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Nepredajné

zaèína dovolenkové obdobie a pre naše deti zo ZŠ s MŠ 
v Horných Orešanoch dvojmesaèné prázdninové 
obdobie. V obci chceme dovolenkové obdobie využi� 
na realizáciu investièných akcií, ktoré obecné 
zastupite¾stvo schválilo v rámci rozpoètu obce na rok 
2013. V júni nám skonèil prenájom mostnej 
konštrukcie M60. Zmluvu o prenájme mostnej 
konštrukcie sme predåžili do septembra 2013.  Tak ako 
vlani i tento rok budeme musie� ráta� so zmenou 
rozpoètu oh¾adom mostnej konštrukcie, ktorá sa bude 
musie� zrealizova� do m. è. Majdánske.  Ïalšou 
investiènou akciou je dokonèenie domu smútku
z exteriérovej èasti a úpravou spevnených plôch pri 
dome smútku. Najväèšia investièná akcia, t. j. úprava 
cesty na hornom záhumní prekraèuje všetky finanèné 
možnosti obce. Ponuka vo výške 56 000,- € je príliš 
vysoká a obec nie je schopná v súèasnosti uvedenú 
akciu zrealizova�. Dôvody rôznych investièných akcií 
sú vždy vo financiách. V roku 2012 nám boli krátené 
podielové dane o 22 000,- €.  Aj tento rok nevyzerá 
prognóza lepšie. Takže znovu nám v rozpoète bude 
chýba� nemalá finanèná èiastka, ktorou by sme mohli 
zrealizova� investièné akcie. Dokonèením a následne 
schválením zmien a doplnkov ÚPN obce Horné 
Orešany chceme poskytnú� obèanom pozemky na 
výstavbu rodinných domov a bytov. Tak ako každý rok 
i tento rok obec v spolupráci so spoloèenskými 
organizáciami poriada rôzne akcie na kultúrne vyžitie 
obèanov obce. Jednou novou akciou, ktorá sa 
uskutoènila v júni bola sú�až vo varení gulášu z diviny, 
ktorú poriadal Po¾ovnícky zväz v Horných Orešanoch 
v spolupráci s obecným úradom v priestoroch 
kultúrneho domu. Taktiež sme si pripomenuli 
storoènicu DHZ v našej obci, ktorá sa uskutoènila dòa 
1. 6. 2013. Je to najstaršia organizácia v obci, v ktorej 
pracujú dobrovo¾ní hasièi, ktorí zachraòujú majetok 
obèanov a ¾udské životy. Taktiež chcem poïakova� 
OZ LOMOZ, ktoré v rámci ekologického programu 
vyèistilo les na Všivavci od rôzneho druhu odpadu, 
ktorí obèania odkladajú do lesa. Chcel by som 
upozorni� obèanov na VZN è. 13/2011, kde je každý 
obèan povinný napoji� svoju nehnute¾nos� na verejnú 
kanalizáciu.   Prajem Vám príjemné prežitie slneèného 
dovolenkového obdobia. 

Bc. Ján Kormúth, starosta obce

Vážení obèania
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Letné prázdniny klopú na dvere
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Poèasie sa v tieto dni nevie vyšanti�. Zaèiatkom júna chladno a dážï, 
neskôr ve¾ké horúèavy, k tomu potenie pri závereèných písomkách
a odpovediach. „Už aby bolo po klasifikaènej porade,“ želá si väèšina 
našich žiakov. Na klasifikaènej porade sa okrem analýzy výchovno-
vzdelávacej práce a dochádzky žiakov ve¾ká pozornos� venovala aj 
vyhodnoteniu najlepšieho žiaka a športovca školy. V mene vedenia školy
a všetkých pedagogických zamestnancov chcem už vopred poïakova� 
Martinovi Velichovi za výborné výchovno-vzdelávacie výsledky za celé 
obdobie plnenia si povinnej školskej dochádzky a Andrejovi Lisickému za 
vzornú reprezentáciu školy v športových aktivitách. Dòa 24.6. 2013 sa na 
škole konali úèelové cvièenia, ktoré sú súèas�ou uèebných plánov. Žiaci si 
overujú znalosti v rôznych disciplínach a vyvrcholením je prevzatie 
putovných pohárov na celý budúci školský rok. V tomto školskom roku 
prvenstvo získali prváci na prvom stupni a piataci na druhom stupni. 
Popoludní sa lúèime s našimi deviatakmi, ktorí odchádzajú z našej školy
a rozutekajú sa do nových pôsobísk. Želáme im, aby sa èo najskôr 
aklimatizovali v nových kolektívoch, aby sa èo najlepšie zapísali u nových 
pedagógov, a aby si s odstupom èasu spomenuli aj na nás, ktorí sme sa ich 
snažili formova� a usmeròova�.
Zároveò chcem poïakova� aj pánovi uèite¾ovi Mgr. Milanovi Kovaèièovi, 
ktorý odchádza zo školských služieb a zažela� mu ve¾a zdravia
v zaslúženom dôchodku.
Školský rok 2012/2013 sa konèí 28.6. 2013. V tento deò si žiaci základných 
a stredných škôl preberú vysvedèenia z rúk svojich triednych uèite¾ov. 
Slávnostnému ukonèeniu školského roka 2012/2013 predchádza sv. omša 
o 8.00 hod. a po nej samotné slávnostné ukonèenie v areáli školy.
A potom ......... hurá, prázdniny! Želám všetkým žiakom, uèite¾om
a školským zamestnancom ve¾a pohody v èase prázdnin.

Mgr. Eva Piknová, riadite¾ka školy

Po výroènej schôdzi, ktorá sa konala vo februári, sme zaèali plni� svoje 
plány, ktoré sme si vytýèili. 20.mája 2013 sme absolvovali pú� do Šaštína. 
V popoludòajších hodinách sme navštívili mesto Skalicu, kde sme 
navštívili Záhoracké múzeum. 21.6. 2013 sa konal u nás v Horných 
Orešanoch celookresný turistický zraz dôchodcov. Zrazu sa zúèastnilo 417 
èlenov. 
V mesiaci júl plánujeme kúpanie do Dunajskej Stredy, v tomto mesiaci sa 
zúèastníme aj celookresnej speváckej prehliadky v Jaslovských 
Bohuniciach. V mesiaci august sa zúèastníme športových hier vo 
Voderadoch. V mesiaci september plánujeme zájazd, o ktorom Vás 
budeme informova� prostredníctvom rozhlasu.
Plánov je ve¾a a v rámci možností i Vašou zásluhou a úèas�ou 
pripravujeme ve¾a akcií, aby sme sa mohli stretáva� èastejšie.

                                                                        Výbor JDS Horné Orešany

Aj život na dôchodku môže by� krásny
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Vážení priatelia, milí hasièi, spoluobèania !

Tento rok si pripomíname sto rokov od založenia organizácie hasièov
v našej obci. V roku 1913 vykonali naši predkovia nezabudnute¾ný
a zodpovedný krok v histórii našej obce. Horné Orešany sa tak postavili 
do radov iných miest a obcí, ktorým neboli ¾ahostajné ¾udské osudy
a majetok obèanov, ktoré bývali mnohokrát vydané na milos� a nemilos� 
ohòu a iným prírodným živlom. 
Prináleží mi, aby som sa poïakoval v tomto významnom výroènom roku  
všetkým, ktorí nielen našu organizáciu zakladali a uvádzali do života, ale 
aj tým generáciám hasièov, ktoré obetovali seba a svoj èas v službe 
svojim spoluobèanom. Poèas celej svojej histórie pomáhali blížnemu
v núdzi, kedy boli postavené bokom všetky protichodné názory, 
presvedèenia a nepriate¾stvá. My, súèasní hasièi, sa hlásime k tomuto 
odkazu v duchu hesla „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!“  Máme 
rados� z konania našich rodákov, ktoré trvá už celé jedno storoèie. 

Ešte raz úprimná vïaka všetkým za ich obetavos� ! 

                           Mgr. Libor Blažo, predseda DHZ Horné Orešany

Príhovor starostu obce k 100-roènici DHZ Horné Orešany

Dobrovo¾ný hasièský zbor je najstaršou spoloèenskou, záujmovou
a humánnou organizáciou v našej obci. Od založenia hasièského zboru
v òom vždy pracovali obetaví ¾udia vo vo¾nom èase. Za 100 rokov trvania 
DHZ sa v òom vystriedali mnohé generácie. Spomienka na vznik nášho 
spolku pramení z lásky k obci a úcty k naším predchodcom, ktorí zakladali 
túto dobrovo¾nú organizáciu na zásadách úcty èloveka
k èloveku, k jeho práci, životu, zdraviu a majetku. Chcem poïakova� 
všetkým dobrovo¾ným hasièom, ktorí strávili stovky hodín pri oprave
a údržbe hasièskej techniky, cvièeniach, školeniach, brigádnických 
prácach a pri plnení iných úloh. Úprimná vïaka patrí najmä za priame 
zásahy pri požiaroch a povodniach, kde èasto s napätím všetkých síl
a nasadením života zachraòujú nieko¾kotisícové hodnoty našich 
obèanov. Dovo¾te mi, aby som si spomenul aj na tých, ktorí rady našich 
hasièov opustili a nebolo im dané doži� sa pre nich tejto významnej chvíle. 

Prajem všetkým hasièom, na ktorých som sa ako starosta mohol vždy  
spo¾ahnú�, ve¾a zdravia, š�astia a rodinnej pohody.

                       Bc. Ján Kormúth, starosta obce    

Srdeène blahoželám !

Dostalo sa mi ve¾kej pocty, keï môžem z úprimného srdca zablahožela� 
Vášmu DHZ k jeho 100. narodeninám. Zároveò vyslovi� úprimný obdiv, 
uznaniea vzda� èes� všetkým generáciám dobrovo¾ných hasièov pri tejto 
slávnostnej príležitosti. Moja úprimná gratulácia  je pre mòa o to 
vzácnejšia, že jedným zo zakladate¾ov bol Matej Minárik, môj prastrýko. 
Podobne som hrdý, že vo Vašej obci pôsobil ako kòaz ïalší môj prastrýko, 
Mons. Jozef Minárik, ktorého som ako chlapec poznal, keï pôsobil na 
Biskupskom úrade v Trnave. Prepáète mi toto rodinné vyznanie.
Odhodlanie založi� DHZ si vždy vyžadovalo nielen snahu, ale 
predovšetkým dôkladnú organizaènú prípravu tých, ktorí sa rozhodli
k tomuto tak potrebnému kroku. Som presvedèený, že ich viedla úprimná 
láska k svojim spoluobèanom, chráni� ich životy a majetok pred požiarmi
a živelnými pohromami. Urèite boli i prekážky, problémy, ale oni to dokázali. 
Dòa 30. mája 1913 DHZ v Horných Orešanoch založili. Vzdávam im úctu
a vyslovujem obdiv nad ich š¾achetným èinom.
Úprimne som rád, že všetky ïalšie generácie pokraèovali s odhodlaním 
napåòa� odkaz zakladate¾ov a neustále rozvíjali krásny odkaz: „Bohu na 
slávu, blížnemu na pomoc“.
Vážim si a vyslovujem svoju úctu súèasnému zboru, jeho èlenom
a funkcionárom. Jeho èinnos� z titulu funkcie, ktorú som v DPO SR 
vykonával, som poznal, nako¾ko som sa o tom presvedèil nielen svojou 
prítomnos�ou na podujatiach, ktoré zbor organizoval, ale aj úèas�ou na 
výroèných schôdzach, na ktorých som bol prítomný a vypoèul som si 
výsledky, ktoré zbor v hodnotenom období dosiahol. Pekne ïakujem za to 
všetko, èo táto generácia dokázala a dokazuje. Zbor môže by� hrdý i na to, 
že z jeho radov vyrástli vynikajúci funkcionári, ktorí pracujú, alebo pracovali 
vo vyšších orgánoch DPO. Takými sú pán Ján Blažo, dlhoroèný riadite¾ OV 
DPO v Trnave, tajomník  KV DPO, Zaslúžilý èlen DPO SR, ako aj èlen 
Snemu DPO SR. Ïalej Zaslúžilý èlen DPO Peter Moravèík a rad ïalších.
Osobitne chcem oceni� a vyzdvihnú� pomoc, pochopenie Obecného úradu 
na èele s Bc. Jánom Kormúthom, starostom obce. Je pre mòa c�ou, že sa 
osobne s pánom starostom poznám a poznám i jeho podiel a pomoc zboru. 
V neposlednom rade treba oceni� neoficiálnu pomoc pána 
plk. v. v. Mgr. Martina Korcha, ktorý ve¾mi napomáha práci s mladou 
generáciou.

Milý jubilujúci dobrovo¾ný hasièský zbor, do ïalších rokov tvojej uš¾achtilej 
èinnosti ti želám z úprimného srdca ve¾a, ve¾a úspechov. To úprimne želám 
i Tebe, pán starosta a celej obci.

  
       S úctou

JUDr. Jozef Minárik, èestný prezident DPO SR,
 rodák z Dolných Orešian 

Pri príležitosti 100 rokov od založenia DHZ
v Horných Orešanoch, bol vytlaèený buletín,
v ktorom boli použité tieto príhovory:

100
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Drahí èitatelia Hornoorešana, dovolte mi, aby som v krátkosti zhodnotila 
akcie, ktoré poèas uplynulých mesiacov pre Vás usporiadala kultúrna 
komisia pri OcU v Horných Orešanoch. Jednou z našich akcií, ktoré už 
každoroène poriadame, bola oslava Dòa matiek. Pri tejto príležitosti sme 
pre každú mamièku usporiadali krásne sobotné popoludnie s pestrým 
programom našich detí z MŠ a ZŠ. Oslava sa konala v KD, kde sme sa 
všetci stretli. Pred vstupom do sály bola každá mamièka obdarená 
kvietkom, ktorým sme chceli poïakova� všetkým matkám za ich obetavú 
prácu a oporu. Po príhovore nášho predsedu komisie Ing. Ferka 
Benovièa nasledoval krásny program našich detí a tých najmenších, 
ktoré navštevujú MŠ v Horných Orešanoch. Svojimi básnièkami
a pesnièkami pod vedením svojich pani uèiteliek vyèarovali úsmev nie 
jednej prítomnej mamièke na tvári. Po búrlivom potlesku sme pokraèovali 
v programe starších žiakov. Tí si pre nás pripravili nielen básne a piesne 
ale aj v rytme hudby krásne tance. Takisto si zaslúžili ve¾ký potlesk
a poïakovanie pedagogickým pracovníkom za prípravu programu ,ktorý 
si nacvièili spolu s de�mi. Oslavova� sa má celý deò, tak to bolo aj v našom 
prípade, kde  po skonèení vystúpenia našich detí prišla na rad zábava.
A aká by to bola zábava bez hudby, veru žiadna. Preto kultúrna komisia 
pozvala pri tejto príležitosti chlapcov Korytárovcov, zvaných chlapcov
z Orešian medzi seba, aby spríjemnili krásne popoludnie svojim spevom 
a hudbou. Takže hudba bola a na oslavu treba aj dobré vínko
a pohostenie nesmie chýba�. A veru ani nechýbalo, KK a starosta obce sa 
o to postarali, dobré biele vínko a krvavo èervené sa podávalo pre 
všetkých, ktorí si svoj deò chceli uži� naplno a zostali s nami na 
príjemnom posedení pri dobrej muzike. Dúfam, že aj na budúci rok si 
spoloène pripomenieme a spoloène oslávime tento krásny sviatok 
všetkých matiek na svete.

Ïalšou našou ve¾kou akciou je MDD, krásna oslava spolu s našimi 
najmladšími. Tento rok to bolo ve¾mi zaujímavá oslava, lebo v tento deò 
sme asi slávili všetci èi už my s de�mi, ale takisto aj náš DHZ v Horných 
Orešanoch slávil svoju 100-roènicu. Tak ešte pred prípravami sme si dali 
stretko s hasièmi a dohodli sme sa, že všetko a všetci spolu oslávime 
naraz a veru bože, stálo to zato. Plné asfaltové ihrisko detí, rodièov, 
hasièov a ïalších hostí. Najprv sme dali slovo našim oslávencom 
hasièom preto lebo, 100 rokov nie je každý rok, aby sa nám predstavili
a predviedli nám nieèo zo svojej práce a samozrejme nás nieèím 
prekvapili, keï už mali taký ve¾ký sviatok a vyplatilo sa. Krásne ukážky
z práce hasièov boli neuverite¾né. Ukážka hasenia na ve¾mi starej ruènej 
hasiacej mašine bola zaujímavá a nielen to, aj príchod profesionálnych 
hasièov bol super. Vypros�ovanie  zraneného èloveka z auta bol ve¾ký 
zážitok. Celuèké autíèko skonèilo ako kabriolet ešte k tomu aj bez dverí. 
Deti, ale aj dospelí boli nadšení. A èo prišlo potom, to sme nikto neèakali, 
zrazu sa nám na ihrisko zaèalo vali� more bielej peny, ¾udkovia a to vám 
bola  šou. Deti ako žaby naskákali do bieleho penového mora, ktoré sa 
valilo zo všetkých strán. Úplné super zavàšenie hasièskej oslavy
a príjemné spestrenie nášho dòa k sviatku detí. Chlapci a páni hasièi
v mene nielen  kultúrnej komisie ale aj v mene tých našich detí, Vám 
chceme srdeène zablahožela� k tej 100-ènici, ale aj poïakova� za krásne 
prežitý deò s Vami. Ïakujeme! No a keï sa naši hasièi pobrali trošku na 
takú súkromnú oslavu, my sme pokraèovali ïalej a ako by to bolo keby 
znovu medzi nás nezavítali naši priatelia policajti. Prišli a dokonca až na 3 
autách, aby nám spríjemnili deò. Prišli aj naši štvornohí priatelia,  
policajní psovody, aby sa nám predstavili ako po minulé roky .Takisto aj 
ich práca je zaujímavá ako práca hasièov. Po ukážkach  všetci vedeli èo 
nastane,  jasné a zaèalo sa vozenie na policajných autách a húkanie 
majákov sa ozývalo celou dedinou. Dúfam, že sme nikoho nevystrašili ale 
bolo super až na to poèasie, ktoré nám to zaèalo komplikova� už od 16:00 
hod., ale my sme to zvládli. Za dobrej hudby nášho DJ sme si aj 
zatancovali a zaspievali. Potom sme si s de�mi urobili tombolu, kde každé 
die�a dostalo vecnú cenu, ktorú si so sebou odnieslo domov ako sa na

Z komisie kultúry
oslávenca patrí. Prežili sme spolu krásny deò, plný radosti a dobrej pohody. 
Všetkým, ktorí nám pomáhali, nielen èlenom, ale aj dobrovo¾-níkom
z Orešian patrí ve¾ká vïaka . Vidíme sa na druhý rok 2014.
V závere chcem všetkých obèanov informova�, že 3. roèník v sú�aži 
varenia kotlíkového gulášu sa bude pravdepodobne kona� dòa 10.8. 2013 
od 15,00 hod. v  areáli TJ. Záujemcovia o sú�až sa môžu prihlási� na tel. 
èísle 0905 400 217 alebo osobne u pani Kataríny Pagáèovej /Uliènej. 
Bližšie informácie Vám budú poskytnuté v miestnom rozhlasom a na 
sociálnej sieti .

Katarína Pagáèová, èlenka kultúrnej komisie

Už po štvrtýkrát zorganizovalo OZ LOMOZ Jarné upratovanie prírody
v katastri obce Horné Orešany. Po obhliadnutí nieko¾kých lokalít sme 
museli skonštatova�, že najviac zneèistený je opä� chránený areál 
Všivavec. A to aj napriek tomu, že sme z neho pred rokom vyviezli plný 
kontajner smetí. Tohtoroèné upratovanie bolo rekordné. Zišlo sa nás 
štrnás�, èo je doteraz najviac, prièom pomáhali aj neèlenovia OZ. Rekord 
padol aj v množstve odpadu. Ve¾kokapacitný kontajner, ktorý nám poskytla 
obec, bol naplnený doslova kopcom! V prírode sme našli naozaj 
„zaujímavé“ artefakty: viacero pneumatík, jednu dokonca z traktora, detskú 
vanièku, toaletnú misu, vyhodené ešte neotvorené farby èi zaváraniny, 
plechové kanistry, neuverite¾né množstvo plastových fliaš a plechoviek
a tak ïalej. Najkritickejší bol úsek v dolinke pod zvodidlami, ktorý má 
„strategickú“ polohu - autá tu ¾ahko zastavia, vyhodia odpad a odfrèia preè. 
Nechceme moralizova�, ale nad takou ¾udskou hlúpos�ou ostáva až rozum 
stá�. Sme radi, že je náš ob¾úbený Všivavec a pri¾ahlý úsek cesty smerom 
na Smolenice opä� èistý. Boli by sme však ešte radšej, keby tento stav

Jarné upratovanie na Všivavci
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vydržal èo najdlhšie, keïže je to jeden z najkrajších kúskov prírody v okolí. 
Odpad sa do lesa nevysypal sám, preto vás prosíme, keï niekoho 
pristihnete pri zneèis�ovaní prírody, nenechajte to len tak.

LOMOZ  o. z.

Poïakovanie

Chceme sa touto cestou poïakova� všetkým, ktorí si v sobotu 29.6. našli 
èas a prišli na štadión TJ Iskra Horné Orešany, kde sa konal  33. Roèník 
Behu cez Hornoorešanské vršky  "Memoriál Františka Heèka". 
Poïakovanie v prvom rade patrí tým, ktorí podali pomocnú ruku a pomohli 
pri organizácií tohto známeho a ve¾kého podujatia. Vïaka kamarátom
a priate¾om, ktorí pomáhali na trati, alebo priamo v areáli TJ, proste 
všetkým èo neváhali a podali pomocnú ruku. Bez Vašej  pomoci by bolo 
len ve¾mi �ažké zabezpeèi� hladký priebeh celej akcie. 
Rovnako poïakovanie patrí všetkým sponzorom, ktorí pomohli èi už 
finanène, alebo formou vecných darov. A samozrejme vïaka všetkým, 
ktorí prišli pozrie�, zabavi� sa, zúèastni� sa alebo povzbudi� svojich 
kamarátov a známych. 
Veríme, že sa nám podarilo pripravi� pre Vás program, kde ste sa nenudili 
a kde ste sa aspoò na chví¾ku mohli odreagova� od každodenných 
povinností. My, kanárici z BK Viktoria si ve¾mi vážime obrovskú úèas�, 
ktorá nás motivuje a dáva nám istotu, že to, èo robíme, má svoj význam
a zmysel. Sme hrdí na to, že v dobe, ktorú žijeme sa nájde množstvo ¾udí 
ochotných poda� nám pomocnú ruku a prís� a podpori� nás samotnou 
úèas�ou na podujatí, ktoré nám môže závidie� nejedno ove¾a väèšie 
mesteèko ako je naša obec. 
O ve¾kosti  podujatia svedèí aj samotná úèas� pretekárov , ktorá bola tento 
rok rekordná, veï na štart sa postavilo 301 nadšencov, mužov a žien
v hlavných kategóriách. A k tomu ïalších 92 úèastníkov žiackych 
kategorií. Rekordná bola takisto aj úèas� domácich bežcov. Až 20 
pretekárov z Horných Orešian bolo v štartovom poli a my sme len radi, že 
každým rokom ich pribúda. Prekvapujúca bola aj úèas� celkom 61 žien vo 
všetkých kategóriách. A to sa len tak hocikde nevidí.  Pre poriadok ešte 
dodajme že v absolútnom poradí medzi ženami bola najrýchlejšia Erika 
Farkašová pred druhou Jitkou Hudákovou a na tre�om mieste dobehla 
bývalá èeskoslovenská reprezentantka Anna Balošáková. 
Spomedzi mužov bol v absolútnom poradí najrýchlejší aktuálny držite¾ 
tra�ového rekordu z roku 2002 Ján Križák. Na druhom mieste dobehol 
Konštantín Kocián a na tre�om mieste sa umiestnil Michal Luhový. Medzi 
bežcami z Horných Orešian minuloroèné prvenstvo obhájil Daniel 
Medvecký pred Jánom Horváthom a na tre�om mieste dobehol Jozef 
Drahoš. 
Najstarším úèastníkom bol Anton Hajro /rok narodenia 1935/
a najmladším Hrtan Ma�o /rok narodenia 2002/. V obrovskom pelotóne 
bežcov  sme mali možnos� vidie� aj pretekára z Juhoafrickej republiky, 
alebo aj p. Mikuláša Dzurindu, ktorí si prišli zabehnú� 10 665 m dlhú tra�.  

 A rovnako ako  minulý rok, aj tento rok sa behu zúèastnil Jaro Lieskovský, 
jeden zo spoluzakladate¾ov podujatia, ktorý svojimi mediálnymi 
zruènos�ami zvidite¾òuje Beh cez hornoorešanské vršky - Memoriál 
Františka Heèka ne celom Slovensku.Súèas�ou sobotného  programu bol 
aj tradièný a divácky ob¾úbený STRONGMANN, kde si prvenstvo v žiackej 
kategorií vybojovalo družstvo SLEÈNY a v seniorskej kategórii si 
prvenstvo tento rok v noènom finále vybojovalo družstvo SKY HIGH, ktoré 
v dramatickom finále zdolalo nieko¾konásobných ví�azov z minulosti 
ELEKTRIKÁROV. 
Celkovo teda v sobotu v Horných Orešanoch sú�ažilo vo všetkých 
sú�ažiach viac ako 400 aktérov. Pozoruhodné èíslo. Podrobné výsledky, 
štatistiky, fotografie a kopec ïalších zaujímavostí si môžete prezrie� na 
webovej stránke klubu www.bkviktoria.sk.     
A na záver ešte raz srdeèná vïaka Vám všetkým a veríme, že sa o rok 
znovu spojíme pre dobrú vec a stretneme sa na 34. roèníku, ktorý sa bude 
kona� tradiène poslednú júnovú sobotu  a  to 28.06. 2014.

Za celú VIKTORKU ve¾ké ÏAKUJEME 

Môj dobrý „ Holý vrch“

Mlados�, lásku, boles� èi rados�,

To všetko skrývaš, Ty dobrý, starý,

Môj Holý vrch.

Nepoznáš zhon, ve¾komesta ruch, honosné mená nenosíš,

mená velikánov, èo tvár svoju èasto menia.

Zato hanbi� sa nemusíš.

Skromný si, tichý, tvár dúhy máš,

môj si Ty, dobrý Holý vrch náš.

Nie jedno lásky vyznanie, èi vtáèie

dvorenie si vypoèul a nechal pre seba.

Aj preto �a rád mám, aj preto myslím na Teba.

Vraj Malých Karpát výbežok si, uèil ma to v škole ktosi.

Ja �a nazvem pevným bodom,

pevným bodom, èi stálicou.

Keï kroky poèítam tmavou ulicou, 

svoj názor nezmením ani údermi palicou.

Každý pevný bod musí ma�, 

Ty môj dobrý Holý vrch ako moja ma�,

¾úbim  �a, ¾úbim, nezradím, nie to sa nesmie nikdy sa�.

Nie, to sa nikdy nestane, hoc poèujem dia¾ok volanie,

vždy  rád �a budem ma�. 

Vždy po tebe túžim.

Verím, že ako dedo, otec, ujo i ja

Pri Tvojich nohách raz kosti zložím.

Tak, ako naši rodièia i my, ich deti, uèíme naše deti a i vnúèatá láske k 
prírode, váži� si náš Holý vrch. Veï nejeden z nás pri jeho nohách kosti 
zložil.
                                                                                  autor: Pavol Hájièek
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Sezóna 2012 / 13 za nami

Vážení športoví priatelia! Nako¾ko nám skonèila 
sezóna, nastal èas zhodnoti� uplynulý roèník. 
Poïme sa preto spoloène pozrie� na všetko 
podstatné, èo sa v TJ ISKRA tento rok udialo. 
Najprv si posvietime na jednotlivé futbalové oddiely.

Naši žiaci odohrali skvelú sezónu. Pod vedením trénerov Malého, 
Hodulíka, Blaža, Ostrihoòa a Mekkého obsadili vynikajúce druhé miesto. 
Od zaèiatku bolo jasné, že toto družstvo bude ma� perspektívu, najmä 
vïaka vysokej tréningovej úèasti a profi - prístupu trénerov. Okrem toho 
sa v tíme nachádza nieko¾ko ve¾mi šikovných chlapcov a dievèat. Tento 
predpoklad napåòali poèas celej sezóny, keï v každom kole servírovali 
divákom oku - lahodiaci futbal, èoho dôkazom boli solídne návštevy na 
domácich zápasoch. Na posezónnej schôdzi vyjadril tréner Malý celkovú 
spokojnos�. V nasledujúcej sezóne má tie najvyššie ambície  
jednoznaène postup. Novinkou v budúcej sezóne bude aj vznik 
predprípravky, kde sa bude tým najmenším venova� Tomi Ostrihoò.
K uvedenému pripájame koneènú tabu¾ku

Žiaci: OS A

Dorastenci mali tento rok krušnú jar. Po jesennej èasti to vyzeralo na 
vypadnutie, a tak museli v odvetách zabra�. Mužstvo však sprevádzala 
pomerne ve¾ká maródka. Èasto krát sa stalo, že chlapci vycestovali na 
zápas jedenásti alebo dvanásti. Napriek tomu sa piatu dorasteneckú ligu 
podarilo pre Orešany zachráni�. Okrem hráèov má na tomto úspechu 
ve¾kú zásluhu aj skúsený kormidelník Martin Viskupiè. V budúcej sezóne 
bude treba rozšíri� káder o nových chlapcov, èo by sa malo prejavi�
 v zlepšených výsledkoch.

Dorast: 5. liga - západ

Muži túto sezónu po rokoch opä� okúsili krajskú sú�až. Ako nováèik si 
vôbec neviedli zle, keï po závereènom kole obsadili koneèné ôsme 
miesto. Na mužstve je cite¾ný rukopis Denisa Martona, hra má hlavu
a pätu. Neby� pár zbytoèných zaváhaní, tabu¾kové umiestnenie mohlo by� 
ešte krajšie. Toto mužstvo, aj napriek odchodom niektorých hráèov, má 
svoje kvality. Okrem hráèov sme sa museli pred koncom sezóny rozlúèi� aj 
s trénerom Martonom, ktorý prijal ponuku od SFM Senec. Na trénerskom 
poste ho nahradil Feri Hadviger. Zloženie realizaèného tímu a hráèskeho 
kádra do ïalšieho roèníka bude definitívne potvrdené už v najbližších 
týždòoch, avšak ciele sú jasné už teraz: drža� sa na popredných prieèkach 
sú�aže a priláka� svojou hrou na štadión èo najviac divákov. 

Muži: 5. liga - západ

Okrem futbalistov reprezentovali našu obec v dobrom svetle aj dva 
medzinárodné mládežnícke turnaje, U7 a ISKRA CUP U11. Ich organizácia 
stála výbor TJ ve¾a námahy, no stálo to za to. Svedèí o tom nielen poèetná 
divácka kulisa, ale aj pozitívne ohlasy zo strany zúèastnených tímov. 
“Tešíme sa už na ïalší roèník“ znelo z úst tých, èo sa turnaju zúèastnili. To 
nás zaväzuje k tomu, aby sme aj o rok pripravili rovnako kvalitné podujatia. 

Bez pomoci druhých by to však nebolo možné, a preto by som chcel na 
záver poïakova� sponzorom, dobrovo¾níkom, nadšencom a všetkým tým, 
ktorí nás akýmko¾vek spôsobom po celý rok podporovali. Vïaka patrí aj 
divákom, pevne veríme, že si vašu priazeò zachováme aj naïalej.

                                                                                                             
Výbor TJ Iskra
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Evidencia obyvate¾ov

V prvom štvr�roku
sa do našej obce prihlásili:

Ing. Jana Krajèírová, è. 374
Marta Chorváthová, è. 335

Dávid Chytra, è. 335
Touati Amelie Benovièová, è. 511

Natália Kuèerová, è. 589
¼udmila Denkociová, è. 85

Milan Botta, è. 724

12 obèanov 
sa z našej obci odhlásilo

Manželstvo uzavreli:

Zdenko Krajèír, Horné Orešany è. 374

a
Ing. Jana Strážayová, Zeleneè

Viliam Hirner, Horné Orešany è. 402

a
Adriana Blažová, Horné Orešany è. 117

Tomáš Odráška, Ša¾a

a
Lucia Sokolovská, Horné Orešany è. 130

Ing. Erik Majcher, Horné Orešany è. 774

a
Mgr. Katarína Blehová, Vráble

Narodili sa:

Vanesa Belavá, è. 777 (dec 2012)

Lucia Pohrebovièová, è. 378 (mar 2013)

Adrián Remenár, è. 592 (mar 2013)

Michal Krupanský, è. 166
Diana Žemberiová, è. 801
Greta Šimonèièová, è. 235
Denisa Denkociová, è. 534
Sebastian Šajbidor, è. 584

Dominik Cisár, è. 448
Nela Cisárová, è. 540
Juraj Hodulík, è. 61

Zomreli:

Cecília Púchla, 86 r. (dec 2012)

Júlia Púchovská, 74 r. (dec 2012)

Jozef Vávro, 66 r. (dec 2012)

Sára Porubská, è. 773

Otília Kormúthová, 86 r.
Apolónia Taligová, 83 r. 
Vladimír Halenár, 58 r.
Mária Zacharová, 82 r.

Angelika Nováková, 24 r.
Silvester Niedel, 49 r. 

Jubilanti

50 rokov

Miroslav Forner
Lucia Laskovièová

¼ubomír Mráz
Veronika Nováková
Valentína Pašeková

Ing. Branislav Štibraný

60 rokov

Gabriela Benovièová
Rozália Gažovièová

Karol Hoblík
Štefan Pekaroviè

70 rokov

Elena Blažová
Katarína Hodulíková

Mária Malíšková

80 rokov

Ján Horváth

90 rokov

Františka Halenárová

Dôležité telefónne èísla:
Porucha verejného vodovodu
a kanalizácie: 5966182
Porucha elektriny: 0800 111 567
Porucha plynu: 0850 111 127
Káblová televízia: 02/ 555 72594
– 590

Harmonogram 
vývozu odpadov 

v obci Horné Orešany
 

Separovaný zber
druhotných surovín:

15.8. 2013
12.9. 2013

10.10. 2013
7.11. 2013
5.12. 2013 

Odvoz komunálneho odpadu

5. 8. 2013 
19. 8. 2013 
2. 9. 2013

16. 9. 2013
30. 9. 2013

14. 10. 2013
28. 10. 2013
11. 11. 2013 
25. 11. 2013 
9. 12. 2013

21. 12. 2013

foto oresany
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