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Vážení občania,
skončila sa zima, prichádza jar a s tým spojené jarné práce.
Začiatkom januára nám zima nadelila bohatú nádielku snehu,
s ktorou sme sa museli popasovať. Kalamita prekvapila nielen nás,
ale aj cestárov a vodičov. Museli sme zabezpečovať nepretržité
odhŕňanie snehu a tým vznikli pre obec i zvýšené finančné
náklady na údržbu. Odhŕňanie bolo zabezpečené po celej obci
a v m. č. Majdánske.
Teraz by som Vás chcela poinformovať o činnosti obce za I.Q.2015:
- Výberové konanie na kamerový systém – II. etapa, ktorý
bude nainštalovaný na obecnom úrade a v kultúrnom
dome
- Obec podala žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti
MF SR
- Na podnet Okresného úradu ŽP v Trnave, obec odstránila
4 divoké skládky v m. č. Majdánske
- Na základe povolenia boli odstránené gaštany na
cintoríne, ktoré boli veľmi nebezpečné a ohrozovali
občanov, najmä pomníky, ktoré boli v blízkej vzdialenosti
- Vyasfaltovali sme miestnu komunikáciu od potoka po
Domovinu
- Zabezpečili sme na Lázni, v športovom areáli a v m. č.
Majdánske 1200 litrové kontajnery na textil, papier a
sklo, ktoré sa budú vyvážať 1 x do mesiaca, prípadne
podľa potreby
- Zabezpečili sme v m. č. Majdánske – Romanov kút
veľkokapacitný kontajner uzamykateľný a uzatvárateľný
- Obec zabezpečuje projekt na realizáciu a rekonštrukciu
autobusovej zástavky pri predajni CBA
- Opravili sme osvetlenie v športovom areáli
- Zúčastnila som sa rokovania na VÚC za účelom
budovania cyklotrasy cez našu obec
Začalo sa obdobie jari. Niektorých ľudí síce trápi únava po
odchode bieleho snehu, no aj tak sa tešia, že lúky sa začínajú
zelenať, záhrady kvitnúť. Všetci občania chcú žiť v peknom
prostredí, preto sa snažme skrášľovať svoje okolie. Vyzývam
občanov, aby prispeli k ochrane životného prostredia a nezostali
ľahostajnými ani k miestam, ktoré sú v našej blízkosti a
nezakladali divoké skládky na verejných priestranstvách, pri
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potokoch a na cintoríne. Vážme si svoje okolie! Do čistenia
verejných priestranstiev sa zapojil i obecný úrad, ktorý zabezpečil
vrecia a kontajner. Čistenie sa uskutočnilo od obce smerom do
Trnavy, kde bolo nazberaných 35 vriec s obsahom plastových fliaš,
skla a plastov.
Do čistenia našej obce sa zapojili i Občianske združenie LOMOZ,
ktoré čistilo okolie priehrady, Všivavca a pri potoku smerom na
Dolné Orešany. Touto cestou by som chcela poďakovať všetkým
členom OZ LOMOZ za ich statočnú prácu, ktorú vynakladajú pre
prospech a skrášlenie našej obce.
Vážení občania, v rámci projektu o ochranu životného prostredia,
do ktorého je zapojená naša obec a ZŠsMŠ Vám chcem ponúknuť
zber použitého rastlinného oleja z domácností. Niekto ho
vyhadzuje spolu so zmiešaným odpadom, iný ho vylieva do
umývadla, či toalety, v dôsledku čoho prichádza k upchávaniu
verejnej kanalizácie a výrazne páchne. Použitý rastlinný olej vyliaty
do kanalizácie môže vážne narušiť aj biologické čistenie v čističkách
odpadových vôd. Obecný úrad Vám preto chce poskytnúť
v spolupráci s firmou MARINOL Trnava dodanie 5 litrových žltých
kanistrov označených etiketou na zber tohto oleja. Zapojiť sa môže
každá domácnosť a tieto kanistre si budete môcť vyzdvihnúť na
obecnom úrade bezplatne.
Vážení občania, obec je zo zákona povinná vypracovať dokument
„Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horné Orešany
( PHSR ) s výhľadom na roky 2015 – 2020“ .
PHSR je strategický dokument, ktorý na základe analýzy
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho
strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie
vízie ďalšieho smerovania rozvoja obce. Touto cestou prosíme
občanov, o spoluprácu pri vyplňovaní formulára, ktorý bude slúžiť
na získanie informácií pre spracovanie PHSR obce Horné Orešany.
Tento formulár nájdete na web stránke obce a vyplnený zašlite na
emailovú adresu obce: ocuhoresany@stonline.sk
Vážení občania, Obecný úrad Horné Orešany a komisia kultúry a
športu Vás pozýva na oslavu Dňa matiek, ktorá sa uskutoční dňa 10.
mája v kultúrnom dome.
Za nami sú veľkonočné sviatky a dúfam, že ste ich prežili v rodinnej
pohode a v zameraní sa na ich podstatu.
Jarmila Petrovičová, starostka obce
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KAUZA VIERA

NÁUČNÉ TABULE
beh na dlhé trate dospel do finále
Vytvorenie náučných tabúľ bolo jedným zo základných cieľov
občianskeho združenia LOMOZ už pri jeho zakladaní v roku 2009.
Na konci minulého roka sa nám podarilo dotiahnuť ho do finále
a päť náučných tabúľ už úspešne stojí v centre obce. Môžete na
nich nájsť mapu s vyznačenými zaujímavými a historicky
významnými miestami v obci, históriu obce, jej kultúru a zvyky,
históriu a súčasnosť športu a prírodné pomery.
Cesta to nebola ľahká, keďže popri akciách, ktoré poriadame a pri

Niektorí vravia, že to znamená veriť v niečo, čo niekto chce, aby
bolo pravdou, no nie je to ešte dokázané. Iní hovoria, že veria iba
v to, čo vidia a môžu sa dotknúť. Pre iných viera je tajomstvo, ktoré
sa nedá vysvetliť a ktoré treba jednoducho akceptovať.
Je smutné, že príliš mnoho ľudí zdieľa takýto okyptený a neprimeraný názor na vieru. A nesprávna definícia viery vedie
k chabým skúsenostiam s vierou, a tým aj k oslabenej dôvere
v Pána a k odlúčeniu sa od neho.
Viera neznamená veriť v nejakú neznámu záhadu. Neznamená
skok naslepo ani výlučnú dôveru v to, čo cítim a čoho sa môžem
dotknúť – v niečo, čo je obmedzené iba týmto svetom.
Definíciu viery nachádzame v Písme Svätom: Viera je základom
toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme (Hebr 11,1).
Znamená to uveriť, že Boh existuje a „že odmeňuje tých, čo ho
hľadajú“ (Hebr. 11,6).
Grécke slovo „pistis“, ktoré prekladáme ako „viera“, je vo svojej
podstate oveľa výstižnejšie – znamená „byť dôveryhodný“. Môže
byť niekto dôveryhodný a pritom neexistovať? Môže byť niekto
dôveryhodný, ak neveríme, že to, čo povie, je pravda?
Naša viera nerobí Boha skutočnejším. Naša viera je odpoveďou
pravému a živému Bohu, ktorý sa nám dal spoznať skrze svojho
Syna. Cirkev nikdy nepovie: „Skoč vo viere do tmy“; vždy skôr
pozýva, aby sme „vstupovali do svetla“.
Poznali sme či poznáme ľudí, o ktorých by sme mohli povedať, že
boli alebo sú ľuďmi viery? Ide o tých, ktorí dennodenne vkladajú
svoju nádej do Pána a on ich odmieňa silou, múdrosťou a láskou.
Sú to ľudia, ktorí odovzdávajú všetky svoje sily službe. Robia to nie
za peniaze ani pre slávu či moc. Robia to pre Božiu slávu a pre
dobro blížnych. Preto aj ich odchod zo sveta je pokojný a ich dielo
ostáva medzi nami a v nás doteraz.
Poznáme staré overené príslovie: Bez Božieho požehnania márne
naše ľudské namáhania. Čas vždy odhalí to, ako sme pracovali
a žili. Aj keď, bohužiaľ, človek často dostane ocenenie až po smrti.
Čas vždy odhalí to, či sme iba pracovali, alebo aj dobre pracovali. Či
sme iba žili alebo aj dobre žili.
Nech spomienka na tých, ktorí žili z viery, nás posilní, aby sme
nedali znechutiť nikým, ničím, ani sebou samým, teda aby
v našom srdci ostalo niečo mäkké a nech dá nám silu vytrvať
v dobrom až do konca.
ThLic. Peter Šimko

ktorých vypomáhame sme sa k samotnému osadeniu tabúľ dostali
až po šiestich rokoch, dňa 29. 11. 2014.
Celý projekt by sa dal rozdeliť do troch častí. Na začiatku bolo
potrebné zohnať nemalú finančnú čiastku. Aj touto cestou sa vám
chceme poďakovať za vaše 2%. Na drevené konštrukcie, striešky,
konzoly a samotné tabule bolo celkovo potrebných takmer 2 000
EUR. Samozrejme, musíme k tomu prirátať stovky hodín prác
členov združenia, ktorí sa na príprave a realizácii tabúľ podieľali.
V prvom rade bolo treba vytvoriť a skompletizovať obsah a grafické
spracovanie tabúľ, následne zabetónovať konštrukcie a osadiť
plastovo-hliníkové tabule potlačené textom a obrázkami.
V dnešnej dobe je už samozrejmosťou aj webstránka. Celý a trochu
rozšírený obsah tabúľ s doplnenými viacerými obrázkami je možné
nájsť na adrese www.lomoz.sk/tabule.
Dúfame že sa vám, a rovnako aj turistom, tabule páčia a dozviete sa
z nich o obci a jej okolí veľa zaujímavých informácií.
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STOLNÝ TENIS

Bežecký klub Viktoria Horné Orešany
Vás srdečne pozýva na 35.ročník behu
C e z h o r n o o r e š a n s ké v r š k y memoriál Františka Hečka, ktorý sa
bude konať 27.6. 2015 v sobotu so
štartom na štadióne TJ Iskra.
Podujatie odštartujú o 15:45 hod.
žiacke kategórie a štart hlavných kategórií je naplánovaný
o 17:00 hod. Súčasťou programu bude aj 9.ročník súťaže
v preťahovaní lanom družstiev Strongmen. Celým športovým
podujatím Vás bude sprevádzať výborný moderátor Peter Mano
Tomič. Aj tento rok organizátori z BK Viktoria očakávajú kvalitnú
účasť pretekárov zo všetkých kútov Slovenska ale aj Čiech. Medzi
prvými online zaprezentovanými je aj spoluzakladateľ tohto
behu Jarko Lieskovský.
Srdečne pozývame všetkých, aby prišli či už behať, alebo
povzbudiť svojich známych, kamarátov, rodinných príslušníkov
a spríjemniť si tak sobotné popoludnie. Podrobnejšie informácie
o podujatí nájdete na webovej stránke klubu www.bkviktoria.sk.
Zároveň by sme chceli poďakovať všetkým, ktorý sa zúčastnili na
plese BK Viktoria, pretože výťažok z tohto plesu bude použitý na
organizáciu behu, a preto hlavne vďaka Vám môžeme Hornoorešanské vŕšky zrealizovať.Srdečne ďakujeme!
A ešte zopár informácii z kuchyne klubu:
Bežecká sezóna je v plnom prúde a „kanárici“ opäť robia radosť
a dobré meno na behoch v širokom okolí. Aj tento rok sa členovia
BK Viktórie zúčastňujú mnohých pretekov zaradených do
Moravsko-slovenskej bežeckej ligy. V priebežnom poradí je
Paulína Branišovičová na čele v kategórii juniorky, Lucia Blažová je
v kategórii ženy do 35 r. na 2. mieste a Vladislav Blažo v kategórii
muži nad 40r. na 3. mieste. Veľmi pekné výsledky hneď v úvode
sezóny.
Nadchádzajúca sezóna je spojená s výzvami a asi najväčšou je pre
klub vytrvalostný štafetový beh od Tatier k Dunaju, ktorý sme
prvý krát absolvovali minulý rok a umiestnili sme sa na 64. mieste
z celkového počtu 154 štafiet. Na štart v Jasnej pod Chopkom sa
postaví 12 členov našej štafety a absolvuje trať dlhú 345 km
rozdelenú na 36 úsekov. Beží sa non-stop, aj v noci, čo je pre
bežcov veľmi náročné. Naším cieľom je absolvovať tento pretek
bez ujmy na zdraví a dobehnúť spoločne v čo najlepšom čase do
cieľa v Bratislave.
Ako dopadol 35.ročník hornoorešanských vŕškov, memoriál
Františka Hečka a ďalšie aktuality z klubui Vám prinesieme
v ďalšom čísle Hornoorešana.
A na záver ešte jedna pozitívna vec. Nedá mi, aby som sa
neprihovoril a nepovzbudil tých, ktorí si obúvajú večer tenisky
a vyrážajú na svoje zdravotné kilometre. Osobne ma to veľmi teší,
že beh už dnes nie je len pre čudákov...Vidno to aj v uliciach
Horných Orešian, že beh sa stáva čoraz viac súčasťou nášho
života. Dnes už je naozaj dokázané, že pravidelným rekreačným
behom sa človek zbavuje nielen prebytočných tukov, ako si mnohí
myslia, ale zbavuje nás aj každodenného stresu, ktorý na nás
útočí zo všetkých strán. A aby bol ten pôžitok z behu väčší,
pokojne sa nebojte pristaviť kanárikov a poradiť sa s nimi, či už
ohľadne výberu správnej obuvi, samotného štýlu behania,
optimálneho počtu kilometrov a tak ďalej. Určite vám radi
poradíme aby váš beh bol pre vás ten správny relax.
Vladislav Blažo ,BK Viktoria

V II. lige mužov máme za sebou 20 zápasov. Jesennú časť sme
ukončili remízou 9:9 s Veľkými Uľanmi a výhrou v Piešťanoch 13:5.
Bodovo spomeniem výborný zápas v Piešťanoch, kde Braňo
Mišelnický robil plný počet 4.5 bodov, Lukáš 3.5 a ukázal formu aj
Igor s 2.5 bodmi. Tým sme po 11.kolách, čo znamená polovica
súťaže, skončili na pohodlnom 8. mieste, len 8 bodov od tímu
MSTK Leopoldov, ktorý bol na 2. mieste. Keďže za výhru sú 4 body,
tak 2-3 vyhraté zápasy nás mohli posunúť oveľa vyššie.
Odvetnú časť sme začali s 3 najvyššie postavenými mužstvami a to
Vydrany, Gabčíkovo, Leopoldov. Smolu sme mali hlavne s
Gabčíkovom /vtedy na 2.mieste/ pri prehre 10:8. Tu je vidieť veľkú
vyrovnanosť v 2.lige. Body sme nazbierali vo Veľkej Mači a to
remízou 9:9, tu bol s 3.5 bodmi najlepším hráčom Lukáš.
Premotivovanosť sme pocítili pri prehre so Špačincami 10:8 /Braňo
3.5, Lukáš 3.5/, no vynahradili sme si to v Skalici, kde sme vo veľmi
bojovno-taktickom zápase vyhrali 10:8 / najlepší hrači Braňo 4.5,
Lukáš 3.5/. Súťaž má ešte zostávajúce 3.kolá a čakajú nás zápasy so
Sládkovičovom, Veľkými Uľanmi a Piešťanmi. Cieľom sú 2 výhry,
ktoré by nás dostali na pekné 8. miesto.
Tabuľka - II. liga mužov :
Por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mužstvo
SK Vydrany "B"
ŠKST Gabčíkovo
MSTK Leopoldov
Trhová Hradská
STO Veľké Úľany
Gasto Galanta ”C”
Slavoj Sládkovičovo
STK Veľká Mača
OSTK Špačince
Elastik Trnava-H.Orešany B
MTJ Piešťany-Moravany
Sokol Skalica

Z
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

V
17
13
13
9
8
8
7
7
5
5
5
3

R
0
2
2
1
2
2
4
3
4
3
1
4

P
2
4
4
9
9
9
8
9
10
11
13
12

+ 240 : 102
204 : 138
214 : 128
175 : 167
165 : 177
154 : 188
171 : 171
168 : 174
138 : 204
134 : 208
146 : 196
143 : 199

B
70
60
60
47
45
45
44
43
38
37
35
31

Výsledky z turnajov našej mládeže :
Slovenský pohár mládeže /SPM/
Lukáš Krupanský
–Kežmarok, kat. dorast, 10.1.2015, počet hráčov 104,
umiestnenie 21
Peter Varga
–TJ Vrútky, kat. ml. žiaci, 18.1.2015, poč. hráčov 102,
umiestnenie 25
Tretí turnaj SPM v Kežmarku v kategórii dorastu bol termínovo
ihneď po Vianočných sviatkoch, kedy sme vynechali s chlapcami
skoro 2 týždne tréningu a bolo to poznať. Lukáš mal 2 zápasy
s prehrou 3:2, ktoré ak by vyhral, skončí najhoršie 16. No
postavenie v najlepšej 16-tke Slovenska si aj naďalej udržal. Peter
na druhom SPM v päťčlennej skupine postúpil do hlavného pavúka
bez jedinej prehry , stratil len jeden set! V pavúku vyhral suverénne
ďalší zápas a až o postup do najlepšej 20-tky hráčov zaznamenal
veľmi tesnú prehru. Ak popracujeme na väčšej sebadôvere
a povzbudení, výsledky sa dostavia. Treba skutočne poznamenať,
3
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že sa jedná o turnaje najvyššieho kalibru v SR v stolnom tenise
v jednotlivých kategóriách. Predstavte si koľko je mládeže, aké
veľké množstvo hráva stolný tenis a na tieto turnaje prídu len tí
najlepší!!!
Regionálne bodovacie turnaje mládeže Bratislava-Trnava
/R-BTM/
3. bodovací turnaj :
Lukáš Krupanský
– Spoje Bratislava, kat. dorast, 22.02.2015, poč. hráčov 35,
umiestnenie 1
Peter Varga
– Spoje Bratislava, kat. ml. žiaci, 22.02.2015, poč. Hráčov 41
umiestnenie 9
Potvrdením výborných výsledkov bol 3. bodovací turnaj R – BTM
v Bratislave, kde pri celkovej účasti 98 hráčov Lukáš opäť vyhral
kategóriu dorastencov a Peter po zranení ruky uhral krásne
9. miesto v kategórii mladších žiakov. Turnaja sa zúčastnujú hráči
z miest ako Bratislava, Malacky, Holíč, Pezinok atď., kde zázemie,
možnosti sparingov, konkurencie sú na neporovnateľnej úrovni.

DETSKÁ MINIBETÓNOVAČKA

Po úspešnej organizácii turnajov pre dospelých hráčov sa nadšenci
rekreačného stolného tenisu Elitní neregistrovaní stolnotenisoví
hráči v spolupráci s STK Elastik a OÚ Horné Orešany rozhodli
zorganizovať stolnotenisový turnaj aj pre deti a mládež. Turnaj bol
otvorený aj pre hráčov z iných obcí, pozvanie prijali deti z Nového
Mesta nad Váhom, Budmeríc, Smoleníc, Lošonca a Kľačian.
Organizátorov potešila sympatická účasť – spolu sa prihlásilo 23
detí. Súťažilo sa v dvoch kategóriách - deti od 6 do 12 rokov a
mládež od 13 do 18 rokov. Každá kategória hrala v jednej skupine
systémom každý s každým. Systém umožnil deťom aby si všetci
dostatočne zahrali, každý musel odohrať 11 zápasov. Po piatich
hodinách vzišli nasledovní víťazi:

Majstrovstvá Bratislavsko – Trnavského regiónu 2014/2015
Lukáš Krupanský
– Spoje Bratislava, kat. dorast, 21.03.2015, poč. hráčov 30,
umiestnenie 3
Peter Varga
– Spoje Bratislava, kat. ml. žiaci, 22.02.2015, poč. Hráčov 35,
umiestnenie 5

Kategória deti od 6 do 12 rokov:
Vrcholom turnajov BA/TT regiónu boli Majstrovstvá BA/TT
regiónu pre tento rok. Pred samotným začiatkom turnaja vyhlásili
najlepších hráčov za všetky 3 doterajšie turnaje. Víťazom kategórii dorastu bol Lukáš. V nabitej hale plnej hráčov, rodičov
a športovcov to bola opäť pekná reklama pre našu obec Horné
Orešany. V samotnom turnaji Lukáš o postup do finále podľahol
Bartalovi /Holíč/ najtesnejšie 3:2 a nakoniec obsadil tretie miesto.
Peter podal svoj najlepší výkon na týchto turnajoch. V základnej
skupine ani v ďalších zápasoch nestratil ani set, až o postup do
semifinále prehral s Fusekom /Malacky/.
Okrem športových výsledkov získavajú aj veľa nových známych, čo
sa im môže v budúcnosti vyplatiť. Chlapcom môžeme len
pogratulovať a držať palce, aby tento šport bol pre nich potešením
a relaxom zároveň.
Ján Krupanský

1.

miesto - Malíšek Timotej (Horné Orešany) - 2004

2.

miesto - Pastorková Nastasia (Nové Mesto nad
Váhom) – 2005

3.

miesto – Malacký Oliver (Horné Orešany) - 2004

Kategória mládež od 13 do 18 rokov:
1.

miesto - Škrabák Filip (Lošonec) - 2002

2.

miesto - Černý David (Kľačany) – 2002

3.

miesto - Velich Martin (Lošonec) - 1998

Vidno, že nielen dospelí ale i deti majú blízko k stolnému tenisu.
Dôležité však neboli víťazstvá, ale ich samotná radosť z hry. Deti si
mohli na vlastnej koži zažiť ozajstnú turnajovú atmosféru, ktorú
podaktorí okúsili po prvýkrát. Ja len verím, že tento krásny šport
bude baviť mladých hráčov naďalej a že sa o rok stretneme znovu.
Ešte raz všetkým zúčastneným ďakujem!
Malíšek Drahomír
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A-mužstvo sa nachádza v podobnej situácii ako dorast, a tiež sa mu
záchranárske práce nevyhnú. Počas zimnej prestávky využívali
muži na prípravu domáce prostredie, areál TJ a tréningové
priestory našich boxeristov ( patrí vám veľká vďaka za možnosť
využívať vaše zariadenie). Na záver prípravy absolvovali
sústredenie v Brezovej pod Bradlom. Mužstvo opustili Rastislav
Malacký a Štefan Kondrček, ktorým aj touto cestou ďakujeme za
odvedené výkony v drese TJ ISKRA.
Muži sa aktuálne nachádzajú na trinástej priečke tabuľky. Počas
jari získali len tri body za domácu výhru s Borským Mikulášom.
Tréner Kováč konštatuje: „Hrajú tí čo chcú hrať. Káder je celkom
široký, no kvôli maródkam a pracovným povinnostiam sme ešte
nehrali v kompletnom zložení. Pomaly zapracovávame chlapcov z
dorastu, ktorí majú vybavený striedavý štart. Mužstvo sa nedá
vybudovať za pól sezóny, takže tento rok treba zachrániť piatu ligu
a budúcu sezónu budeme vedieť na čo máme. Chcel by som ešte
povedať, že ma mrzia výroky niektorých fanúšikov, ktorí svojimi
pokrikmi škodia našim chlapcom, namiesto toho, aby ich
povzbudili. Myslím, že slovo fanúšik je odvodené od slova fandiť“. K
uvedenému pripájame aj aktuálnu tabuľku.

FUTBAL
Odvetná časť futbalovej sezóny
2014/2015 je v plnom prúde, a tak sa poďme bližšie pozrieť, ako
sa darí naším jednotlivým oddielom.
Žiakov aj po zimnej prestávke naďalej vedie Tomáš Ostrihoň.
Chlapci chodia na tréningy v hojnom počte a ich prístup je na
vysokej úrovni. Napriek tomu odohrali posledné dva zápasy len
desiati. Na vine bola veľká maródka. Herný prejav je na slušnej
úrovni, je na ňom cítiť rukopis trénera. V tabuľke sa žiaci
nachádzajú na deviatom mieste, čo je na nováčika v tejto súťaži
veľmi dobré. Náročnejšia však bude budúca sezóna, nakoľko
väčšina z chlapcov a dievčat prejde do dorasteneckej kategórie.
Touto cestou by sme ešte chceli poďakovať p. Královičovi, ktorý
nám umožnil spraviť víkendové minisústredenie.
Žiaci - OM:
Z
V
R
P
Skóre Body
1 Kopánka Trnava 17
15
0
2
105:24 45
2 Zavar
18
14
2
2
87:12 44
3 Suchá n/P
18
12
3
3
95:37 39
4 Krakovany
17
11
4
2
57:21 37
5 Modranka
18
11
0
7
43:18 33
6 Zeleneč
18
9
2
7
57:37 29
7 Leopoldov
18
8
2
8
47:50 26
8 Boleráz
18
7
2
9
38:71 23
9 Horné Orešany 18
6
2
10
43:35 20
10 Trakovice
18
6
1
11
42:52 19
11 Dolná Krupá
18
5
3
10
32:46 18
12 Veľké Kostoľany 18
5
3
10
40:61 18
13 Dubovany
16
2
2
12
21:91 8
14 Kátlovce
18
0
0
18
6:158 0

Muži: 5. liga – západ
Z
20
20
21
20
21
21
20
21
21
21
20
21

V
16
15
13
12
11
9
9
9
8
8
6
4

R
3
4
3
4
6
3
3
3
2
2
5
5

P
1
1
5
4
4
9
8
9
11
11
9
12

Skóre
78 : 19
55 : 12
56 : 23
35 : 16
54 : 42
38 : 33
37 : 34
31 : 34
29 : 36
40 : 50
25 : 30
26 : 62

Body
51
49
42
40
39
30
30
30
26
26
23
17

13 Horné Orešany

20

4

3

13

23 : 58

15

14 Krakovany

21

3

2

16

22 : 60

11

15 Borský Mikuláš

20

2

2

16

24 : 64

8(-3)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

V doraste je situácia trochu odlišná. Chlapci sú na štrnástom
mieste tabuľky, a tak sa budú snažiť zachrániť piatu ligu pre
Orešany. Sedem jarných kôl im prinieslo šesť bodov za výhry so
Suchou nad Parnou a Trebaticami. Dorastencom nemožno
vytknúť snahu, no veľkým problémom je premieňanie šancí.
Napriek tomu je cítiť herné zlepšenie oproti jeseni. Kostra
mužstva je kvalitná, treba len doplniť úzky káder. Veľkým
prísľubom sú chlapci, ktorí budú tento rok končiť u žiakov. Za
účelom zlepšenia výkonnosti dorastencov pomáha Dušanovi
Blažovi s tréningovými jednotkami aj Jozef Mišo. Verme, že jeho
medzinárodné skúsenosti prinesú svoje ovocie.
Dorast: 5. liga - západ
Z V R P Skóre
Body
1 Kúty
20 18 2 0
82 : 15
56
2 Gbely
20 17 1 2
78 : 21
52
3 Moravský Svätý Ján
21 14 2 5
75 : 33
44
4 Rohov
20 12 4 4
61 : 26
40
5 Mokrý Háj
20 11 2 7
42 : 38
35
6 Suchá nad Parnou
20 10 4 6
58 : 42
34
7 Slovan Šaštín-Stráže 20 11 1 8
48 : 37
34
8 Kátlovce
20 8 2 10 29 : 47
26
9 Dubovany
21 7 4 10 29 : 37
25
10 Smolenice
21 6 5 10 55 : 57
23
11 Dechtice
20 4 3 13 27 : 55
15
12 Trakovice
20 4 3 13 26 : 81
15
13 Chtelnica
21 2 7 12 33 : 72
13
14 Horné Orešany
20 4 1 15 38 : 80
13
15 Jablonica
20 3 1 16 19 : 59
10
16 Dolný Lopašov (odst.) 0 0 0 0
0:0
0

Malženice
Trebatice
Zvončín
Hlohovec
Spartak Šaštín-Stráže
Križovany
Gbely
Oreské
Mokrý Háj
Moravský Svätý Ján
Veľké Kostoľany
Slovan Šaštín-Stráže

Športu zdar!!!
Ing. František Benovič
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ŠTATISTIKY

JUBILANTI

V prvom štvrťroku sa do našej

50 rokov
Ľubica Benovičová
Mgr. Libor Blažo
Pavel Cmero
Dagmar Krutá
Pavol Krutý
Kvetoslava Malovcová
Štefánia Mesíčková

obce prihlásili:
Ivan Zelenka, č. 538
Iveta Zelenková, č. 538
21 občanov sa z našej obci
odhlásilo

Manželstvo uzavreli:
Matúš Polák, Buková a
Zuzana Korchová, Horné Orešany

Ivan Tóth, Horné Orešany a
Oľga Slobodová, Horné Orešany

Narodili sa:
Michal Kráľovič, H.O. č. 583

60 rokov
Jozefína Benovičová
Alexander Boháček
Božena Hubáčková
Pavol Koritár
Ján Muráň
Mgr. Marta Rímešová
Ing. Ján Škulec
70 rokov
Emil Benovič
Karolína Číšková
Melánia Galgóciová
Marta Štibrányová
Jozef Zvonár

Miroslav Medvecký, H.O. č. 805
Rebeka Kováčová,H.O. č. 296

90 rokov
Regina Danišovičová

26. ročník

Výstava vín

V našej obci sa začiatkom roka už tradične schádzajú priatelia vinári
zo širokého okolia. V marci sa uskutočnia 26. Výstava vín
v Horných Orešanoch. Organizátori výstavy sa snažia o zachovanie
dedičstva v pestovaní hrozna, výrobe vína a kultúry jeho
konzumovania. Našim úsilím je zhodnotenie a porovnanie vín so
susednými regiónmi, poskytnúť milovníkom vína potešenie
z číreho vzhľadu, nádhernej farby, omamnej vône a neopakovateľnej chuti kráľovského nápoja, v ktorom sa ukrýva um a práca
vinohradníka i vinára, sila slnka i žičlivosť zeme a v neposlednom
rade cieľom je aj výmena skúseností medzi odbornou a laickou
verejnosťou. V tomto roku nám vinári predstavili 508 vzoriek
bielych, červených, ružových a ovocných vín. Vína hodnotilo 60
degustátorov.
Ocenenie získali:
Šampión bielych vín – Víno Sýkora, Čejkovice (Česká republika), za
odrodu Hibernal
Šampión červených vín – VillaVino Rača, a.s. Bratislava, za odrodu
Frankovka modrá
Šampión ružových vín – Víno Kanich, Vinosady, za odrodu André.

Petra Vavrová, H.O. č. 585
Oskar Škvarka, H.O. č. 324
Katarína Kočíšková, H.O. č. 519
Bibiana Remenárová, H.O. č. 592

Už tradične sa oceňujú aj hornoorešianski vinári, cenu – Najlepšie
Orešanské biele dostal Héger Marián za odrodu Sauvignon a Cenu
starostky obce - Najlepšie Orešanské červené dostal Cisár Gabriel.
Oceneným vinárom gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a všetkým vystavovateľom želáme veľa chuti do ďalšej práce.

Michaela Drahošová, H.O. č. 409
Ing. Marko Novák, CSc.

Eliška Oravcová, H.O. č. 812
Hana Cisárová, H.O. č. 448

Zomreli:
Cecília Ščepková, 66 r.
Emília Pašková, 88 r.
Jozef Gróf, 77 r.
Peter Púchovský, 37 r.
Štefan Križan, 72 r.
Mária Zimmermannová, 65 r.
Jozef Blažo, 75 r.
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