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Nepredajné

už len pár dní zostáva do najkrajších sviatkov roku 

„Vianoc“. Po Vianociach privítame Nový rok, kde si 

pripomenieme okrúhle 20- roèné výroèie vzniku SR. 

Dòa 14.12. 2012 zasadalo OZ, ktoré schválilo rozpoèet 

obce na rok 2013, VZN è.20/2012 o miestnych daniach 

a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drob-

né stavebné odpady, ako i VZN obce è. 21/2012, 

ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do 

materskej školy, výška a spôsob príspevkov na 

èiastoènú úhradu nákladov v MŠ a školskom klube detí 

a v školskej jedálni. Rozpoèet obce vychádza z odpo-

rúèania Rady ZMOS na základe Memoranda o spolu-

práci pri uplatòovaní rozpoètovej politiky orientovanej 

na zabezpeèenie finanènej stability verejného sektora 

na rok 2013 medzi vládou a ZMOS. Obce v rámci 

procesu konsolidácie verejných financií prijali 

záväzky, kde obce do 2000 obyvate¾ov schvália svoje 

rozpoèty na rok 2013 s výdavkami maximálne na 

úrovni schválených rozpoètov v roku 2012. Z uvede-

ného vyplýva, že  akéko¾vek finanèné navýšenie

v èasti výdavkovej nebude možné v roku 2013 

uskutoèni�. K uvedeným VZN dochádza k úprave 

rôznych daní a poplatkov, nako¾ko obec už 4 roky 

nenavýšila jednotlivé dane a poplatky. Naša obec patrí 

medzi obce s nižšími, alebo priemernými daòami

a poplatkami. Obec sa nemôže spolieha� len na príjem 

od obèanov a podielových daní zo štátu, ale musí 

vyvinú� úsilie získa� finanèné prostriedky z euro-

fondov a rôznych dotácií. Uvedeným príhovorom

o èinnosti obce a obecného zastupite¾stva som Vám 

nechcel znepríjemni� vianoèné sviatky, ale vždy som 

Vás otvorene  a pravdivo informoval o veciach, ktoré 

sú potrebné pre èinnos� a rozvoj obce. Záverom chcem 

všetkým obèanom popria� š�astné a veselé Vianoce

v kruhu svojej rodiny.

Bc. Ján Kormúth

starosta

Vážení obèania
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Vianoce sú najob¾úbenejšie kres�anské sviatky v roku. 
Pripomíname si nimi splnenie starozákonných prorockých a mnohých 
iných mimobiblických predpovedí, ako aj túžob a oèakávaní ¾udstva.

Tento deò ¾udstvo dostalo najväèší dar. Boh Otec nám daroval 
svojho Syna, ktorý sa stal èlovekom, aby nám hodnoverne ukázal, kto je 
Boh a aby obnovil vz�ahy, ktoré èlovek pokazil ako píše evanjelista Ján: 
„Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul 
nik, kto v neho verí, ale aby mal veèný život“ (Jn 3,16). Vianoce sú preto 
sviatky lásky, Božej lásky.

Žiadna iná udalos� svetových dejín nezmenila tak podobu sveta 
ako Ježišovo narodenie. Prišiel s úžasnou silou lásky, ktorá je schopná 
meni� ¾udí, keï príjmu jeho ponuku záchrany: prišiel nás oslobodi� od 
hriechu, povznies� nad hmotu a sebectvo, priniesol nám lásku, odpustenie, 
obnovenie vz�ahov, pokoj duše. Chce, aby sme žili ako synovia a dcéry 
Boha.

Tento deò a možno i nieko¾ko ïalších dní prináša i do 
rozbúrených rodín pokoj, vzájomné pochopenie spojené s ve¾kou 
toleranciou a túžbou obdarova� svojich najbližších èo len nejakou 
malièkos�ou, darovanou zo srdca. Z lásky mame, ockovi, starým rodièom, 
súrodencom, dobrému priate¾ovi, priate¾ke... 

Zrazu dokážeme si všimnú�, že sa dá ži� i krajšie, hodnotnejšie,
a to bez zvyku ponáh¾ania sa èi stresu. Tento deò sme vnímavejší na boles� 
a utrpenie tých, èo Vianoce trávia na lôžku v nemocniciach, starobincoch, 
èi bez domova.

Môj otec, ktorý bol cez 2. svetovú vojnu na ruskom fronte 
spomínal, že v tento deò ruskí a nemeckí vojaci vyšli zo zákopov, stretli sa, 
spievali ako kamaráti. A na druhý deò už bojovali. Preèo? Preèo iba jeden 
deò bol mier? Preèo iba raz do roka sme iní? Normálni, ¾udskí, prívetiví, 
odpúš�ajúci, snažiaci ma� pekné vz�ahy? 

Vianoce sú buï dokonalou ukážkou nášho pokrytectva alebo 
prototypom lásky. Je už na nás, èo nám je bližšie: buï dokonale sa 
pretvarova� a vydrža� nieko¾ko dní hra� sa na lepšieho alebo využi� 
jedineènú príležitos� zaèa� nový život, zmeni� èi zlepši� vz�ahy tým, že 
vyhodíme zo života, èi odsunieme z mysle všetko to, èo nám prekáža viac 
milova� Boha a blížneho. Tak ako svadobná fotografia èi obrúèka má 
pripomína� manželom tú chví¾u, kedy sa odovzdali jeden druhému  plní 
š�astia, radosti, oddanosti, túžby, sily a povzbudzuje ich, aby nevychladli
v láske, tak nech aj Vianoce nech nám pripomínajú, aké tie naše vz�ahy 
majú by� a nech nás povzbudia k tomu, aby naša láska nikdy nevychladla.

ThLic. Peter Šimko

Iba raz do roka?
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            najkrajšie sviatky v roku, na ktoré sa tešia hlavne deti. Ešte sme sa 
nespamätali z nádielky od sv. Mikuláša a už musíme myslie� na Vianoce. 
Hovorí sa, že darèeky by nemali by� symbolom Vianoc, je to len pozornos� 
pre našich najbližších, ktorých máme radi. Preto by sme si mali viac váži� 
¾udské hodnoty ako je láska, pohladenie, úsmev, ochota, trpezlivos�
a pochopenie. Uvedomujeme si to hlavne my, dospelí. Napriek tomu sa 
necháme strhnú� predvianoèným zhonom, stresom a nákupmi.
           Aj naša škola už dýcha atmosférou Vianoc. Deviataci sa úspešne 
zhostili úlohy Mikuláša, èerta a anjelov. Porozdávali sladkosti v ZŠ, ale aj
v MŠ a ŠJ. Najkrajší zážitok mali tí najmenší. Mikuláš si vypoèul ve¾a 
piesní, básnièiek, ale aj s¾ubov, ktoré mu tí najmenší dali. Najstarší žiaci 
vyzdobili priestory hlavnej chodby v ZŠ a od 1.12. nás na chodbe víta 
ozdobený vianoèný stromèek. Novinkou v tomto školskom roku je 
zvonenie. Namiesto klasického zvonenia nám zaèiatok a ukonèenie 
vyuèovacích hodín oznamujú známe melódie. V tomto mesiaci sú to 
vianoèné piesne a koledy. Deti navštevujúce ŠKD si vyskúšali peèenie 
vianoèných oblátok spolu s pani Teréziou Oravcovou, ktorá im ochotne 
ukázala celý postup pri peèení. Zážitkom pre deti bola ochutnávka toho, 
èo napiekli.
            Na 12.12. sme pripravili, spolu s radou rodièov, pre dôchodcov
a zamestnancov školy v KD tradièné posedenie pri kapustnici, ktorú nám 
pripravil výbor rodièov.  A ešte nás èaká slávnostná Vianoèná akadémia 
pre širokú verejnos� v obci. Deti MŠ a žiaci ZŠ už finišujú s prípravou. 
Preto aj touto cestou chcem pozva� všetkých, ktorí sa na nás tešia, aby si 
našli èas a zariadili si svoje povinnosti tak, aby sme sa 20. 12. o 16.30 hod. 
mohli stretnú� v KD a spoloène si zažela� krásne Vianoce a príchod 
nového roka. Pre tých, ktorí sa našej akadémie nemôžu zúèastni�, 
vstúpime do ich príbytkov týmito slovami:

Vianoce sú, keï rozlúskneme orechovú škrupinku,
keï na oblátky rozdáme si med,

keï máme vieru, že je krajší svet,
keï do daru dáme si lásku, pohodu,

keï sa na seba usmievame
a máme dobrú náladu,

keï ¾udia k sebe blízko sú,
Vianoce sú pohladenie pre dušu.

Nádherné vianoèné sviatky, plné radosti, pokory a odpúš�ania, k tomu 
ve¾a spokojnosti, zdravia a š�astia zo srdca želajú zamestnanci ZŠ s MŠ.

/Oznam pre rodièov: Vianoèné prázdniny sú od 21.12.2012 do 7.1.2013, 
vyuèovanie sa zaèína 8.1.2013  /t. j. v utorok/                              

Mgr. Eva Piknová
riadite¾ka školy

A zase sú tu

Don Braniš Rudolf, kòaz,
uplynulo 100 rokov od narodenia nezlomného èloveka vo viere Ježiša 
Krista, èloveka pokorného a pracovitého. Bol prenasledovaný a väznený 
totalitným režimom.

Plecho Jozef, kòaz,
rodák z Horných Orešian. Bol významným slovenským rodo¾ubom a zas-
lúžilým propagátorom vèelárstva. Zomrel pred 250-tymi rokmi.

Farkaš Anton, kòaz,
rodák z Horných Orešian, narodil sa pred 225-tymi rokmi. Bol náboženský 
spisovate¾. Vyznamenaný zlatým zaslúžilým krížom.

Halenár Karol, františkán,
reho¾ným menom Flavianus, narodil sa v Horných Orešanoch pred 
125-tymi rokmi.

Ing.Dr. Heger František,
rodák z Horných Orešian, profesor, ktorý prednášal na univerzitách na 
Slovensku, v Èesku, Rakúsku, Švajèiarsku, Nemecku, USA a Kanade. 
P r a c o v a l  p r e  N A S A  a k o  v e d e c k ý  p r a c o v n í k
v spoloènosti EXCELLO. 
V roku 1994 bol pozvaný na univerzitu do Cambrige medzi svetovú 
vedeckú elitu. Zomrel pred 15-tymi rokmi v USA.

Brós Viktor, hudobný skladate¾, dirigent, vysokoškolský pedagóg.
Je autorom brožúry Svadobné zvyky v Horných Orešanoch. Narodil sa 
pred 90-tymi rokmi v Lietavskej Lúèke, pochovaný je na našom cintoríne.

Bezrouèka František, spoluzakladate¾ športového klubu. 
Na èele ŠK stál 25 rokov. Narodil sa pred 110-tymi rokmi na Morave. Do 
Horných Orešian sa priženil. Pochovaný je na našom cintoríne.

Pohreboviè Michal, športovec  futbalista, funkcionár TJ Iskra,
v rokoch 1971 až 1973 bol predsedom TJ. 1973 až 1975 riadil výstavbu 
sociálnych zariadení v areáli TJ. V tomto roku uplynulo 35 rokov od jeho 
smrti.

Samek Štefan, futbalista, tréner, funkcionár TJ.
V tomto roku uplynulo 20 rokov od neho smrti. 

Ján Drahoš   

Pripomeòme si ich
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Z kuchyne TJ ISKRA

Každoroèný príchod Vianoèných sviatkov nám 
signalizuje, že opä� máme jednu futbalovú kapitolu za 
sebou, a ani tento krát tomu nie je inak. Skonèila 
jesenná èas� futbalových sú�aží žiakov, dorastu
a mužov, a tak vám prinášame struèný preh¾ad 
všetkého, èo sa v uplynulom období udialo.

Zaèneme u našich najmenších. Cez leto prebrala žiakov partia okolo 
mladého a ambiciózneho trénera Patrika Malého. Na tréningoch sa 
postupne objavovalo stále viac a viac mladých futbalistov, keï sa ich 
bežne zišlo aj vyše dvadsa�. Dobrá tréningová morálka v kombinácii
s kvalitnou prípravou priniesla svoje ovocie, nielen v podobe tabu¾kového 
umiestnenia, ale aj predvedenej hry. Chlapci obsadili pekné tretie miesto 
so ziskom 24 bodov za 8 výhier a 3 remízy. Spokojnos� bolo vidie� aj na 
tvári trénera Malého, ktorý struène skonštatoval: „s hrou aj umiestnením 
som spokojný, našou ambíciou do jarných zápolení je minimálne udrža� 
tretie miesto a pokraèova� v zabehnutom systéme práce. Urèite chcem 
poïakova� mojim asistentom a všetkým rodièom za ich ústretovos�
a ochotu pomôc�.“

A èo nové v kabíne dorastu? Po poèiatoèných problémoch so vstupom do 
sú�aže sa pomaly, ale isto zaèína na chlapcoch prejavova� rukopis 
trénera Martina Viskupièa. Okrem zlepšenej hernej èinnosti sa dostavili aj 
prvé body. Doposia¾ ich nazbierali 10, èo postaèuje len na posledné 
miesto priebežnej tabu¾ky, avšak na jedenáste Dechtice strácajú len tri 
body. Navyše zlepšené výkony zo záveru jesennej èasti sú prís¾ubom 
lepšieho umiestnenia v koneènom hodnotení sezóny 2012/13. 

A  mužstvo sa ako nováèik 5. ligy západ drží celkom dobre. Po jeseni sa 
umiestnilo na desiatej prieèke, no urèite má kvalitu aj na vyššie pozície. Tie 
sa im budú na jar ¾ahšie dobíja�, nako¾ko v jesennej èasti odohrali kvôli 
budovaniu automatického závlahového systému väèšinu zápasov na 
ihriskách súperov. Napriek tomu sa mužom podarilo získa� 21 bodov
a neby� dvoch, èi troch smolných stretnutí, mohlo ich by� omnoho viac. 
Poèas zimnej prestávky avizoval tréner zmeny v kádri, no detailnejšie 
informácie budú známe až na zaèiatku zimnej prípravy, t.j. v polovici 
januára. 

Vdruhej èasti príspevku sa vám prihovorí a struène zhodnotí uplynulý rok 
prezident TJ ISKRA Marián Zachar:
 „ ... bol to rok plný pozitív. Zhrnul by som ho piatich bodov."
· Zaèiatkom júna sa nám podarilo zorganizova� medzinárodný turnaj 
žiakov v kategórii U-11, ktorého sa zúèastnili ligové mužstvá z celého 
Èesko-Slovenska. Bola to ve¾ká skúška nielen pre celý výbor TJ, ale aj 
viacerých dobrovo¾níkov, ktorí nám pomáhali pri organizácii 1.roèníka 
tohto turnaja. Postara� sa o 200-¾udí z h¾adiska ubytovania, stravovania
a ïalších vecí s tým súvisiacich, nebolo vôbec jednoduché. A preto
s odstupom èasu môžem o to vrúcnejšie poïakova� všetkým, ktorí sa 
akýmko¾vek spôsobom prièinili o ve¾ký úspech tohto podujatia a zároveò 
propagáciu našej obce v rámci Èesko-Slovenska.
· Postup A mužstva do piatej ligy i napriek negatívnym proroctvám 
niektorých tzv. "fanúšikov", ktorí chvália iba vtedy, keï sa vyhráva. Postup 
si vybojovali zverenci trénera Denisa Martona sami, pretože v jarnej èasti 
pôsobili ako jednoliaty kolektív, ktorý �ahal za jeden povraz a vedel èo chce 
dosiahnu�. Všetkým patrí ve¾ká vïaka.
· Rekonštrukcia vnútorných priestorov TJ a vybudovanie automatického 
závlahového systému. Vnútornú rekonštrukciu sme uskutoènili ešte pred 
turnajom U11, nako¾ko šatne hos�ujúcich mužstiev nevyhovovali z h¾a-



SPRAVODAJCA  PRE  OBÈANOV  HORNÝCH  OREŠIAN

Regionálne, miestne noviny HORNOOREŠAN è.4 / 2012 

vychádza štvr�roène, vydané 19 NEPREDAJNÉ

Vydavate¾: Obec Horné Orešany, 919 03 Horné Orešany 190, IÈO: 312533

Registrované na MK SR pod èíslom 

.12. 2012,  

EV3057/09         ISSN 1338-9505

Poznámka: Redakèná rada nezodpovedá za obsahovú stránku èlánkov a jazykovú úpravu

Redakèná rada v zložení:  šéfredaktor- Mgr. Martin Korch    tajomník- Jana Sasková
èlenovia- Bc. Ján Kormúth, PhDr. Róbert Ochaba PhD., MPH

grafická úprava a tlaè:  Anton Chrvala-UNISERVIS, Smolenice, IÈO:30731569

Redakcia: Obecný úrad Horné Orešany

diska hygienického ani priestorového. A tak 
za pomoci viacerých èlenov výboru, 
fanúšikov a dobrovo¾níkov sa nám táto 
akcia úspešne podarila. Na rad prišiel 
automatický závlahový systém, ktorý stál 
ve¾a úsilia nielen všetkých èlenov výboru, 
ale aj mnoho ïalších dobrovo¾níkov, 
fanúšikov a živnostníkov, ktorí nám 
nemalou mierou napomohli k úspešnému 
dokonèeniu tohto diela, ktoré bude slúži�
a napomáha� našim futbalistom nieko¾ko 
desa�roèí k skvalitneniu hracej plochy.
· Ve¾kým pozitívom je napredovanie 
dorasteneckého mužstva, ktoré sa aj po 
neúspešnom vstupe do jesennej èasti 
pomalièky udomácòuje v piatej lige. 
Nemalou mierou k tomu prispieva aj nový 
tréner pán Viskupiè Martin, ktorý nahradil
p. Samuela Repu po jeho abdikácii. Aj im 
ïakujem za dobre odvedenú prácu.
· Ve¾kým prekvapením sú naši najmenší, 
ktorí nám dokazujú pod vedením trénera 
p.Malého Patrika a jeho asistentov, že 
poctivým tréningom sa dajú dosiahnu� 
ve¾ké úspechy. Potvrdzujú to aj divácke 
návštevy na ich zápasoch. Ve¾ké 
poïakovanie patrí všetkým hráèom, 
trénerom ale aj rodièom, ktorí vytvorili okolo 
nich dobrú partiu a všetci �ahajú za jeden 
povraz. Svojím prístupom môžu by� 
príkladom pre viacerých hráèov nielen 
dorastu ale aj  A - mužstva.
· Rok 2012 mal aj svoje negatíva, ktoré sa 
zaèali prejavova� najmä v druhej polovici 
roka. Výbor ich bude poèas zimy analyzova� 
a dôsledne pracova� na ich odstránení, 
nako¾ko mu záleží na tom, aby futbal v Hor-
ných Orešanoch a areál TJ propagoval 
našu obec len v pozitívnom svetle.

Èo doda� na záver: Blíži sa koniec roka
a preto by som chcel poïakova� všetkým 
hráèom trénerom, vedúcim mužstiev
a èlenom realizaèných tímov, hospodárovi, 
správcom areálu, fanúšikom, dobro-
vo¾níkom, riadite¾ke ZŠ , obecnému úradu
a starostovi, sponzorom a všetkým ¾uïom, 
ktorí sa akýmko¾vek spôsobom prièinili
o napredovanie a zve¾adenie našej TJ. 
Zároveò všetkým v mene celého výboru 
prajem pekné a nièím nerušené Vianoèné 
sviatky a š�astný Nový rok.

Marián Zachar - prezident TJ

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

Natália Gavendová, è. 277
Zuzana Mikleová, è. 587
Radana Mikleová, è. 587
Branislav Mikle, è. 587
Róbert Škreko, è. 550

Michala Šajbidorová, è. 584

8 obèanov sa z našej obci 
odhlásilo

Manželstvo uzavreli:

Daniela Sokolovská
Horné Orešany è. 130

a
Richard Mercel

Majcichov

¼ubomír Šajbidor
Horné Orešany è. 584

a
Michala Nižnanová

Leopoldov

Narodili sa:

Zorah Scottia Slobodová, è. 244
Miroslav Hilko, è. 128

Laura Ružarovská, è. 68

Zomreli:

Miroslava Antošíková, 53 r.

Pavol Bachratý, è. 817 

Evidencia obyvate¾ov Jubilanti

50 rokov

Mária Blažová
Jozef Brázdoviè

Anna Halenárová
Martin Matys

Elena Nováková
¼uboš Obúlaný

Anna Slobodová
Štefan Taliga

60 rokov

Vladimír Blažo
Ružena Blažová
Eva Chrvalová

Rudolf Kondrèek
Miloslav Krchnár
Mária Nováková

Dôležité telefónne èísla:

Porucha verejného 
vodovodu a kanalizácie:         

5966182

Porucha elektriny:                                                   
0800 111 567

Káblová televízia:                                                    
02/ 555 72594  590

Porucha plynu:                                                        
0850 111 127


