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Nepredajné

Vážení obèania

 Horné Orešany na SDM 2011 v Madride

Blížia sa jesenné dni, ktoré bývajú charakteristické 

chladným, sychravým poèasím a zberom úrody. Celý 

august a september bolo krásne teplé, slneèné poèasie, 

tak blahodarne pre dozrievajúce hrozno. Pod¾a vinárov 

by sa tento rok mal zaradi� ako jeden z najlepších pre 

pestovate¾ov hrozna a následne pre  spracovate¾ov 

vínneho moku. Vo svojom príhovore sa musím vráti� 

spä� k povodniam, ktoré postihli v tomto roku našu 

obec. Viacerí obèania si mysleli, že keï pominuli 

záplavy a urobila sa premostenie do m. è. Majdánske, 

tým je všetko poriadku a že už netreba niè robi�. Opak je 

pravdou. Všetci pracovníci obce od 7. 6. 2011 do

30. 8. 2011 kedy bola odvolaná mimoriadna situácia sa 

museli podie¾a� na prácach, ktoré vyplynuli  zo zákona, 

požiadaviek povodòovej komisie ako i z SVP

v Pieš�anoch (zníženie prepadovej hrany na stave, 

vyèistenie a vysvahovanie vodného toku, výruby 

náletových drevín, vývoz a likvidácia nánosov, 

u p r a v e n i e  h r á d z e  p r i  P e k a r o v e j  u l i è k e )

a v neposlednom rade obec musela každých 12 hodín 

poèas celého obdobia písa� správy a zasiela� ich na 

OÚŽP a IZS (Integraèný záchranný systém). Celkové 

náklady na odstránenie povodní sú v èiastke 170 000,- € 

a škody na majetku, ktoré záplavy spôsobili obèanom 

obce sú vo výške 52 000,- €. Závereèná správa

o povodniach ako i uvedené finanèné èiastky sú riadne 

zdokumentované a predložené v zmysle zákona OÚŽP 

v Trnave. Nechcem sa ve¾a rozpisova� o povodòových 

aktivitách ale treba si uvedomi�, že obèania, ktorí nie sú 

v ohrozenom pásme povodní  nemajú  právo ohrozova� 

(zavážaním koryta potoka a vypúš�aním splaškov, 

)  tých obèanov, ktorí sú 

v zátopovom pásme, týka sa to hlavne úseku od 

požiarnej zbrojnice po areál ZŠ. Za uplynulé štvr�roèné 

obdobie v obci pokraèovali investièné akcie. Finanène 

najnároènejšou je akcia: Zefektívnenie vykurovacieho 

systému (tepelné èerpadlá) na budove ZŠ s MŠ, 

telocviène a v budove areálu TJ. V súèasnosti prebieha 

kontrola z MŽP tak na vykonané práce ako i úètovné 

doklady na vyššie uvedenú akciu ako i verejné 

osvetlenie. Takže do konca roku 2011 by sme mohli 

investièné akcie z eurofondov ukonèi�. Za ve¾mi 

dôležité a pre mòa najdôležitejšie je, keï sa obecný 

majetok modernizuje, skráš¾uje a vytvárajú sa lepšie 

nelegálne vybudovaných lávok

podmienky pre spoloèenské organizácie. Budova areálu TJ  

ako i ostatné plochy v areáli sa odeli do nového šatu. Je za 

tým ve¾ké úsilie prezidenta TJ a poslanca OZ p. Mariána 

Zachara a trénera A-mužstva Denisa Martona, ktorí 

dokázali za dva mesiace zmobilizova� futbalistov

a športových priate¾ov k aktivite, ktorá nemá obdoby za 

moje funkèné obdobia. Touto cestou chcem poïakova� 

nielen pánovi Zacharovi, ale i všetkým športovcom, 

športovým priate¾om, sponzorom, ktorí väèšou, alebo 

menšou mierou prispeli ku kráse tohto športového stánku 

bez finanènej pomoci obce. Taktiež stolnotenisový oddiel  

pod vedením Ing. Igora Kuèeru bez väèšej pomoci obce 

realizuje svojpomocne zlepšenie podmienok pre èinnos�  

tohto oddielu. Výstavba spàch  je jednou z podmienok, 

ktoré vyplývajú z I. stolnotenisovej ligy. Vïaka Vám 

chalani. Záverom sa chcem vráti� k VZN obce

o odpadových vodách, kde obèania obce sú povinní do 31. 

12. 2011 napoji� sa na verejnú kanalizáciu. TAVOS svojou 

kontrolou zistil, že niektorí obèania sú napojení na 

kanalizaènú sie� bez uzatvorenej zmluvy a zaplatenia 

poplatku zmysle uznesenia OZ a VZN è. 13/2011. Žiadam 

obèanov, aby postupovali v zmysle týchto právnych 

noriem a tak sa vyhli sankciám, ktoré môže udeli� vlastník 

a prevádzkovate¾ vodovodnej siete. 

                                      

Možno viacerí z vás, ktorí sledujete dianie vo svete, ste zachytili 

informáciu v médiách o tom, že Svätý Otec Benedikt XVI. bol od 16. do 21. 

augusta v Španielsku, kde sa konali  v poradí už 26. svetové dni mládeže 

(SDM 2011).  I my, piati Hornoorešanci: Majka Štibraná, Martin Svitek, 

Viliam Hirner, Lukáš a Adriana Blažoví sme mali možnos� by� súèas�ou 

cirkevného spoloèenstva mladých veriacich ¾udí z celého sveta. 

Naša dlhá cesta autobusom spolu s mladými celej Trnavskej 

arcidiecézy zaèala spolu s Bratislavskou mládežou svätou omšou v Dóme 

sv. Martina v Bratislave, ktorú celebroval otec biskup Mons. Stanislav 

Zvolenský. Po povzbudivých slovách otca biskupa a jeho požehnaní sme 

mohli vyrazi� na cestu. Prvou väèšou zastávkou na našej ceste bolo 

Monako, kde sme mali ráno svätú omšu a potom  sme prešli a spoznali celé 

Monacké kniežatstvo. Ïalšou zastávkou bolo horúcim slnkom zaliate 

mesto v našom vysnívanom Španielsku  Barcelona. Tu sme navštívili 

katedrálu La Sagrada Familia a po prehliadke mesta sme šli k moru. 

Ïalšou našou zastávkou bolo mesto Valencia, kde mali pre nás už 

organizátori SDM pripravené ubytovanie v telocvièniach èi školách 

jednotlivých farností. Vo Valencii sme zostali 5 dní, èo bolo dostatok èasu 

Bc. Ján Kormúth, starosta
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na spoznanie mesta a jeho kultúrnych pamiatok. Navštívili sme tu
i oceánografické múzeum a boli v najväèšom 3D kine v Európe.  V nede¾u 
sme sa zúèastnili svätej omše na námestí spolu s mladými z rôznych 
štátov. Po nej sa zaèal program v duchu modlitieb a koncertov. Bolo 
úžasné vidie�, stretnú� a rozpráva� sa s mladými veriacimi z rôznych kútov 
sveta, s mnohými sme sa i odfotili. Bol to úžasný zážitok vidie� to¾ko 
úprimne veselých mladých kres�anov, vtedy sme prvý raz pocítili, že i Boh 
je mladý.  No v tom momente sme ešte nevedeli, že tieto príjemné zážitky 
budú ešte silnejšie. Po dòoch strávených v tre�om najväèšom meste 
Španielska sme vyrazili do Madridu. Tak ako to bolo v predchádzajúcich 
mestách, tak i tu bolo o nás postarané. Tento týždeò, ktorý sme tu však 
strávili bol oproti tomu predchádzajúcemu, ktorý bol viac dovolenkový, 
teraz viacej duchovný. Pýtate sa preèo to tak bolo? Odpoveïou je 
blahoslavený Ján Pavol II., ktorí si prial, aby sa mohli mladí prvý týždeò 
poèas SDM spozna� a „ pripravi� pôdu, kde budú môc� na ïalší týždeò sia� 
slová, ktoré budú poèu�.“ Každý náš deò zaèal spoloènou modlitbou 
ranných chvál, po nej boli katechézy otcov biskupov  a potom nasledovala 
spolu s nimi slávená svätá omša. Poobede sme mali na výber z mnohých 
programov  a mohli sme ís� na hociktorý z nich. Takisto sme sa zúèastnili 
na všetkom kde bol prítomný Svätý Otec Benedikt XVI. èi už to bola 
uvítacia sv. omša, krížová cesta a pod. Dokonca sme ho viackrát videli 
úplne z blízka . Jeho slová boli pre nás ve¾kým povzbudením a každý
z nás cítil, že sa tieto slová aj nás osobne dotýkajú. Vyvrcholením 
svetových dní bola adorácia v sobotný veèer a tiež svätá omša na letisku 
Cuatro Vientos. Tieto dve udalosti v nás zanechali hlboké zážitky, hlavne 
vy, èo ste sledovali priame prenosy zo SDM, ste mohli vidie� ako pri 
adorácii  sa vyše 1,5 milióna ¾udí v tichu modlilo, èi ako prišiel silný vietor, 
búrka a dážï a mladých ani nenapadlo, že by odišli a tešili sa aj z tohto 
poèasia. Takisto nede¾ná svätá omša sa niesla v duchu pokoja, viery
a ve¾kej radosti ale i dvojmiliónovej úèasti pútnikov. Na záver nám svätý 
otec oznámil, že  sa v roku 2013 SDM konajú v Brazílii v Rio De Janeiro
 a dal slávnostné požehnanie.

Plný zážitkov sme sa vydali na cestu naspä�. Po ceste sme sa 

zastavili i v pútnických mestách. Najprv to boli Lurdy a potom mesto Ars.

I tu sme zažili mnohé krásne zážitky na ktoré nezabudneme a po dvoch 

týždòoch sme sa vrátili domov.

Èo napísa� na záver? Vïaka Bohu za všetko pekné i menej pekné, 

vïaka za všetky tie zážitky, za ¾udí, s ktorými sme tam strávili tak ve¾a 

èasu, za ¾udí ktorých sme spoznali, za to, že sme š�astne docestovali tam

i spä�. Chceme sa poïakova� i nášmu pánovi farárovi Petrovi Šimkovi, za 

to, že nám dal možnos� a prostriedky na to, aby sme sa tam dostali, za èo 

mu patrí od nás ve¾ké ÏAKUJEME. A takisto ïakujeme i vám milí 

Hornoorešanci za vaše modlitby za nás. Týmto chceme cez nás 

sprostredkova� požehnanie od Svätého Otca vám všetkým, ktorí toto 

èítate, ale i celým našim Horným Orešanom, a prosíme, aby vás Pán 

požehnával a chránil od všetkého zlého a aby prípadné zlo premenil na 

dobré.

Pútnici z Madridu

Vážení èitatelia Hornoorešana, znovu nadišiel èas, aby som sa Vám 

prihovorila a poinformovala Vás o akciách KK, ktoré sme v minulom období 

poriadali v našej obci. Ako tradiène sme znovu v našej obci poriadali už

8. roèník Cesty k Vodníkovi. Samozrejme táto nádherná akcia urèená pre 

deti je už samozrejmos�ou a naši najmenší sa na òu nesmierne tešia. Tento 

rok sme ale spravili malú zmenu a nekonèilo sa v areáli TJ, ale v novom 

krásnom Bowling-Moteli do, ktorého nás pozvali milí a príjemní majitelia

a to manželia  Královièoví. Poïme pekne po poriadku. Naša tra� zaèínala 

pri KD ako je už zvykom .Všetky deti, ktoré radi sú�ažia sa tam o 15,00 hod. 

stretli, aby absolvovali rôzne sú�aže a hry za, ktoré boli samozrejme 

odmenené a to nielen sladkou odmenou, ale i vecnými cenami s ktorými na 

nich èakal Vodník na našej vodnej nádrži pri hrádzi. Tento rok bola tra� 

super už len s toho dôvodu, že sme využili novú cestu, ktorá bola 

spojazdnená ako náhradná cesta do miestnej èasti Majdanské. I keï cesta 

slúžila ¾uïom z Chemiky,  v núdzi nám pomohla pri poriadaní tejto skvelej 

akcie. Už sme sa nemuseli bá�, že budeme umazaný až po ušká. Množstvo 

stanovísk na, ktorých si deti vyskúšali svoje schopnosti a kde každý bojoval 

sám za seba èi už v skokoch v mechoch, nosením loptièiek, hádzaním lopty 

do cie¾a, prácu s hasiacim prístrojom, no bolo toho neúrekom. A pri každom 

stanovišti na nich èakali krásne rozprávkové postavièky. I tí najmenší sa 

ve¾mi tešili a veru bolo naèo. Spústa krásnych darèekov, ktoré na ne èakali 

v cieli sa im neuverite¾ne páèili. No a samozrejme èo už býva zvykom aj 

nám zapršalo a podaktorí k nám teda k Vodníkovi dorazili úplne premoknutí 

ako také myšky. Nuž nebolo èasu rozmýš¾a�, museli sme kona� takou 

rýchlos�ou akou sme sa zbalili mohol by nám závidie� aj Šumacher, sme sa 

všetci aj sú�ažiaci vrhli do Bowlingu. Tam už na nás èakali majitelia 

Královièoví, ktorí pre nás pripravili obèerstvenie a DJ Matúško nás èakal

s hudobnou produkciou. No ale všetci ešte nesú�ažili a preto boli ve¾mi 

neš�astní. Vyriešili sme i túto situáciu a postavili sme si dráhu v Bowlingu

a tam ste mali  vidie� tej radosti. Vodník prišiel medzi nás a sú�ažilo sa 

ïalej. A keï už všetci boli spokojní, tak sme si aj zatancovali, aby náš DJ len 

tak nestál od Mašinky až po Holky z našej školky. Deti sa vyjašili na 

trampolíne a preliezaèkách a spoloène sme prežili krásny i keï upršaný 

deò. Všetkým, ktorý nám pomáhali a spolupracovali s nami na akcii patrí 

poïakovanie. Èlenom kultúrnej komisie pri OU, DHZ v Horných 

Orešanoch, Bowling-Motelu a majite¾om Královièovým aj za sponzorské 

dary, Skylink pánovi Mariánovi Lužákovi, Kuchyne na mieru, pánovi 

Danielovi Denkóciovi a hlavnému sponzorovi OU v Horných Orešanoch

a všetkým, ktorí nás podporujú a sú našimi pracovitými partnermi. Ešte raz 

ïakujeme a dúfam, že sa uvidíme znovu o rok a pri krásnom slneènom 

poèasí.

Katarína Pagáèová/ Ulièná, èlenka KK

Z kultúrnej èinnosti

foto M. Boháèek
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Z miestneho spolku SÈK
 

No moje písanie ešte neskonèilo, keïže pracujem aj vo výbore Miestneho 

spolku èerveného kríža a náš spolok sa nevenuje len darcovstvu krvi a 

iným zdravotným témam, ale venujeme sa aj trošku kultúrno 

spoloèenským akciám, tak sme tento rok pripravili nieèo nové

a zaujímavé. Dòa 9.7. 2011 sme po prvý krát v našej obci zorganizovali 

sú�až vo varení kotlíkového gulášu. Po dohode  s výborom sme si rozdelili 

úlohy a akcia sa mohla kona�. ¼udia, v ten deò bolo asi 50 stupòov, ale i to 

neodradilo našich sú�ažiacich a dostavili sa o 11,00 hod. do areálu TJ v 

Horných Orešanoch. Na to, že to bol prvý roèník sme boli milo prekvapení 

a dostavilo sa nám 10 sú�ažných tímov nielen z Horných Orešian, ale i z 

okolitých dedín.  Samozrejme  Orešanci prevládali. No èo už doda� po 

pokynoch, ktoré sú�ažné tými dostali a museli dodrža� sú�ažné 

podmienky sa pustili do varenia. V tom hroznom teple a pri vrelých 

kotlíkoch bolo ako v pekle, ale každý sa osviežoval tak to zvládali super. 

Vôòa gulášu sa niesla po celej dedine, to bolo chú�ok.

A samozrejme, aby sme tam neboli potichuèky, do tanca aj na poèúvanie 

nám hral DJ Vladimír, ktorý k nám zavítal až z Pezinka a hral teda ve¾mi 

dobre. Sú�ažiacim do varenia a varenie išlo od ruky. Na všetkých 

dohliadala i naša porota a èlenovia SÈK a samozrejme naša predsedkyòa 

pani Evièka Chrvalová, ktorá sem tam aj sú�ažiacim poradila. No vieme, 

že dobrý gulášik sa musí vari� aj 5 hodín tak nálada bola super, sú�ažiaci 

sa bavili spoloène spievali a dobrá nálada prevládala u všetkých. O 15,00 

hodine prišla chví¾a napätia a to už medzi nás zavítala oficiálna porota, 

ktorá teda tomu rozumie a to s predsedom poroty našim obèanom

a po¾ovníkom pánom Rudolfom Križanom, ktorý teda tomu rozumie

a preto bol jednohlasne zvolený za predsedu. Samozrejme porota bola 

viacèlenná a medzi nimi mala zastúpenie i jedna žena Janka Krupanská,  

ktorá tiež rozumie dobrému gulášu, nechýbal ani rodák z Horných 

Orešian pán Ignác Novák a 2 èlenovia zo susedných dedín, aby nás 

niekto neobvinil, že nie sme spravodliví. Po odobratí vzoriek zasadla 

porota a už všetko bolo v ich rukách. Asi o pol hodinku sme vedeli 

výsledky. Takže nasledovalo vyhodnotenie. Odmenené vecnými cenami 

boli všetky družstvá, ale krásne ví�azné poháre si odniesli len 3 prvé tímy. 

Na tre�om mieste sa umiestnil sú�ažný tím zo Suchej nad parnou a to 

POPO tím, druhé miesto si odniesli chlapci z Horných Orešian, cenu 

preberal Štefan Pašek ml. a prvé miesto patrilo èlenom tímu z Trnavy a to 

zastúpením majite¾a baru na ihrisku Jurajovi Krchnárovi. Ceny 

odovzdával starosta obce Bc. Ján Kormúth, predsedkyòa SÈK  Evièka 

Chrvalová a samozrejme predseda poroty Rudolf Križan. Všetko 

prebehlo v rámci pravidiel a už sme mohli pokraèova� len v zábave o ktorú 

sa nám postarala hudobná skupina z Trnavy TRIO G. Všetko bolo 

perfektné, zábava, sú�ažiaci i dobrá nálada, ktorá vládla. Len malièká 

chybièka, ktorú musíme odstráni� na druhom roèníku a to, že naši obèania 

zaèali prichádza� vo veèerných hodinách a všetky gulášiky už boli minuté, 

tak sa mnohým ani neušlo. Ve¾mi nás to mrzelo, ale teraz už vieme èo 

máme v druhom roèníku zlepši� a urobi� ho ešte lepším a krajším, aby 

všetci mohli poveda� tak tam to bolo ozaj super. A mi to dokážeme, lebo 

máme ve¾a síl a energie. Takže vážení, komu sa neušiel tento rok gulášik 

na budúci Vám s¾ubujeme, že budeme ma� dos� pre každého. Je to ve¾mi 

nároèná akcia nielen na prácu okolo sú�aže, ale i na finanèné prostriedky. 

Preto patrí vïaka tým, ktorý nám ve¾mi pomohli, èi už svojou prácou, 

alebo sponzorskými darmi. Patrí Vám všetkým vïaka .Teším sa na druhý 

roèník v júli 2012.

Katarína Pagáèová/ Ulièná, èlenka SÈK

Je zarážajúce, èoho sú schopní niektorí naši spoluobèania. Nemajú úctu

k miestu posledného odpoèinku svojich blízkych. Kontajnery, ktoré sú 

umiestnené v areáli cintorína sú urèené na odpad, ktorý vzniká pri úprave 

hrobov a pri údržbe celého cintorína. Niektorí obèania však nemajú úctu

k tomuto pietnemu miestu a mýlia si ho so smetiskom. Dôkazom toho sú

v kontajneroch vyhodené záchodové misy, èelné sklá z áut, dokonca 

nápravy z auta. A niektorí dokonca naplnia kontejner starou škridlou, alebo 

rozbitým betónom,  keï robia rekonštrukciu svojho príbytku. Napriek tomu, 

že platí všeobecne záväzné nariadenia obce è.6/2008 o komunálnom 

odpade, nájdu sa takí, ktorí ho nerešpektujú a svoj odpad vyvážajú na 

cintorín, len aby ušetrili nejaké peniaze. A vôbec im nevadí, že takýmto 

spôsobom zneuc�ujú pietne miesto a porušujú zákon o odpadoch.

Mgr. Martin Korch, poslanec OZ

Na zamyslenie
 (Cintorín nie je smetisko)
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Stolní tenisti v prvej lige

          V novom sú�ažnom roèníku 2011/2012 

bude naše mužs tvo  mužov  hra�  1 .  

stolnotenisovú ligu. Podmienkou štartu v prvej

lige je splnenie urèitých kritérií, ktoré treba zabezpeèi�. Jedná sa hlavne

o priestory pre kvalitný tréningový proces a majstrovské zápasy. Ïalšou 

podmienkou je vybudovanie sprchy v hracích priestoroch. Táto 

podmienka vyplýva hlavne z hracieho systému prvej ligy. Mužstvo, ktoré 

o 10.00 hod. bude hra� s naším mužstvom sa presúva na 15.00 hod. na 

druhý zápas do Trnavy. Pomocou starostu obce pána Bc. Jána Kormútha 

a ústretovosti pracovníèok obecného úradu sa podarilo tieto podmienky 

naplni�. Mužstvo mužov, ktoré bolo zložené iba z hráèov domácej 

základne v minulých roèníkoch postupne postúpilo až do 2. Ligy. Pokia¾ 

sme chceli ïalej napredova�, bolo nevyhnutné doplni� mužstvo o hráèov  

z iných klubov, ktorí chcú reprezentova� našu obec. Zloženie nášho 

mužstva bude: Marek Pavlík, Miroslav Halás, Marcel Laczo, Martin 

Janèoviè, Igor Kuèera. Naši hráèi Miroslav Rábara a Ján Krupanský odišli 

na hos�ovanie do trnavských klubov, v ktorých pracujú s mládežou.  

Dlhodobým cie¾om klubu je, vzh¾adom na tradície stolného tenisu

v Horných Orešanoch, upevòova� èlenskú základòu  v nižších vekových 

kategóriách a vychova� si tak vlastné zázemie pre ïalší rast kvalitného 

„dospelého“ stolného tenisu v Horných Orešanoch. V roku 2010/2011 

sme preto previedli sú�až nášho „béèka“ - 6. ligu na KST Viktória Trnava, 

kde zaèali Lukáš Krupanský a Peter Varga  pravidelne trénova�.  Tento 

klub sa profesionálne venuje výchove mládeže od roku 1999. Celý 

tréningový proces zaèína posledným júlovým týždòom kondièným 

tréningom, v auguste sa každý deò okrem sobôt a nede¾ trénuje 

dvojfázovo a od septembra až do júna nasledujúceho roku sa trénuje 

opä� každý deò. Na tréningoch sú využívané moderné metódy, ktoré

u nás nedokážeme zabezpeèi�, preto sme využili možnos� spolupráce

s KST Viktória Trnava. Víkendy sú nabité turnajmi po celej SR i mimo SR,  

medzitým žiaci hrajú svoje  sú�aže družstiev. Lukáš Krupanský bude túto 

sezónu hráva� v Trnavskom kraji v 4. lige mužov, 1. lige dorastencov

a 1. lige žiakov. Samozrejmos�ou je úèas�  na turnajoch  „Slovenský 

pohár mládeže“ /SPM/,  “Bratislavsko -Trnavský pohár“/BTM/ za starších 

žiakov a dorastencov a ve¾a ïalších turnajov aj pre dospelých.  

Rebríèkové postavenie: 

- v Slovenskom rebríèku starších  žiakov :  27

- v krajskom rebríèku starších žiakov : 7

- v oblastnom rebríèku mužov : 33

Tento rok sa SPM vo svojich kategóriách uskutoèní v Topo¾èanoch 2 krát, 

v Galante, Valalikoch, Èadci, Luèenci, Starej Lubovni  a Kežmarku. 

Minulý rok štartoval na turnajoch v Zágrebe /Chorvátsko/, Havíøove a  

Hluku, tento rok to budú aj ïalšie turnaje v zahranièí, úèas� na ktorých 

bude závisie� od finanèných možností.  

Peter Varga nastúpi túto sezónu v Trnavskom kraji v 2. lige žiakov, pod¾a 

výsledkov má možnos� hra� v 1. lige žiakov, ïalej na všetkých turnajoch 

SPM  a BTM  najmladších a mladších žiakov, príp. na  ïalších turnajoch.

Rebríèkové postavenie : 

- v Slovenskom rebríèku najmladších  žiakov :  18

- v krajskom rebríèku starších žiakov :  61

 

 

 

Tento rok sa SPM v jeho kategórii uskutoèní v Èadci 2 krát, Valalikoch

2 krát, Bratislave, Pezinku, Ve¾kých Uhercoch a Vranove.

Obaja znášajú tvrdé tréningové procesy statoène, taktiež si uvedomujú 

samostatnos� a zodpovednos� v dochádzkach na tréningy a turnaje. Pri 

pravidelných úèastiach na turnajoch, ve¾a ¾udí vie, že obaja sú z Horných 

Orešian. Súperi majú pred nimi  ve¾ký rešpekt  aj vïaka úèasti nášho  

mužstva mužov v 1. lige.   

Vyžrebovanie 1. ligy mužov :

08.10.2011 16:00 STK MACO Trnava -  Elastik H. Orešany 

22.10.2011 10:00 STK Senec -  Elastik H. Orešany 

22.10.2011 16:00 Ivanka pri Dunaji - Elastik H. Orešany 

12.11.2011 10:00 Elastik H. Orešany - ŠKST FEROMAX Ba 

12.11.2011 16:00 Elastik H. Orešany - ŠKST Karlova Ves 

19.11.2011 10:00 Interspead N. Zámky - Elastik H. Orešany 

19.11.2011 16:00 ŠK ŠOG Nitra - Elastik H. Orešany 

  3.12.2011 10:00 STK PC Trenèiabska Teplá - Elastik H. Orešany 

  3.12.2011 16:00 ŠKST Topo¾èany - Elastik H. Orešany 

17.12.2011 10:00 Elastik H. Orešany - Metalfin Galanta 

17.12.2011 16:00 Elastik H. Orešany - MSTK Ve¾ký Meder 

Na všetky domáce stretnutia divákov srdeène pozývame.

Koniec roka bude opä� patri� stolnotenisovému turnaju pre 

neregistrovaných hráèov z Horných Orešian. Bude to už štvrtý roèník pod 

našou záštitou. Termín bude zverejnený na stránke obce Horné Orešany. 

Doterajší ví�azi týchto turnajov boli: Drahoš Malíšek, Mário Kopúnek

a Lukáš Krupanský.

Ing. Igor Kuèera, predseda

Ján Krupanský, tajomník

V prvom rade by som chcel poïakova� za dôveru, ktorú 

som od Výboru TJ ISKRA dostal. Zároveò by som chcel 

poïakova� svojmu predchodcovi p. Ing. Zdenkovi

Žaludovi za jeho obetavú prácu, ktorou sa prièinil o rozvoj športu

v Horných Orešanoch.

Po nástupe do funkcie som si predsavzal naplni� 3 priority do 

zaèiatku jesennej èasti roèníka 2011/ 12:

- zve¾adi� hraciu plochu a areál TJ ISKRA Horné Orešany

- prekvapi� našich fanúšikov a všetkých hostí na hodový víkend

- zaèa� novú sezónu s dostatoèným poètom hráèov vo všetkých 

troch mužstvách 

A tak sme sa po pár stretnutiach s funkcionármi, hráèmi, fanúšikmi

a ïalšími dobrovo¾níkmi nielen z našej obce pustili do obnovy hracej 

plochy a celého športového areálu. Vïaka 3-mesaènému úsiliu sa nám 

podarilo zrealizova�, èo sme si naplánovali (predsavzali). Nebolo to 

jednoduché, ale vïaka našim obetavým dobrovo¾níkom, živnostníkom, 

fanúšikom, hráèom, bežcom, dôchodcom a samozrejme sponzorom bez 

ktorých by sme nemohli realizova� túto obnovu sa nám to úspešne podarilo 

za èo by som chcel všetkým vyslovi� v mene dobrovo¾ného výboru TJ 

ISKRA ve¾ké  "ÏAKUJEME ". V týchto aktivitách by sme chceli pokraèova� 

aj naïalej aby tento športový areál slúžil všetkým obèanom našej obce na 

šport, kultúru, zábavu a oddych. K týmto našim zámerom by som sa bližšie

Slovo pre  prezidenta  TJ Iskra H.Orešany
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vyjadril v ïalšom èísle. Na rad prišla druhá vec - prekvapenie na hody: 

toto bolo plánované s èasovým predstihom, nako¾ko da� dokopy také 

osobnosti bývalej Èesko-Slovenskej reprezentácie starých pánov  na 

požadovaný termín nebolo vôbec jednoduché. Po nieko¾kých 

rokovaniach sa to nakoniec podarilo za èo by som chcel poïakova� 

trénerovi p. Denisovi Martonovi, ktorý spravil ten posledný krok

k potvrdeniu tohto pre našu TJ a našu obec Horné Orešany historického 

futbalového stretnutia. Poïakova� a ve¾ké "ÏAKUJEME" by som chcel 

vyslovi� aj všetkým obetavým sleènám a ženám, ktoré sa i napriek svojim 

hodovým povinnostiam vo svojich domácnostiach spolupodie¾ali na 

organizovaní tejto akcie. Poïakovanie patrí aj obecnému úradu, ktorý 

venoval všetkým internacionálom pamätnú knihu našej obce

s venovaním p. starostu Bc. Jána Kormútha. V neposlednom rade by som 

chcel poïakova� dobrovo¾nému výboru TJ, všetkým usporiadate¾om, 

dobrovo¾níkom a samozrejme mediálnym-reklamným partnerom

a všetkým sponzorom ktorí sa akýmko¾vek prièinením podie¾ali na 

zorganizovaní tohto historického stretnutia, kedy naši starí páni zohrali na 

hody 11.9. 2011 o 16:00 hod. priate¾ské futbalové stretnutie proti 

internacionálom Èesko-Slovenska v drese ktorých nastúpili také legendy 

ako Adamec, Dobiáš, Berger, Hruška, Štambacher, Prokeš, Geryk a iní 

nám dobre známi reprezentanti.

 A prišla na rad tretia úloha -nová sezóna. Ako dobre všetci vieme, dnešné 

deti a mládež majú iné záujmy ako pohyb a šport. Nie je jednoduché ani

v našej obci zabezpeèi� tri mužstvá v takom poète, aby aj v prípade 

choroby, èi nejakých zranení mali tréneri vždy dostatok boja schopných 

chlapcov na majstrovské stretnutia. Nakoniec však po nieko¾kých 

stretnutiach funkcionárov sa všetko stabilizovalo a všetky naše tri 

mužstvá: žiaci/ dorast/ A-mužstvo zaèali hra� jesenné majstrovské 

zápasy. 

Èo doda� na záver? Všetkým trénerom, asistentom a hráèom prajem ve¾a 

športových úspechov v tejto novej sezóne, aby po jej ukonèení sme mohli 

konštatova�, že úsilie trénerov a funkcionárov nevyšlo nazmar a výsledky 

budú adekvátne vynaloženému úsiliu.                                   

Marián Zachar, prezident TJ

REKLAMNÍ PARTNERI

FOTO-VIDEO
REKLAMA

0905 400 095

SPONZORI
Baèík Ján
Ing. Tepala Peter

VIDLIÈKA

foto Chrvala A.
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V tre�om štvr�roku sa do našej 
obce prihlásili:

Jana Heèková, è. 461
Anna Mária Geršièová, è. 566

Anna Geršièová, è. 566
Michal Geršiè, è. 566

Jana Zvonárová, è. 206
Viktória Zvonárová, è. 206
Eliška Zvonárová, è. 206

Jakub Zvonár, è. 206
Ján Baèík, è. 266

Katarína Obúlaná, è. 165
Mgr. Miroslav Hilko, è. 128

Martin Cíferský, è. 808
MUDr. Klaudia Leskovská, è. 785

¼ubomír Leskovský, è. 785
Sofia Leskovská, è. 785

Tamara Leskovská, è. 785
Mgr. Zuzana Škvarková, è. 324

10 obèanov sa z našej obce 
odhlásilo

Narodili sa:

Dominik Hutár
Dominik Obúlaný

 zomreli:
Anna Bednárová, 70 r.
Mária Kováèová, 64 r.

František Lošonský, 87 r.
Karol Nevrla, 80 r.

Evidencia obyvate¾ov
.

50 rokov

Jaroslav Banár

Vlasta Brázdovièová

Pavol Šajda

60 rokov

Daniela Benovièová

Ján Blažo

Alžbeta Klopanová

Rudolf Lisický

Rudolf Lužák

Mária Zelová

70 rokov

Karol Bednár

Štefan Polakoviè

80 rokov

Helena Hodulíková

Mária Kosáková

Jubilanti Priebežné tabu¾ky futbal

Dobrovo¾ný hasièský zbor v Horných Orešanoch 

pozýva všetkých spoluobèanov na už tradièné 

prasacie hody. Tradièné, pretože 19. novembra 2011 

bude už tretí roèník. Hornoorešanskí hasièi Vás ve¾mi 

radi privítajú v kultúrnom dome a veria, že Vám budú 

chuti� zabíjaèkové špeciality tak, ako po minulé roky. 

Ta k ž e  H o r n o o r e š a n s k é  p r a s a c i e  h o d y  

19. novembra 2011 od 10,00 hod. v kultúrnom dome.

                                                                                                                               

DHZ

POZVÁNKA NA PRASACIE HODY
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