenia JDS, našej organizácii a ocenenie za dlhoroènú 
spoluprácu p. Uhlíkovej Pavlíne. Schôdza ïalej pokraèovala v dobrej 
nálade a bohatým obèerstvením, na ktorom nechýbali ani fašiangové 
šišky. Zúèastnili sme sa v hojnom poète / 44 èlenov/ na kultúrnom podujatí 
pri príležitosti MDŽ v DK v Trnave, ako aj osláv tohto sviatku v našej obci, 
ktorú zorganizovali èlenky SÈK.  Výbor Vás v doh¾adnej dobe bude 
informova� a ïalších aktivitách. 

  

MO JDS v Horných Orešanoch 

Mnohé v minulosti zaužívané zvyky a podujatia v dnešnej 
modernejšej dobe padli do zabudnutia. Síce zanikli, avšak ako svetlé 
body v mysli pamätníkov zostali. Takými bili aj každoroèné jarmoèné trhy
 v našej obci. Presný termín konania jarmokov už neviem, ale pamätám si, 
že bývali v niektorom letnom mesiaci (ako chlapci sme vtedy chodili iba
 v trenírkach a bosí ). Jarmoèníci rozložili si svoje predajné stánky alebo 
obyèajné pulty pred bývalým hostincom Alexandra Hodulíka a susedným 
domom p. Dobiáša. Ponúkaným sortimentom predaja bol tovar rôzneho 
používania. Boli to hlavne vlastnoruène zhotovené drevené výrobky
(vidly, hrable, varešky, naberaèky, korytá, kade, sudy, rieèice, atï.) alebo 
plody z úrody vlastných záhrad a sadov. Okrem toho niektorí predávali aj
z hliny vypálené pekáèe, mlieène hrnce, èrpáky, èrepníky. Iní zasa 
cukrovú vatu a cukrové píš�alky, turecký med, rôzne druhy cukroviniek 
alebo v malých drevených kadiach vèelí med.

Okrem jarmokov sú z tej doby dobre známi podomoví predajcovia 
drobného tovaru a služieb. Bol to „Jožko lacno dáva“ s krošòou na bruchu, 
ktorý ponúkal nožíky, hrebene, zrkadielka, zapa¾ovaèe, ústne harmoniky 
a ve¾a ïalších drobností. Drotári f¾akovali deravé hrnce, misky, kastrólky 
atï. vykrikujúc po ulici  „ drótova� a flekova� hrnce“. Sklenári zasklievali 
rozbité okná, nástenné obrazy a pod. Pre deti tiež ve¾mi populárny 
pojazdní zmrzlinári, ktorí zvukom cengáèa pozývali kupujúcich ku kúpe 
tejto pochú�ky. Do dediny dochádzali na bicykli s prívesným vozíkom 
(známejší bol p. Kubala z Trnavy). Spomínané formy kúpy a predaja 
tovarov na vidieku vplyvom modernizácie obchodu a služieb postupne 
zanikla a v súèasnosti zostali iba v spomienkach skôr narodených ¾udí.
Zo spomínaných jarmokov si èasto spomínam na úsmevnú udalos�, ktorú 

Jarmila  Denkociová, hospodárka MO JDS

Oprášené spomienky z detstva
(Dedinské jarmoky)

sme ako 7 - 9 roèní chlapci vyparádili. V nízkej menšej kadi ponúkal 
jarmoèník med. Skupina chlapcov z „horného konca“ dediny (Kosák Rudo 
a Lajo, ich bratranec Jaro, Šebo Greguš, Silo Nevrla a ja). „ Skúmali“ sme 
jeho sladkos� namoèením prstov do neho. Predávajúci nás úderom 
palièkou po prstoch odháòal. Nebojácny Silo nahovoril nás, aby sme ho 
sotili a on sa do medu namoèil. Ihneï zutekal do ulièky naproti medzi 
domami Blažových a vtedajšieho správcu školy (dnes je už z ulice 
zamurovaná). Zatia¾ èo Silo si sladký med oblizoval z rúk, my ostatní sme 
mu pomáhali z ramien  chrbta a pàs. O deò èi dva sa mu na hlave objavili 
chrasty, zaèo po s�ažnosti jeho rodièov nás naši patriène „odmenili“. 
Odvtedy sme hlavného aktéra prezývali Silo „ Medo“. Ak ešte žije nech mi 
odpustí, že som prezradil zabudnuté huncúctvo.

Rudo Mesíèek

Na utrpenie majú ¾udia rozlièné názory a nie každý je schopní prija� svoj kríž 
ako dar z nebies. Toto tvrdenie je pre mnohých nepochopite¾né
 a neprijate¾né.
Èi chceme èi nie, každý máme svoj kríž. V našom živote je krížom všetko, 
èo križuje naše plány. Aj jedno naše príslovie o tom hovorí: Èlovek mieni, 
Pán, Boh, mení.
Najväèším krížom, ktorý treba znáša�, sme si my sami. Zvláštnos� tohto 
kríža spoèíva v tom, že sa mu nedá uniknú�, lebo kdeko¾vek ideme, všade 
nesieme seba, svoju samo¾úbos� a pýchu.

Krížom je zrieknutie sa vlastnej vôle a prijatie Božej vôle.
Krížom je každé utrpenie, každá telesná a psychická boles�.
Krížom je prija� seba a svoj život taký, aký je.
Krížom je zrieknu� sa svojich názorov, ak sa protivia Božiemu slovu.
Kríž vnáša do nášho života Božiu logiku, ktorá èasto križuje, popiera 
našu logiku.
Všetci sa desíme kríža, a predsa niet inej cesty do neba, ako je krížová 
cesta. Prija� kríž, to nie je útek od plnosti života. Naopak! Kríž dodáva 
èloveku vnútornú energiu pre nový život. Cesta k plnému životu nevedie 
cez útek od utrpenia, ale cez jeho prijatie a ví�azstvo nad ním. Cez kríž 
teda vychádzame zo smrti a vchádzame do života.
Kríž preto je rados�, nie zármutok. My èasto nechápeme hodnotu
a zmysel kríža i toho, èo nasleduje po òom.
Prija� kríž predpokladá obráti� sa. Obráti� sa znamená presta� uteka� 
pred Bohom. Krížová cesta nám má pomôc�, aby sme vyšli zo zlého 
sveta a vošli do Božieho sveta.

Perfektne to vyjadril prof. Tomislav Ivanèiè v ôsmom zastavení krížovej 
cesty: "Znáša� boles� je kríž. Povznies� sa nad òu je oslobodenie. Nijaká 
boles� nie je tragédiou. Tragédiou je slepota a tvrdos� srdca. Tragédiou je 
nevidie�, že každá choroba má uzdravenie, každá smr� má 
zmàtvychvstanie, každý odchod má návrat. Tragédiu je upadnú� do 
zúfalstva. Zví�azíš, keï zaèneš teši� druhých, hoci sám potrebuješ útechu. 
Tvoja útecha príde od Boha. Nespoliehaj sa na ¾udskú útechu, ale pros
o Božiu silu. Tá zví�azila nad svetom. To je cesta od kríža k životu. 
Nedopus� pád do zúfalstva. Keï sám ranený a ubolený budeš potešova� 
druhých, vtedy ma nájdeš. Otvor i tieto dvere ku mne. Za nimi �a èakám, aby 
si sa oprel o mòa."

Kríž  to nebolo to posledné v živote Ježiša, aj keï sa to tak drvivej 
väèšine zdalo, ale zmàtvychvstanie. Život sa ukázal, že je silnejší než smr�. 
Všetkým Vám prajem ve¾a síl; vieru v èasoch, keï sa zdá všetko stratené a 
nevidie� cestu ïalej; nádej, že dobro je silnejšie než zlo, láska je mocnejšia 
než smr�. Žehnám Vás všetkých.

                                                                            ThLic Peter Šimko



4

SPRAVODAJCA  PRE  OBÈANOV  HORNÝCH  OREŠIAN

ženy z Horných Orešian sa vedia bavi�. Ženièky ktoré prišli sa tak do sýtosti 
zabavili a spokojné každá s kvietkom v ruke odchádzali spokojné domov
s pocitom, že na budúce prídu znovu. Veï dobrá babská jazda stojí zato, 
aby sa opakovala. No a my sme pokraèovali ïalej ale už s diskotékou pre 
tie mladšie roèníky, aby neboli ochudobnené mladé dámy, koèky, dievèatá. 
Tak už som toho popísala ve¾a ,ale urèite budeme písa� aj v budúcom èísle 
o nových podujatiach, ktoré sa snažíme ako výbor SÈK v Horných 
Orešanoch pripravi� pre Vás obèanov .V mene mojom by som chcela 
poïakova� nielen predsedkyne miestneho spolku, ale i celému výboru
a èlenkám za 100 % zvládnutie usporiadaných akcií. Tak teším sa na Vás 
pri organizovaní ïalších kultúrno-spoloèenských akcií nielen ako èlenka 
výboru, ale i ako èlenka novej kultúrnej komisii pri OÚ.
                                                

Katarína Pagáèová/ Ulièná, èlenka výboru SÈK

Vážení spoluobèania, dovo¾te, aby som sa Vám touto formou prihovorila 
ako èlenka výboru Miestneho spolku SÈK a poinformovala Vás o èinnosti 
miestneho spolku. SÈK pracuje v našej obci už dlhé roky zaoberal sa 
hlavne èinnos�ou darcovstva krvi. Svoje aktivity sme trošku rozšírili
a zaèali sme spolupracova� aj na iných spoloèensko-kultúrnych akciách 
poriadaných nielen obecným úradom, ale aj uskutoènením svojich 
vlastných aktivít poriadaných nielen pre èlenov, ale i pre obèanov našej 
obce. Tomu svedèi aj poriadanie každoroènej kapustnice, ktorú sme si 
neodpustili ani tento rok .Toto milé posedenie pre našich èlenov a darcov 
krvi sme uskutoènili 14. januára. Úèas� èlenov bola vcelku dobrá privítali 
sme medzi sebou aj pani riadite¾ku SÈK v Trnave pani Evu Gbelcovú od, 
ktorej sme dostali ve¾kú pochvalu za èinnos� nášho miestneho spolku za 
poriadanie rôznych akcii v našej obci. Sme jeden z mála spolkov v okrese 
Svojich hostí a èlenov sme pohostili novoroènou kapustnicou, ktorá bola 
výborná. Pochutili sme si na dobrých koláèikoch a pri kávièke sme si zo 
staršími èlenkami zaspomínali na zaèiatky miestneho spolku. Nálada 
bola výborná a každý kto prišiel odchádzal spokojný a s úsmevom na 
tvári. Na zasadnutí výboru miestneho spolku, ktorý tvorí spolok žien
s jedným pánom pod vedením našej predsedkyne Evy Chrvalovej, je za 
každú dobrú vec, ktorá môže obohati� našu obec o kultúrno-spoloèenské 
podujatie poriadané pre Vás obèanov. Zrodil sa nám v hlave nápad 
usporiada� pre všetky ženy oslavu a to pri príležitosti MDŽ. Tento sviatok 
akosi zanikol a dnes oslavujeme len MDM. No ale sami musíte uzna�, že 
každá žena nie je matka a preto svoj deò d nemá .A preto mi ženy, ktoré 
tvoríme výbor miestneho spolku sme chceli urobi� rados� všetkým ženám 
èi už mladým, ale i tým starším roèníkom. Preto sme dospeli k záveru, že 
usporiada� oslavu je výborný nápad. No skôr ako sa konala oslava sme 
mali pripravenú výroènú èlenskú schôdzu pre svojich èlenov a darcov 
krvi. Schôdzu sme si naplánovali na 4.3. 2011. A tak ako sme naplánovali 
tak sme i urobili, pozvali sme všetkých svojich èlenov i darcov
a samozrejme aj hostí pripravili sme všetko ako má by�. Èlenovia výboru 
pripravili pohostenie a pripravili i krásnu výzdobu stolov, aby sa všetci 
cítili príjemne. Ako hos�a sme privítali nášho pána starostu, ktorý je aj 
èlenom a darcom nášho miestneho spolku a spoloène s predsedkyòou 
pani Evièkou Chrvalovou odmenili èestných darcov krvi za 40 krát 
bezpríspevkového darcovstva bol odmenený pán Justín Adamec, ktorý 
dostal Janského zlatú plaketu a za 60 krát bezpríspevkového darcovstva 
krvi boli odmenený pán Mário Kopúnek a pán Hrebíèek. Títo páni boli 
odmenení vecnými cenami ,ktoré im venoval SÈK miestny spolok
v Horných Orešanoch. A aby som nezabudla na ve¾mi dôležitú vec náš 
miestny spolok SÈK v Horných Orešanoch bol ocenený diplomom za
50 rokov bezpríspevkového darcovstva krvi, èo znaèí, že sme jedna
z mala organizácii v Trnavskom kraji, ktorá sa môže pýši� takýmto 
ocenením. No po týchto všetkých oceneniach bolo pripravené super 
obèerstvenie pochutnali sme si na výbornom gulášiku, popili sme kávièku 
a pri slaných a sladkých pochutinách sme si posedeli do neskorých 
veèerných hodín. S dobrou náladou sme sa rozlúèili, ale ešte predtým 
sme pozvali všetky ženy na pripravovanú oslavu MDŽ, ktorá sa konala na 
druhý deò v KD pre všetky ženy matky babièky ale i mladé dámy. To bolo 
také malé prekvapenie, ktoré si náš spolok pripravil ako novinku 
poriadanú v našej dedine. Tak sme sa všetci na druhý deò 5.3. 2011 
pobrali do KD, aby sme oslavovali tento už takmer zabudnutý sviatok. Pre 
všetky ženièky bol pripravený darèek v podobe kvietku a pre všetky bolo 
pripravené obèerstvenie, ktorého sponzorom bola naša organizácia 
SÈK. Samozrejme èom by to bolo za oslavu bez kultúrneho programu, 
tam nemohol chýba� a ani nechýbal. Svojim programom sa nám 
predstavili žiaci zo ZŠ v Horných Orešanoch v spolupráci zo ZŠ Zeleneè. 
Krásne ¾udové piesne, ktoré sa niesli kultúrnym domom vyvolali úsmev 
na nejednej tvári a potichuèky sme si i pospevovali. No a po programe èo 
by to bolo za oslavu, keby sme si nemohli zatancova�, tak sme si pozvali 
hudobnú skupinu z Trnavy pri ktorej sme si do sýtosti zatancovali
a zaspievali no nie už potichuèky, ale na plné ústa, aby každý vedel, že 

Spolok SÈK

A ešte nieèo, keïže v mesiaci marci je aj jeden sviatok na, ktorý by som 
nechcela zabudnú� je to Deò uèite¾ov. A preto si touto cestou dovolím 
popria� celému pedagogickému zboru na èele s pani riadite¾kou Evièkou 
Piknovou ve¾a zdravia, lebo je vzácne, ve¾a š�astia, ktoré je krásne, silné 
nervy musíte ma�, lebo ste všetci našim de�om ako druhá ma�. 

To Vám všetkým prajeme úprimne výbor Rady rodièov pri škole.                                                            

Katarína Pagáèová, predseda RR

Zdravím všetkých priate¾ov kultúry v Horných Orešanoch. Aj v tomto 
èísle Hornoorešana vás chceme trochu informova� o kultúrnom dianí
v našej obci. Ale poïme pekne po poriadku. S minuloroènými komunálnymi 
vo¾bami došlo k nepatrným  zmenám aj v kultúrnej komisii. Novým 
predsedom komisie bol zvolený Ing. František Benoviè, ktorý tak po 
štyroch rokoch vystriedal svojho predchodcu Ing. Zdenka Žaluda. Aj touto 
cestou mu chceme poïakova� za jeho úèinkovanie, no nelúèime sa s ním. 
V komisii sa angažuje aj naïalej. Okrem neho pracujú v komisii poslanci 
Dušan Blažo a Marián Zachar alias Èajko. Ïalšími èlenmi sú Vladimír 
Blažo, Mária Polaèiková, Andrea Kondrèková, Milada Obulaná
a samozrejme nestarnúca Katarína Pagáèová, ktorá v komisii odvádza kus 
dobrej roboty už dvanás� rokov. Kultúrnou referentkou na obecnom úrade 
je Janka Sasková. A èo nás tento rok èaká a neminie?
    Najbližšie chystáme Májový táborák, ktorý sa uskutoèní 30.4.2011
v sobotu na ihrisku. Potom oslávime sviatok všetkých matiek (Deò matiek, 
7.5. 2011) a nezabudneme ani na deti ( MDD 4.6. 2011). Zaèiatkom júla 
zorganizujeme už tradiènú akciu “Vodník”, ktorá sa teší stále väèšej 
ob¾ube. Ku koncu roka ešte poriada Obecný úrad v spolupráci so 
Základnou školou Vianoènú akadémiu pre deti. O kultúru v našej obci sa 
však nestará len kultúrna komisia ale aj iné organizácie. Sú to 
predovšetkým Spolok záhradkárov (Ochutnávka vín), BK Viktoria (Beh cez 
hornoorešianske vàšky), no a v neposlednom rade obèianske združenie 
LOMOZ, ktoré okrem športových akcií (Nohejbalový turnaj, Orešanská 
olympiáda) chystá na tento rok aj jednodòový festivalík. Na záver  by sme 
vás chceli všetkých srdeène pozva� na uvedené podujatia. Tešíme sa na 
vás !!!

                          Ing. František  Benoviè, predseda kultúrnej komisie

Kultúrna komisia
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Naši futbalisti

Futbalové A- mužsto skonèilo v jesennej èasti na 
peknom 2. mieste s vedúcou Modrankou. Po 
krátkej prestávke  zaèalo zimnú prípravu už 
10. januára pod vedením ob¾úbeného trénera  Denisa Mortona. Keï sa 
vedenie mužstva spýtalo, ko¾ko  krát sa bude  trénova�, tak trénerova 
odpoveï bola “skoro každý deò". Tak tomu aj bolo.  V mesiacoch od
10. januára 2011 do 28. februára 2011 sa mužstvo stretlo na tréningoch
a zápasoch spolu 40 krát.  Odohralo aj 8 prípravných zápasov na umelej 
tráve v Senci, v Senici , Pieš�anoch a  v Trnave.  Väèšinou to boli ví�azné 
zápasy. Generálku A- mužstvo odohralo už na domácom ihrisku a to s TJ 
¼udrová, okres Ružomberok s výsledkom 8:4 a s TJ Brnište, okres 
Považská Bystrica s výsledkom 5:0. Hráèi sa na tréningoch a zápasoch 
zúèastòovali vo ve¾kom poète, bola až 90% úèas�.  Trénovalo sa 
striedavo na tréningovom ihrisku, na umelej tráve a v telocvièni ZŠ. Tréner 
naprogramoval plán zimnej prípravy, èo aj splnil. V predošlom èísle sme 
Vás informovali , že A  mužstvo sa chce aj posilni�, èo sa nám takmer 
podarilo. Z hos�ovania sa vrátili: Martin Volner, Martin Zvonár, Dušan 
Blažo ml., z dorastu sme do A -mužstva zaradili Martina Sviteka a na 
hos�ovanie sme získali zo Smoleníc hráèa Tomáša Štibraného. U nás mal 
záujem hra� i Filip Galgóci, ktorý s nami absolvoval aj zimnú prípravu ale 
zatia¾ sme sa so Smolenicami nedohodli. Výbor TJ Iskra si myslí, že to 
bola najkvalitnejšia zimná príprava za posledné roky, preto patrí 
poïakovanie trénerovi Denisovi Martonovi a samotným hráèom, ktorí 
prípravu zobrali ve¾mi zodpovedne. 
Káder A  mužstva tvoria: Peter Smolek, Michal Krutý, Zdenko Žalud, 
Štefan Reiter, Štefan Kondrèek, Marek Krchnár, Juraj Krchnár, Rastislav 
Malacký, Miroslav Drozda, Daniel Rábara, Matej Meško, Peter Baèík, 
Martin Zvonár, Martin Volner, Juraj Mesíèek, ¼uboš Vahuliè, Dušan Blažo 
ml., Františej Benoviè, Tomáš Štibraný, Martin Svitek, Marek Sloboda.
Tréner: Denis Marton
Vedúci A- mužstva: Jozef Sasko                           Masér: ¼uboš Školek
Mužstvo už v jarnej èasti odohralo 3 majstrovské zápasy, so Siladicami 
zví�azilo 2:0 (góly Juraj Krchnár), s TJ Brestovany taktiež zví�azilo 2:0 
(góly Juraj Krchnár, Tomáš Štibraný), v Cíferi zví�azilo 2:1 (góly Martin 
Zvonár, ¼uboš Vahuliè). Na tomto zápase, ktorý sa odohral v Cíferi sa 
zúèastnilo až 60 našich fanúšikov, za èo im patrí ve¾ká vïaka. Ve¾kým 
pozitívom bolo, že aj na prípravné tréningy chodili pozera� verní 
fanúšikovia našej obce, ktorí fandia hornoorešianskemu futbalu.

Ing. Zdenko Žalud, prezident TJ

Jozef Sasko, tajomník

Naši dorastenci

Zimnú prípravu dorastenci zaèali 15. januára 2011, kde sa hráèi tréningov 
zúèastòovali v slabšom poète. Využívali sme viacúèelové ihrisko. Nášmu 
dorastu sa ponúkali traja chlapci zo Smoleníc, ale hos�ovanie dostal iba 

hráè Lopatka.  Ve¾kým nedostatkom v mužstve je disciplína  a záujem 
hráèov zahra� si z chuti futbal. Ale nájdu sa chlapci, ktorí majú záujem
a zúèastòujú sa pravidelne. Úèas� na zápasoch je dvojnásobná ako na 
tréningoch, no dôvod je neznámy. Odohrali sme prípravné zápasy
s Dolnou Krupou. Vonku sme prehrali 2:1, doma sme remizovali 1:1,
s Vištukom sme doma vyhrali 2:1 a s Bolerázom sme remizovali 0:0.
Dorastenecký káder tvoria nasledovní hráèi: Andrej Mesíèek, Martin 
Svitek, Filip Blažo, Patrik Sasko, Jakub Lopatka, Dušan Blažo ml., Juraj 
Taliga, Jakub Krupánský, Tomáš Láveèka, Andrej Brázdoviè, Juraj Tichý, 
Marek Krchnavý, Adam Šaštinský, Patrik Zelenák, Marek Vahuliè, 
Branislav Sklenár, Rastislav Rábara, Dušan Psota, Filip Illeš, Lukáš Híjièek

Tréner: Igor Sasko                   Vedúci mužstva: Štefan Taliga, Milan Svitek

Naši žiaci
Príprava žiackeho družstva zaèala 15. januára 2011 v telocvièni ZŠ. 
Zameraná bola na obratnos� a rýchlos�. Úèas� na tréningoch 
nasvedèovala zlepšeniu celého kolektívu, ktoré následne upadlo. 
Absolvovali sme zimné sústredenie v Modre - Harmónii na zlepšenie 
fyzickej kondície za èo patrí vïaka p. L. Lošonskému a p. Gríkovej.  Keïže 
výkonnos� a prístup jednotlivcov je ve¾mi rozdielny, je �ažko odhadnú� ako 
budú napredova�. Ja dúfam, že nový trénerský tandem p. S. Repa a p. Z. 
Žaluda prinesú oživenie a zlepšenie výkonnosti celého  kolektívu.
Ïakujem všetkým hráèom aj rodièom za doterajšie výsledky aké sme zo 
žiakmi dosiahli . Prajem všetkým hráèom, trénerom a rodièom ve¾a
úspechov a pevné nervy v ïalšej práci.

Dušan Blažo st.

L O M O Z  p o z ý v a  v š e t k ý c h  h r á è o v
a fanúšikov nohejbalu na prvý roèník Orešanského Nohejbalového 
Turnaja. Sú�ažné tímy zložené z dvoch hráèov si zmerajú sily v sobotu 30. 
apríla na orešanskom betónovom ihrisku. Do turnaja sa môžete zapísa� u 
LOMOZákov. Pre borcov ale aj pre publikum chystáme obèerstvenie 
(pivo, limo, guláš, grilované klobásy...). Na najlepšie tri tímy èakajú 
hodnotné ceny! Ïalšie informácie a pravidlá hry nájdete už èoskoro na 
www.lomoz.sk . Tešíme sa na Vás!

Páèi sa Vám to, èo robí LOMOZ? Podporte nás dvomi percentami z dane! 
Všetko potrebné nájdete na našej internetovej stránke alebo u každého 
èlena LOMOZu.

Marek Boháèek   

Prvý Orešanský Nohejbalový Turnaj

Naše mužstvo je pred posledným kolom na tre�om mieste. Po prípadnom 
ví�azstve vo Vydranoch v poslednom zápase sa prebojujeme na druhé 
miesto v tabu¾ke. Zopakova� úspech z predchádzajúceho roèníka 
vzh¾adom na zranenia hráèov základnej zostavy nebolo v našich silách. 
Pod¾a informácií, ktoré sme získali, do nového roèníka sú�aží nebude 
prihlásené extraligové mužstvo SATEX Bratislava, ktoré sponzoruje ruský 
podnikate¾. Táto skutoènos� ovplyvní aj poèet postupujúcich do prvej ligy.
Z tohto dôvodu bude možný postup aj z druhého miesta.

 
Igor Kuèera  predseda, STK Elastik Horné Orešany

Stolný tenis

 mužstvo Z  V  R  P  + -  B 

1. Maco Trnava 21 20 1 0 294 : 84 62 
2. SK Vydrany 21 14 2 5 195 : 183 51 
3. STK Elastik Hor. Orešany 21 12 5 4 223 : 155 49 
4. ŠKST Gabèíkovo 21 13 2 6 213 : 165 49 
5. Slavoj Sládkovièovo 21 9 3 9 194 : 184 42 
6. Trhová Hradská 21 8 5 8 199 : 179 42 
7. OSTK Špaèince 21 8 3 10 183 : 195 40 
8. MTJ Pieš�any-Moravany 21 7 3 11 163 : 215 38 
9. Bricon Trnava 20 5 4 11 161 : 199 34 

10. KST Hlohovec 21 5 2 14 157 : 221 33 
11. Sokol Skalica 20 4 3 13 135 : 225 31 
12. STK Ve¾ká Maèa 21 2 3 16 133 : 245 28 

         

         

  hráè úspešnos� mužstvo 
1. Vími Róland  95.24%  (80/84)  Trhová Hradská 

2. Janèoviè Martin  93.75%  (75/80)  Bricon Trnava 

3. Bardoò Andrej  93.06%  (67/72)  SK Vydrany 

4. Vejmelka Pavol  89.29%  (75/84)  Maco Trnava 

5. Halás Miroslav  88.75%  (71/80)  STK Elastik Hor. Orešany 

6. Saprykin Alexander  87.50%  (70/80)  Slavoj Sládkovièovo 

7. Pavlík Marek  83.33%  (60/72)  STK Elastik Hor. Orešany 

8. Kuèera Andrej  80.95%  (68/84)  Maco Trnava 

9. Mišelnický Branislav  78.57%  (66/84)  Maco Trnava 

10. Behul Peter  74.68%  (59/79)  MTJ Pieš�any 

 

Poradie najúspešnejších hráèov sú�aže

2. stolnotenisová liga
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V poslednom štvr�roku 2010 sa do 
našej obce prihlásili:

Lenka Ružarovská è. 68
Ladislav Geršiè è. 125

Radovan Miškolci è. 808
Mária Cíferská è. 808

Jana Hercegová è. 389
Maroš Mrenica è. 504

8 osôb sa z našej obce odhlásilo

Nina Horváthová
rodièia: Marián Horváth a Dušana r. Masárová

Ján Tamaškoviè
rodièia: Ján Tamaškoviè a Iveta Hodulíková

 r. Boledovièová

Tereza Zacharová
rodièia: Marián Zachar a Alena r. Sládeková

Veronika Žemberiová
rodièia: Ladislav Žemberi a Veronika r. Backová

Patrik Ulièný
rodièia: Miroslav Ulièný a Monika r. Kubeková

¼ubica Winterová
rodièia: Jana Winterová

Lucia Bíla
rodièia: Pavol Bíly a Lucia Benková

Daniel Lužák
rodièia: Marián Lužák a MUDr. Lenka  Gajdošová

Silvester Benoviè,  64 r.
Mikuláš Horváth, 38 r.

MUDr. Jozef Cintula, 78 r.
Pavel Michloviè, 66 r.
Martin Mesíèek, 83 r.

Rozália Straková, 83 r. 

V prvom štvr�roku 2011 sa do našej 
obce prihlásili:

 Lucia Laskovièová st. è. 246
Lucia Laskovièová ml. è. 246

Ján Baèík, è. 266
Irena Baèíková, è. 266

Peter Baèík, è. 266
Michal Geršiè, è. 550

Andrej Krupanský, è. 514
Blanka Brestovanská, è. 500
Ivana Brestovanská, è. 500
Matúš Brestovanský, è. 500

Ondrej Cisár, è. 357
Miroslava Cisárová, è. 357

14 obèanov sa z našej obce odhlásilo

Narodili sa:

v 4. štvr�roku 2010 zomreli:

Evidencia obyvate¾ov JubilantiV prvom štvr�roku 2011 sa 
narodili:

Tomáš Schmidt
Martina Ochabová

Nela Sabová
Mário Denkócy
Sofia Klátiková

Sebastian Rybár

Zomreli:
Albín Gajar

Margita Andelová

50 rokov
Cecília Benovièová

Peter Halenár
Roman Knihár

Alexander Lisický
František Nemèek
Silvester Rábara
Amália Sitárová

Jana Ulièná
Adriana Žažová

60 rokov
Janka Boháèková

Mária Branišovièová
Štefan Èaèka

Eva Mesíèková
Eleonóra Paprskárová

Margita Sitárová

70 rokov
Karol Blažo

Božena Blažová
Antónia Krištofíková

Lucian Mráz
Emília Sameková

80 rokov
Terézia Benovièová
Filoména Lošonská
Ludvika Sasková
Anna Zacharová

Jubilanti
V poslednom štvr�roku 2010

V prvom štvr�roku 2011

50 rokov:
Peter Fiderický
Boris Halenár

Daniela Hégerová
Miroslav Kolaja
Jozef Krajèoviè

Darina Krajèovièová
Nadežda Sokolovská

60 rokov
Anna Harajová

Ing. Jozef Heèko
Anna Horváthová
Irena Kirinovièová
Štefan Kondrèek

Štefánia Kormúthová
Daniela Labanièová
Jaroslava Mesíèková

Karol Púchly

70 rokov
Mária Kondrèková
Ambróz Kormúth
Mária Smoleková

80 rokov
Rozália Hodulíková
Alžbeta Kosáková
Júlia Kuhajdová
Melánia Kútna
Karol Nevrla

MUDr. Jozef Zvonár

Harmonogram vývozov odpadov 
II. štvr�rok 2011

Separovaný zber plastov a papiera
28.4. 2011
26.5. 2011
23.6. 2011

Odvoz komunálneho odpadu 
2.5. 2011

16.5. 2011
30.5. 2011
13.6. 2011
27.6. 2011               
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