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Nepredajné

Vážení obèania

 Zbytoèný lomoz
  na poslednom rokovaní OZ,

 alebo ako sa šíria dezinformácie 

Bc. Ján Kormúth, starosta

blíži sa koniec roka a sním aj najkrajšie sviatky 
„Vianoce“. Vždy koncom roka zhodnotíme uplynulý rok, 
èi už z h¾adiska pracovného, finanèného, rodinného. 
Tento rok sa zaradil medzi ïalšie roky, kde sa naïalej 
prehåbila hospodárska kríza. Finanèná kríza v roku 2011 
sa  dotkla aj samosprávy, kde podielové dane fyzických 
osôb, ktoré sú najdôležitejším príjmom miest a obcí  
Slovenska sa pohybujú na úrovni roku 2007. Takže 
zabezpeèova� funkènos� samosprávy je na hranici 
prežitia, týka sa to hlavne prenesených ale aj 
originálnych kompetencií ako je školstvo, sociálne veci, 
stavebný úrad, matrika, kultúra a šport.
Napriek týmto zlým finanèným podmienkam, verím, že 
tento rok úspešne zvládneme i keï obec musela 
dofinancova� 5 %  z projektov európskej únie, ktoré boli 
vo výške 66 000,-€. Taktiež obec zabezpeèila 
rekonštrukciu interiéru budovy domu smútku ako i èas� 
prístupovej komunikácie. 
Novozvolené obecné zastupite¾stvo schválilo zaèiatkom 
roku 2011 VZN obce o odpadových vodách, kde sú 
zakotvené podmienky napojenia sa jednotlivých 
nehnute¾ností na verejnú kanalizáciu s termínom do
31.12. 2011. Túto povinnos� z evidovaných cca 540 
prípojok si do dnešného dòa splnilo cca 210 vlastníkov 
nehnute¾ností, ktorí odvádzajú splašky do verejnej 
kanalizácie v správe TAVOS, a.s. Pieš�any. Verím, že aj 
ostatní obèania si odkanalizujú svoje nehnute¾nosti v èo 
najkratšom èase a tým sa nám zlepší ochrana životného 
prostredia hlavne v oblasti vôd. V predmetnej veci bola 
obec Horné Orešany napadnutá bývalým predsedom 
finanènej komisie a kandidátom na starostu obce v roku 
2010, že obec nezákonne vyberá poplatok za kanalizaènú 
prípojku. Chcem všetkých obèanov upozorni�, že 
poplatok 70,- € , ktorý schválilo OZ je v zmysle zákona, 
èo potvrdila aj Okresná prokuratúra v Trnave.
Zaèiatkom júna sa prehnala nad Malými Karpatmi búrka, 
ktorá spôsobila povodne tak v m. è. Majdánske, ako
i v centrálnej èasti obce Horné Orešany. Najväèšiu škodu, 
ktorú povodeò zanechala, bol strhnutý most  v m. è. 
Majdánske. V súèasnosti je urobené premostenie 
mostnou súpravou MS 60, ktorú má obec vo výpožièke 
zo Štátnych hmotných rezerv Bratislava. Zmluva
o výpožièke medzi obcou Horné Orešany a Štátnymi 
hmotnými rezervami bola predåžená do 30. 06. 2012.
Niektorí obèania  majú zato, že ich obec dostatoène 
neinformuje. Myslím tým schválený investièný zámer 
vybudovania projektu separácie a recyklácie odpadov
a jeho následné termické spracovanie. Uvedené 
schválené uznesenie bolo prerokované od 23. mája 2011 

na  štyroch zasadnutiach OZ, ktorého program je vždy 
uverejnený na úradnej tabuli a rokovania vyhlásené 
miestnym rozhlasom. Obèania, ktorí majú záujem o veci 
verejné,  sa zúèastòujú zasadnutia OZ, alebo sa informujú 
na obecnom úrade. 

Záverom prajem všetkým obèanom príjemné prežitie               
vianoèných sviatkov v kruhu svojej rodiny.

V piatok dòa 15.12. 2011 o 19.00 hod. sa uskutoènilo zasadnutie 
Obecného zastupite¾stva v Horných Orešanoch v KD za prítomnosti cca 50 
obèanov a médií. Otázka: Kde sa títo obèania vzali? Èo ich prinútilo prís� na 
rokovanie OZ? Preèo sa o dianie a život v obci nezaujímali aj na predošlých 
zasadnutiach OZ? Jednoduchá odpoveï „Schválenie investièného 
zámeru  vybudovania projektu separácie a recyklácie odpadov a jeho 
následné termické spracovanie“.
A teraz pekne od zaèiatku: V zmysle zákona o odpadoch , producentom 
odpadu je fyzická osoba (obèan), alebo právnická osoba. Obec v zmysle 
legislatívy, t. j. VZN obce zabezpeèuje zber a likvidáciu odpadu. Náklady 
spojené s uvedenou èinnos�ou obec rozpoèítava na producentov odpadu, 
t.j. na fyzické, alebo právnické osoby.  Schválením VZN 18/2011
o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Horné Orešany  každý obèan zaplatí
0,045 osoba a deò, t. j. 16,40 € osoba/ rok. Chcem upozorni�, že už v roku 
2011 niektorí obèania mali problém zaplati� ïaleko nižšiu èiastku za 
likvidáciu odpadu.  
Takisto Slovenská republika sa  zaviazala Európskej únii, že od roku 2014  
nebude možné likvidova� odpad na skládky tuhého komunálneho odpadu. 
Ako ïalej s odpadom? Odpad sa môže likvidova� viacerými  
vyseparovanými zložkami  a ostatný tuhý komunálny odpad sa bude 
musie� likvidova� termickým spracovaním. Takže spa¾ovne ako také budú 
ma� zelenú.
Všade v EÚ, kde už sa likviduje tuhý komunálny odpad  (TKO) termickým 
spracovaním, sú okrem výhod zamestnanosti aj benefity, ktoré sú pre 
mestá a obce  ve¾mi zaujímavé. Z vyššie uvedených dôvodov, odborných 
podkladov, ktorá prezentovala firma VINOS, ako i legislatívne postupy  
prezentovanej Ing. Huskovou bol tento podnikate¾ský zámer schválený, 
nie výstavba spa¾ovne.  
Vážení obèania pred rokom ste si v riadnych demokratických vo¾bách 
zvolili na 4- roèné funkèné obdobie starostu obce a obecné zastupite¾stvo, 
ktoré išlo do volieb s programom, ktorý je reálny a splnite¾ný i pri súèasnej 
hospodárskej kríze. Nepod¾ahli ste nesplnite¾ným s¾ubom protikandidáta 
na starostu ako i jeho stúpencom, ktorí neustále za�ažujú Obecný úrad 
s�ažnos�ami na prokuratúru a sú hlavnými aktérmi aj uvedenej akcie
s Obèianskym združením LOMOZ. Myslím si, že problémy obce si obèania 
dokážeme vyrieši� dobrou komunikáciou i sami a nepotrebujeme 
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pochybných tak povediac odborníkov a médiá. Taktiež OZ schválením 
tohto uznesenia  nerozmýš¾alo len o benefitoch, ale zhodnotilo aj celý 
zámer, ktorý môže pomôc� obèanom plati� menej za elektrickú energiu
a vývoz TKO a v neposlednej rade aj zamestnanos�. 

Výstavba termického spracovania odpadu podlieha zákonu 
è. 24/2006 z. z. o posudzovaní vplyvov na  životné prostredie
a predstavuje ve¾mi dlhý, podrobný a zložitý proces:
- v zmysle zákona è. 24/2006   predloží firma svoj   podnikate¾ský zámer   
na MŽP SR
- MŽP SR následne  zámer rozpošle na vyjadrenie  sa približne 40 
inštitúciám, ktorí tento zverejnia po dobu 15 dní 
- po zverejnení zámeru dotknuté inštitúcie zašlú svoje stanovisko spä� na 
MŽP SR
- MŽP SR na základe týchto stanovísk vyšpecifikuje podmienky, ktoré 
musia by� splnené zo strany realizátora predkladaného zámeru.
- realizátor musí do projektu zapracova� pripomienky, ktoré vzišli
z  predošlých konaní a takto upravený projekt znovu zasla� na MŽP SR .
- znovu prebehne celé posúdenie projektu inštitúciami, ktoré sa k nemu už 
vyjadrovali.
- až po všetkých týchto legislatívnych postupoch samotná obec zverejní 
informáciu o podnikate¾skom zámere a následne zvolá verejné 
zhromaždenie obèanov, aby sa títo taktiež mohli k nemu vyjadri�.

                                                                                                                   
Bc. Ján Kormúth

a poslanci OZ

Pútnici z Madridu

Musíme sa pochváli�, že naši èlenovia JD Horné Orešany sa zúèastnili 
športových hier v Trnave. Športové hry sa niesli v radostnej atmosfére
i napriek upršanému poèasiu. Naši èlenovia boli ve¾mi úspešní, Jožko 
Branišoviè získal skvelé 1. miesto v stre¾be a Bertinka Nováková vyhrala
1. miesto v hode granátom. Záver tejto akcie sa niesol pohostením
v kultúrnom dome. Dòa 28.- 29. 9. 2011 sa 6 èlenov zúèastnilo na zájazde
v Prahe. Tieto dva dni sme využili na prehliadku tohto prekrásneho mesta, 
kde sme sa obohatili o históriu tohto mesta. Zúèastnili sme sa 
celoslovenskej petície za spravodlivú valorizáciu dôchodkov, ktorou sme 
svojimi podpismi potvrdili nesúhlas k rôznym návrhom vládnych èinite¾ov 
na vypoèítanie valorizácie dôchodkov, èo by malo negatívny vplyv na 
životnú úroveò. Mimoriadnu pozornos� si zaslúži aj zorganizovanie 
posedenia pre seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktoré sa 
konalo v našom kultúrnom dome. Posedenie sa nieslo pekným kultúrnym 
programom a bohatým obèerstvením. Nálada bola výborná a môžeme 
potvrdi�, že nás vystúpením prekvapili naši rodáci Štefan Horváth, Rudko 
Greguš so svojimi vnúèatami a synom, krásnymi piesòami. Zároveò sme 
nezabudli aj na našich jubilantov, ktorým bol odovzdaný aj malý darèek. 
Srdeèná vïaka patrí Obecnému zastupite¾stvu a hlavne nášmu starostovi, 
ktorí nám umožòuje stretáva� sa v príjemnom prostredí bez nároku na 
platby za užívanie priestorov, elektrickú energiu a teplo v kultúrnom dome. 
Ak nám zdravie dovolí, budeme v našich priate¾ských stretnutiach 
pokraèova� a privítame medzi sebou každého seniora, aby sa necítil 
osamelý. Pri tejto príležitosti dovo¾te, aby  som Vám mohla popria� aj za 
Výbor miestnej organizácie JDS s láskou prežitie požehnané Vianoce, 
ve¾a zdravia, rodinnej pohody a ve¾a síl do nového roku. 

Jana Boháèková, predseda JDS Horné Orešany

Ešte nepatríme  do starého železa

Kultúrny život v obci

    Drahí spoluobèania, na záver roka mi prichodí poveda� pár slov. 
Napriek tomu, že finanèná situácia nebola a nie je práve najlepšia, 
podarilo sa nám aj túto sezónu zorganizova� pár kultúrnych podujatí ako 
sú oslavy Dòa matiek, MDD, Vodník a mnohé iné. Pevne verím, že sme 
vás nesklamali a zachováte nám svoju priazeò aj naïalej. Všetkým, ktorí 
nám akýmko¾vek spôsobom pomohli zorganizova� tieto akcie, alebo sa 
postarali o ich bezproblémový  priebeh, patrí srdeèná vïaka. Sú to 
predovšetkým èlenovia Kultúrnej komisie Katka Pagáèová, Janka 
Sasková, Milada Obúlaná, Andrejka Kondrèková, Majka Polaèiková, 
Vlado Blažo, Zdeno Žalud, Dušan Lepuš Blažo a Majo Zachar alias Èajo. 
Dúfam, že v tomto zložení budeme spolupracova� aj naïalej a aspoò tak 
dobre ako doteraz. Ïalej by som chcel poïakova� OcÚ v Horných 
Orešanoch, hasièom z DHZ Horné Orešany a všetkým naším sponzorom. 
Každú pomoc z vašej strany, èi už materiálnu alebo finanènú, si 
nesmierne vážim. Vïaka patrí aj športovým oddielom v obci, OZ LOMOZ, 
p. Královièovi, p. Pagáèovej a mnohým iným, pretože aj títo sa svojou 
èinnos�ou podie¾ajú na kultúrnom živote v Horných Orešanoch.

Už teraz si vás dovo¾ujem pozva� na všetky podujatia v budúcom 

roku, ktoré bude organizova� Kultúrna komisia. Okrem tých klasických 

pribudne možno aj èosi nové. Ak máte nejaké postrehy, námety, prípadne 

rôzne pripomienky, pošlite ich prosím na e-mailovú adresu

  alebo volajte na tel. è. 0918 596 975.

O konkrétnych pripravovaných akciách Vás budeme podrobne 

informova� v I. roèníku Hornoorešana 2012.

Na záver vám všetkým želám príjemné a pokojné prežitie Vianoèných 

sviatkov v kruhu svojich najbližších a do nového roka prajem len to dobré.

 Ing. František Benoviè, predseda Kultúrnej komisie 

 

feribeno@post.sk

Zo skúsenosti vieme, že je len málo liekov, ktoré vždy zaberú. Keï 
prežívame ve¾ké sklamanie a zármutok, jestvuje jeden liek, ktorý je úèinný, 
ak sa podáva opatrne a dôsledne: vyjs� zo seba a pomôc� druhému. Má 
pravdu stará skúsenos�: Zachráò nieèiu dušu a ona zachráni tvoju. Tento 
princíp sebazáchovy sa zhoduje s výzvou nášho Pána, aby sme milovali 
blížnych ako seba samých. Skutky milosrdenstva sú ako èasté dávky 
liekov na naše choré srdce.

Keï stratíme svojich blízkych alebo keï zažívame neúspech, ¾ahko sa 
stiahneme do jaskyne seba¾útosti, kde si lížeme svoje rany. Preèo by som 
mal myslie� na niekoho druhého? Na mòa nik nemyslí. Nikto ma nemá rád. 
Preto sa budem ma� rád ja sám. O ostatné sa nestarám.

Keï je èlovek hlboko zranený, takýto postoj je síce prí�ažlivý, ale 
nepomôže mu. A je aj v rozpore s príkladom a slovami Ježiša. Evanjelium 
hovorí, že Boh nás miloval, hoci sme ho nemilovali. Kristus položil život za 
svojich priate¾ov, i keï vedel, že ho opustia. Jeho modlitba na kríži nám 
dáva spozna�, èo je liekom na zármutok a sklamanie: milosrdná láska: 
Otèe, odpus� im, lebo nevedia, èo robia.

Môžete by� presvedèení, a možno oprávnene, že rana zo strany 
milovanej osoby sa nikdy nezahojí. Alebo viete, že nejakú krivdu nikdy 
nebudete schopní odpusti�. Príklad Krista vás môže vyvies� von zo seba. 
Ján z Kríža nám ponúka nádhernú a pôsobivú radu: Kde niet lásky, tam 
zasievaj lásku a budeš ža� lásku.

V udalostiach prvých Vianoc sa stretneme nielen s ve¾kou láskou, ale
i s ve¾kým sklamaním. 1. Jozef h¾adal miesto pre Máriu, ktorá cítila, že sa 
blíži èas pôrodu, ale zažil iba odmietnutie. Nemali pre nich miesto ani èas. 
2. Narodenie die�a�a Ježiša v maštali ..... horšie ako u bezdomovcov.
3. Pokus o fyzickú likvidáciu die�a�a a údel uteèencov v Egypte. Nie sú to 
príliš ve¾ké rany pre túto mladú rodinu? Stratili všetky ekonomické istoty, 
ale nestratili die�a. To jediné im ostalo. Mohli sa mu úplne darova�. Ono ich 

Mašta¾ - liek na rany
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Vianoce sú predo dvermi!
 

potrebovalo. Zabudli na seba i na to, èo im chýba, preto prežili a ostali ako 
š�astný pár. Mašta¾ Vianoc sa odvtedy stala uèite¾kou lásky. Láska sa vie 
postara� o seba, ak sa jej vydáme do rúk, aj keby z našich životných 
plánov zostala iba mašta¾.

Èo teda robi�, keï ten život ide iným smerom ako naše predstavy?
V okamihu rozrušenia má by� prvý krok ten, že sa vrátime k našim 

povinnostiam, k starostlivosti o tých, ktorí sú nám zverení. Niekedy to 
robíme s ve¾kou dávkou neochoty. Dolieha na nás depresia, takže sa iba 
vleèieme. Náš vnútorný hlas zraneného èloveka krièí: Všetci mi dajte 
pokoj! Nechajte mi môj smútok a hnev!  Nepoèúvajte tento hlas!

Ïalším krokom je vnímanie potrieb tých, èo sú tiež neš�astní a smutní. 
Ak ide o smr� v rodine, treba sa postara� o ostatných a zabezpeèi� všetko 
potrebné. Vieme, že sa vždy nájde niekto, kto je na tom ešte horšie než ja, 
niekto, kto je osamelý, opustený, chorý, zomierajúci. Ak odoláme nutkanie 
stara� sa iba o seba a snažíme sa by� pre toho druhého, upokojíme sa
 a skúsime aj vïaènos�.

V �ažkých chví¾ach máme oslabené nervy a musíme sa niekoho 
drža�. Mali by sme by� aj ochotní ospravedlni� sa. Je to ve¾ký skutok 
milosrdnej lásky a záujmu o toho druhého. Je š¾achetné, keï niekto, kto 
sám má �ažkosti, dokáže nies� ešte aj bremená druhých. Niè neosloví tak 
ako súcit a milosrdenstvo tých, èo odpúš�ajú, hoci im samým sa 
nedostáva útechy a milosrdenstva.

Štedros�, milosrdenstvo, láskavos�, záujem o druhého, trpezlivos�  to 
sú lieky, ktoré sa nám ponúkajú z Betlehemskej mašta¾ky.

                                                                                                        
ThLic.Peter Šimko, farár

Posledný mesiac roka 2011sa prehupol do druhej polovice, poèítame 
dni do nástupu nového kalendárneho roka 2012.              
December je však zasnúbený aj najkrajším sviatkom roka, na ktoré sa 
tešia hlavne deti. Mikuláš je ten, ktorý obdarúval a robil rados� 5.12.
v našej škole. Tento rok to boli naši žiaci, ktorí sa ponúkli pripomenú� si 
tento deò, vyhotovili si kostýmy Mikuláša, èerta a anjelov a symbolicky 
rozdávali sladkosti postupne v každej triede. Zavítali aj do škôlky, kde 
spôsobili ve¾ký rozruch, hlavne u malièkých. Doteraz nemôžu na èerta 
zabudnú� a majú z neho strach.
Od 1.12. je škola vianoène vyzdobená a v školskom rozhlase pred 
vyuèovaním znejú koledy. Nezabúdame ani na stridžie dni. K jednotlivým 
menám v kalendári sú ponúknuté rozhlasové relácie. O vianoènú výzdobu 
sa už tradiène starajú naši deviataci. 

Tento mesiac je naozaj èarovný. Poci�ujeme vzájomnú spolupatriè-
nos�, náklonnos�, snažíme sa prejavova� láskavos�, prívetivos�
a znášanlivos�. Èastejšie premýš¾ame nad svojimi blízkymi, chceme ich 
poteši� darèekom, ktorý im urobí rados�.
K Vianociam patrí aj dodržiavanie zvykov našich predkov a všetci vieme, 
že bez tradícií nie sú Vianoce tými pravými. Spoloène prežité chvíle 
radosti, pokory a odpustenia sú tým najkrajším darèekom, ktorý si 
môžeme da�.

Tento èas je aj èasom bilancovania. Preto v príjemnom teple domova 
budú urèite znie� koledy a modlitby na poïakovanie za míòajúci sa rok
a prosby za zdravie, š�astie, lásku a spokojnos� do budúcnosti.
Celý kolektív zamestnancov ZŠ s MŠ Vám želá príjemné vianoèné 
sviatky, plné porozumenia, lásky a spokojnosti. Prežite ich v zdraví
a š�astí spolu so svojimi blízkymi. Prajeme Vám aj úspešný vstup do 
nového roka, nech Vás poèas neho sprevádza zdravie, vnútorná sila
a stály zmysel pre rados� aj z malièkostí.
Na záver Vás pozývame na slávnostnú akadémiu, ktorá sa bude kona� 
21.12. /t. j. v stredu/  o 16.30 hod. v KD. Tešíme sa na spoloèné 
stretnutie.
 

                                                             Kolektív zamestnancov ZŠ s MŠ

Stolnotenisové mužstvo mužov sa s bi lanciou 6 výhier,
1 remíza, 4 prehry umiestnilo po jesennej èasti 1.ligy západ na piatom 
mieste. Na tomto, pre nás priaznivom umiestnení sme hlavne vïaka 
ví�azstvám v posledných štyroch zápasoch s Trenèianskou Teplou, 
Topo¾èanmi, Galantou a Ve¾kým Mederom. Tieto výsledky znaène 
o v p l y v n i l a  z l e p š e n á  v ý k o n n o s �  M a r e k a  P a v l í k a .
V týchto štyroch zápasoch získal 7 výhier z 12-tich. Našim najúspešnejším 
hráèom je Miroslav Halás  z 33 stretnutí vyhral 29. V hodnotení jednotlivcov 
je na tre�om mieste.

Stolní tenisti po jesennej èasti
na piatom  mieste

1.  STK MACO Trnava A  11 7 3 1 87:67 28 

2.  ŠK ŠOG Nitra B  9 9 0 0 80:46 27 

3.  ŠKST Karlova Ves A  11 6 2 3 87:67 25 

4.  Ivanka pri Dunaji A  9 7 1 1 76:50 24 

5.  Elastik H. Orešany A  11 6 1 4 86:68 24 

6.  Interspead  N. Zámky A  9 6 1 2 75:51 22 

7.  ŠKST FEROMAX Ba A  11 5 1 5 88:66 22 

8.  Metalfin Galanta B  11 5 0 6 81:73 21 

9.  MSTK V. Meder A  11 3 1 7 70:84 18 

10.  STK PC Tr. Teplá A  11 1 0 10 47:107 13 

11.  ŠKST Topo¾èany A  11 1 0 10 43:111 13 

12.  STK Senec A  9 1 0 8 48:78 11 
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Po sezóne je èas bilancovania a hodnotenia
Vyžrebovanie domácich stretnutí 1. ligy mužov 

14.1.2012  16.00 - Trnava
28.1.2012  10.00 - Senec, 16.00 - Ivanka pri Dunaji
25.2.2012  10.00 - Nové Zámky,16.00 - Nitra
17.3.2012  10.00 - Trenèianska Teplá,16.00 - Topo¾èany

Dosiahnuté výsledky na žiackych 
a dorasteneckých turnajoch jednotlivcov

Slovenský pohár mládeže

Na konci roka usporiadame turnaj pre neregistrovaných hráèov, 
ktorý sa  tento rok bude kona� dòa 27.12. 2011 o 10.00 hod.. Jedná sa  už 
o IV. roèník pod našou záštitou. Turnaj usporiadame v dvoch kategóriách: 
dospelí a žiaci. Všetkých rekreaèných, domácich, pivnièných a iných 
"majstrov" týmto pozývame. 

Èlenovia STK Elastik Horné Orešany prajú všetkým obèanom príjemné 
prežitie vianoèných sviatkov a všetko najlepšie v novom roku.

Igor  Kuèera

Pekné výsledky dosiahli Lukáš Krupanský a Peter Varga 18.12.2011 na 
regionálnom turnaji v Moravskom Svätom Jáne,  keï každý vo svojej 
kategórii vybojoval druhé miesto. 

Nadišiel èas bilancova�, nako¾ko sa skonèila jesenná èas� jednotlivých 
družstiev (žiaci/ dorast/ A-mužstvo ). Èo sa týka umiestnení v tabu¾ke je 
pozitívom, že všetky  kategórie skonèili v hornej polovici, èo dáva nádej do 
jarnej sezóny popasova� sa o popredné umiestnenia .

Dòa 03.12. 2011 o 17.00 hod. sa uskutoènilo v KD koncoroèné stretnutie 
všetkých hráèov, funkcionárov, verných fanúšikov a priaznivcov futbalu.
V pohodovej atmosfére vyhodnotili tréneri svojich zverencov po stránke 
umiestnenia, správania, vz�ahov medzi hráèmi a funkcionármi, vyzdvihli 
„pozitíva“ ale aj „negatíva“ a každý tréner navrhol jedného zverenca, ktorý 
bol odmenený výborom TJ  cenou, ktoré venovali naši sponzori. Potom sa 
zaèala diskusia v ktorej padli návrhy, podnety a postrehy o budúcnosti 
našej TJ aj z radov našich skalných fanúšikov, dlhoroèných funkcionárov
a bývalých hráèov. Za ich názory srdeène ïakujeme a teší nás, že prijali 
naše pozvanie. Nasledovalo hlasovanie o budúcich funkcionároch klubu. 
Všetci nominovaní dostali dôveru. Po ukonèení oficiálnej èasti sa všetci 
prítomní pohostili a v skupinkách debatovali nielen o futbalovej 
problematike ...Všetkým sponzorom, ktorí nám napomohli pri zabezpeèení 
tejto akcie srdeène ïakujeme. Už v predvianoènom èase dòa 17.12. 2011 
sa konala prvá schôdza rady klubu TJ ISKRA, na ktorej si funkcionári 
hlasovaním rozdelili jednotlivé funkcie v štruktúre klubu a naèrtli svojimi 
názormi vízie a smerovanie  TJ. Všetci zúèastnení sa zhodli na tom, že 
cesta k úspechu vedie len cez spoloèné úsilie všetkých funkcionárov.

Zloženie rady klubu TJ ISKRA :

Michal Blažo      - èlen rady
Mária Demová   - pokladník
Marek Mesíèek  - èlen rady
Michal Straška   - tajomník 
Stanislav Volner - èlen rady 
Marián Zachar    - prezident
Športový riadite¾ - (bude dodatoène zvolený)

Kontrólna komisia TJ :

Viktor Malacký    - èlen kontrolnej komisie
Dušan Blažo       - èlen kontrolnej komisie                                                                                       
Hlavný kontrolór - (bude dodatoène zvolený)

Hospodár TJ - Jozef Sasko



5

SPRAVODAJCA  PRE  OBÈANOV  HORNÝCH  OREŠIAN

foto Chrvala A.

A tak na záver sezóny a konca kalendárneho roka by som chcel v mene 

novozvoleného výboru TJISKRA všetkým hráèom, trénerom, 

funkcionárom, dobrovo¾níkom, fanúšikom, sponzorom a priaznivcom 

futbalu poïakova� za podporu v roku 2011 a zároveò popria� príjemné 

prežitie vianoèných sviatkov a všetko dobré v Novom roku 2012, hlavne 

ve¾a zdravia, š�astia, osobných ale aj tých pravých futbalových úspechov.

                                                                                                                                    

                                                                                                   

M. Zachar, prezident TJ

Naši žiaci po jesennej èasti skonèili na peknom tre�om mieste, neby� 

domácej prehry s TJ Voderady, mohli zimova� na I. mieste. Ale to nie je 

podstatné, nako¾ko sa nejedná o umiestnenie ale najmä o výchovu 

hráèov, ktorí postúpia do dorasteneckého mužstva. Ve¾kú spokojnos� 

môžeme vyjadri� k dochádzke týchto žiakov na tréningy. Prajem mojim 

zverencom ako i ostatným fanúšikom futbalu príjemné prežitie 

vianoèných  sviatkov.

Samuel Repa, tréner

Naši žiaci  futbalisti
 

Letná príprava bola pomerne krátka. Zo zaèiatku sa tréningových 

procesov zúèastòovalo ve¾mi málo hráèov. Bolo to spôsobené 

prázdninami, dovolenkami a letnými brigádami, kde si chlapci privyrábali. 

Do tímu sa v lete pripojili viacerí noví hráèi. Z domácích radov pribudol 

Miloš Belica, ktorý ukonèil kariéru žiakov  a zaèal naplno trénova�

v dorasteneckom mužstve. Z okolitých dedín ïalej pribudli hráèi ako 

Martin Mekký zo Suchej nad Parnou, David Hudek z Košolnej a dvaja 

hráèi z Dolných Orešian- Adam Blažo a Jakub Jurenka. Všetci títo hráèi 

boli prijatí do kolektívu, v ktorom im patrí plnohodnotné miesto. Zápasov

a tréningov sa zúèastòovali aj dvaja starší hráèi Patrik Malý a Dušan 

Blažo. Ve¾mi nám pomohli, a preto sa im chcem za to poïakova�. Po 

letnom odpoèinku to chlapcov znova zaèalo naplno bavi�, èo sa 

odzrkadlilo aj v tabu¾ke, kde sme skonèili na peknom štvrtom mieste. 

Bilancia 10 výhier, jedna remíza a 4 prehry nás dostala na koneèné skóre 

51:23, za èo chlapcom ve¾mi pekne ïakujem. Ïalej ïakujem aj pánovi 

Jozefovi Saskovi za to, že po každom zápase zaobstaral chlapcom 

obèerstvenie, a po celú jesennú èas� im zabezpeèoval to, èo im právom 

patrí. Ve¾ké poïakovanie patrí aj ïalším pánom  pánovi Milanovi 

Svitekovi, Štefanovi Taligovi a Vladovi Blažovi. Pomáhali mi na tréningoch 

a s dopravou na zápasy. Ešte raz zdôrazòujem, že som ve¾mi spokojný

s našimi výsledkami napriek tomu, že sa dorasteneckému mužstvu 

nevenuje to¾ko pozornosti, ako by sa malo. Všetkým prajem príjemné 

prežitie sviatkov. 

 

Igor Sasko , tréner  dorastu

Naši dorastenci
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V štvrtom štvr�roku 
sa do našej obce prihlásili:

Veronika Cisárová, è. 448
Miluše Vahanèíková, è. 488

Igor Vahanèík st., è. 488
Igor Vahanèík ml., 488
Jakub Vahanèík, è. 488

Mgr. Lenka Danišová, è. 141
Juraj Daniš, è. 141

Sabína Danišová, 141
Jakub Daniš, 141

3 obèania sa odhlásili

Narodili sa:

Viktória Šarišková
Mário Žák

Matej Pohreboviè
Sára Heèková

Zomreli:

Irena Slobodová, 78 r.
Štefan Uhlár, 79 r.
Karol Blažo, 64 r. 

Manželstvo uzavreli:

Jana Belo  Cabanová 
Horné Orešany è. 393

a 
Tomáš Molota

 Prievidza

Mgr. Marián Cisár
Horné Orešany è. 448

a
Veronika Horváthová

Špaèince

Martin Brázdoviè
Horné Orešany è. 349

a
Veronika Murèová

 Štiavnik

Evidencia obyvate¾ov
.

50 rokov

Marián Burský
Zuzana Hudecová

Jozef Kováè
Beáta Ostrovská

Milan Slovák
Alena Sotáková
¼uboš Zvonár

60 rokov

¼udmila Banárová
Viliam Hoblík
Ján Lisický

Mária Sadílková
Martin Viskupiè
Eva Zvonárová

70 rokov

Viliam Blažo
Pavlína Holkovièová

Štefan Mesíèek
Melánia Púchla

80 rokov

Jarolín Blážo
Bernardína Modrovská

Eliška Nídlová

Jubilanti

Spoloènos� Západoslovenská energetika si Vás dovo¾uje 
upozorni� na možné nekalé praktiky niektorých obchodníkov
s elektrinou. Nie všetci obchodníci s elektrinou si zaslúžia vašu 
dôveru. V prípade, že budete oslovení obchodníkmi
s elektrinou, vždy si dôkladne preštudujte ich ponuku  konkrétne 
zmluvu, všeobecné obchodné podmienky a cenník. Môže sa sta�, že 
nájdete skryté poplatky alebo dlhú zmluvnú viazanos�. Ak ste už 
zmluvu s predajcami podpísali a máte akéko¾vek pochybnosti o jej 
výhodnosti, máte právo túto zmluvu uzatvorenú doma v lehote 7 dní 
od podpisu ukonèi�. Pre viac informácií volajte Zákaznícku linku 
ZSE 0850 111 555 alebo navštívte kontaktné miesto.

           ZSE Energia, Váš spo¾ahlivý dodávate¾ energie

Vážení obèania

pf 2012pf 2012
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