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Nepredajné

po dlhom, horúcom a suchom lete prichádzajú chladné 
jesenné rána. Jeseò vždy mala a bude ma� svoje èaro, 
príroda hýri rôznymi farbami a je charakteristická 
zberom celoroènej úrody z našich polí a záhrad.
V minulom èísle Hornoorešana som Vás informoval
o prenájme mostnej konštrukcie M 60, ktorá spája 
centrálnu èas� obce Horné Orešany s m. è. Majdánske. 
Po dlhých nároèných rokovaniach medzi obcou Horné 
Orešany a Štátnymi hmotnými rezervami sa nám 
podarilo predåži� prenájom mostu do konca roku 2014. 
Uvedený èas chceme využi� na získanie finanèných 
prostriedkov a prípadne realizáciu nového mostu.
V dnešnom príhovore by som rád poukázal na vedomé 
porušenie zákonov, ktorých sa dopúš�ajú obèania našej 
obce. Týka sa to èiernych stavieb, ktoré sa realizujú bez 
ohlásenia drobnej stavby, ako sú napr. rôzne altánky, 
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oplotenia, budovy do 25 m , ktoré sa vydávajú na 
Obecnom úrade v Horných Orešanoch a taktiež 
budovy väèších rozmerov ako sú hospodárske budovy, 
rodinné domy, ktoré podliehajú riadnemu stavebnému 
povoleniu, ktoré sa vydáva na Spoloènom stavebnom 
úrade v Trnave. Pri každej takejto uvedenej stavbe, kde 
bude vykonaný štátny stavebný doh¾ad, alebo bude 
vydané dodatoèné stavebné povolenie, musia všetci 
stavebníci poèíta� so sankciami. Taktiež porušenia 
zákona sa dopúš�ajú aj obèania v m. è. Majdánske, týka 
sa to tých, ktorí nemajú riadne uzatvorenú zmluvu
s obcou Horné Orešany ako prevádzkovate¾om 
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie o dodávke 
vody z verejného vodovodu do domácností
a odvádzaní odpadových vôd z domácností. Zaujímavé 
je to, že pre väèšinu obyvate¾ov z m. è. Majdánske je 
zmluva prijate¾ná a pre ostatných nie je prijate¾ná. 
Uvedené zmluvy pre obyvate¾ov z m. è. Majdánske sú 
také isté zmluvy, aké majú uzatvorené všetci obèania 
obce s TAVOS, a. s. Pieš�any. Pokia¾ uvedené zmluvy 
obèania nepodpíšu, obec bude ako prevádzkovate¾ 
verejného vodovodu a verejnej kanlaizácie postupova� 
v zmysle platných predpisov a vyhlášok. V uvedenej 
lokalite sa obèania dožadujú opravy cesty pri vstupe do 
m.è. Majdánske, ktorá je v katastrofálnom stave. 
Uvedená cesta je vedená v katastri ako ostatná plocha
a vlastníkom nehnute¾ností je Chemolak, a. s. 
Smolenice. Po rôznych rokovaniach so sponzormi
a vlastníkmi sme dospeli k dohode o rekonštrukcii 
cesty, ktorá sa mala zrealizova� v mesiaci júl. Všetky 
rozhovory a prís¾uby od sponzorov a vlastníka 
nehnute¾nosti po mesiaci neboli aktuálne, nako¾ko 
rôznymi oznámeniami a podaniami na políciu
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a inštitúcie verejnej správy od nášho chronického s�ažovate¾a 
a jeho rodiny z m.è. Majdánske celý zámer zmarili. Aj cez 
tieto problémy sa snažíme uvedený zámer uskutoèni�, lebo 
sme si vedomí, že v uvedenej lokalite žijú aj ¾udia, ktorí si to 
zaslúžia. Verím, že vynaložený èas, ktorý sme spolu
s hlavným kontrolórom obce obetovali, nevíde na zmar. Obec 
oslovila sponzorov a vlastníka nehnute¾nosti z toho dôvodu, 
že  obec nemôže zo zákona investova� a  zhodnocova� cudzí 
majetok.
Ïalším problémom v obci sú divoké skládky, ktoré 
nachádzame na každom kroku. Taktiež vodný tok Parná sa 
stal smetiskom, kde obèania, ktorým je uvedený potok 
dostupný a preteká cez ich záhrady sa stal odpadovým košom 
na pokosenú trávu, hnilé ovocie, kožky zo zajacov, plastové 
f¾aše a iný rôznorodý odpad, ktorý bude asi obec separova� 
pri stavnici na požiarnej zbrojnici. Vrcholom neslušnosti
a nedôstojnosti, bol výkalmi pomalovaný záchod na cintoríne.
Vážení obèania, žiadam Vás, pripojte sa k tým, ktorým na 
obci záleží, ktorí skráš¾ujú nie len svoje príbytky ale i okolie 
okolo svojich príbytkov a snažia sa skrášli� a zmodernizova� 
aj našu obec. 

Bc. Ján Kormúth, starosta obce

nelegálne skládky odpadu
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Nie sme tu náhodne. Nepýtali sme sa na tento svet. Naše „ja“ je tu 
teda preto, lebo nás Boh naplánoval. A èo Boh chce, to miluje. Každý nás 
má od poèatia svoje poslanie od Boha. Poslanie nie je žiadna malièkos�. 
Sme tu teda, lebo Boh nás miluje a máme nieèo dobré urobi� pre tento 
svet. Ale èo? Každý z nás má svedomie, cez ktoré hovorí k nám Boh. On 
nám pomáha odhali� naše poslanie. Prijatie Božej úlohy je to najlepšie, èo 
môžeme urobi�, lebo iba Boh najlepšie vie, na èo máme. Z našej strany sa 
nám to zdá príliš riskantné, preto, že poznáme Božiu vô¾u sa prejavuje aj 
takto: Odporujeme, snažíme s z toho vykåznu� a predkladáme dlhý rad 
námietok a výhovoriek. Odporova� môžeme iba proti tomu, èo existuje. 
Náš problém je vtedy, keï Boh od nás žiada, aby sme zmenili kurz nášho 
zväèša pohodlného života. Vieme, že to máme urobi�, a pre máme tieto 
výhovorky:
1. Som neschopný, Bože

Sme presvedèený, že na to nemáme a že Boh sa zmýlil pri výbere 
kandidáta. Možno príliš utekáme sami pred sebou, lebo sme niekedy 
zlyhali a nechceme to opakova�. Veï nás to znechutilo. Potom sa 
považujeme za menejcenných Sme frustrovaný, bez zápalu, ako roboti 
pri plnení povinností. 

Z jednej strany je to riziko, keï nám Boh nieèo zveruje, keï sa 
cítime psychicky na dne. Avšak to, èo sme alebo nie sme, nemusí bráni� 
Bohu, aby prostredníctvom nás uskutoènil svoje dielo. Jeho dôvera nám 
dodáva sebaistotu a odvahu robi� to, èo vlastnými silami sme považovali 
za nemožné. Preto nám Boh hovorí: Ja budem s tebou (Ex 3,12). 

   Tak vzniká nerozluèná dvojica: Boh a èlovek. Avšak tu treba 
podotknú�, že to neznamená: „Ja to urobím za teba,“ ale „Ja budem s 
tebou“ a spolu to zvládneme. Boh oceòuje dôveru èloveka, ktorý si sám 
seba necenil, tým najväèším darom: dôverou.
2. To je tvoj problém, nie môj, Pane

Výhovorka je v tom, že si povieme: Nemôžem to urobi�, lebo 
neviem odpoveï na to èi ono, a ja som to nezapríèinil. A nebudem hasi�, 
èo som nepodpálil. A kde je potom solidarita? Možno ešte túžime by� ako 
deti, ktorým rodièia všetko robia. Celý problém je v tom, že máme v sebe 
chaos a nevieme kto sme.

Na naše výhovorky Boh odpovedá, že nám zjavuje svoje meno. 
Je to aj z jeho strany nieèo riskantné. Dovo¾uje, aby sme mu tykali. Ak 
niekomu prezradíme svoje meno, èi dáme svoje súkromné èíslo, to je 
akoby sme sa mu darovali a boli mu k dispozícii kedyko¾vek nás zavolá. 
Boh má pre nás èas 24 hodín denne. Boh nám zveril èíslo svojej „priamej 
linky“ a sám osobne odpovedá bez sekretariátu alebo spojovate¾ky, ktorá 
by sa vyhovárala, že je príliš zaneprázdnený. Ak je teda problém, staèí 
zavola�.
3. To nie je moja vina, to oni...

Táto výhovorka svedèí o tom, že sme niekedy v minulosti zažili 
pocit odmietnutia a zanechalo to na nás stopu. Potom neveríme, že ¾udia 
sa môžu zmeni�, preto ich odpíšeme. Lepšie je potom myslie� na iné veci, 
veï ¾udia sú takí nevïaèní a  aj tak mi nikto neveril a nebude veri�. Minulé 
zlyhania nás ochromujú.

Je pravda, máme prekážky. Boh ich neignoruje, ale dáva nám 
schopnos� na ich prekonanie. Nechráni nás pred problémami, ale 
pomáha nám objavi� našu „palicu“ (vlastnos�, talent...), aby sme 
pomocou nej ich prekonali. Existuje ve¾a ¾udí, ktorí by boli najradšej, keby 
Boh odstránil u ich života nepríjemnosti, aby netrpeli a nemuseli vyvinú� 
žiadne úsilie. Božia pedagogika však spoèíva v tom, že nás pripravuje a 
posilòuje, aby sme prekonali všetky �ažkosti.

Boh nikdy neuprednostòuje vyvinú� menšie úsilie, pretože ono 
podporuje sebectvo a oslabuje charakter, ale dáva nám možnos� 
popasova� sa s problémami a uvedomi� si, že môžeme vyjs� z boja ako 
ví�azi.
4. Nemôžem, lebo mám ve¾a chýb, komplexov a nedostatkov

Obyèajne nás Boh nezbavuje našich nedostatkov a chýb, ale 
dáva nám bratov a sestry, ktorí nám pomáhajú a dopåòajú nás v našich 

Èo mám robi� alebo výhovorky nedostatkoch. Èím viac obmedzení máme, tým ich viac potrebujeme 
bratov a sestry, ktorí lepšie robia to, èo my nemôžeme, aby sme spolu 
vytvárali kolektív, a tým sa vyvarujeme nebezpeèenstvu egoizmu, ktorý 
vedie k pýche a ilúzii o vlastnej sebestaènosti, èo je jedno z najväèších 
pokušení. 

Každý, kto má ve¾ké poslanie, má aj ve¾a chýb. Každá ve¾ká 
schopnos� má aj svoj tieò. Èím viac pôjdeme dopredu, tým budeme ma� 
viac chýb. Bohu vïaka . Je to dobre vymyslené, aby sme nespyšneli a túžili 
po kolektíve, spoloèenstve, rodine.
5. Posledná výhovorka: Nechcem ís� do toho

Poznáme to. Tak èi tak, Boh je schopný vyvráti� každú našu 
výhovorku a má odpoveï na každú našu námietku. Preto vy�ahujeme 
posledný tromf. Veï potrebujeme pokojný život a poèúva� Boha znamená 
riskova� (ako s láskou). Chceme riskova� a strati� to málo, èo sme doteraz 
získali? Bojíme sa opätovného zlyhania. Preto Bohu hovoríme, aby sme 
zakryli svoje „nechcem“ takto: Nájdi si niekoho iného, veï sú mladší, 
schopnejší, psychicky zrelší. Hocikde nájdeš lepšieho, ktorý èaká na tvoju 
ponuku.

Je to teda na nás. Áno, èi nie. Poslanie ako aj náš život sme si 
nevybrali, urèil nám ho Boh. Zdá sa, že bojujeme s Bohom, lebo sa bojíme, 
že prídeme o svoje vysnívané pohodlie. Keï si myslíme, že sme vyhrali 
nad Bohom, práve vtedy prehrávame. No keï zví�azí Boh, my 
neodchádzame porazení. Keï sa staviame na odpor a naše plány sú v 
rozpore s Božími, vtedy zaèína krachova� zmysel nášho života.

Podda� sa Bohu bez akýko¾vek podmienok nie je rezignácia. Je to 
naplnenie Bohom. Vtedy Božia láska nás naplòuje pokojom a dôverou.

Je to až neuverite¾né, že Boh, napriek všetkým našim obmedzenia, 
nás potrebuje. Ak nám Boh verí, skúsme dokáza�, že jeho dôveru 
nesklameme.  Ide o lásku. Ona je dôležitejšia než veci, ktoré opatrujeme.

ThLic.  Peter Šimko

          Urèite boli. Plné dva mesiace na oddych. Užívali si najmä žiaci. 
31. augusta sme vyradili z našej školy presne 30 žiakov (27 deviatakov, 
2 žiaci odišli do osemroèných gymnázií a 1 žiaèka na bilingválne štúdium). 
Do prvého roèníka sme mali zapísaných 19 žiakov, z ktorých nastúpilo 16 
(3 žiaci mali odklad).
          Vrátim sa ešte k prázdninám, ktoré boli v našej škole, tak ako po 
minulé roky, pracovné. Iste si, milí rodièia, pamätáte na prvé stretnutie 
rodièov a uèite¾ov, teda na tzv. plenárku. Už vtedy som spomínala, že 
prioritou bude naša telocvièòa. Za posledných 10 rokov sa dvakrát jej 
parketová plocha natierala lakom. Pretože ju využívame nielen my, žiaci 
našej školy, ale aj verejnos�, rýchlo sa lakovaná plocha vydrala. Bolo treba 
rozmýš¾a� nad technológiou rekonštrukcie. Nebola to však len parketová 
podlaha. Asi pred piatimi rokmi sme menili osvetlenie telocviène. Staré 
osvetlenie nahradili úsporné reflektory, ale nefunkèné svietidlá zostali.
V rámci euro-projektu zatep¾ovania školy, výmeny okien a fasády školy sa 
menili okná aj v budove telocviène. V samotnej hale ve¾ké okná zostali 
rovnako ve¾ké ako pôvodné, ale z južnej strany sa zmenšovali. Zvonku bol 
poh¾ad úžasný, ale zvnútra otrasný. Museli sme zaèa�. Nastúpili murári
a maliari. Nemali ¾ahkú prácu, ale pod¾a vyjadrenia pána R. Križana, budú 
robi� dotia¾, kým nebudú naplnené naše predstavy. Nebolo to jednoduché, 
ale požadovaný výsledok sa dostavil. Lešenie však využili aj chlapci z LIV 
ELEKTRA, ktorí na požiadanie zdemontovali všetky nefunkèné svietidlá. 
Mohli sme pristúpi� k samotnej podlahe. Vybrali sme firmu, ktorá má
s rekonštrukciami podláh telocvièní nemalé skúsenosti. Overili sme si ich 
robotu a rozhodli sme sa urobi� podlahu farebnú. Samotným náterom 
predchádzalo spevnenie podlahy, vyrovnávanie, brúsenie, èistenie
a nakoniec nieko¾konásobné vrstvenie náterov. V ústrety nám vyšiel aj 
Chemolak Smolenice, ktorý dokázal zabezpeèi� nátery a farby v prístupnej

A boli vôbec prázdniny?
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cene. A výsledok... Posúïte sami. My sa tešíme, veï telocvièòa je úplne 
nová.
Chcela by som sa však poïakova� všetkým, ktorí nám akoko¾vek 
pomohli. Som rada, že takíto ¾udia ešte stále existujú. Teraz je to v rukách 
žiakov, športovcov a verejnosti, ktorí budú telocvièòu využíva� a èasom sa 
dozvieme, ako si dokážu váži� prácu druhých.
Záverom chcem popria� všetkým zamestnancom školy a žiakom úspešný 
nový školský rok 2013/2014 a zároveò požiada� rodièov o spoluprácu pri 
výchove a vzdelávaní.

Mgr. Eva Piknová,  riadite¾ka školy

Obecný úrad Horné Orešany 
oznamuje, že v zmysle zákona 
è. 303/2001 Z. z. o vo¾bách do 
orgánov samosprávnych krajov 
v znení neskorších predpisov 
s a  v o ¾ b y  d o  o r g á n o v  
samospravných krajov budú 
kona� dòa

9. novombra 2013, t. j. v sobotu
v èase od 7. 00 hod. do 22. 00 hod.

v kultúrnom dome v Horných Orešanoch

V obci sú vytvorené 2 volebné okrsky:

Volebný okrsok è. 1  taneèná sála, od súpisného èísla 1 po s. è. 400
Volebný okrsok è. 2  zrkadlová sála, od s. è. 401 po s. è. 830

V týchto dòoch obdržia obèania Oznámenie o èase a mieste konania 
volieb.

OcÚ

OZNAM

Pred krájaním chleba

Teplá vôòa èerstvého chleba

a svit v detských oèiach.

Okrúhly bochník tróni na stole.

O chví¾u opatrne ho uchopia 

Láskavé ruky matky.

¼avá ho pritisne k srdcu

a pravá jemne zotiera z neho

imaginárnu smietku.

Teplo rúk a chleba

sa navzájom prelína.

A potom kuchynským nožom

rozvážnymi �ahmi

na spodnú èas� nakreslí

znamenie spásy.

Každý deò èítam si z kôrky

matkinu modlitbu.

autor: Ing.  Ladislav Horváth



Chcem Vám opísa� príbeh, ktorý som zažila pred 63 rokmi 
a je to zároveò i spomienka na moju babku Annu Blažovú.
V rodine sme boli tri Anny: babka, mama a ja. Babka 
vychovala šes� detí: štyroch synov a dve dcéry. Ja som bola 
jej najmladšia vnuèka a ona ma mala ve¾mi rada, a ja ju tiež. 
Dedko odišiel za prácou do Ameriky a ona vychovávala deti 
sama. Popritom slúžila u pána notára Hrušku, ktorý býval
i s rodinou v našej obci Horné Orešany. V roku 1950 sa 
rodina pána notára ods�ahovala do mesta Pieš�any, kde 
mali rodinný dom. Babka mala 79 rokov a ja som mala 7, keï 
rodina pána notára pozvala babku do Pieš�an, aby si 
prevzala dar za vykonávanú službu, pretože s òou boli ve¾mi 
spokojní. Tak sme teda cestovali do Pieš�an. Z Trnavy do 
Pieš�an sme cestovali vlakom. Keï sme vystúpili z vlaku, 
moja zlatá dobrá babka ma držala za ruku, až kým sme 
neprišli do domu Hruškových. Privítala nás pani Hrušková 
vo ve¾kej izbe, sediac vo ve¾kom kresle. Kým sa spolu
s babkou rozprávali, ja som si prezerala izbu. Ve¾mi ma 
zaujala krásna presklená vitrína, v ktorej boli samé 
porcelánové sošky - èi už postavièky zvieratiek alebo bábik. 
Bolo ich tam ve¾mi ve¾a. Pamätám si, ako som mala èelo 
opreté o sklenenú vitrínu a túžila som po tom, aby mi aspoò 
jednu malú sošku darovali. No nestalo sa tak. Na stolíku som 
si tiež všimla pekne poukladané zákusky s ružovou polevou,
ktoré sme však t iež 
neochutnali. Babku za jej 
službu odmenili krásnymi
drevenými nástennými 
bicími hodinami, ktoré si 
dala do obrusu a ako
nošku  na  ch rb te  
uviazala.
A takto sme cestovali 
d o m o v .  C h c e m  
spomenú� i môjho 
dedka, ktorý opravoval
hodiny a staral sa o chod 
hodín na kostolnej veži. 
Pod¾a tohto dedka naša 
rodina dostala prezývku 
„Hodzinároví“. Môj brat 
Vladimír, ktorý sa narodil
v októbri 1952 babku už 
nepoznal, pretože drahá 
babka zomrela vo veku 
84 rokov, keï mal 3 me- 
siace. Spoznal však 
dobre dedka, ktorý sa 
dožil pekného veku 95 
rokov a až do konca 
života opravoval hodiny. 
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Príbeh zo života

Toto je spomienka na mojich blízkych a krásna

spomienka na moje detstvo.

Darované hodiny visia na stene

a odbíjajú èas. Sú zároveò 

pripomienkou starých èias.

Anna Kormúthová,  Horné Orešany 434

Èo vy na to?

Mnohí naši obèania sa s�ažujú na nezodpovedných majite¾ov 

psov, ktorí svojich miláèikov venèia na prístupovej ceste ku 

kláštoru. Týmto by sme Vás chceli upozorni�, že majitelia 

kláštora si vybudovali cestu na vlastné náklady. V kláštore sa 

nenachádzajú žiadne psi, napriek tomu majú prístupovú 

cestu zneèistenú nespoèetným množstvom psích výkalov.

Majitelia psov (bývajúci hlavne na „Domovine“) si zrejme 

neuvedomujú, že na miesto, kde predtým chodili vodi� psov 

už nie je pole. Možno by bolo prospešné zorganizova� 

oèistnú brigádu pre obyvate¾ov okolitých domov.

Zanešvárenie prístupovej cesty ku kláštoru psími výkalmi je 

nielen estetický a hygienický problém, ale aj naša vizitka, 

nako¾ko kláštor navštevujú nielen naši obèania, no i mnohí 

cudzinci. 

Ale ako im vysvetli�, že to je vizitka majite¾a a nie psa ?

OcÚ
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Futbalová sezóna 2013 / 14 

Žiaci - OS A:

Poslednú sezónu sa podarilo piatu dorasteneckú ligu pre 
Orešany zachráni�, no bolo to nesmierne nároèné. Tento rok to 
vyzerá omnoho lepšie. Po deviatich  kolách majú dorastenci na 
konte 10 bodov a pohybujú sa v strede tabu¾ky. Pri kormidle 
naïalej zostal p. Martin Viskupiè s vedúcim mužstva Mirkom 
Benovièom. Hráèsky káder je naïalej úzky, no vedenie klubu už 
avizovalo príchod aspoò dvoch posíl, ktoré by mali by� prínosom 
pre mužstvo, a tak pevne veríme v tabu¾kový posun smerom 
nahor.
Dorast - 5. liga západ

A  mužstvo sa v piatej lige už naplno etablovalo a pohybuje sa
v hornej polovici tabu¾ky. V deviatich kolách nazbierali muži
15 bodov, a to aj napriek tomu, že prvé štyri zápasy odohrali na 
súperových ihriskách. Za zmienku stoja domáce ví�azstvá
v derby zápasoch: na hody s Bolerázom 3:0 a neskôr so 
Zvonèínom 1:0. Obe stretnutia sledovala poèetná divácka kulisa, 
aká tu už dlho nebola. Mužstvo vedie hrajúci tréner Feri 
Hadviger, ktorý prebral taktovku po Denisovi Martonovi
a funkciu vedúceho mužstva má naïalej Jaro Zachar. Ciele sú 
jednoznaèné: predvedenou hrou priláka� na štadión èo najviac 
fanúšikov a zároveò atakova� špicu tabu¾ky.

Muži - 5. liga západ

Novinky má aj výbor TJ ISKRA, ktorý nepo¾avuje zo svojich 
budovate¾ských ambícií. Po dokonèení umelého osvetlenia na 
viacúèelovom ihrisku sa chystá vybavenie ved¾ajšej hracej 
plochy automatickým závlahovým systémom.
Na záver chceme poïakova� našim fanúšikom, ktorí nás 
podporujú v hojnom poète nielen na domácich zápasoch, ale aj 
na výjazdoch u súperov. Okrem toho treba oceni� aj pozitívnu 
zmenu prostredia, poèas zápasov sa ¾udia u nás správajú 
pomerne kultivovane.

Športu zdar!!!

Vážení športoví priatelia! Futbalová sezóna 

13/14 je v plnom prúde a my vám opä� 

prinášame  informácie zo štadióna TJ ISKRA. 

V tomto èísle si bližšie posvietime na kategóriu 

žiakov a tak uvádzame  podrobnejšiu analýzu 

od trénera žiakov - Patrika Malého.

„Zaèal by som príspevok asi tým najdôležitejším a to je, že od 

tohto roku sa žiaci rozdelili na žiakov a prípravku. Prípravku 

povedie Tomáš Ostrihoò spolu s Martinom Mekkým a u žiakov 

zostávam ja (Patrik Malý) s Jakubom Hodulíkom.

Vedúcim tejto kategórie ostáva Dušan Blažo. Èo sa týka 

hráèskeho kádru odišlo 5 hráèov do dorastu na èele s Andym 

Mekkým, ale do mužstva prišli hráèi ako Samo Benoviè èi Matej 

Hodulík. V príprave sme odohrali 5 prípravných duelov, 

podotýkam, že všetci súperi boli z vyšších líg. Okrem jedného 

zápasu sme vždy zdolali súpera minimálne rozdielom triedy. 

Chcel by som pochváli� moje mužstvo za odvádzanú prácu

v zápasoch, èi na tréningoch. Ku všetkému pristupujú tak ako si 

predstavujem. Ve¾mi ma teší, že mužstvo chce vyhráva�, chce 

sa každou minútou na tréningu zlepšova�. Taktiež by som chcel  

porovna� aj súèasnú situáciu u nás a v iných dedinách. Všade

v okolitých dedinách sú ve¾ké problémy s mužstvom žiakov, kde 

5 dedín má dokopy okolo 35 hráèov, sú pospájaní, všelijako 

skombinovaní. A práve preto nás teší, že prácu a èas, ktorý sme 

obetovali spolu s chalanmi do žiakov prináša svoje ovocie

v podobe poètu 36 detí na tréningoch, peknej predvedenej hry

a zápal, ktoré deti majú. Tiež by som chcel podotknú� aj zvýšený 

záujem našich verných fanúšikov a rodièov, ktorí nechýbajú ani 

na jednom zápase. Taktiež patrí vïaka aj orešanským kritikom, 

ktorí nás tiež posúvajú ïalej. Podstatou celej práce so žiakmi 

nie je len vychova� hráèov, ale aj osobnosti, zaradi� deti do 

partie. Takže touto formou by som chcel pozva� aj iných rodièov 

spolu s de�mi aby sa nebáli privies� svoje die�a na tréning. 

Budeme radi, pretože nikdy nevieme z koho vyrastie ïalší 

Messi , èi Ronaldo. Èo sa týka cie¾ov do tejto sezóny tak to 

poviem otvorene: pritiahnu� ešte viac detí, pripravi� hráèov do 

dorastu a to naj aj keï u žiakov sa nehrá na výsledky, ale 

myslím, že trénujeme najmä preto, aby sme hrali a každý chce 

vyhráva�, postúpi� so žiakmi o level vyššie, nako¾ko nemáme 

problém porazi� ani 2.ligové mužstvo 6:1. Na záver by som 

chcel vyslovi� prianie aby táto kategória bola naïalej tak 

perspektívna ako momentálne je, a aby všetko napredovalo 

ïalej.“ 
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Evidencia obyvate¾ov
V tre�om štvr�roku 

sa do našej obce prihlásili
Mgr. Katrína Majcherová, è. 774

Jana Šagátová, è. 198
Frederik Šagát, è. 198

Šimon Šimonèiè, è. 332
Jozef Hodulík, è. 61

Renata Hodulíková, è. 61

12 obèanov sa z našej obci odhlásilo

Narodili sa:
Matej Sokolovský, è. 751

Matias Herchl, è. 591
Matej Mikulík, è. 432

Timea Krajèírová, è. 374
Natália Krajèírová, è. 374
Nela Denkociová, è. 198
Matias Jankech, è. 291
Šimon Hodulík, è. 200

Zomreli: 
Pavlína Ševèíková, 84 r.
Helena Žaludová, 80 r.
Miroslav Straka, 47 r.

Silvester Hrozány, 86 r.
Ignác, Michal Kondrèek, 75 r.

Jozef Detko, 67 r.
Mária Lužáková, 61 r.

Manželstvo uzavreli:
Mgr. Filip Hirner, Horné Orešany è. 402

a

Ing. Michala Kosnová, Bratislava - Vrakuòa

Štefan Reiter, Horné Orešany è.481 
a

Zuzana Nováková, Horné Orešany è. 481

Martin Cisár, Horné Orešany è. 448 
a

Marie Reidlbauchová, Praha 4

Ing. Pavel Hodulík, Trnava 
a

Nadežda Križanová, Horné Orešany è. 579

¼uboš Chrvala, Horné Orešany è. 397
a

Viera Blažová, Horné Orešany è. 184

Michal Benoviè, Horné Orešany è. 449
a

Zuzana Nápoká, Voderady

Matúš Ilavský, Dolné Orešany
a

Ing. Denisa Kuèerová, Horné Orešany è. 589

Michal Nídel, Lošonec 
a

Nikola Belicová, Horné Orešany è. 152

Jubilanti

Dôležité telefónne èísla:
Porucha verejného vodovodu
a kanalizácie: 5966182
Porucha elektriny: 0800 111 567
Porucha plynu: 0850 111 127
Káblová televízia: 02/ 555 72594
– 590

Harmonogram 
vývozu odpadov 

v obci Horné Orešany
 

Separovaný zber
druhotných surovín:

7.11. 2013
5.12. 2013 

Odvoz komunálneho odpadu

28. 10. 2013
11. 11. 2013 
25. 11. 2013 
9. 12. 2013

21. 12. 2013

P O Z V Á N K A

Dobrovo¾ný hasièský zbor v Horných Orešanoch pozýva všetkých 
obèanov na 5.roèník „Prasacích hodov“, ktorý sa uskutoèní dòa
16. novembra 2013 v priestoroch Kultúrneho domu v Horných 
Orešanoch. V èase od 10.00 hod. si môžete vychutna� tradièné 
zabíjaèkové špeciality a od 17. 00 hod. pri pohári dobrého vína, pri 
tónoch príjemnej hudby si môžete  posedie� so svojimi priate¾mi. 
Dobrovo¾ní hasièi sa už teraz na Vás tešia.

Výbor DHZ Horné Orešany

50 rokov 

Ivan Brestovanský
Anna Fiderická

Ivan Kosák
Gabriela Kuèerová, Ing.

Jozef Maštalír
Eva Singová

Alžbeta Slováková
Daniela Volnerová

Juraj Zruban

60 rokov

Anton Benoviè
Michal Bukovský

Karol Demo
Františka Kotásková

Mária Mihalíková

70 rokov

Irena Èavojská
Anna Kormúthová

O¾ga Príglová, JUDr.
Cyril Púchly

Ján Valoviè, Ing.

80 rokov

Viliam Sasko

100
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