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Zmena cestovného poriadku
pre miestnu časť Majdánske

Po poslednej úprave cestovného poriadku si obyvatelia a najmä 
školopovinné deti z miestnej časti Majdánske určite všimli, že ich 
cesta autobusom s odchodom o 14.50 hod z Trnavy bola predĺžená 
o takmer polhodinový prestoj na zastávke „Píla". Tu museli čakať na 
prípoj od Smoleníc, ktorý ich odviezol domov. Na základe viacerých 
podnetov a špeciálne s ohľadom na bezpečnosť čakajúcich na 
zastávke, ktorá je umiestnená priamo v križovatke, sme spolu so 
starostom obce vyvolali rokovania s kompetentnými orgánmi VÚC 
Trnava i SAD Trnava a.s. v snahe tento nepriaznivý stav zmeniť. 
Naša predstava bola, aby spoj č. 207427/5 zachádzal až do miestnej 
časti Majdánske. V takomto prípade by cestujúci neboli nútení 
prestupovať. VÚC Trnava si však stanovil podmienku, aby sa pri 
náraste kilometrov pri prípadnom zachádzaní tohto autobusu 
skrátili iné spoje zachádzajúce do miestnej časti Majdánske, a to
o rovnaký počet kilometrov. Nasledovali viaceré konzultácie 
vychádzajúce tiež zo štatistík SAD Trnava a.s. o obsadenosti 
jednotlivých spojov. Po náročných avšak korektných spoločných 
rokovaniach s kompetentnými sa nám nakoniec podarilo 
dosiahnuť dohodu korešpondujúcu s našimi predstavami. 
Spoj č. 207427/5 s odchodom 14.50 hod z Trnavy bude teda počas 
pracovných dní zachádzať do m.č. Majdánske. Nutným ústupkom 
zo strany obce, ktorým podmieňovala VÚC Trnava túto zmenu,  bol 
súhlas, aby spoj č. 207419/85 (odchod 15.55 hod z Trnavy) a tiež 
spoj č. 207419/87 (odchod 20.20 hod z Trnavy) nezachádzali do 
tejto lokality, avšak výlučne iba počas nedele a sviatkov. V ostatné 
dni budú tieto spoje do m.č. Majdánske zachádzať bez zmeny 
pôvodného grafikonu. 
Veríme, že takto vyrokované úpravy  platné od 7. apríla 2014 budú 
na prospech obyvateľov m.č. Majdánske.

 Mgr. Ivan Greguš, hlavný kontrolór

Z komisie kultúry

Vážení čitatelia Hornoorešana, dovoľte, aby som sa vám touto 
formou prihovorila pár vetami. Ako členka kultúrnej komisie vás 
chcem pozvať na pár pripravovaných akcií, ktoré nás počas tohto 
roku čakajú a ktoré sme pre Vás pripravili. Ako každoročne 
začíname oslavou „Matiek“. Toto slávnostné podujatie sme 
naplánovali na druhú májovú nedeľu a to 11.5. 2014 v KD
v Horných Orešanoch o 16,00 hod. Srdečne Vás všetkých pozý-
vame a zároveň sa tešíme na krásny program našich ratolestí, ktoré 
pre nás mamičky, babičky a prababičky pripravia prekrásny 
program, v ktorom potešia nejedno srdiečko mamičiek. Ďalšou
s pripravovaných a naplánovaných akcií je znovu oslava a samo-
zrejme oslava našich deti a to MDD, ktorý každoročne poriadame. 
Toto podujatie sme naplánovali na 31.5. 2014 v areáli TJ Horné 
Orešany na 17,00 hod. Pripravený bude program pre naše deti,

Tohtoročná zima neposkytla zimné detské 
radovánky, ako sú sánkovačka, guľovačka a pre 
mnohých aj  milovníkov športu lyžovačka. Preto 
mnohí, ktorí milujú zimné športy, museli za týmito 
aktivitami cestovať do vyššie položených miest, či už 
Tatier alebo do zahraničia. Táto zima sa prejavila síce 
bez snehu, ale s poľadovicou, takže sme museli 
posýpať všetky miestne komunikácie, aby sme predišli 
rôznym úrazom občanov, ktoré sa v takýchto prípadoch 
vyskytujú veľmi často, niekedy aj s trvalými 
následkami.

Od začiatku roka sme začali v zmysle schváleného 
uznesenia OZ rekonštruovať interiér kultúrneho domu, 
čím chceme zlepšiť podmienky v našom kultúrnom 
stánku, ktorý by aj naďalej slúžil obci na rôzne kultúrne 
aktivity  poriadané obcou a občanom na rôzne oslavy, 
jubileá a pod. 

V týchto dňoch občania, ktorí nie sú napojení na 
verejnú kanalizáciu dostávajú domov “Výzvy” od 
Trnavskej vodárenskej spoločnosti (TAVOS), aby sa 
napojili na verejnú kanalizáciu vybudovanú v rámci 
projektu ISPA, spolufinancovanú s prostriedkov EÚ
a uzatvorili zmluvu o odvádzaní splaškových vôd. 
Súčasťou výzvy sú aj priložené dokumenty – žiadosť
o pripojenie na verejnú kanalizáciu, ako i Zmluva
o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní 
odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Žiadame 
vlastníkov nehnuteľností, aby svoju nehnuteľnosť 
napojili na verejnú kanalizáciu v obci do 30.6. 2014
a vyplnené doklady odovzdali na obecný urad v 
Horných Orešanoch, pracovníčke pani Petrovičovej.  
Napojením sa na kanalizačnú sieť si splníte všetky 
zákonné podmienky SR ako i  VZN obce o nakladaní 
odpadovými vodami na území obce Horné Orešany . 

V marci toho roku sa uskutočnilo výjazdové 
rokovanie vlády SR v Trnavskom kraji v budove KD 
Horné Orešany. O samostatnom priebehu rokovania 
Vás informujem v osobitnom článku. 

Záverom chcem poďakovať našim záhradkárom za 
krásnu kultúrnu akciu “Degustáciu vín”, ktorej sa viac 
zúčastňujú milovníci dobrých vín z okolitých obcí ako 
našej. Taktiež poďakovanie patrí OZ LOMOZ, ktorí 
pravidelne na jar vyčistia  okolie našej priehrady. 

Prišla jar a s ňou aj prvé jarné sviatky  “Veľká noc”. 
Všetkým prajem príjemné prežitie veľkonočných 
sviatkov, ženám mnoho jemných šibačov.
Po veľkonočných sviatkoch vás obecný urad Horné 
Orešany pozýva dňa 30. apríla 2014 na stavanie MÁJA. 
O čase Vás budeme informovať miestnym rozhlasom.

Bc. Ján Kormúth, starosta obce
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Dovoľte, aby som aj ja pridala zopár riadkov. Iste poniektorí viete, 
že v septembri, kedy sa pre naše deti  otvárajú školské brány, sa 
tento rok otvorili aj pre novú rodičovskú radu. Ako predsedníčka 
by som vás chcela v krátkosti poinformovať o akciách, ktoré sme 
pripravili a vďaka ktorým sme získali aj nejaké financie.
Ako prvých sme oslovili našich požiarnikov. V rámci ich akcie  
„prasacie hody“ sme ich požiadali o kúsok miesta venovaný 
výkresom  detí s požiarnou tematikou. Dovolili sme  si priložiť 
pokladničku pre dobrovoľný príspevok, vďaka ktorému sme 
vyzbierali  sumu 41,62 €.
Ďalej by som rada spomenula vianočnú akadémiu. Do vianočnej 
nálady nás vtiahli naše deti veľmi pekným a pestrým programom. 
Atmosféru zimného popoludnia sme sa rozhodli  spríjemniť  
predávaním vareného vínka a teplého čaju. Týmto nápadom sme 
pre deti vyzbierali 25,50 €. 
Po rokoch, sme si dovolili znovu zaviesť tradíciu školského plesu. 
Náš prvý reprezentačný ples rodičov a priateľov školy sa konal 
11.1. 2014 a týmto dátumom sme otvorili aj plesovú sezónu, čo 
nás aj veľmi teší. To, aký bol ples, musia posúdiť iní, ale čo sa týka 
nás, spokojnosť vysoko prevýšila naše očakávania. Vďaka vám 
všetkým do školskej pokladne pribudla suma 1485,-  €. Chceli by 
sme túto tradíciu zachovať a už teraz pripravujeme 2. 
reprezentačný ples, ktorý  bude 10.01. 2015.
Veselé obdobie fašiangov vyvrcholilo 14. februára, kedy boli 
všetky deti pozvané do kultúrneho domu na Valentínsky karneval.  
Kultúrny dom sa zmenil na miesto, kde bolo veľa pekných masiek, 
smiechu, súťaží a zábavy. Pre deti sme zabezpečili ceny v hodnote 
266,93 €.
V mene celej rodičovskej rady by som chcela vysloviť veľké 
ĎAKUJEM všetkým, ktorí  ochotne pomohli vlastnou prácou, 
darom, finančným príspevkom a v neposlednom rade svojou 
účasťou na jednotlivých podujatiach.
Finančný zisk z týchto podujatí bude využitý pre žiakov školy na  
zakúpenie knižných odmien, učebných pomôcok a tiež ako 
nemalý príspevok na plavecký výcvik pre žiakov 4. a 5. ročníka.
Na záver mojich riadkov by som chcela ešte  poďakovať  rodičom
v rodičovskej rade za spoluprácu  a podporu. Ďakujem!
                                                                                         

 Mária Pekarová, predsedníčka rodičovskej rady

Milí priatelia školy, rodičia a občania

znovu prídu medzi nás naši priatelia z policajných jednotiek, ale 
pripravujeme súťaže, do ktorých chceme zapojiť všetky deti od 
tých maličkých až po tie staršie ročníky. Samozrejme  každé dieťa 
bude odmenené a ponúkneme aj občerstvenie a dobrú zábavu. 
Príďte so svojimi ratolesťami medzi nás a oslávte s nimi spoločne 
ich sviatok. No o chvíľu budú prázdniny a čím začíname tradične 
Cestou k Vodníkovi a tak tomu bude aj tento rok. Toto podujatie, 
ktoré sa už stalo súčasťou našej dediny je naplánované na 5.7. 
2014. O čase a podrobných informáciách vás budeme včas 
informovať miestnym rozhlasom. Znovu si zasúťažíme, zatan-
cujeme a spoločne sa budeme tešiť na dva mesiace oddychu, 
ktoré budeme mať pred sebou. Takže ja by som sa s vami 
postupne rozlúčila a ešte raz vás všetkých srdečne pozvala na 
nami pripravované podujatia kultúrnej komisie, ktorá sa snaží vás 
každoročne pozvať medzi nás a s nami spoločne stráviť chvíle 
vášho voľného času, aby naše úsilie a snaha neboli zbytočné. 
Zároveň ako členka výboru miestneho spolku SČK v Horných 
Orešanoch pozývam všetkých členov na výročnú členskú 
schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 27.4.2014 (v nedeľu) o 16,00 
hod. v kultúrnom dome Horné Orešany. Srdečne vás pozývame.

                     Katarína Pagáčová/Uličná, členka KK a členka MO SČK

Čo sa nás dotýka a nenájdeme to v reklame

Vieme, že mesiac je k nám otočený iba jednou stranou. Tou, ktorá 

svieti. Tú temnú stranu nevidíme. Ale, hoci ju nevidíme, predsa 

existuje. Sme rovnakí ako mesiac. Nechceme pred druhými 

ukazovať, čo je v nás temné, teda čo nás bolí, trápi, čo nezvládam. 

Bojíme sa. Mali by nás radi, keby vedeli, čo si myslíme, čo 

prežívame? Snažíme sa zvládať situácie života. Ale čo robiť, keď do 

života príde niečo, čo nevládzeme zmeniť? Nečakaná choroba, 

smrť blízkeho, alkoholizmus či iná závislosť člena rodiny, nezvlád-

nutá povaha, neprijatie, podraz od človeka, ktorému sme 

dôverovali, depresie, vlastné zlyhanie a podobne. Človek stráca 

zmysel a chuť žiť, pretože mu padli životné plány.

Kríž je jednoducho realita plná zúfalých otázok. Prečo sa to muselo 

stať práva mne? Prečo zomrel ten, ktorého som miloval? Prečo, 

Bože? Veď som sa usiloval dobre žiť? Prečo necítim tvoju blízkosť

a oporu?...

Utrpenie je ako víchor, ktorý láme na strome haluze – tie, ktoré sú 

suché. Utrpenie preto očisťuje. Poukazuje, čo je v živote podstatné, 

čo má skutočnú hodnotu a čo je v živote iba pozlátka. Máme šancu 

poopraviť svoje priority a začať lepšie žiť. Jednoducho naše vzťahy 

sa ukážu v pravom svetle. Priatelia (iba) ostanú nablízku. Niektoré 

vzťahy sa prehĺbia a naučíme sa byť citlivejší a milosrdnejší vo 

vzťahu k iným. Tak či tak, život, každého z nás, tlačí do pokory. To je 

tá jediná a úzka cesta do neba.

Všetko, čo sa deje v našom živote, má nejaký zmysel. Objaviť zmysel 

v utrpení, je najdôležitejšia úloha, pred ktorú nás stavia život. Ak sa 

niečo nedá zmeniť, môžeme aspoň zmeniť svoj vnútorný postoj

k tomu.

Ako to prakticky zvládnuť? Ešte, že Boh je snami trpezlivý, a dúfam, 

že aj zopár ľudí. Treba na to trochu času. Vyrovnať sa s tým, čo 

nevládzeme zmeniť prebieha v niekoľkých stupňoch.

1. Odmietanie. Človek nechce vedieť pravdu. Zatvára oči pred 

skutočnosťou. „To nie je možné. Museli sa pomýliť.“ 

2. Hnev. „Prečo práve ja? Kto za to môže?“ Hnev, závisť, pocit krivdy. 

Dôležité je, aby ostatní ľudia to nebrali, hlavne tie slovné útoky, 

osobne. Je to len dôsledok životnej krízy. Potrebujeme 

pochopenie, aby sme sa posunuli ďalej.

3. Vyjednávanie. „Urobím čokoľvek, len aby mi bolo dobre.“ Aj 

všetky peniaze. Vtedy sa modlíme, robíme sľuby, hľadáme zázračný 

liek.

4. Depresia. „Nemá to zmysel. Je to moja vina.“ Je to najťažšia fáza. 

Človek sa môže utiahnuť do seba, prichádza smútok. Dostaneme sa 

z toho, keď budeme cítiť, že niekto stojí s nami, že na nás myslí.

5. Prijatie. Prichádza vnútorný pokoj, dokážeme sa usmievať. 

Najväčší handicap sa stáva najväčším triumfom. V tomto bode sa 

človek stáva osobnosťou. Kríza, utrpenie, môže človeka posunúť 

ďalej. Je to ale ťažká cesta, keď sa nám rúcajú plány, ilúzie a keď 

život nemáme pod kontrolou. Ale je to na druhej strane šanca 

objaviť niečo iné ako: modlitba, ticho, vernosť, prítomnosť 

blízkych, hlboké rozhovory, vďačnosť sa krásny okamžik...

A ďakujme za ľudí, ktorí nás sprevádzajú.

ThLic. Peter Šimko
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Výjazdové rokovanie vlády
 v KD Horné Orešany

Rokovania vlády SR prebiehajú z dôvodu, aby vláda mala 

informácie ohľadom školstva, hospodárstva, zdravotníctva, 

dopravy, kultúry, sociálnych služieb ako i rozvojových priorít

v rôznych regiónoch SR. Takéto výjazdové rokovania vlády

v Trnavskom kraji sa uskutočnilo v budove KD v Horných 

Orešanoch. Materiály na rokovanie vlády pripravoval Trnavský 

samosprávny kraj na čele s predsedom Tiborom Mikušom,

s podpredsedníčkou NR SR Renátou Zmajkovičovou a obcou 

Horné Orešany, starostom Jánom Kormúthom. Materiál na 

rokovanie predložil podpredseda vlády a minister financií SR Peter 

Kažimír. Samotné rokovanie otvoril a viedol premiér SR Róbert 

Fico za účasti jednotlivých rezortných ministrov a hostí:

podpredsedníčky NR SR Renáty Zmajkovičovej, poslancov NR SR: 

Mariána Kovačociho, Petra Náhlika, Ivana Vargu, Augustína 

Hambálka, predsedu TTSK Tibora Mikuša, primátora Trnavy 

Vladimíra Budka, víceprimátora Trnavy Bystríka Stanka, 

prednostu Okresného úradu v Trnave Vladimíra Krátkeho a sta-

rostov obcí: Karola Zachara, Anny Slovákovej a Jána Kormútha. 

Záverom chcem poďakovať podpredsedníčke NR SR pani 

Zmajkovičovej, že našej obci sa dostalo cti a dôvery, že rokovanie 

najvyššieho výkonného orgánu  SR, t. j. vlády SR bolo v obci Horné 

Orešany, ktoré sa zapíše do histórie našej obce. Taktiež chcem 

poďakovať všetkým pracovníkom obce, ktorí sa nemalou mierou 

podieľali na prípravách ako i samostatnom zasadnutí vlády SR.  

Bc. Ján Kormúth, starosta obce

foto Anton Chrvala

Z uznesenia vlády SR bolo uložené podpredsedovi vlády a mi-

nistrovi financií uvoľniť z rezervy vlády finančné prostriedky

v sume 2 050 000,- € na aktivity, zlepšujúcu sociálno ekonomickú 

oblasť v okrese Trnava a v Trnavskom samosprávnom kraji. Pre 

obec Horné Orešany bolo z uvedenej čiastky vyčlenených 150 

000,- € na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Ďalej pre obec 

bolo v uznesení: zabezpečiť prevod vlastníctva pozemkov pod 

cestou a súčasným náhradným premostením komunikácie, časť 

Majdánske z vlastníctva Slovenského pozemkového fondu, 

vyčlenením z parcely LV č. 1482 v KN-C, p. č. 1984/1 a par. č. 

1990/33 do vlastníctva obce Horné Orešany. Uvedené financie 

chceme efektívne využiť na zlepšenie miestnych komunikácií

a prevodom nehnuteľností zo Slovenského pozemkového fondu 

chceme v budúcnosti vybudovať most do m. č. Majdánske. 

Od februára do 5. marca 2014, kedy sa uskutočnilo rokovanie 

prebiehali v našom kultúrnom dome malé technické úpravy, kde 

obec v spolupráci s úradom vlády SR  podľa požiadaviek  protokolu 

bez väčších problémov zvládli všetky požiadavky a tak prispeli 

pokojnému rokovaniu vlády v našej obci. Mnohé médiá SR ako

i naši občania kritizovali obec, prečo sme uvedené rokovanie 

nepropagovali a nezabezpečili privítanie premiéra ako i členov 

vlády. Chcem Vás upozorniť, že rokovania vlády sú neverejné (bez 

prítomnosti verejnosti) a rokovania prebiehajú podľa presne 

stanovených podmienok.



4

SPRAVODAJCA  PRE  OBČANOV  HORNÝCH  OREŠIAN

Mužstvá umiestnené na deviatom až dvanástom mieste odohrajú 
5.4. 2014 kvalifikáciu o udržanie v 1.lige. Vzhľadom na zdravotné 
problémy hráčov nebolo v našich silách vybojovať lepšie umiest-
nenie.  Počet zostupujúcich mužstiev ovplyvní počet vypadajúcich 
mužstiev z Extraligy do našej súťaže.
Slovenský pohár mládeže /SPM/
Kategória : Dorastenci
Marcel Rábara
Stará Ľubovňa 29.03. 2014, počet hráčov 94, umiestnenie 13
Lukáš Krupanský
Bratislava 18.1. 2014, počet hráčov 94, umiestnenie 33
Stará Ľubovňa 29.03. 2014, počet hráčov 94, umiestnenie 21
Kategória: Mladší žiaci
Peter Varga
Vrútky 1.2. 2014, počet hráčov 107, umiestnenie 33
Považská Bystrica 12.04.2014, počet hráčov  ?, umiestnenie ?
Marcel s Lukášom splnili cieľ a prebojovali sa na záverečný turnaj 
„Majstrovstvá Slovenska“ v kategórii dorastencov. Turnaja sa 
zúčastní najlepších 32 hráčov na základe rebríčkového postavenia
z turnajov SPM. Turnaj sa uskutoční 3.- 4.5. 2014 v Bratislave.
Peter pre účasť  na M-SR pre najlepších 32 hráčov v kategórii mladší 
žiaci musí zabojovať na poslednom turnaji v Považskej Bystrici. 
Turnaj sa uskutoční  7.-8.6. 2014 vo Valalikoch.
OPEN TURNAJ BA/TT regiónu
Peter Varga
Mladší žiaci, Moravský Sv. Ján, 16.02. 2014, počet hráčov 42 , 
umiestnenie 5
Koniec roka 2013 opäť patril ST turnaju pre neregistrovaných 
hráčov z Horných Orešian. Bol to už šiesty ročník pod našou 
záštitou. Slušný počet účastníkov /40/ priniesol výbornú 
atmosféru, športového ducha a presvedčenie, že sa oplatí 
obetovať pre dobrú vec. Všetkým zúčastnením patrí poďakovanie 
za zdarný priebeh a tiež Obecnému úradu za poskytnutie KD. 
Konečné umiestnenie v jednotlivých kategóriách :
žiaci:  1. Benovič Martin, 2. Škrabák Filip, 3. Lisický Andrej, 4. Burian 
Oliver
muži: 1. Ďuratný Ľubomír, 2. Mikula Ján, 3. Svitek Milan, 4. 
Moravčík Marek

Ján Krupanský

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Polstrav Bystričany A

Interspead N. Zámky A

Druž. Hont. Trsťany A

STK Rybník A

ŠK ŠOG Nitra B

SK ST Feroma X Ba B

Ivanka pri Dunaji A

STK Maco TT A

STK PC T. Teplá A

STK Senec A

Elastic H. Orešany A

TJ Trnovec A

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

19

16

13

10

10

9

9

7

7

6

3

0

1

5

4

6

3

5

5

5

3

3

3

3

2

1

5

6

9

8

8

10

12

13

16

19

222:86

221:87

181:127

155:153

158:150

154:154

153:155

140:168

137:171

132:176

113:195

82:226

80

75

65

58

55

54

54

48

46

43

34

25

PORADIE ZÁPAS VÝHRY REMÍZY PREHRY SKÓRE BODY

Stolný tenis

 1. liga západ-záverečná tabuľka

MO JDS Horné Orešany

Vyhodnotenie plánu za rok 2013
Patrí k dobrým zvykom zhodnotiť výsledky práce za uplynulý rok, 
rok 2013. Musíme konštatovať, že nebol najhorší. Činnosť našej 
organizácie sme sa snažili rozvíjať podľa finančných možností. 
Výber organizácie sa schádzal priebežne podľa potreby. Počet 
členov za rok 2013 sme mali v našej evidencií v počte 123. 
Pripomíname tak ako po iné roky, že naša organizácia má 
pomerne veľa prestárlych členov, preto je ťažké organizovať akcie 
vzhľadom k vášmu veku. Pri príležitosti sviatku Ducha Svätého sa 
zúčastnili naši členovia svätej omše v Šaštíne v bazilike zasvätenej 
Panne Márií-Patronky Slovenska. Omša bola zasvätená pre 
zdravie vozičkárov a starších ľudí. Po skončení omše sme si urobili 
výlet do kráľovského mesta v Skalici s bohatou históriou. Navštívili 
sme tamojšie múzeum a dozvedeli sme sa o histórii tohto mesta.
V neskorom popoludní sme sa vrátili s chutnými trdelníkmi 
domov. V mesiaci Jún sme sa zúčastnili turistického zrazu ktorý sa 
poriadal v Horných Orešanoch. V mesiaci Júl sme sa zúčastnili 
športových hier vo Voderadoch. V mesiaci august 2013 sme 
poriadali zájazd na kúpanie do Dunajskej Stredy. Autobus bol 
naplnený do posledného miesta. Aj v tomto roku nám okresná 
jednota dôchodcov pridelila rekreácie ktoré boli zrealizované. 
Mesiac Október sa vyznačuje úctou k starším, ako po iné roky sa 
snažíme nachystať starostlivo aby sa naši členovia cítili čo 
najlepšie. Účasť členov bola bohatá tak ako po iné roky. Pri tomto 
posedení je samozrejmosťou naším jubilantom pogratulovať
a odmeniť ich malým darčekom. Časť našich akcií by sa nemohla 
uskutočniť bez pomoci obecného zastupiteľstva, preto touto 
cestou ďakujeme nášmu starostovi Jánovi Kormúthovi. 

Plán práce
Plán práce na rok 2014 sme pripravili podľa našich finančných 
možností.  Plán práce sme na rok 2014 tvorili a prispôsobili tak ako 
po iné roky k nášmu veku a hlavne podľa našich finančných 
možností. Plán práce sme rozdelili do jednotlivých kvartálov. To 
neznamená, že sa nebude meniť, môžeme ho počas roka 
doplňovať. V mesiaci Február sme už absolvovali priateľské 
posedenie v Bowlingmoteli u Královičových, ktoré si myslím bolo 
celkom úspešné. Akcie sa zúčastnilo 38 členov. V mesiaci Marec 
sme sa zúčastnili divadelného predstavenia. V uvedenom mesiaci 
sme sa zúčastnili aj zájazdu do Veľkého Medera na kúpanie, kde 
sme si veľmi oddýchli. V mesiaci Jún sa zúčastníme púte do Šaštína 
spojenej s iným programom. V tomto roku sa budú organizovať
v spolupráci s okresnou organizáciou športové hry a turistický 
pochod. V letných mesiacov budeme organizovať zájazdy na 
kúpanie spojené s relaxom. Mesiac október sa nesie v znamení 
mesiaca úcty k starším. Na tento sviatok sa pripravíme dôkladne
s bohatým občerstvením a kultúrnym programom. V mesiaci 
September sa pokúsime o zorganizovanie zájazdu o ktorom Vás 
budeme ešte informovať. V mesiaci November bude plánovaná 
návšteva divadla a turnaj v bowlingu. Budú doplňované i iné akcie 
na zorganizovanie jednoduchého a nie finančne náročného výletu 
o ktorom Vás budeme cestou miestneho rozhlasu informovať. 
Prajeme Vám veľa zdravia a duševnej pohody lebo len tak sa 
môžete s radosťou zúčastniť týchto akcii. 

                                                                                               
Boháčková Jana, Výbor Jednoty dôchodcov
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TJ Iskra

Po dlhšej odmlke sa opäť hlási k slovu futbal, 

ktorý ešte stále láka našich verných fanúšikov.

V decembri 2013 sa skončilo funkčné obdobie 

výboru TJ ISKRA, ktorý dostal na výročnej 

schôdzi podporu od svojich členov aj na ďalšie

dva roky. Na členskej schôdzi za bohatej účasti hráčov, fanúšikov, 

sponzorov, pozvaných hostí a členov rady klubu sme zhodnotili rok 

2013 z rôznych pohľadov. Vyjadrili sa hráči, fanúšikovia, členovia 

rady klubu i niektorí pozvaní hostia. Bolo to veľmi dôležité

z pohľadu ďalšieho fungovania našej „ISKRY“. Počas 30-

mesačného  pôsobenia nového výboru, ktorý vznikol po abdikácii 

bývalého prezidenta Ing. Zdenka Žaluda zhodnotil svoje pôso-

benie následovne: 

- z hľadiska hráčskeho, i napriek veľkým problémom dnešnej doby, 

ktorá podporuje odpor k športu ako takému, zastabilizoval všetky 

vekové kategórie (žiaci, dorast, A-mužstvo) a dokázal vytvoriť 

priestor k založeniu prípravky – tzv. pusiniek  vo veku od 5 do 11 

rokov, ktorá by mala začať aktívne pôsobiť od leta 2014 už súťažne.

- z hľadiska organizovania športových podujatí: zorganizoval zápas 

starých pánov Česko-Slovenska proti našim domácim, ktorý robí 

dobré meno nielen našej „ISKRE“, ale aj obci ktorú spoznali viacerí 

reprezentanti  starých pánov Česko-Slovenska, ktorí prechádzajúc 

našou obcou sa pravidelne zastavujú na obed či kávu v Bowling-

moteli, pozitívne  spomínajúc si na tento zápas a návštevu našej 

obce.

- začal organizovať medzinárodné turnaje prípraviek v kategórii 

U11, kde chce dať priestor našim najmenším ukázať svoj talent, 

schopnosti a porovnávať ich s konkurenciou ligových klubov nielen 

zo Slovenska, Česka ale aj iných štátov EU.

- znovu organizovanie osláv „TJ ISKRA“ v pravidelných 5/10-ročných 

intervaloch, nakoľko oslavy okrúhleho 80-výročia neboli 

zorganizované, čo zamrzelo viacerých verných fanúšikov

i bývalých funkcionárov.

- znovu organizovanie športových plesov, na ktorých sa stretávali 

všetci priatelia nielen futbalu ale aj športu ako takého.

Z hľadiska budovateľského:

- všetci dobre vieme, že investovanie do areálu a hracej plochy sa 

vždy odkladalo na vedľajšiu koľaj. No víziou nového vedenia bolo 

jednoznačne začať rekonštruovať areál TJ, samotnú budovu 

zvonku aj zvnútra a hracie plochy. Po 30-mesačnom úsilí môžeme 

konštatovať, že hlavne vďaka našim štedrým sponzorom, 

dobrovoľníkom, fanúšikom, hráčom a členom výboru naše úsilie 

nevyšlo nazmar.                               

Za bránou asfaltovej plochy vyrástol nový lapač lôpt a opravou 

prešiel  plot na ktorom sa vytvoril priestor pre prezentáciu našich 

sponzorov. Druhý lapač prešiel kompletnou rekonštrukciou. Nový 

vzhľad dostalo zábradlie okolo celej hlavnej hracej plochy. Pribudli 

aj nové striedačky spĺňajúce najvyššie európske kritéria. Najväčším 

prínosom hlavnej a vedľajšej hracej plochy pre našich futbalistov 

sú vybudovanie automatických závlahových systémov, ktoré 

dokážu zabezpečiť dostatok vlahy pre obe ihriská, čo bolo

v minulosti snom každého z nás. Samotná budova dostala nový šat 

zvonku ale aj zvnútra. Vo vnútri sme vybudovali novú  šatňu pre  

rozhodcov, prebudovali sme šatne pre hostí a miestnosť 

hospodára. V napredovaní našich hráčskych, budovateľských

a organizačných plánoch by sme chceli pokračovať aj v ďalšom 

funkčnom období – no referencie našich niektorých tzv. „fanúšikov, 

bývalých funkcionárov a niektorých spoluobčanov“ nás nútia sa 

vážne  zamyslieť – či to má význam v tomto trende pokračovať

a ďalej okrádať  svoje rodiny o čas strávený s nimi, peniaze a svoj 

voľný čas, nakoľko každá pozitívna zmena v areáli „TJ ISKRA“ 

okamžite vyvoláva negatívnu reakciu v rámci celej obce. A tak sa 

pýtame, čo tým títo ľudia myslia a chcú dosiahnuť? Hádzať polená 

pod nohy, ohovárať, osočovať a znevažovať prácu ľudí, dobrovoľ-

níkov a našich sponzorov. O tejto téme Vás budeme bližšie  

informovať  v najbližšom vydaní buletínu „TJ ISKRA“.

Súťaže sa už rozbehli, no počas zimnej prestávky abdikovali na 

svoje funkcie všetci traja tréneri. U žiakov to bol P. Malý, u dorastu 

M. Viskupič a u A-mužstva F. Hadviger. Všetkým srdečne ešte raz 

ďakujem za odvedenú prácu a prajem im veľa športových ale aj 

osobných úspechov.

Čo nás čaká :
- 31.05. 2014 Medzinárodný turnaj prípraviek v kategórii U11  

3.ročník 
- 01.06. 2014 Medzinárodný turnaj prípraviek v kategórii U11  

3.ročník
- 21.06. 2014 Oslavy 85.výročia „TJ ISKRA“
- 22.06. 2014 Oslavy 85.výročia „TJ ISKRA“ + zápas  H.Orešany 

muži – FC Spartak Trnava

Prezident TJ, M. Zachar

5 kolo

2. Slovenskej ligy v boxe (05.04.2014 Nitra)

Juraj Kovačič (BC H. Orešany) vs. Sebastián Čonka (BC Trnava)

kategória mladší žiaci do 32 kg.

Po vynikajúcom výkone Juraj podľahol skúsenejšiemu boxerovi na 

body 2:1. Súper výkonnostne neprevyšoval nášho boxera. 

Úvodné kolo patrilo trnavskému boxerovi, ktorý boxoval z ústupu, 

celý čas utekal, vyhýbal sa tvrdým boxerským výmenám a 

sporadicky kontroval prednou rukou. Tento štýl boja Jurajovi 

vôbec nesedel, pretože naháňanie súpera po ringu ho stálo veľa 

síl. V druhom kole sa sily vyrovnali a Juraj začal získavať prevahu 

nad súperom.

V treťom kole náš boxer v ringu dominoval. Kombináciou tvrdých 

úderov získaval body od rozhodcov na svoju stranu. Podľa 

nezaujatých divákov to bol vynikajúci súboj a nikto z prítomných si 

netrúfal odhadnúť výsledok tohto zápasu. A však konečný 

výsledok zápasu bol v neprospech nášho boxera, čo vôbec nevadí, 

pretože pokračujeme v tréningu a pripravujeme sa na ďalší zápas.

Video zo zápasu si môžete pozrieť na oficiálnej stránke našej obce

v sekcii šport záložka BC Horné Orešany.
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Evidencia obyvateľov

V prvom štvrťroku 
sa do našej obce prihlásili

Manželstvo uzavreli:

Narodili sa:

Zomreli: 

Miroslava Blahutová, č. 444
Zlatka Blahutová, č. 444
Miroslav Blahuta, č. 444

Natália Gavendová, č. 277
Peter Mesíček, č. 500
Jozef Očkay, č. 826

Martin Dvornák ml., č. 826
Ing. Alena Dvornáková, č. 826

Martin Dvornák st. č. 826
Peter Hlavatý, č. 828

Ing. Maroš Fedák, č. 814
Mgr. Karolína Fedáková, č. 814

Maroš Fedák ml., č. 814
Mário Antala,  č. 1

13 občanov sa z našej obce odhlásilo

Ján Záhradník, Horné Orešany 585
a

Adriana Macková, Malženice

Dominik Majcher, č. 774 (dec. 2013)
Alexandra Obúlaná, č. 165 (dec. 2013)

Martin Mrenica, č. 504 (dec. 2013)
Tomáš Denkoci, č. 85
Ema Nováková, č. 277

Dávid Branišovič, č. 480
Matias Nyustyin, č. 338

Ing. Branislav Štibraný, 50 r. 
(31.12. 2013)

Konštantín Cisár, 84 r.
(31.12. 2013)

Filoména Kosáková, 88 r.
Jozef Blažo, 69 r.

Mária Zvonárová, 85 r.
Helena Benkovičová, 54 r.

Ambróz Kormúth, 73 r.
Viliam Blažo, 72 r.

Štefan Hrozány, 51 r.
Alžbeta Hegerová, 79 r.
Justína Lošonská, 86 r. 

Jubilanti

50 rokov 

60 rokov

70 rokov

80 rokov

Ľudmila Kosáková
Štefan Polakovič
Jaroslav Púchly
Jozef Rábara

Viktor Malacký ( december 2013 )
Ing. Silvester Žák ( december 2013 )

Janka Brazdovičová
Marta Kubrichtová

Štefan Šajbidor
Jozef Uličný

Anton Žitňanský 

Vilma Blažová
Alžbeta Gregušová

Anna Hečková
Jozef Palkovič

Jarmila Zvonárová
Rudolf  Žalud 

Anna Cisárová
Ignác Greguš

90 rokov

Apolónia Benovičová
Margita Dedáčková

Harmonogram vývozu 
triedeného odpadu

( plasty, papier ) v obci 
na rok 2014
24.04. 2014
22.05. 2014
19.06. 2014
17.07. 2014
14.08. 2014
11.09. 2014
 09.10. 2014
 06.11. 2014
 04.12. 2014

Harmonogram vývozu 
komunálneho odpadu v obci

29.04. 2014
13.05. 2014
27.05. 2014
10.06. 2014
24.06. 2014
08.07. 2014
22.07. 2014
05.08. 2014
19.08. 2014
02.09. 2014
16.09. 2014
30.09. 2014
14.10. 2014
28.10. 2014
11.11. 2014
25.11. 2014
09.12. 2014
23.12. 2014

Dňa 28.4. 2014 sa uskutoční v obci Horné Orešany zber nebezpečných
a iných problémových odpadov z domácností. Odpad môžete vyložiť pred 
rodinné domy najneskôr do 7:00 hod. na zvyčajné zberové miesto tak, aby 

neprekážal chodcom ani premávke na ceste.

Zberať sa budú nasledovné druhy odpadov:

Elektroodpad (chladničky, pračky, počítače, televízory)
Batérie a akumulátory

Motorové, prevodové a mazacie oleje
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok (napr. z farieb)

Žiarivky
Opotrebované pneumatiky

OZNÁMENIE


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6

