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Prvý občan v obci sa stáva posledným
Niektorí starostovia majú od roku 1990 za sebou už šieste
volebné obdobie v miestnej samospráve. Tisíce starostov
a primátorov, odvážnych občanov Slovenska chce zmeniť
vlastný svet. Dali sa do ťažkej služby aká len v tejto ale
i v iných vyspelých krajinách existuje. Dali sa na službu
vlastného obetovania, obetovania vlastnej rodiny, svojho
mena, mena svojich detí pre dobro svojich občanov, pre lepší
život, perspektívu, pre zachovanie ľudových tradícií,
športového vyžitia, zlepšenia podmienok zdravia. Starosta sa
musí postarať v obci o deti, mládež, dôchodcov, produktívne
obyvateľstvo, chorých, nezamestnaných, obecné služby,
cirkev, cintoríny, verejné priestranstvá, miestne komunikácie
a povodňové aktivity. Veľmi dlhý by bol zoznam oblastí
a povinností, ktoré patria starostovi zo zákona. Každý
starosta vnikne do celodenných problémov a nemá šancu
z toho uniknúť. Slúži občanom a stáva sa súčasťou histórie
obce a to je všetko. Je hromozvodom zlej vládnej politiky ak
robí zodpovedne a obhajuje záujmy všetkých, tak stráca
jedincov – voličov. Jednému nevyhovie ohľadom odpadu,
inému predajom nehnuteľnosti, ďalšiemu za vstup do domu,
ďalší má výhrady za školu, cintorín a verejné priestranstvá.
V neposlednom rade starosta je zodpovedný aj za chudobný
život a dôchodky. Nemá to konca kraja. Nakoniec zostáva
sám, duševne a fyzicky ho opúšťajú všetci za službu, ktorú
obetoval pre občanov štyri, osem, dvanásť .... rokov. Stačia
voľby a zo starostu sa stáva nula. Nakoniec mu zostane za
službu, ktorú vykonával pre občanov nedôstojná cesta
pripravená vlastnou vládou – na úrad práce. Sú starostovia
horší ako vojaci a policajti? Nezaslúžia si zákon o sociálnom
zabezpečení podľa výsluhovosti rokov, tak ako je to v iných
krajinách? Je to hanba slovenskej politiky. Pokiaľ starosta
neuspeje vo voľbách stáva sa budúcim nádejným posledným
občanom vo svojej milovanej obci. Je to smutné, ale je to tak.
Uvedený článok je venovaný všetkým starostom, ktorí sú
momentálne vo funkcii a ktorí sú ochotní obetovať svoju
osobu tejto funkcii.
Zo snemu ZMO Jaslovské Bohunice

Štvrťročník ISSN 1338-9505
Vážení občania, všetci sme sa tešili na leto, ktoré nás tohto roku
neobdarovalo krásnymi slnečnými dňami, ale premenlivým,
daždivým a chladným počasím. Takže dovolenky na Slovensku sme
mohli absolvovať v rôznych termálnych destináciách. V minulom
čísle som vás informoval o komunálnych voľbách, kde obecné
zastupiteľstvo (OZ) schválilo funkciu starostu na plný úväzok
a 9 členné OZ. Nezadržiteľne sa blíži deň komunálnych volieb 15. 11.
2014, kedy si v našej obci zvolíme nového starostu. Nového preto,
lebo po 16 – ročnom funkčnom období som sa rozhodol, že na funkciu
starostu vo volebnom období 2014 – 2018 nebudem kandidovať.
Mnoho občanov to potešilo, ale mnohí sú aj sklamaní, prečo
nekandidujem ďalej na funkciu starostu. Moje rozhodnutie bolo po
zrelom uvážení ako i to, že chcem kandidovať za poslanca OZ. Pokiaľ
mi bude daná dôvera a budem ako poslanec OZ zvolený, chcem
pomôcť novozvolenému starostovi pokiaľ bude mať o moje služby
záujem. Chcel by som, aby bola zachovaná kontinuita, čo sa týka
smerovania obce a hlavne sa to týka získavania finančných
prostriedkov na modernizáciu obecného majetku ako i na rozvoj
obce.
V mesiaci október sa začnú realizovať rekonštrukcie miestnych
komunikácií. Termín realizácie sa posunul z dôvodu verejného
obstarávania zákazky. Žiadam občanov, kde budú realizované
asfaltérske práce, aby dodržiavali tak pokyny obce Horné Orešany
ako i dodávateľa uvedených prác. Ako všetci dobre viete,
premostenie mostnou konštrukciou MS 60, ktorá spája centrálnu
časť obce Horné Orešany a m. č. Majdánske má obec v prenájme do
31. 12. 2014. ŠHR SR zaslali list v ktorom upozornili obec Horné
Orešany, že pokiaľ obec nevráti mostnú konštrukciu do uvedeného
dátumu budú voči obci uplatňované sankcie tak vyplývajúce
z nájomnej zmluvy ako aj zo zákona č. 372/2012 Z. z. o štátnych
hmotných rezervách a doplnení zákona č. 25/2007 Z. z.
o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov
pozemných komunikácií. Po uvedených stanoviskách zo ŠHR SR sa
nakoniec uskutočnilo rokovanie u predsedu ŠHR SR so všetkými
subjektami, ktoré majú zapožičané mostné konštrukcie. Po plodnej
a ústretovej rozprave všetkých zainteresovaných sme sa dohodli, že
prebehnú separátne rokovania medzi ŠHR a jednotlivými subjektami,
ktoré majú zapožičané rôzne mostné konštrukcie zo ŠHR SR. Pevne
verím, že po úspešnom rokovaní, ktoré bude medzi obcou a ŠHR bude
predĺžený prenájom MS 60 aspoň do 31. 12. 2015. Záverom chcem
požiadať občanov, voličov našej obce, aby prišli k volebným urnám
a zvolili si po 16 rokoch nového starostu obce, ktorý bude zastávať
záujmy obce. Taktiež aj nové deväťčlenné obecné zastupiteľstvo,
v ktorom každý poslanec si nebude presadzovať (ako to bolo
v minulosti) svoje individuálne zámery, alebo zámery malej skupinky
ľudí, ale bude presadzovať zámery, ktoré vychádzajú od občanov
(voličov), ktoré budú na prospech a rozvoj obce a taktiež aj na
zveľaďovanie a modernizáciu obecného majetku.

Bc. Ján Kormúth, starosta obce
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10. Peter Hodulík, Ing., 37 r., IT špecialista,
Horné Orešany č. 765, SDKÚ-DS

Komunálne voľby 2014

11. Ivan Chovan, JUDr., 42 r., policajt,
Horné Orešany č. 760,nezávislý kandidát
12. Ingrid Juricová, Ing., 35 r., stredoškolská učiteľka,
Horné Orešany č. 776, nezávislá kandidátka
13. Martin Korch, Mgr., 49 r., policajný dôstojník vo výslužbe,
Horné Orešany č. 506, nezávislý kandidát
14. Ján Kormúth, Bc., 60 r., starosta obce,
Horné Orešany č. 586, SMER-SD
15. Juraj Krajčovič, 39 r., živnostník,
Horné Orešany č. 58, SMER-SD
16. Peter Krupanský, 40 r., technik,
Horné Orešany č. 166, SMER- SD
17. Mária Lamošová, Ing., 47 r., učiteľka,
Horné Orešany č. 455,KDH
18. Erik Majcher, Ing., 40 r., konštruktér,
Horné Orešany č. 774, KDH
19. Martin Matys, Ing., 51 r., Lesy-vedúci pracovník,
Horné Orešany č. 549, SMER-SD
20. Marko Novák, Ing., CSc., 55 r., manažér,
Horné Orešany č. 361, SDKÚ-DS
21. Róbert Ochaba, Doc., 40 r., vysokoškolský pedagóg,
Horné Orešany č. 454, SMER-SD
22. Martin Ostrovský, Mgr., 27 r., ortopedický technik,
Horné Orešany č. 751, SNS
23. Bohumír Rábara, 58 r., zámočník,
Horné Orešany č. 70, KDH
24. Anna Rábarová, 50 r., ekonómka,
Horné Orešany č. 523, KDH
25. Pavol Repa, Ing., 42 r., manažér,
Horné Orešany č. 495, nezávislý kandidát
26. Martin Volner, Ing., 27 r., finančný poradca,
Horné Orešany č. 40, nezávislý kandidát
27. Marián Zachar, 37 r., manažér,
Horné Orešany č. 696, nezávislý kandidát
28. Zdenko Žalud, Ing., 44 r., špecialista JZ,
Horné Orešany č. 159, nezávislý kandidát

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu obce
v Horných Orešanoch
15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Horných Orešanoch podľa § 23 zákona
SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce
zaregistrovala týchto kandidátov:
1. František Benovič, Ing., 28 r., vedecko-výskumný pracovník,
Horné Orešany č. 360, nezávislý kandidát
2. Miroslav Bujalka, Bc., 30 r., vedúci oddelenia ŽSR, Horné
Orešany č. 253, nezávislý kandidát
3. Oto Hodulík, Ing., 28 r., manažér, Horné Orešany č. 200, SIEŤ
4. Ivan Chovan, JUDr., 42 r., policajt, Horné Orešany č. 760,
nezávislý kandidát
5. Martin Korch, Mgr., 49 r., policajný dôstojník vo výslužbe,
Horné Orešany č. 506, nezávislý kandidát
6. Juraj Krajčovič, 39 r., živnostník, Horné Orešany č. 58, nezávislý
kandidát
7. Jarmila Petrovičová, 55 r., samostatná odborná referentka,
Horné Orešany č. 322, nezávislá kandidátka
8. Samuel Repa, 44 r., obchodný manažér, Horné Orešany č. 351,
nezávislý kandidát

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva
v Horných Orešanoch
15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Horných Orešanoch podľa § 18 zákona
SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v
znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov
obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

Júlia Borutová, predseda MVK

Novinky z Viktorky

1. Lucia Belavá, 35 r., doručovateľka, Horné Orešany
č. 777, nezávislá kandidátka
2. Jozef Blažo, 38 r., analytik procesu výroby, Horné Orešany
č. 510, KDH
3. Libor Blažo, Mgr., 49 r., štátny zamestnanec, Horné Orešany
č. 117, KDH
4. Vladislav Blažo, 43 r., koordinátor logistiky, Horné Orešany
č. 767, SMER-SD

Milí priaznivci atletiky, opäť je tu čas, aby sme Vás v krátkosti
poinformovali o činnosti a úspechoch síce počtom malého, ale
výsledkami neprehliadnuteľného klubu.
Hneď na úvod sa chcem poďakovať všetkým, ktorí si koncom júna
našli čas a prišli na štadión TJ Iskra, aby si pozreli a tak podporili
ďalší ročník behu Cez hornoorešanské vršky – Memoriál Františka
Hečka. Osobitne veľká vďaka patrí tým, ktorí podali pomocnú ruku
a pomohli nám zorganizovať toto podujatie, či už na trati, alebo
priamo na štadióne. Aj tento ročník zaknihoval ďalší účastnícky
rekord, keď sa na štart postavilo 319 mužov a žien v hlavných
kategóriách. Potešila aj veľká účasť domácich pretekárov
a účastníkov v žiackych kategóriách.
Tak, ako v každej organizácií dochádza k zmenám, ani Viktorka nie
je výnimkou. Naše rady sa rozrástli o nových, mladých členov
a Drahoš Malíšek sa po niekoľkoročnom členstve rozhodol z klubu
odstúpiť. Do funkcie bol po zasadnutí zvolený Ľuboš Branišovič,
ktorému aj touto cestou blahoželáme a veríme, že jeho zvolenie

5. Miroslav Bujalka, Bc., 30 r., vedúci oddelenia ŽSR, Horné
Orešany č. 253, nezávislý kandidát
6. Miroslav Čačka, 40 r., štátny zamestnanec, Horné
Orešany č. 800, SMER-SD
7. Vladimír Demjan, 41 r., koordinátor prác PPN VN, Horné
Orešany č. 679, nezávislý kandidát
8. Branislav Galo, Ing. 41 r., technický riaditeľ, Horné
Orešany č. 773, nezávislý kandidát
9. Viliam Hirner, Ing., 26 r., informatik, Horné Orešany
č. 402, KDH
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bude prínosom pre Viktorku. Zároveň sa chceme poďakovať
Drahošovi za jeho dlhoročnú činnosť v klube.
Z bežeckého kalendára Viktorky v tomto roku bola najväčšou
udalosťou účasť na štafetovom ultra behu od Tatier k Dunaju,
ktorý sa konal v polovici augusta. Na zdolanie 345 km dlhej trasy
z Jasnej pod Chopkom do Bratislavy sa odhodlala 12 členná štafeta
v zložení Filip Blažo, Vlado Blažo, Ľuboš Branišovič, Edo Blažo ml.,
Andrej Mesíček, Robo Ochaba, Slávka Banárová, Ľuboš Školek,
Vlasto Zela, Jozef Drahoš, Rasťo Dobrovodský a Miro Čačka.
Keďže organizátor nezabezpečoval ani dopravu, ani žiadne
občerstvenie na trati, bolo potrebné účasť štafety materiálne
zabezpečiť z vlastných zdrojov klubu a čiastočne so
samofinancovaním členov štafety. Potrebovali sme tri sprievodné
vozidlá, z ktorých dve si šoférovali bežci sami a s tretím vypomohol
Edo Blažo st..
Bežalo sa nepretržite vo dne, aj v noci, za každého počasia. Od
štartu sa naša štafeta nestratila a postupne sme nechávali za
sebou jednu štafetu za druhou. Všetci sme boli spokojní
s priebehom a tešili sme sa z výkonov všetkých členov. Naše úsilie
sme zavŕšili spoločným dobehom do cieľa v Bratislave. Z nášho
skromného cieľa zúčastniť sa a dobehnúť, bolo nakoniec veľmi
pekné 63. miesto z celkového počtu 150 štafiet. Všetci sme boli
šťastní, že sme do cieľa prišli v plnej zostave a nikto sa nezranil.
Ako sme sa všetci zhodli, bol to nezabudnuteľný a neopakovateľný
zážitok. „Taká malá Tour de France “, ako poznamenal jeden
z členov.
Samozrejme, že Viktorka sa nesústredila len na toto podujatie, ale
kanárici naďalej robia dobré meno na mnohých bežeckých
podujatiach na Slovensku aj v Čechách a výkonnostne sa zaraďujú
na popredné priečky.
Edo Blažo ml. obsadil na Malokarpatskej bežeckej tour, do ktorej
sú zaradené 4 preteky, celkové 3.miesto v hlavnej mužskej
kategórií.
Veľkú radosť nám robia aj naši mladí. V Moravsko–Slovenskej
juniorskej bežeckej lige JUNDOR zbierajú pódiové umiestnenia
a v priebežnom poradí tejto ligy patria medzi najlepších. Dve kolá
pred koncom tejto súťaže je Paulína Branišovičová na 2.mieste,
Martina Blažová na 3. mieste a dokonca Filip Blažo celkovo vedie
svoju kategóriu. Všetkým trom držíme palce, aby svoje ťaženie
dotiahli až do úspešného konca. Týmito výsledkami Viktorka
prevyšuje aj oveľa väčšie a slávnejšie kluby v širokom okolí a robí
dobré meno našej obci.
A na záver, čo pripravujeme? V prvom rade chceme ďalej
pokračovať vo výborných výkonoch na bežeckých podujatiach
a šíriť tak dobré meno všade, kde sa objavíme.
Už teraz pripravujeme ďalší ročník reprezentačného plesu, ktorý
plánujeme uskutočniť tradične vo februári, presne 7.februára.
A samozrejme to najdôležitejšie - začíname s prípravami na 35.
ročník hornoorešanských vrškov, ktoré chceme zorganizovať
rovnako kvalitne, ako ročníky doteraz.
Všetkým naším priaznivcom, ale nie len im, chceme veľmi pekne
poďakovať za priazeň a podporu, ktorá nás motivuje a posúva
vpred.
Vladislav Blažo
BK Viktória

Farebné leto FidliCantov
Hornoorešanská muzička v lete nezaháľala ani jediný deň – veď ako
všetci folkloristi dobre vedia, práve v lete sa tešíme na niečo ako
„muzikobranie“ - zber úrody z celoročného namáhavého tréningu.
Na jar a v lete na folklórnych festivaloch a slávnostiach sa konečne
môžeme stretnúť s priateľmi hudobníkmi, prezentovať svoje
umenie, vymeniť si skúsenosti a načerpať novú inšpiráciu. Okrem
drobnejších vystúpení v okolí – Dobrá Voda, Červeník, Šaštín,
Horné Orešany, Smolenice, Šúrovce, Dubová, Lošonec, Trenčianske
Teplice atď., sme sa sústredili na dva veľké festivaly a to na
Myjavské slávnosti a Medzinárodný detský festival Deti pod
Poľanou v Hriňovej. Myjavské folklórne slávnosti boli pre nás
veľkou výzvou. Keďže s rodinnými muzičkami ako s novou formou
hudobných zoskupení systém súťaží momentálne neráta a „vďaka“
vekovej rôznorodosti našich detí sa nezmestíme do nijakej
kategórie, mohli sme sa prihlásiť len do súťaže medzi dospelé
ľudové muziky. S veľkou radosťou a s čistým svedomím môžem
povedať, že sme medzi dospelými profesionálmi obstáli bez
problémov. A festival v Hriňovej bol už pre nás len nádhernou
trojdňovou odmenou. V čarovnej prírode pod Poľanou sme
odohrali štyri vystúpenia a stretli sme skvelých ľudí. Nemohli sme
sa však naplno rozbehnúť po svete, lebo sme mali pred sebou ešte
jednu, najväčšiu výzvu. Nahrávanie druhého CD FidliCantov s názvom Oríšky. Začiatkom septembra sme sa na dva dlhé ale
nesmierne zaujímavé dni zatvorili v špecializovanom nahrávacom
štúdiu v Moravskom Lieskovom. Po prvýkrát sme sa stali súčasťou
dobrodružstva, ktoré zažívajú popredné hviezdy našej hudobnej
scény. Lebo štúdio je na najvyššej úrovni a práca hudobnej réžie
bola vysoko profesionálna. Dúfam, že novým CD s čisto orešanským
repertoárom potešíme všetkých, nie len Orešancov. A že
predstavíme naše krásne orešanské piesne po celom Slovensku aj v
zahraničí.
Na záver by som rada pozvala všetkých veselých priaznivcov dobrej
hudby na spoločné stretnutie a tancovačku. Dňa 25. októbra v KD
Horné Orešany vám s potešením predstavíme naše nové CD
„Oríšky“ na galaprograme, v ktorom okrem FidliCantov vystúpia
naši priatelia hudobníci a tentokrát aj dva tanečné detské súbory.
Po slávnostnom krste sa spolu zabavíme pri dobrej hudbe,
tradičných jedlách a dobrom vínku. Tešia sa na vás vaši
FidliCanti
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tieto skúsenosti ho výkonnostne posunú opäť vyššie.
Záver by sme radi pozvali fanúšikov na naše stretnutia II. Iigy.
Ján Krupanský

Stolný tenis
Po zostupe z I. Iigy mužov sme zaznamenali zmeny v zostave tímu.
Odišiel Marcel Rábara do MSTK Leopoldov a novým hráčom
v družstve mužov sa stal Lukáš Krupanský.
Súťaž mužov II.ligy sme odštartovali tesnou prehrou 10:8 s družstvom Vydrany „B“ – ašpirantom na postup. Najlepším hráčom bol
Lukáš s 3 bodmi. Tu je vidieť, že práca s mládežou sa oplatí aj keď to
v začiatkoch chce veľa trpezlivosti a času. Čo nevidieť sa tiež
posilníme o ďaľšieho mladého hráča Petra Vargu, ktorý výkonnostne sľubne napreduje.
Kedže aj pri ďaších 3 domácich stretnutiach je KD obsadený,
zápasy po dohode so súpermi budú odohraté v telecvični ZŠ, Nám.
Uč. Tovarišstva Trnava. Prvý domáci zápas v KD odohráme až
22.11. s Galantou a ďaľší 6.12. s Veľkými Uľanmi.
Tabuľka - II. liga mužov
Zápas

Výhry Remízy Prehry

POZVÁNKA
Elitní neregistrovaní stolnotenisoví hráči v spolupráci
s STK Elastik a OÚ Horné Orešany
Vás pozývajú na „2. Hornoorešanskú betónovačku“ stolnotenisový turnaj neregistrovaných hráčov,
ktorý sa uskutoční dňa 13. decembra (Sobota)
o 9:45 v KD Horné Orešany.
Turnaj je určený výhradne len pre neregistrovaných hráčov.
Hráčom s akoukoľvek registráciou, vrátane najnižších a žiackych
súťaží, nebude umožnené hrať na turnaji!
Súťažia spoločne muži, ženy a mládež. Prví traja najlepší získajú
poháre. Pre všetkých hráčov a priaznivcov stolného tenisu
je pripravené občerstvenie a bufet.
Srdečne vás všetkých pozývame !

Skóre Body

Futbalová jeseň v plnom prúde

Mládežnícka stolnotenisová sezóna už tradične začala v auguste
sériou troch medzinárodných satelitných turnajov v Havířove,
Hluku (oba ČR) a Topoľčanoch. Výsledky našich hráčov
súnasledovné :
Havířov : Peter Varga u ml. žiakov a Lukáš Krupanský u juniorov
zhodne obsadili 17.-32. miesto
Hluk : Peter Varga u ml. žiakov obsadil 33.-38. miesto, Lukáš
Krupanský stačil na 33.-44. miesto
Topoľčany : Peter Varga u ml. žiakov obsadil 17.-28. Miesto,
Lukáš Krupanský obsadil 35.-51. Miesto
Slovenský pohár mládeže /SPM/
Lukáš Krupanský - Valaliky , kat. dorast, 13.9.2014, počet
hráčov 91, umiestnenie 11 !!!
- Valaliky , kat. U 21 muži, 14.9.2014,
počet hráčov 38, umiestnenie 9-16
Peter Varga
- Košice, kat. ml. žiaci, 27.9.2014, počet hráčov
87, umiestnenie 33

Vážení priatelia futbalu, aj v tomto čísle Hornoorešana Vám
prinášame informácie o aktuálnom dianí v TJ ISKRA. V minulom
vydaní sme sa viac venovali hodno-teniu organizačno-technickej
stránky chodu klubu. Tentokrát sa bližšie pozrieme na športové
dianie, nakoľko sa rozbehla jesenná časť súťažného ročníka
2014/15.
Začneme našou prípravkou. Napriek tomu, že viacero chlapcov
pred touto sezónou prešlo do žiackej kategórie, naďalej sa tešíme
pomerne veľkému záujmu zo strany detí. Na tréningy chodia
v hojnom počte, čo je prísľubom dobrej budúcnosti futbalu
v Horných Orešanoch. V tomto roku si po dohode trénerov (K.
Adamec a M. Mekký) s vedením klubu budú porovnávať svoje
futbalové schopnosti so súpermi vo forme prípravných zápasov.
Žiakov aj v tejto sezóne naďalej vedie Tomáš Ostrihoň. Po
minuloročnom postupe sa museli adaptovať na vyššiu súťaž, ktorá
je kvalitou na inej úrovni. Z mužstva prešlo viacero chlapcov do
dorastu a naše talentované dievčatá zase do FC Spartak Trnava, čo
sa trošku odrazilo aj na výsledkoch. No všetci dobre vieme, že
výsledky v tejto kategórii nie sú to najdôležitejšie pre budúcnosť
Hornoorešianskeho futbalu. Momentálne mužstvo nabieha na
nový tréningový program, ktorého cieľom je zlepšiť prácu s loptou,
osvojiť si systém pohybu na hracej ploche a v neposlednom rade
zapracovať chlapcov z prípravky. Veríme, že po stabilizácii kádra sa
žiaci budú šplhať v tabuľke už len vyššie. Zatiaľ majú na konte dve
výhry a po tri remízy a prehry. K uvedenému pripájame aj aktuálnu
tabuľku po siedmom kole.

Prvý turnaj SPM vo Valalikoch v kategórii dorastu bol pre Lukáša
doterajším najlepším umiestnením. Vzorne reprezentoval Horné
Orešany, keď vyhral 8 zápasov a len 2 prehral. Odborníci tvrdili, že
bol najväčším prekvapením turnaja. Peter tiež na svojom prvom
SPM podal vynikajúci výkon. S prehľadom bez straty setu postúpil
zo skupiny. V hlavnej súťaži potom narazil na „materiálového“
hráča, s ktorým aj napriek veľkej snahe bol neúspešný. Verime, že
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Ako si spokojný s tréningovými podmienkami? ... „areál je tu
veľmi pekný, priestory kabín sú zrenovované, k dispozícii máme
dve hracie plochy s umelým zavlažovaním a osvetlním a množstvo
športovo-technických pomôcok, takže nemám v podstate žiadne
výhrady.“
Situácia v A-mužstve? ... „pred mojím príchodom odišlo viacero
chalanov, do klubu sa priviedli nové mená a samozrejme chlapci
z nášho dorastu. V podstate budujem nový tím. Mužstvo som
našiel v dosť zanedbanom kondičnom stave a nakoľko som prišiel
len tri týždne pred súťažou, mnohé veci sa nedali pre krátkosť času
dobehnúť. Máme čo robiť, ale spoločnými silami to určite
zvládneme. Dôležitá bude zimná príprava, kde je intenzita
a efektívnosť tréningových jednotiek omnoho vyššia ako
obyčajne.“
A čo tréningová morálka? ... „tu musím vyjadriť veľkú spokojnosť,
chalani chodia v hojnom počte, vidno že chcú na sebe pracovať. Ak
budeme takto pokračovať, určite to prinesie svoje ovocie.“
Aké sú tabuľkové ciele? .... „o umiestnení nateraz nechcem
hovoriť, sú dôležitejšie veci. Treba vytvoriť dobrú partiu, čo sa zatiaľ
darí. Ak budeme ťahať všetci za jeden koniec, určite prídu aj
výsledky. Takisto pracujeme na hernom prejave a kondícii, avšak na
to treba dlhšie časové obdobie. Cieľom je, aby sme hrali futbal,
z ktorého budú mať diváci radosť, a potom sa môžeme baviť aj
o tabuľkovom umiestnení.“
Divácke prostredie? ... „myslím, že na domáce zápasy chodia
celkom slušné počty, všeobecne je tu kultivované prostredie. Ale
tak ako všade, aj tu sa nájde pár fanúšikov, ktorí sú odborníkmi na
všetko a dokonca niektorí z nich majú radosť z toho, keď sa nám
nedarí, čo je veľká škoda.“

Žiaci - OM

Našim dorastencom sa minulý rok podarilo zachrániť piatu ligu.
Počas leta tím opustili Marek Krchnavý, Maťo Mekký a Filip Blažo,
čo sú citeľné straty pre náš dorastenecký tím. Novým trénerom sa
stal Dušan Blažo ml., ktorý sa na margo súčasnej situácie vyjadril
nasledovne: „Čaká nás ťažký rok, dokopy mám v kabíne len 14
chlapcov. Účasť na tréningoch je dobrá, až na občasné výpadky
chodia všetci. Na mnohých postoch nám však chýba konkurencia,
čo by určite viedlo k zlepšeniu výkonov jednotlivcov. Okrem toho
naďalej trpíme na premieňanie šancí, čo nás stálo už mnoho
bodov. Avšak pevne verím, že poctivým tréningom a prístupom sa
odrazíme k lepším výkonom.“ Dorast aktuálne figuruje na
spodných priečkach tabuľky, keď jediné tri body získal za víťazstvo
3:4 v Trakoviciach.

Jozef vďaka, prajeme veľa zdaru!
Dorast: 5. liga - západ
Muži 5. liga-západ

K trénerskej výmene došlo počas letnej prestávky aj v A-mužstve.
Ujal sa ho mladý ambiciózny tréner Jozef Kováč, ktorého sme
poprosili o krátky rozhovor:
Jozef, prečo práve Horné Orešany? ... „po vydarenej sezóne, keď
sa mi podarilo postúpiť so Sláviou Trnava, došlo k zániku tohto
klubu (resp. A-mužstva), a tak som zostal voľným trénerom. Od
prezidenta TJ ISKRA som dostal ponuku pri ktorej ma oboznámil aj
so situáciou v A- mužstve a celkovo v klube. Jeho jednanie bolo
veľmi seriózne a korektné, tak sme sa dohodli na dlhodobejšej
spolupráci. Pre mňa osobne to bola veľká výzva.“

Na záver sa chceme ospravedlniť všetkým fanúšikom za
hodový víkend – nepriazeň počasia i napriek tomu, že všetko bolo
nachystané, rozhodla o tom, že opäť sa potvrdilo staré známe:
Človek mieni, Pán Boh mení. Bulletin vydaný k 85. výročiu
organizovanej telovýchovy v našej obci ešte doplníme a budeme ho
distribuovať koncom mesiaca október.
Športu zdar!!!
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Evidencia obyvateľov
V treťom štvrťroku
sa do našej obce prihlásili:
Linda Knažíková, č. 177
(doplnenie z II. Štvrťroka)

Vladimír Knažík, č. 177

Jubilanti
50 rokov
Jana Fornerová
Iveta Lisická
Oľga Lisická
Štefan Straka

Harmonogram vývozu
triedeného odpadu
( plasty, papier ) v obci
na rok 2014
06.11. 2014
04.12. 2014

(doplnenie z II. Štvrťroka)

Mgr. Zuzana Slobodníková, č. 237
Mgr. Jakub Slobodník, č. 237
Mgr. Daniel Medvecký, č. 805
Marián Spusta, č. 388
Marta Antalová, č. 1
2 občania sa z našej obci odhlásili
Manželstvo uzavreli:
Martin Mráz, Horné Orešany č. 259
a
Marcela Haršányiová, Trnava
Mário Antala, Horné Orešany č. 1
a
Marta Kerhátová, Trnava
Ing. Marek Boháček,
Horné Orešany č. 237
a
Mgr. Katarína Rosinová, Trnava

60 rokov
Mária Blažová
Milan Haberl
Ján Kondrček
Mária Korytárová
Rudolf Križan
Terézia Malacká, Mgr.
Terézia Oravcová
Milan Straška
Karol Školek

Harmonogram vývozu
komunálneho odpadu v obci
28.10. 2014
11.11. 2014
25.11. 2014
09.12. 2014
23.12. 2014

70 rokov
Mária Mesíčková
Jozef Mišo
Milan Púchly
80 rokov
Jozefína Čambálová
Mária Gregušová
Anton Sloboda
Jozef Šimončič
Mária Uhlárová

Ing. Marián Spusta,
Horné Orešany č. 388
a
Kristína Taligová,
Horné Orešany č. 388
Narodili sa:
Sára Kschilová, č.137
Matej Straška, č. 804
Eliška Chrvalová, č. 184
Boris Krivosudský, č. 774
Zomreli:
Jozefína Krchnárová 85 r.
Jaroslava Cvancigerová, 55 r.
Vilma Vavrová, 78 r.
Margita Dedáčková, 90 r

FidliCanti

POZVÁNKA
Dobrovoľný hasičský zbor v Horných Orešanoch pozýva všetkých občanov
na 6.ročník „Prasacích hodov“, ktorý sa uskutoční 8. novembra 2014
v priestoroch Kultúrneho domu v Horných Orešanoch. V čase od 10.00 hod.
si môžete vychutnať tradičné zabíjačkové špeciality a od 17. 00 hod. pri
pohári dobrého vína, pri tónoch príjemnej hudby si môžete posedieť so
svojimi priateľmi. Dobrovoľní hasiči sa už teraz na Vás tešia.
Výbor DHZ Horné Orešany
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