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Nepredajné

v prvom èísle Hornoorešana som Vás informoval
o rozpoète obce na rok 2012, kde sa finanèné 
prostriedky použijú ako i o rozpoètovej skladbe ako ho 
schválilo Obecné zastupite¾stvo v Horných Orešanoch 
v r. 2011. V kapitálových výdavkoch sme si vytýèili
3 investièné akcie, kde výstavba detského ihriska bola 
zrealizovaná a teší sa ve¾kej ob¾ube našich najmenších 
ratolestí. Keï už som pri detskom ihrisku bol by som 
rád, keby rodièia upozornili svoje deti, že pri vstupe je 
informaèná tabu¾a, pod¾a nej by sa mali deti správa�
a nie nièi� jednotlivé zariadeniam ktoré majú slúži� 
svojmu úèelu. Ïalšou akciou chceme ukonèi� 
rekonštrukciu domu smútku z exteriérovej èasti ako
i spevnené plochy okolo budovy. V mesiaci jún sme si 
pripomenuli výroèie záplav, ktoré postihli našu obec
a spôsobili nemalé škody na majetku obce a obèanom. 
Pred rokom obec zabezpeèila premostenie  medzi 
centrálnou èas�ou obce a m. è. Majdánske mostnou 
súpravou MS 60. Uvedené premostenie slúži tak pre 
firmy, ktoré pôsobia v danej lokalite ako i pre 
obyvate¾ov. Nako¾ko koncom júna skonèila výpožièka 
mostnej súpravy a v zmysle zákona bezplatná 
výpožièka už nie je možná h¾adali sme spôsob ako 
najlacnejšie je možné uvedenú mostnú súpravu 
vypožièa�. Obec pristúpila  na podmienky Štátnych 
hmotných rezerv, takže musela zloži� finanènú 
zábezpeku vo výške 13 317,- € ako i roèný úrok vo 
výške 266,- €. Z uvedeného dôvodu Obecné 
zastupite¾stvo schválilo zmenu rozpoètu na rok 2012, 
kde finanèné prostriedky z rekonštrukcie cesty na 
Hornom záhumní použilo na uvedenú finanènú 
zábezpeku, ktorá sa v celej výške vráti obci, keï 
vrátime mostnú súpravu ŠHR. Nakoniec bola 
uzatvorená zmluva o pôžièke  mostnej súpravy na
1 rok medzi Správou štátnych hmotných rezerv
a Obcou Horné Orešany. Samozrejme obec ako
i Obecné zastupite¾stvo sa nevyhlo rôznym urážkam 
už dobre známych chronických s�ažovate¾ov z m. è. 
Majdánske, ktorí nepravdivými informáciami
a klamstvami v médiách sa chcú sta� zaujímavými, ale 
pritom už nieko¾ko rokov škodia obci a preukazujú 
týmto správaním svoju naivitu a hlúpos�. 
Záverom chcem popria� všetkým de�om ako
i obèanom príjemné prežitie  prázdnin a dovolen- 
kového obdobia. 

Bc. Ján Kormúth, starosta

Vážení obèania Aj poèasie naznaèuje,
že letné prázdniny sú blízko!

                 

              Dni plné zhonu, opravovania známok, koncoroèného 

vyhodnocovania sú znova tu. Ïalší školský rok za nami a vytúžené 

prázdniny predo dvermi. Stály kolotoè, ktorý sa s pribúdajúcimi rokmi pre 

mnohých krúti akosi rýchlejšie.

 V týchto posledných dòoch sme sa stali hos�ujúcou školou, vïaka 

priestorom telocviène a ústretovosti vedenia školy, dvoch významných 

podujatí v rámci Slovenskej asociácie športu. 15.6. 2012 sa na našej pôde 

konali športové zápolenia v basketbale najlepších družstiev dievèat 

stredoškolskej mládeže pod názvom Gaudeamus Igitur. Dòa 22.6. 2012 si 

zmerali sily v basketbale žiaci základných škôl, ktoré sa konali za úèasti aj 

basketbalistov zo Srbska. Toto podujatie zastrešovala Kalokagatia 

Trnava. Všetci úèastníci odchádzali spokojní a nás hrial pocit, že sme 

vstúpili do povedomia týchto mladých ¾udí, ktorí na hos�ovanie v našej obci 

urèite nezabudnú.                                                          

 Aj naši žiaci sa popasovali so znalos�ami a zruènos�ami v rámci úèelových 

cvièení a didaktických hier. Putovné poháre si prevzali žiaci 2. roèníka

v rámci I. stupòa a 7. roèníka v rámci II. stupòa. Ich majetkom sa stanú na 

celý budúci školský rok. Za ochotu pomôc� a urobi� tento deò pre žiakov 

zaujímavejším, by som chcela poïakova� mladým hasièom za ukážky 

hasenia požiarov, pani Melánii Zvonárovej za poskytnutie profesionálnej 

pomoci pri zdolávaní vedomostí zo zdravotnej prípravy a pánovi 

Stojkovièovi, vojakovi z povolania, so svojimi synmi, ktorí predviedli našim 

žiakom vojenskú techniku a zbrane. Bodkou za celým vyhodnotením bola 

hodená dymovnica, ktorá zamorila celý okolitý priestor.                  

           Tak ako po minulé roky, aj tento rok sme z radov deviatakov 

vyhodnotili najlepšieho žiaka a najlepšieho športovca za celých 9. rokov 

školskej dochádzky. Som rada, že ich mená môžem zverejni� aj v tomto 

èasopise a zažela�, aby našej škole robili dobré meno aj naïalej. 

Rozhodnutím pedagogickej rady sa najlepším žiakom v školskom roku 

2011/2012 stal Michal Mrena a najlepšou športovkyòou sa stala Mária 

Blažová. 

Tradiène si z rúk riadite¾ky školy prevezmú zlaté prívesky.                                                                                                            

V kolotoèi zhonu bilancujeme, lúèime sa s najstaršími žiakmi a tešíme sa 

na príchod nových prvákov. Tento školský rok si žiaci základných

a stredných škôl preberú vysvedèenia z rúk svojich triednych uèite¾ov  

29.6. 2012 /t.j. v piatok/. Potom sa odoberú na zaslúžené letné prázdniny. 

Želám všetkým žiakom aj uèite¾om ve¾a slneèných dní, pohody, odpoèinku, 

aby nazbierali èerstvé sily do ïalšieho nového školského roka.     

 Mgr. Eva Piknová

Štvr�roèníkRegionálne, miestne vydanie novín
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Kedy vzniká problém so sebaprijatím?
Keï sa èlovek zaène porovnáva� s iným èlovekom údajne 

krajším, šikovnejším, bohatším, múdrejším... Zjavné je to u malých 
detí. My, dospelí, sa na nich dobre zabávame, ale v nieèom sme im 
stále podobní... 

Hoci sme dospelí, ešte nás obèas trápi zlozvyk z detstva  
porovnávanie sa s inými. A beda nám, ak sme od nich odlišní! 

Kde je úplný zaèiatok sebaprijatia èloveka?
Pri jeho poèatí  z obdobia tehotenstva malý èlovek detailne vníma 
¾udí okolo seba, ich správanie a všetky tieto detaily zostanú v jeho 
hlbokom podvedomí celý život. V období poèatia  a v období 
tehotenstva vznikajú èasto ve¾mi hlboké zranenia  na celý život. Na 
zaèiatku sebaprijatia stoja rodièia a rodina, do ktorej sa má malý 
èlovek narodi�.
Detstvo  die�a si zaèína uvedomova� samé seba, to ako je 
prijímané rodièmi, súrodencami, príbuznými, potom kamarátmi, 
spolužiakmi a inými ¾uïmi... Zaèína sa porovnáva� s inými. Obraz 
jeho vlastného sebaprijatia je v òom ve¾mi krehký. Každé pozitívne 
slovo buduje, každé negatívne - nièí. Aj tu na rozvoj sebaprijatia 
majú najväèší vplyv rodièia, potom súrodenci, príbuzní...
Obdobie puberty ve¾mi búrlivé obdobie medzi detstvom
a dospelos�ou. Zdanlivé vzbury, neochota, drzos�, až vulgárnos�... 
zaèínajú sa ve¾mi ve¾ké problémy sebaneprijatia v oblasti tela...
Dospelos�  u ¾udí v manželstve je zjavný vplyv životného partnera, 
detí, príbuzných. U ¾udí slobodných sú to naïalej rodièia, príbuzní
a známi.

Sebapoznanie a sebaprijatie sa dotýkajú celej bytosti èloveka.

Sebaprijatie - 3 roviny:
1)  telo:       ja  ja
2)  duša:     ja - iní ¾udia
3)  duch:     ja - Boh

1)  Rovina tela
a)  Nedokonalosti môjho tela:
Èo sa mne na mojom tele nepáèi, to viem presne pomenova�. Najväèší 
smútok z nedokonalostí svojho tela prežíva èlovek, keï je mladý.
b)  Rodina, z ktorej pochádzam: problém sebaneprijatia dos� skrytý
 a o to viac zákerný: 
5 èlenná rodina, otec alkoholik, mama veène bez peòazí, trpí celá rodina. 
A za všetko môže otec. Èo som komu urobila, že práve ja sa musím na 
neho podoba�... Nemám ho rada a nemám rada seba... 
c)  Moje poèatie:
Rodièia s mojím narodením už nerátali, už nechceli ma� ïalšie die�a. Som 
od zaèiatku nechcený, som tu nasilu... Bože, preèo si ma stvoril, veï ma 
nikto nechcel? 
d)  Fyzické a psychické zdravie:
Preèo som taká nemožná? Nevládzem tak dlho pracova� ako moja 
mama, nevydržím dlhšiu psychickú zá�až, ak som dlho za�ažená, hneï 
ochoriem. Nechcem by� taká padavka! Preèo som iná ako ostatní? 
Preèo?
e)  Sexualita:
Akceptova� vlastnú sexualitu, obzvláš�, ak je dôvodom problémov
v manželstve alebo mne samému... Akceptova� rôzne vývinové èi 
psychické poruchy v sexuálnom živote, pre ktoré nemôžem uzavrie� 
manželstvo. Zranenia ve¾mi hlboké, o nich  sa málokedy hovorí nahlas.

Ako prija� sám seba
2)  Rovina duše

Moja povaha, vlastnosti, talenty, zruènosti, schopnosti, 
neschopnosti... 
Ve¾mi ma trápi a som z toho zakomplexovaný lebo: 
- som nerozhodný, pomalý, všetko mi dlho trvá, 
- neviem tak dobre pracova� ako tamten, 
- nie som tak úspešný manažér, nezarábam to¾ko ako môj 

kamarát, 
- nedarí sa mi vychováva� deti tak excelentne ako mojim 

susedom, 
- som smutný, nervózny, depresívny, náladový ... a môj manželský 

partner ma jednoducho nemôže ma� rád...   
- nie som dobrá matka, otec... aj voèi svojim rodièom som zlý, 

nevïaèný.
Je tu konflikt medzi tým, èo by sme chceli vedie� a dokáza� a èo vieme
a dokážeme. Prija� svoju povahu, svoje schopnosti, neschopnosti  mnohé 
zranenia...

3) Rovina ducha
Moje ènosti,  hriechy, moja viera, postoj k Bohu...

Neviem sa zmieri� s tým, že:
-         som spáchal taký �ažký hriech. Hoci je to dávno, stále neviem   

odpusti� sebe. Ako som to len mohol urobi�?
- neviem Boha milova� celou svojou bytos�ou, 
-   som neschopný, moja viera je taká plytká, vlažná, som taký 

hriešny... 
Preèo je dôležité sebapoznanie? 

Èlovek, ktorý nerozumie sám sebe, nemôže by� spokojný a š�astný.

Preèo je dôležité sebaprijatie?
Rany, s ktorými sa èlovek nevyrovnal, ho nútia ïalej ich rozdáva�
a zraòova� tým iných aj seba. Môžem ma� slušné sebapoznanie o sebe
a predsa som ïaleko od vlastného sebaprijatia.

Preèo je dôležité, aby sebapoznanie a sebaprijatie boli 
naozaj pravdivé?

Spomienka z VŠ:
Ona: Ja som taká hlúpa! On: Ale Olinka, nie si hlúpa...
Ona: Ále áno, som najhlúpejšia z celého krúžku. On: To nie je pravda, nie 
si...
Ona: Ale áno, som najsprostejšia zo všetkých... On. No tak dobre, si 
najsprostejšia zo všetkých! To si chcela poèu�???
Ona: No dovo¾! Preèo by som mala by� najsprostejšia?
Èasto o niektorých kvázi zraneniach hovoríme pred druhým
 a v podvedomí oèakávame, že nám to vyvrátia. Chceme poèu�, že to nie je 
pravda. Taká psychologická hra, možno i nevedomá. Ale tie najhlbšie 
zranenia a sebaneprijatia si väèšinou ve¾mi dobre strážime pod mnohými 
zámkami a tak �ažko o nich hovoríme. Snáï len s tým, koho máme ve¾mi 
radi a dôverujeme mu. Už len otvorenie tejto rany pred svetom spôsobuje 
boles�.

Kto mi môže pomôc� v mojom vlastnom sebaprijatí?

Boh, keï uzdraví všetky oblasti môjho sebaneprijatia. 
Formy uzdravenia: 
-  priama: modlitba, Božie poznanie, zdravie  krása... (priamy dotyk Boh  
èlovek)
-  nepriama: rozhovor s èlovekom (nepriamy dotyk: Boh  èlovek cez iného 
èloveka)
Práve èlovek, ktorého mám rád a hlboko mu verím, ktorého slovo má u mòa 
ve¾kú váhu, práve toho Boh používa ako vidite¾ný nástroj pre moje 
sebaprijatie. Asi najèastejšie pri sebaneprijatí v oblasti tela je ve¾mi silné 
uzdravenie práve pri èistom stretnutí muž  žena. 
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ligy z tretieho miesta naši „Áèkari“. Okrem postupu sú ve¾mi pozitívne 
hodnotené aj výkony a predvedená hra mužov a tiež poèetná divácka kulisa 
nielen na domácich zápasoch, ale aj vonku. Na hre je urèite vidno rukopis 
trénera Denisa Martona, ako aj individuálne kvality jednotlivých hráèov. Za 
zmienku stoja naši elitní útoèníci Kubko Vandák a Tomáš Raschman, 
futbaloví matadori v strede zálohy Juraj DHL Krchnár a Feri Faja Hadviger, 
ale aj celá obrana na èele s brankárom Pepom Smolekom. Okrem toho 
disponuje Áèko širokou lavièkou náhradníkov, èo vytvára zdravé 
konkurenèné prostredie v šatni. Uplynulú sezónu v krátkosti zhodnotil aj 
tréner Marton: „ S priebehom sezóny, hlavne jarnej èasti som nesmierne 
spokojný, prejavila sa herná vyspelos� mužstva, èo neplatí jedine pre zápas 
so Šulekovom. Na pomer tréningového procesu a umiestnenia v sú�aži sme 
dosiahli výborné výsledky, vysvetlím: streda futbal so starými pánmi, piatok 
bago a nede¾u uragán so Siladicami. Všeobecne som spokojný s celkovým 
pojatím futbalu v Horných Orešanoch, vz�ahy s novinármi, divákmi, 
funkcionármi atï.“ Aké budú ïalšie kroky trénera Martona, sa nám zatia¾ 
nepodarilo zisti�. Tak èi onak, patrí jemu a vedúcemu mužstva Jarovi 
Zacharovi úcta za  odvedenú robotu a mužom prajeme vydarený štart a celú 
úspešnú sezónu v krajskej lige. Už tradiène pripájame aj koneènú tabu¾ku 
sezóny 2011/2012.

Oblastné majstrovstvá - dospelí 

Neostáva nám niè iné, len poïakova� všetkým, ktorí sa akýmko¾vek 
spôsobom podie¾ali na fungovaní klubu TJ ISKRA uplynulú sezónu
a všetkým, ktorí pomohli zve¾adi� športový areál. Osobitná vïaka patrí 
Mariánovi Zacharovi, predsedovi TJ. Nako¾ko je v tomto èase rok od jeho 
nástupu do funkcie, rozhodli sme sa s ním spravi� rozhovor, ktorý vám
v tomto èísle Hornoorešana exkluzívne prinášame:

Ako hodnotíte uplynulú futbalovú sezónu z poh¾adu dosiahnutých 
výsledkov jednotlivých oddielov klubu?
Nad oèakávania i napriek tomu, že v mužstvách žiakov a dorastu nie sú 
výsledky tým najdôležitejším! Všetkým hráèom, trénerom, vedúcim mužstiev, 
rodièom, fanúšikom a funkcionárom TJ patrí „ve¾ké ïakujeme“.  Dôležité pre 
dobré fungovanie klubu na dedine je, aby sme si dokázali vychova� vlastných 
chlapcov a postupne ich zapracovávali do mužstva dorastu a A-mužstva. No 
bohužia¾, túto filozofiu zaèal postupne presadzova� až bývalý tréner dorastu, 
neskôr žiakov Dušan Blažo st., no z pracovných dôvodov nestihol 
nasmerova� týmto smerom všetkých kompetentných. To èo v Orešanoch 
dokázal tréner A-mužstva  p. Denis Marton za posledné 2-roky, keï prebral 
mužstvo v rozklade a po roku s ním dosiahol druhé miesto v OM  a v ïalšom 
roèníku postúpil do V. ligy si zaslúži naozaj ve¾kú úctu a poklonu.
Aj v �ažkej dobe, keï mnohí ¾udia zvádzajú boj o prežitie dokázal pracova�
v cudzej jemu neznámej obci bez motivácie  nároku na honorár , cestovné, 
d ié ty,  prémie a  napomohol  k  spropagovaniu  naše j  obce
v rozmeroch Èesko-Slovenska, zápasom starých pánov ÈSFR, a v tomto 
roku myšlienkou zorganizovania 1.roèníka  medzinárodného turnaja 

prípraviek U11 pod názvom „ISKRA CUP“, kde sa predstavili mužstvá
z celého Èesko-Slovenska. Je v našej obci obdivovaný, ale aj zatracovaný, pretože 
sa drží svojich zásad z ktorých nie je ochotný ustúpi�. Ve¾ké poïakovanie patrí aj 
trénerovi žiakov p. Samuelovi Repovi a p. Igorovi Saskovi, ktorí dosiahli ve¾mi 
pekné umiestnenia so svojimi zverencami.

S Vašim nástupom do funkcie prišlo k  mnohým zmenám vo fungovaní klubu. 
Môžete ich bližšie popísa�? 
Po nástupe do tejto funkcie vo ve¾mi �ažkom období, keï nikto nechcel zobra� na 
seba �archu zodpovednosti za fungovanie klubu som usúdil, že ak chcem 
dosiahnu� nieèo èo má fungova�, musím sa obklopi� ¾uïmi, ktorým dôverujem
a dokážem na nich prenies� urèité kompetencie a hlavne zodpovednos� voèi sebe
a klubu. No nebolo to jednoduché, nako¾ko všetci èlenovia klubu zastávajú svoje 
funkcie na úkor svojho vo¾ného èasu, rodiny a hlavne bez nároku na akýko¾vek 
honorár. A tak vysvitla otázka ako ich motivova�? Po 3-och zasadnutiach rady klubu 
všetci pochopili , že „ISKRA“ je firma v ktorej máte možnos� sa realizova� 24-hodín 
denne.

Ve¾kými úpravami prešiel aj samotný športový areál. Èo všetko ste 
zrenovovali poèas Vášho pôsobenia ako predsedu TJ? 
Túto otázku by som posunul na správcu areálu p. Michala Blaža, ktorý má stavebný 
denník a trávi najviac èasu v areáli  ISKRY. Aj jemu patrí ve¾ká vïaka. No pokúsim 
sa to zosumarizova�: zaèali sme výstavbou lapaèov lôpt od asfaltovej plochy
a opravou zábradlia s novým náterom, vybudovaním nových striedaèiek 
spåòajúcich európske štandardy, zateplením a novou fasádou kabín, obnovením 
tribúny pre divákov, výmenou lavièiek, vertikuláciou, zapieskovaním, podsiatím
a výmenou trávnatého koberca v priestoroch oboch bránkovísk. V tomto roku sa 
nám podarilo vybudova� novú kabínu pre rozhodcov, zrekonštruova� a rozšíri� 
kabíny žiakov a mužstva hostí. Najväèším dielom tejto sezóny je však vybudovanie 
automatického závlahového systému, ktorý máme takmer úspešne za sebou.

Vynovený areál evokuje v mnohých našich obèanoch názor, že „šak šecky 
penáze idú do futbalu a na iné niè neni“. Èo si o tom myslíte? 
„Bodaj by to bola pravda“ - v minulom roku sme dostali o 2100,- Eur menej ako sme 
mali schválené, no obec mala nemalé finanèné výdavky so zabezpeèovaním 
odstraòovania povodòových opatrení a tak po dohode s p. starostom Kormúthom 
sme pochopili, že tento škrt v našom skromnom rozpoète  je v prospech obèanov 
našej obce a našou povinnos�ou je vyrieši� túto situáciu v našej réžii. A tak sme 
oslovili viacerých živnostníkov, podnikate¾ov a dobrovo¾níkov  nielen z našej obce
a okresu, ktorí po našom vysvetlení vážnosti tejto situácie pochopili, že bez ich 
pomoci to nezvládneme. Výsledkom ich priazne voèi nášmu klubu je komplet 
zrenovovaný športový areál, ktorý neza�ažil obecný rozpoèet na úkor obèanov 
našej obce. Na Slovensku a v našej obci je ešte stále ve¾a dobrých ¾udí ,ktorí 
dokážu napomôc� ak sú stotožnení s tým èo robia. Areál ISKRY nie je majetkom 
futbalistov, ale má slúži� všetkým obèanom našej obce hlavne na kultúrne vyžitie
a preto ho chceme zve¾adi� do takej miery, aby sme tam prilákali èo najviac detí, 
mládeže a mladé mamièky ktoré môžu využíva� služby novopostaveného detského 
ihriska (bolo financované pod¾a schváleného rozpoètu obce na rok 2012) so svojimi 
ratoles�ami. Zároveò ich prosíme, aby dohliadali a vychovávali deti hrajúce sa na 
tomto ihrisku, nako¾ko aj im by malo záleža� na tom, aby sa mali kde chodi� hráva� 
so svojimi ratoles�ami aj o mesiac, rok èi dva.

Aké sú ciele klubu v nasledujúcej sezóne pod¾a kategórií ? 
Ciele sú jasné od zaèiatku: priláka� do areálu TJ èo najviac ¾udí nielen
z našej obce, ale aj zo širokého okolia a bavi� ich  futbalom. U žiakov je priorita 
výchova, pocit  zodpovednosti  voèi sebe, spoluhráèom, starším
a postupné zapracovávanie tých najstarších do mužstva dorastu.
U dorastu je najväèšou prioritou udrža� dostatok chlapcov pokope, nako¾ko sa nám 
rozpadlo združené mužstvo  Horné-Dolné Orešany, keï v Dolných zrušili žiakov
a vytvorili mužstvo dorastu. U A-mužstva je najväèšou prioritou udržanie trénera, 
ktorý je držite¾om trénerskej licencie „EURO A“ a má ponuky, ktorým bude �ažko 
odoláva�, a tiež doplnenie mužstva o dvoch kvalitných hráèov. Èo sa týka 
umiestnenia („samozrejme postup do IV.ligy“). Cie¾om výboru je pokraèovanie
v zaèatej práci, postupná stabilizácia a vytváranie dobrých vz�ahov s inými klubmi, 
Obfz, Zsfz, podnikate¾mi, živnostníkmi a fanúšikmi založených na  priate¾stve
a vzájomnej úcte. Z budovate¾ských zámerov nás èaká dokonèenie preèerpávacej 
stanice automatického závlahového systému.
Na záver by som sa chcel v mene celého výboru TJ ISKRA poïakova� všetkým 
trénerom, hráèom, vedúcim mužstiev, hospodárovi TJ, rodièom, fanúšikom, 
dobrovo¾níkom, podnikate¾om, živnostníkom, obecnému úradu a všetkým ¾uïom, 
ktorí akýmko¾vek spôsobom napomohli pri zve¾adení a skrášlení areálu TJ ISKRA.     
    
ÏAKUJEME!                  Ing. František Benoviè, predseda komisie kultúry a športu



SPRAVODAJCA  PRE  OBÈANOV  HORNÝCH  OREŠIAN

V druhom štvr�roku 2012 sa do 
našej obce prihlásili:

Peter Smolek, è. 483
Kamil Polák, è. 112
Elena Mekká, è. 99
Martin Mekký, 99

Andrej Mekký, è. 99
Marek Chorváth, è. 335

9 obèanov sa z našej obci 
odhlásilo

Manželstvo uzavreli:

Mgr. Jakub Slobodník
 Trnava

a
Mgr. Zuzana Boháèková

H. Orešany è. 237

MUDr. Peter Furka
 Pieš�any

a
Margita Rábarová

H. Orešany è. 439

Ing. Norbert Papranec 
H. Orešany è. 186

a
Ing. Katarína Heèková 

H. Orešany è. 186

Mgr. Marcel Macko
Malženice

a

PharmDr. Anna Záhradníková
 H. Orešany è. 585

Evidencia obyvate¾ov
50 rokov

Oto Hodulík
Miroslav Kopèok
Mária Kuèerová
Roman Lednár
Zdenko Samek

60 rokov

Terézia Detková
Ing. Mária Heèková
Božena Hoblíková
Blažena Indunková

Emil Korytár
Anton Novák

Gabriela Nováková
Emília Školeková

Justína Zacharová

70 rokov

Ján Drahoš
¼udmila Hegerová
Mária Klopanová
Jozef Suchánek

80 rokov

Agneša Krajèovièová
Anna Zacharová

Narodili sa:

Hugo Benoviè, s.è. 337
Ondrej Rábara, s.è. 523

Eva Heèková a  Štefan Heèko
s.è. 461

Vanda Kimlièková, s.è. 450
Eva Sokolovská, s.è. 751

Zomreli:

Mária Zvonárová, 91 r.
Justína Púchla, 91 r.

Ján Blažo, 88 r.
Božena Nováková, 80 r. 

Hedviga Pušpokyová, 73 r.

Jubilanti
Juraj Cisár

 H. Orešany è. 448

a
Denisa Krajèírová 

H. Orešany è. 374

Jozef Královiè
H. Orešany, è. 38

a
Dominika Hanzlovièová

Chtelnica

Ondrej Budzák
Trenèín

a
Miroslava Kolajová

H. Orešany è. 466
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