
Vážení obèania,

po záplavovom a mokrom jarnom období nás èaká 
pod¾a meteorológov horúce letné poèasie, ktoré
v súèasnosti prežívame. 
Žiakom a študentom zaèínajú dvojmesaèné prázdniny 
a ostatným obèanom letné dovolenkové obdobie, 
niektorým pri mori, niektorým v záhrade alebo na 
stavbe. 

V minulom èísle Hornorešana som Vás informoval
o investièných akciách (europrojektoch), ktoré sa 
majú tento rok realizova� v rámci NFP s 5% úèas�ou 
obce. Jedná sa o akcie: Rekonštrukcia ZŠ s MŠ, 
Verejné osvetlenie a Zefektívnenie vykurovacieho 
systému. Uvedené akcie sa musia zrealizova�, nako¾ko 
sú podpísané zmluvy s jednotlivými ministerstvami. 
V súèasnosti prebieha realizácia rekonštrukcie
ZŠ s MŠ, preto žiadam všetkých obèanov, aby 
obmedzili alebo vôbec nechodili cez areál školy, 
nako¾ko môže prís� k úrazu. Ïalšie  investièné
a stavebné akcie ako rekonštrukcia domu smútku
a bezbariérový vstup do kultúrneho domu ako
i rekonštrukcia miestnych komunikácií sú v súèasnosti 
ohrozené z dôvodu zníženia  daní z príjmov fyzických 
osôb.  V súèasnosti má naša obec výpadok na dani
z príjmov  cca 40  000,- € (1,2 mil. Sk). Uvedeným 
finanèným výpadkom dane sa už zaoberá republikový 
ZMOS ako i ïalšie inštitúcie, nako¾ko sú ohrozené 
základné èinnosti samosprávy, ktoré má obec 
zabezpeèova� v zmysle zákonných noriem SR (vývoz  
tuhého komunálneho odpadu, verejné osvetlenie, 
èinnos� MŠ a jedálne ako zaplatenie zálohových faktúr 
za energie ). Takže v súèasnosti je stav v obciach
a mestách v oblasti financií kritický, priam  
katastrofálny.
Cez všetky tieto problémy v obci nespíme na 
vavrínoch, èoho dôsledkom sú podania ïalších 
projektov pre èerpanie NFP na akcie: Nadstavba
a prístavba požiarnej zbrojnice, Zberný dvor, ktoré pri 
úspešnosti by sa mali realizova� v roku 2011. 
Vážení obèania, znovu po štvorroènom období nás 
stihli záplavy, vyvrátené stromy ako i zosuvy pôdy  pri 
ceste v m. è. Majdánske. Zaráža ma niekedy 
bezoh¾adnos� niektorých obèanov, ktorí sa tešia
z cudzieho neš�astia (ako sú zaplavené pivnice, dvor)
a neuvedomujú si, že  také isté neš�astie môže stretnú� 
v budúcnosti aj ich. Preto touto cestou žiadam 
všetkých obèanov obce, aby si vyèistili a upravili 
priekopy pred vlastným domom a urobili priepuste
k vlastnej nehnute¾nosti ve¾kosti priekopy, aby voda 
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Nepredajné

mohla plynule odteka�. Týka sa to predovšetkým 
obèanov bývajúcich pri ceste III. triedy (trnavská 
cesta) a hlavná ulica (smer Rajèianka). Len týmto 
spôsobom zamedzíme, alebo obmedzíme škody, ktoré 
vznikajú záplavami. Touto cestou chcem poïakova� 
dobrovo¾ným hasièom našej obce, ktorí pomohli 
likvidova� následky po povodniach u jednotlivých 
obèanov, ktorí o to požiadali. Záverom Vám chcem 
popria� príjemné prežitie letného dovolenkového 
obdobia a de�om príjemné prázdniny plné zážitkov
a pevne verím, že návrat do školských lavíc bude pre 
všetkých ve¾kým prekvapením.
                                                                                                                             

Ján Kormúth, starosta obce

Obecné zastupite¾stvo v Horných Orešanoch:

s c h v á l i l o správu  finanènej komisie za rok 2009
z o b r a l o   n a    v e d o m i e správu hlavného kontrolóra za rok 2009

s c h v á l i l o
a) závereèný úèet obce za rok 2009 bez výhrad
b)10% prebytku rozpoètu obce za rok 2009. t. j. 1 760, 40 € presunú� do 
fondu rozvoja a rezerv
c) použi� fond rozvoja a rezerv na kapitálové výdavky na dofinancovanie 
dotácie  rekonštrukcia   domu  smútku .

s c h v á l i l o
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy  za úèelom realizácie projektu 
„Zberný dvor“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce 
a plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
b) zabezpeèenie realizácie projektu  obcou po schválení žiadosti o NFP
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových rozpoètových nákladov.

n e s c h v á l i l o
odpredaj obecného pozemku p. è. 344/8, 344/9, 593/32 v katastrálnom 

2 2území Horné Orešany vo výmere 73 m v cene 3,50 €/m  pre MUDr. 
Juraja Padúcha, všeobecný lekár Horné Orešany è. 608

n e s c h v á l i l o
odpredaj obecného pozemku p. è. 344/8, 344/9, 593/31 v k. ú. Horné 

2 2Orešany všetko vo výmere 26 m  v cene 3,50 €/m  pre MUDr. Juraja 
Padúcha, všeobecný lekár Horné Orešany  è. 608

s c h v á l i l o
2odpredaj obecného pozemku p. è. 344/8 vo výmere 6 m , p. è. 344/9 vo 

2 2    2výmere 5 m  a p. è. 593/31 vo výmere 15 m spolu všetko vo výmere 26 m  
v katastrálnom území Horné Orešany pre MUDr. Juraja Padúcha, 
všeobecný lekár Horné Orešany è. 608  a pre manželku MUDr. Martinu 

2Padúchovú r. Marinièovú, bytom Mudroòová 18, Trnava v cene 10,- €/ m .  
2Parcela è. 593/32 vo výmere 47 m  zostáva majetkom obce a  ako vecné

Uznesenia OZ v H. Orešanoch
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bremeno pre Obec Horné Orešany.
s c h v á l i l o
štúdiu výstavby rodinného domu na p. è. 1591/69 v k. ú. Horné Orešany 
pre Milana Púchleho ml., Horné Orešany è.425

a) z o b r a l o   n a    v e d o m i e
žiados� Jozefa Štibraného a manželky Terézie, Horné Orešany è. 35
o odkúpenie obecného pozemku p. è. 641/2009 v k. ú. Horné Orešany
b) p o v e r u j e starostu obce a komisiu výstavby a ŽP rieši� uvedenú 
zámenu pozemkov medzi obcou Horné Orešany, p. Matejom 
Puchovským, Horné Orešany è.503 a Jozefom Štibraným, Horné 
Orešany è. 35

s c h v á l i l o 
prenájom viacúèelového ihriska na tenisové aktivity v cene  5,- €/hod.
s c h v á l i l o
prevádzkové hodiny Vináreò - Zuzana Szrsenová, Horné Orešany è. 19 
tak ako boli navrhnuté majite¾om.

a)     z o b r a l o   n a    v e d o m i e:  návrh na schválenie úveru o NFP pre 
ZŠ s MŠ v èiastke 561 450,-€
b)   Obecné zastupite¾stvo a hlavný kontrolór  ž i a d a  z a b e z p e è i �  
vyjadrenie z DEXIE  banky   o preklenovacom   úvere o NFP
c) OZ   o d p o r ú è a   predsedovi finanènej komisie prerokova� návrh na 
schválenie preklenovacieho úveru na projekt ZŠ s MŠ vo finanènej komisii

a)    z o b r a l o   n a    v e d o m i e: návrh na dofinancovanie projektu 
požiarnej zbrojnice vo výške 100 000,- €
b)  d o p o r u è u j e    predsedovi finanènej komisie uvedený návrh 
prerokova� vo finanènej  komisii

s c h v á l i l o
vdp. Petra Šimeka za  èlena Rady školy pri ZŠ s MŠ v Horných Orešanoch

s c h v á l i l o
èerpanie úveru na prefinancovanie projektov o NFP pre ZŠ s MŠ v èiastke
561 450,- €

z o b r a l o   n a    v e d o m i e:
návrh na dofinancovanie projektu  požiarnej zbrojnice vo výške 100 000 € 
a bude sa návrhom zaobera� do 10 dní, kedy rozhodne. 

a)  z o b r a l o   n a    v e d o m i e  osadenie tabú¾ projektu obecného centra 
b) r o z h o d n e  na budúcom zasadnutí o umiestnení tabú¾ na 
konkrétnych miestach

Vážení èitatelia Hornoorešana, znovu sa Vám prihováram v tomto vydaní, 
ako èlenka komisie kultúry pri OÚ v Horných Orešanoch, aby som
v krátkosti zhodnotila akcie, ktoré sme pre Vás v minulých mesiacoch 
pripravili. 
Ako prvé sme slávili Deò matiek, ktorý sa konal 8. 5. 2010 v KD v Horných 
Orešanoch. Keïže náš pán starosta má ve¾a známych a pozná rôzne 
zaujímavé osobnosti aj zo sveta šoubiznisu, pozval do našej dediny ve¾mi 
známe osobnosti z televíznej obrazovky: pána Grúòa, pani Volejnièkovú
i pána Jakubca, ktorých poznáme hlavne ako bývalých èlenov Repete. Na 
pozvanie pána starostu prišli k nám do našej dediny, aby vystúpili
s pestrým programom venovaným hlavne matkám. Nako¾ko som sa 
nemohla z rodinných dôvodov osobne zúèastni� tohto podujatia, tak som 
sa poinformovala u obèanov ako sa im podujatie páèilo. Tí, ktorí prišli boli 
ve¾mi spokojní a nadšení. I keï sa nedá poveda�, že by KD praskal vo 
švíkoch. Tá èiastka mamièiek, babièiek, ktoré sa zúèastnili si domov 
odniesla nielen krásny kultúrny zážitok, ale i kvietok, ktorým bola každá 
mamièka odmenená. Som ve¾mi rada, že aj známe osobnosti vedia, že na 
upätí Malých Karpát je naša krásna dedinka. Sme jedna z mála obcí
v okrese, v ktorej sa organizujú  kultúrne podujatia takejto úrovne. Èo ja  
považujem za ve¾mi dobrú reprezentáciu našej obce. Samozrejme patrí

                   Kultúrna komisia

vïaka všetkým, ktorí sa na tomto podujatí podie¾ali,  tentokrát pánovi 
starostovi a pracovníèkam obecného úradu.
No a keï sme Deò matiek už oslávili èakala nás ïalšia oslava, a to oslava 
našich ratolestí Medzinárodný deò detí. Slávili sme ho ako každý rok
v areáli TJ. Znovu medzi nás zavítali naši dobre známi, a to príslušníci PZ 
oddelenia Trstín a Cífer. Deti sa mohli povozi� v policajných autách, ktoré 
mali pustené majáky, akoby chytali páchate¾ov. Zvuky majákov sa ozývali 
po celej dedine a nám sa krásne zapåòalo ihrisko nielen de�mi, ale 
prichádzali medzi nás spolu s rodièmi, èo nás tešilo ešte viac. No nielen 
policajti boli našimi hos�ami, predvolebné obdobie medzi nás privialo i dve 
politické strany, a to stranu SD¼, vlastne èlenov, ktorí neboli medzi nami 
prvý krát, ale i èlenov strany Smer-SD, ktorí taktiež neboli medzi nami prvý 
krát. Nielenže nám prispeli sponzorskými darèekmi, ale s nami i sú�ažili
a hrali sa. Zhruba 100 detí si so sebou domov odnieslo nielen krásne 
zážitky, ale i vecné darèeky a sladké odmeny. Slnieèko nám svietilo a my 
sme si všetci užili krásny deò plný detských úsmevov na tvári.
A keï už som taká rozpísaná nesmiem zabudnú� na ešte jedno kultúrne 
podujatie, ktoré pre Vás obèanov poriadal SÈK, miestny spolok, a to bola 
taneèná zábava s hudobnou skupinou Kme�obend. Už minulý rok sme 
mali tú možnos�, že do našej dediny zavítali a keïže bol ve¾ký záujem zo 
strany Vás, obèanov, tak sme sa rozhodli na tomto základe usporiada� 
taneènú zábavu znovu. Nuž niè nie je také ružové ako sa zdá, bohužia¾, 
záujem nebol taký ve¾ký, ako sme predpokladali a nedopadlo to celkom 
najlepšie. Malá úèas� zo strany obèanov nás nemilo prekvapila a trošku 
sme boli z toho smutní. ¼udia, ktorí sa zúèastnili odchádzali spokojní, 
vytancovaní a vysmiati. No nás niè neodradí, veï aj neúspech dodáva silu 
k tomu, aby sme nehádzali flintu do žita a ukázali všetkým, že kultúra
v Orešanoch bola, je a bude. V budúcnosti budeme pokraèova� rôznymi  
akciami zameranými hlavne na kultúru. Poïakovanie patrí hlavne pani 
predsedníèke Evièke Chrvalovej  a všetkým èlenkám výboru miestneho 
spolku SÈK, ktoré dobre vedia, že zdravie je ve¾mi dôležité, ale i hudba, 
tanec a smiech sú súèas�ou života, lebo ako vraví porekadlo: Kde sa víno 
pije, tam sa dobre žije a kde hudba znie, tam dobre je. Budeme 
organizova� ešte ve¾a kultúrnych podujatí nielen pre deti mládež, ale i pre 
Vás, staršie roèníky, preto budeme radi keï medzi nás zavítate.
No ostatné až nabudúce. S pozdravom ostáva 
                        
                                             Katarína Pagáèová,  KK a èlenka výboru pre SÈK

Hurá prázdniny, najèastejšia veta                                      školákov, ale aj 
uèite¾ov a zamestnancov  školy  v  tieto dni. 30. jún  deò preberania 
koncoroèných vysvedèení. Desa� mesaèná tvrdá práca je už za nami. 
Školské povinnosti púš�ajú žiaci  z hlavy, èakajú na nich bezstarostné 
dlhé dva mesiace. V školskom roku 2009/2010 opúš�a ZŠ 31 žiakov, ktorí 
sa rozbehnú do svojich nových škôl. Pod¾a rozmiestnenia k budúcemu 
roku 8 žiakov bude pokraèova� v štúdiu na gymnáziách, 8 žiakov v 
stredných školách rôzneho typu, 7 žiakov nastúpi do SOŠ štvorroèných s 
maturitou, 5 žiakov do SOŠ trojroèných, 2 žiaci do OU a 1 zostáva 
dobrovo¾ne nezaradený. Prajeme im hlavne úspešný štart a priali by sme 
si, aby sa èo najlepšie vedomostne zapísali a zároveò šírili dobré meno 

                   Posledné zvonenie šk. roka 2009/ 2010
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našej školy. Býva zvykom, že na konci každého školského roka 
vyhodnocujeme najlepšiu žiaèku alebo žiaka poèas celého štúdia v našej 
škole a najlepšiu športovkyòu alebo športovca, ktorí nás reprezentovali v 
športovej oblasti. Prvenstvo v prospechu patrí Márii Paulíèkovej, ktorá 
dosahovala najlepšie výchovno-vyuèovacie výsledky a reprezentovala 
školu vo vedomostných, ale aj brannošportových aktivitách. Od vedenia 
školy si prevezme na pamiatku zlatý prívesok. Rovnako vedenie školy 
odovzdá zlatý prívesok aj najlepšiemu športovcovi školy, ktorým sa za 
mimoriadne úspechy a reprezentáciu školy v športových disciplínach stal 
Juraj Taliga. Patrí im naša vïaka. Za usilovnos� a vzorné plnenie si 
školských povinností chcem poïakova� všetkým žiakom, ktorí skonèili s 
výborným prospechom. Na prvom stupni to bolo 26 žiakov a na druhom 17 
žiakov. Aj tí dostanú malú odmenu od vedenia školy. Triedni uèitelia 
vyhodnotili a udelili aj výchovné opatrenia týkajúce sa pochvál, 
napomenutí, ba aj pokarhaní od triedneho uèite¾a alebo riadite¾a školy, 
ktoré boli prerokované v pedagogickej rade. Žiaci si ich prevezmú spolu s 
vysvedèením z rúk triednych uèite¾ov. Školské vyuèovanie sa konèí, ale 
brána školy sa nezatvára. Žiakov už v týchto dòoch vystriedali 
mechanizmy, stavebný materiál a robotníci, ktorí poèas prázdnin chcú 
zmeni� celý vonkajší vzh¾ad školy. Tešíme sa, že nový školský rok bude v 
pravom slova zmysle naozaj nový.

Zároveò by som chcela aj touto cestou poïakova� všetkým, ktorí škole 
akýmko¾vek spôsobom pomohli a sú ochotní aj naïalej pomáha�. Chcela 
by som poïakova� priazni rodièov, ktorí sa snažia pochopi� našu ne¾ahkú 
zodpovednú, i keï mravenèiu prácu. Moje poïakovanie patrí i celému 
tímu zamestnancov školy. Užili sme si novej legislatívy, nových nariadení, 
vyhlášok, smerníc a pokynov. Všetko zaèleni� do výchovno-vyuèovacieho 
procesu si vyžaduje naozaj majstrovstvo. Môžem konštatova�, že tento 
školský rok bol ve¾mi nároèný a nevieme, èo nás bude èaka� v budúcnosti. 
Zostáva nám veri�, že zavedené praktiky budú plati� aj naïalej a my 
budeme môc� pokraèova� v naštartovanej reforme. V tomto období nám 
neostáva niè iné, len si poèka�. 

Milí žiaci, užite si zaslúžené prázdniny v zdraví, oddýchnite si, naèerpajte 
nové sily, aby sme sa 2. septembra spolu mohli stretnú� v areáli 
zrekonštruovanej ZŠ. 

Prajem všetkým ešte raz pekné slneèné prázdniny.

riadite¾ka školy

Z iniciatívy pracovníkov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja 
Bela v Banskej Bystrici a podnetu Mgr. Juraja Gaberu z Ministerstva 
vnútra SR dòa 24. júna 2010 prerokovala a schválila Hospodárska rada 
farnosti Horné Orešany v rámci svojho rokovania  scenár materiálnej 
pomoci pre obce východného Slovenska, ktoré boli v máji 2010 
postihnuté záplavami. Pomoc vo forme vecného zariadenia pre 
domácnosti (prikrývky, kuchynské náradie a podobne) bola pripravovaná 
formou vyhlásenia materiálnej zbierky medzi obèanmi našej obce, ktorej 
dovoz do regiónu by zabezpeèil Farský úrad Horné Orešany. Na dopravu 
bola odsúhlasená finanèná èiastka do 800,- € (cca 24.000,- Sk), èo 
predstavuje zabezpeèenie cesty nákladným automobilom do regiónu 
Spiša a spä�. Pri nede¾ných svätých omšiach dòa 27. júna 2010 sme 
dostali informáciu od pána farára ThLic. Petra Šimka, že po jeho 
rozhovoroch so správcami farností postihnutého regiónu, konkrétne
s dekanom oblasti a mesta Kežmarku, nestáva sa nateraz materiálna 
pomoc nevyhnutnou. Oblas� zabezpeèili kamióny s humanitárnou 
pomocou z Nemecka a teraz obèania, obce a farnosti oèakávajú najmä 
finanènú pomoc od nadácií vykonávajúcich celoslovenské zbierky,
z vyhlásenej zbierky Konferencie biskupov Slovenka a podobne. Vieme, 
že obyvatelia Slovenska majú dnes nemálo možností, ako finanène 
pomôc� spoluobèanom na postihnutom východe našej krajiny. 

                   K záplavám na východe Slovenska

     Pod prvým zaniknutým kostolom na bývalej „Bednárni“, dnes „Kultúrny 
dom“ stáli od hlavnej cesty ve¾ké agáty, do ktorých boli zarazené silné 
kariky na uviazanie dobytka pripravené na podkúvanie. Ved¾a nich stála 
malá kováèovòa kováèa Bytaru.
     Po kováèovni tam bolo postavené pôvodne  mäsiarstvo, dnes je tento 
obchod preorientovaný na kvetinárstvo. Poved¾a tejto predajne bol pred 
zopár desiatok rokov malý vchod do mlynského dvora. Zákrutu hlavnej 
cesty lemovala hospodárska budova mlyna. Na jej múri visel ešte
v pä�desiatych rokoch minulého storoèia drevený pútaè s nama¾ovanou 
pánskou poltopánkou s nápisom „Ba�a“.
    V roku 1913 pred prvou svetovou vojnou v tejto mlynárskej kúrii slúžil 
paholok  sluha, ktorý pochádzal z Dolnej Krupej. Prezývali ho „Gavalír“
a nie nadarmo. Bol úslužný nie len k ženám, ale i obci. Nik by si o òom 
nepomyslel nieèo zlé. Pôsobil na ¾udí vierohodne, ale za jeho prítomnosti
v Orešanoch zhorelo štrnás� domov, pretože v tej dobe na Západnom 
Slovensku boli ešte prevažne hlinené a slamené domy. Požiare 
nenavštevovali len domy, ale aj stodoly a kozle (stohy, slamy). Gavalír bol 
ve¾mi pohotový, prvý zistil požiar a aj prvý hasil. Tak padla za obe� požiaru i 
Gregušová stodola, síce ju ochránili èiastoène, ale kozel poved¾a uhorel. 
Gavalír vozil do Trnavy múku, ktorá sa kedysi dávno vyvážala na Moravu
a aj do Èiech z Orešian. Gavalír v Trnave poznal aj iných skladníkov,  èo 
predávali stavebný materiál, drevo, tehlu a škridlu. Takto za nepatrnú 
províziu robil potom po Orešanoch táboráky. Pred vojnou v tej dobe bol aj 
slabý odbyt tovaru. Paholok po èase odišiel kdesi na Záhorie, myslím, že 
do Sološnice, viac o òom nebolo poèu�. Aj v tých èasoch bývali zábavy, 
¾udia chodili pešo cez hory, aby sa stretávali a bavili. V Orešanoch na 
zábave alebo na Záhorí sa ¾udia dozvedeli, že i tam horia domy a stodoly. 
Aj tam sa veselo podpa¾ovalo práve vtedy, keï bol na tancovaèke a blízko 
od nej zaèala horie� jedna stodola. Tak isto ve¾mi úslužný znova prvý 
oznamoval požiar a hasil. Pyroman sa stal z noci na deò podozrivý pri tejto 
stodole to bolo pre neho osudné. Chytili ho. V krimináli potom dos� mladý 
zomrel.

                             Milan Longauer   

                   Èudný gavalír

Dvadsiate a tridsiate roky minulého storoèia boli charakteristické 
pretrvávajúcou hospodárskou krízou, ktorá mala znaèný vplyv na život 
vidieckeho obyvate¾stva. Mnohí ¾udia nemali stále zamestnanie. Aj v našej 
dedine iba nepatrná èas� trvalejšie pracovala v horách pri �ažbe  dreva 
alebo v chemièke grófa Pálffyho. Ostatní dreli na svojich kúskoch po¾a 
alebo vo vinohradoch. No a tí nemajetnejší h¾adali živobytie
u zámožnejších sedliakov v nároèných prácach (kopaèky vo vinohradoch, 
žatva a mlatba obilia, zber úrody a pod.) Aj napriek týmto 
nezávideniahodným životným podmienkam našli si mnohí chví¾ku pre 
realizáciu svojich zá¾ub v kultúrnom vyžití. Najmä poèas dlhého zimného 
obdobia sa ženy venovali  vytváraniu krásnych výšiviek a rázovitých 

                   Oprášené spomienky z detstva

Tento èlánok do nášho obecného spravodajcu vkladáme i z toho dôvodu, 
že celoslovenské médiá o mnohom z diania na daných územiach už 
neinformujú, tento materiál do hlavných správ už nie je èasto akoby 
zaujímavý. Nehovoriac o tom, že novinárov túžiacich len po senzáciách 
tamojší obèania neradi videli. 
Záverom chcem vys lov i �  nádej ,  že  v  pr ípade pot reby
a vyslovenia požiadavky z týchto regiónov zmobilizujeme pod¾a vlastných 
možností svoje sily a materiálne pomôžeme našim spoluobèanom, ktorí 
prechádzajú ne¾ahkými životnými skúškami.

   
Mgr. Libor Blažo, tajomník HR farnosti Horné Orešany
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orešanských krojov. Muži si založili dychovú hudbu. Ïalší  èi mladí i starší 
uplatòovali svoj talent v ¾udovom speve a tanci alebo v ochotníckom 
divadle. Orešanské kroje sa dostali do povedomia verejnosti najmä tým, 
že si ich ¾udia èasto obliekali každú nede¾u  pri návšteve kostola, na 
svadbách a iných slávnostných podujatiach. Pekné spomienky mám na 
svadby u nás. Pred domom novomanželov najprv zahrala dychovka, aby 
potom odprevadila svadobèanov do kostola na sobášny akt. Pri menších 
svadbách nahradili dychovku dedko Braniš alebo Štefan Mišo  
záhumenský s heligónkami. Pri návrate svadobèanov do domu nevesty 
vyšla hlavná kuchárka na ulicu s ve¾kou misou koláèov, aby ich rozdala 
èakajúcim de�om, ktoré sa tak stali úèastníkmi svadobnej hostiny. Po 
veèeri sa v sále niektorého hostinca konal svadobná zábava za úèasti 
ïalších taneèníkov èasto krát až do skorých ranných hodín. Pod vedením 
uèite¾a Štefana Blažu a neskoršie aj jeho menovca, známeho pod 
prezývkou Kuèerák (mal husté kuèeravé vlasy), dosiahli úèinkujúci 
vynikajúce výsledky vo folklórnom speve a tanci, ktoré preslávili našu 
obec nielen v širokom okolí, ale i za hranicami Slovenska. S nacvièeným 
programom súbor nadšencov èasto vystupoval „Orešanskou veselicou“ 
na rôznych kultúrnych akciách aj v iných dedinách a mestách. Tým 
zároveò sa naše kroje, piesne a tanec dostali do povedomia širokej 
verejnosti. Známe piesne „ V orešanském kostelíèku“ alebo „Orešanské 
vàšky holé“ sa podnes ozývajú z rozhlasu a televízie. Poèas neskorých 
jesenných a najmä dlhých zimných veèerov zaktivizovali miestni  uèitelia 
Štefan Blažo a Štefan Èuboò v radoch mladších i starších obyvate¾ov 
záujem o hranie ochotníckych divadelných hier. Skúšky a samotné hry sa 
konali vo ve¾kej sále hostinca Adamu Blažu, ktorá vždy bývala obsadená 
do posledného miesta. A preto sa aj mnohé hry èasto reprízovali. Ako 
osem  desa�roèný chlapec som sa  ich v doprovode s mamou ve¾mi rád 
zúèastòoval. Doposia¾ mi v mysli rezonujú pekné árie z operiet „Anièka 
Kováèovie“ alebo „ Kamenný chodníèek“.

Šmikòa moja milená
pod topo¾mi schúlená,

lásky plná, bohatá
zdáš sa mi by� zo zlata.
Pod tvojimi šind¾ami
ruže blaha horia mi.

Rudo Mesíèek

Stolní tenisti ako ví�azi II. Ligy (majstrovstvo trnavského kraja) 
odohrali v mesiaci apríl kvalifikaèné stretnutia s majstrom bratislavského 
kraja o postup do I. ligy. V priebehu sú�aže sme pozorovali, aká je kvalita 
vedúceho mužstva v bratislavskom kraji. Vyzeralo to tak, že bez väèších 
problémov by sme mali cez tohto súpera postúpi� do prvej ligy. Situácia sa 
zmenila poèas prestupového termínu v januári. Karlova Ves sa posilnila
o dvoch kvalitných hráèov, ktorí minulú sezónu  hrali v zahranièí. Prvé 
stretnutie kvalifikácie sa hralo na stoloch súpera 16. apríla v Bratislave - 

Kvalifikácia o postup do prvej ligy

      V sobotu 26.6.2010 sa uskutoènil jubilejný 30. roèník ob¾úbeného 
behu v nádhernom prostredí Malých Karpát. Pekné poèasie od skorého 
rána s¾ubovalo ideálne podmienky pre ïalší roèník „vàškov“  ako pretek 
známy v širokom okolí zvykneme nazýva� my, èlenovia BK Viktorie. 
To, èo sme si tajne želali, sa zaèalo napåòa� už od poobedòajších hodín, 
kedy na štadión TJ Iskra zaèali prúdi� davy nadšencov behu. 
Hneï v úvode sme sa museli popasova� s obrovským návalom bežcov pri 
prezentácii, kde sa zaèal tvori� dlhoèizný rad aktérov hlavného preteku. 
Zatia¾ èo štartovala jedna kategória žiakov za druhou, organizaèný výbor 
súbežne premýš¾al nad tým, ako zrýchli� prezentáciu dospelých. 
Nakoniec sme pristúpili k rozdeleniu prezentácie na dve miesta, èo sa 
neskôr ukázalo ako dobré riešenie. I keï s èasovým 15 min. posunom, ale 
podarilo sa nám odštartova� 30. roèník  s rekordnou úèas�ou 248 
bežcov  z Èeska a Slovenska. 

Pekné poèasie s¾ubovalo síce kvalitné èasy pretekárov, ale tí sa 
museli popasova� s �ažkými nástrahami trate, ktoré sa nepodarilo do 
štartu odstráni�. Na trati bolo spadnutých nieko¾ko stromov, ktoré aj 
napriek našim snahám odmietli pracovníci lesov odstráni�. Tra� sme tak, 
ako každý rok aj tento rok vyèistili a prerezali, ale preskakovanie
a obchádzanie stromov stálo pretekárov príliš ve¾a úsilia a èasu na to, aby 
sa èo i len priblížili k tra�ovému rekordu, ktorý neohrozene drží Ján 
Križák z roku 2002. Ani tento fakt ale nenarušil priebeh nádhernej akcie, 
ktorá opä� vojde do histórie obce. Na trati dlhej 10 665 m bol nakoniec 
najrýchlejší Trnavèan Ondrej Puškár èasom 36:34 s obrovským 
náskokom pred Rastislavom Galovièom z MK RAJEC a Jánom 
Moravcom zo Skalice. Medzi ženami si suverénne poèínala Lenka 
Jiøíèková z Olymp Brno pred Renatou Klèovou z Pieš�an a Katerinou 
Doubkovou z AHA Vyškov. 
Všetky podrobné výsledky ako aj iné zaujímavosti nájdete na stránke 
www.bkviktoria.sk

Beh cez hornoorešanské vàšky
memoriál Františka Heèka 
opä� prepisoval históriu

Karlovej Vsi, ktoré sa skoèilo remízou 7:7. Najlepším našim hráèom bol 
Miroslav Halás. Ve¾mi dobrý výkon podal Marek Pavlík, z troch 
odohratých zápasov dva vyhral. Odvetné stretnutie sa hralo o týždeò 23. 
apríla na domácej pôde v Horných Orešanoch. Súper sa na odvetu ve¾mi 
dobre pripravil a ví�azstvom 9:4 potvrdil úlohu favorita.   

Sú�ažný systém je nekompromisný a hoci sme druhú ligu vyhrali s 10 
bodovým náskokom bez jedinej prehry, na postup do prvej ligy to 
nestaèilo. 

Igor Kuèera
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Ïalší program už pokraèoval tak, ako bol naplánovaný. Po spracovaní 
výsledkov nasledovalo slávnostné vyhlásenie, tombola a veèerná 
veselica. Samozrejme poèas veèerného programu nesmel chýba� ani 
ob¾úbený STRONGMAN  sú�až družstiev v pre�ahovaní lanom.
Aj napriek ve¾kej snahe viacerých tímov sa podarilo družstvu 
ELEKTRIKÁROV už po štvrtý krát zví�azi� a obháji� tak svoju 
neohrozenú pozíciu favorita. 
O super náladu a zábavu sa nám tento rok postarala hudobná skupina 
SENÁTOR, ktorá zabávala tých najskalnejších až do štvrtej rána. 

V závere by sme chceli touto formou poïakova� všetkým, ktorí nám 
pomohli pri organizovaní, a bez ktorých by „vàšky“ neboli tým, èím sú, a to:
P. Bílovi a jeho teamu za zabezpeèenie prezentácie a výsledkový servis,
M. Pavlíkovi za originálny a vtipný komentár celého preteku, 
dobrovo¾níkom rozmiestneným po celej trati, ktorí usmeròovali 
premávku, èlenom hasièského zboru za pomoc pri zabezpeèení trate, 
èlenkám Èerveného kríža za zdravotnícku pomoc, futbalovému klubu na 
èele so Zdenkom Žaludom, ktorý sa postaral o obèerstvenie pretekárov, 
¾uïom, ktorí pomáhali pri úpravách areálu, hospodárovi Jožkovi Saskovi 
za obetavos� pri zabezpeèovaní všetkých potrieb pretekárov
a J. Krchnárovi za sponzorstvo žiackych kategórií. Taktiež ve¾mi 
oceòujeme obrovskú podporu Obecného úradu Horné Orešany
a významnú pomoc starostu obce Janka Kormútha, ktorý sa už so 
železnou pravidelnos�ou každoroène podie¾a na skvalitòovaní 
podmienok / lavice na sedenie, úprava areálu a pod. /pre toto krásne 
bežecké podujatie. 
Aj vïaka všetkým menovaným  si môžeme dnes poveda�, že tento 
roèník bol zase o nieèo lepší ako tie predtým. 
Posledné, no nie menej dôležité „ïakujeme“ smeruje Vám všetkým, 
ktorí ste prišli a zabehli si nároènú tra� a urobili tak nieèo pre svoje zdravie 
a taktiež všetkým, ktorí si našli èas a prišli povzbudi� tých, ktorí sa na tra� 
postavili.
Sme hrdí na to, že máme to¾ko blízkych, priate¾ov a známych, ktorí nás 
svojou úèas�ou prídu podpori�.

V kútiku duše veríme, že za podpory všetkých Vás sa nám podarí 
úspešne a ešte lepšie ako tento rok zorganizova� aj ïalší roèník, ktorý sa 
uskutoèní už tradiène poslednú júnovú sobotu 25.06.2011. 

Všetci ste srdeène vítaní!

Futbalové A- mužstvo skonèilo v sú�ažnom roèníku 
2009/2010 na peknom 5 mieste. Je to najlepšie 
umiestnenie za posledných 15 rokov. Zo zápasov 13
vyhralo, 9 remizovalo a 8 zápasov prehralo. S aktívnym skóre 39 : 35 
získalo 48 bodov. Najväèšiu zásluhu na tomto výsledku má tréner Peter 
Dubec a mnohí hráèi, ktorí v zápasoch podávali dobré výkony. Ale pod¾a 
vyjadrenia trénera, najlepšie výkony  podával kapitán mužstva Ing. 
Rastislav Malacký a to i z toho dôvodu, že sa pravidelne zúèastòoval na 
všetkých tréningoch. Najlepším strelcom sezóny bol Juraj Mesíèek. Po 
skonèení sú�aže však nastal v kolektíve A  mužstva  negatívny zlom. 
Niektorí hráèi ako  M. V. a M. Z. už ani nehrávali za A  mužstvo, ani 
netrénovali a na túto cestu nezáujmu chceli pobúri� i mladších našich 
hráèov a zdôvodnili to tým, že nesúhlasia so súèasným vedením TJ
(tréner, vedúci mužstva a prezident klubu). Pod¾a vyjadrenia  Saska 
Jozefa, ktorý sa  pohybuje v TJ cca 35 rokov ako hráè, tréner a tajomník 
TJ  ešte sa  nestretol s takým nieèím, aby hráèi urèovali kto ich bude 
trénova� a  kto bude vies� chod klubu a nie to aby ešte hráè napadol 
svojho prezidenta klubu. Vyjadrením dvoch hráèov ( Meško a Vahuliè ), 
ktorí pôsobili vo  vyšších  triedach sú podmienky v Horných Orešanoch

Naši futbalisti
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Foto Marek Boháèek



V druhom štvr� roku sa do našej obce 
prihlásili:

Ing. Zuzana Strašková
O¾ga Klátiková

Ing. Bohuš Mikulík, è. 432
Lucia Benková, è. 43

Adrián Bíly, è. 43
Nikolas Bíly, è. 43

Peter Šimko, è. 759

5 obèanov sa odhlásilo

Narodili sa:

Erika Griflíková
rodièia: Vladimír Griflík a Emília, rod . Cisárová

Oliver Horváth
rodièia: Andrej Horváth a Zdena  rod. Horváthová

Ondrej Papranec
rodièia:  Ing. Norbet  Papranec a Katarína 

Heèková

Zomreli:

Mária Chòapeková, 63 r. 
Vladimír Hofman, 64 r.
Etela Speváková, 83 r.
Silvester Rábara, 75 r.

Manželstvo uzavreli:

Ing. Tomáš Straška 
Horné Orešany è. 804

a
 Ing. Zuzana Lapšanská

Dolné Orešany

Miloš Pinkas
Horné Orešany è. 154

a
Mária Kurincová

Buková è. 229

Jozef Klátik
Horné Orešany è. 550

a
O¾ga Schulzová

ThLic. 
 (miestny farár)

Miroslav Ulièný
Horné Orešany è. 588

  a
Monika Kubeková
Horné Orešany è. 476

MUDr. Daniel Štefanièka
 Horné Orešany è. 113

a
MUDr. Lenka Sporová

Pieš�any

Gary Nicholas Butler
Spojené krá¾ovstvo Ve¾kej Británie

a
Martina Halenárová

Horné Orešany è. 588

Ing. Dušan Aschenschwandtner
Smolenice

a
Mgr. Lucia Hoblíková

Horné Orešany è. 171
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Jubilanti

50 rokov

Mária Balažíková
Igor Heèko

60 rokov

Juraj Banár
Karol Benoviè
Milan Mesíèek
Tomáš Sadílek

Mária Zimmermannová

70 rokov

Jarmila Banárová
Anna Koš�álová
Melánia Mrázová

Anastázia Zvonárová

80 rokov

František Ulièný

pre futbal na vysokej úrovni. Obec
v spolupráci s vedením klubu 
vytvára pre náš futbal maximálne
podmienky pre jeho  rozvoj. Je zarážajúce, že niektorí 
futbalisti nemajú vôbec poòatie o organizácii
a fungovaní vôbec futbalového klubu. Niektorí 
protestujúci futbalisti sa vyjadrili, že povedú chod 
futbalového klubu „ a keï to nepôjde, tak to vrátime“. My 
sa pýtame a komu to vrátia?, keï futbal je dobrovo¾ná 
organizácia.   Futbal neriadia 2 ¾udia, ako si to niektorí 
myslia, ale ïalších 30 ¾udí, ktorí nie sú vôbec 
zvidite¾není. Bolo by ve¾mi na škodu, aby futbal v našej 
obci zanikol, ktorí vybudovali naši predchodcovia na 
vysokej úrovni, ako boli: M. Pohreboviè,  J. Hodulík,
J. Drahoš, M. Blažo  bratia Mišoví, bratia Žaludoví
a ïalší nemenovaní. V obci sa hrávali krajské sú�aže, èi 
už dorastenecké alebo A mužstva a hráèi si futbal vážili, 
pretože ho hrali pre zábavu a pre reprezentáciu svojej 
obce.  
Nakoniec chceme da� do pozornosti, že naši dvaja 
hráèi: Rastislav Malacký a František Benoviè úspešne 
skonèili vysokoškolské štúdium a získali titul inžiniera. 
Touto cestou im chceme zablahožela� a popria� ve¾a 
úspechov v ich ïalšej kariére.  

                                                                                                                                                     
Ing. Zdenko Žalud, Peter Dubec, Jozef Sasko

  
Dorast
Družstvo dorastencov skonèilo na 10. mieste,
5 zápasov vyhralo, 4 remizovalo a 13 prehralo so skóre 
29 : 75 získalo 19 bodov. Tomuto mužstvu chýba    
disciplína, èi už na zápasoch, alebo na tréningoch. 
Najlepším strelcom sezóny bol Zelenák a Rábara. 
Hráèi  dorastenci, by si mali vstúpi� do svedomia a zaèa� 
na sebe pracova�, ak chcú reprezentova� obec a sami 
seba taktiež.

                                                Igor Sasko, Štefan Taliga 

Žiaci
Naši žiaci skonèili na 9. mieste, 6 zápasov vyhralo,
4 remizovalo, 14 prehralo so skóre 30 : 82, èím získali 
22 bodov. Hodnotenie žiackeho mužstva je kladné, 
nako¾ko mužstvo je vekovo najmladšie v sú�aži. 
Touto cestou sa ako tréner chcem poïakova� 
najstarším hráèom v mužstve M. Krchnárovi
a F. Blažovi, ktorý bol aj najlepším strelcom. Ïalej sa 
chcem poïakova� celému kolektívu a v nemalej miere 
všetkým sponzorom, ktorí podporili naše mladšie 
mužstvo. Do budúcna veríme o väèší záujem vedenia 
klubu a rodièov žiakov. 
Všetkým priaznivcom futbalu prajem príjemné prežitie 
leta.

Dušan Blažo, tréner


