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Letná turistická sezóna je už  nenávratne 

za nami a s ňou aj leto plné slnečných dní 

a extrémne teplých letných nocí. 

Dovoľte mi, aby som Vám predstavila 

stručne zhrnutie udalostí a podujatí, 

ktoré sa počas predchádzajúcich letných 

mesiacov v našej obci uskutočnili.

V mesiaci júl a august sme zrekon-

štruovali autobusovú zastávku, ktorú 

nám realizovala firma CS, s.r.o. Trnava, 

nasvietenie prechodu pre chodcov firma 

VIAPRO,  s. r. o. Trnava. Mnohým občanom 

sa práce na rekonštrukcii zdali príliš dlhé 

ale myslím si, že vplyvom extrémnych 

teplôt, ktoré sme mali, boli pracovníci 

nútení dodržiavať pitný režim a chrániť 

sa pred silným slnečným žiarením. 

Zároveň Vám ďakujem za trpezlivosť pri 

prechádzaní uvedeným úsekom. Na 

výsadbe zelene sa podieľala firma

p. Anny Vavrovej a p. Pavol Vavro ml. so 

svojimi pracovníkmi, ktorým by som sa 

chcela taktiež poďakovať za ich rýchlu

a kvalifikovanú prácu. V mesiaci júli bola

v dome smútku na sklá nalepená tieniaca 

fólia, za účelom zníženia prenikania slne-

čného svetla.  Ako ste si všimli už od júla 

prebieha vypúšťanie priehrady a v me-

siaci október Slovenský rybársky zväz  

bude vykonávať výlov rýb a následne 

zhodnotenie funkčnosti zariadenia, 

ktoré sa nachádza na vodnej nádrži.

Veľmi vydarenou akciou bolo i vystúpe-n
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Separovaný zber:
Kalendár vývozu separovaného zberu:

štvrtok 5. November 2015

štvrtok 3. December 2015

štvrtok 31. December 2015

Vrecia je potrebné zviazať a vyložiť pred 

domy do 7:00 hodiny v deň vývozu vriec 

separovaného zberu.

Zber objemového komunálneho 

odpadu

2. – 16. októbra 2015

Kontajnery budú rozmiestnené na 

Dolnom konci, pri požiarnej zbrojnici, pri 

telefónnej ústredni, na parkovisku pri 

kultúrnom dome, na Rajčianske, v m. č. 

Majdánske na námestí

Vývoz nebezpečného odpadu 26.10. 

- elektroodpad

- batérie, akumulátory

- motorové, prevodové, mazacie oleje

- obaly obsahujúce zvyšky farieb

- žiarivky, opotrebované pneumatiky

Odpad treba vyložiť do 7:00 hod. pred 

dom, aby neprekážal chodcom ani 

premávke na ceste.

Ako sa máš?

Osvetlený prechod pre chodcov

Takouto otázkou často začíname stret-

nutia alebo komunikáciu medzi sebou, je 

myslená buď úprimne, či zo slušnosti, zo 

zvedavosti alebo zo zvyku. Aké odpovede 

na ňu dostávame alebo dávame? Zvyčaj-

ne odpovedáme podľa toho, kto otázku 

položil, kamarátom úprimne, ak sú to iba 

známi, tak sa máme skoro vždy dobre.

Negatívna odpoveď vždy zaujme a nie 

sme vždy pripravení dať odpoveď na 

nasledujúcu otázku: „prečo?“ Ale na dru-

hej strane môžeme sa podeliť so svojim 

smútkom, radosťou, zážitkom. Vieme, že 

podelená radosť je zväčšená radosť a po-

delená bolesť je zmenšená bolesť, ale 

veríme ešte okrem seba niekomu?

Sme zvyknutí všetko urobiť sami, byť se-

bestační, veď nikto to za nás neurobí, 

možno sme aj hrdí na to, čo sme v živote 

dokázali, ale sme šťastní? Kto z nás doká-

že na otázku „Ako sa máš?“ odpovedať zo 

srdca „Som šťastný!“ Ale, čo je to vlastne 

šťastie?

Odborníci tvrdia, že sú 4 stupne šťastia.

1.„Mám šťastie“, povedia niektorí. Vy-

hrali lotériu, nedostali zlú známku v ško-

le, neutrpeli vážny úraz pri havárii...Lenže 

je vždy šťastný, kto mal šťastie?

2.Byť šťastný znamená prežívať inten-

zívnu radosť, byť citovo naplnený, mať 

uspokojené potreby konzumu. Je to su-

per, ale na druhej strane aj alkoholik pre-

žíva citové šťastie, keď mu niekto ponúk-

ne fľašku páleného. Ale je šťastný?
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ie skupiny Duo Jamaha, ktorá svojim pestrým programom 

zinkasovala od našich občanov veľký aplauz. Táto dvojica otca 

so synom dokázala nielen rozospievať celé obecenstvo ale

i humorným slovom všetkých pobaviť. Touto cestou chcem 

poďakovať komisie kultúry, ktorá sprostredkovala toto skvelé 

vystúpenie.

Tretiu augustovú sobotu zavítali do našej obce po prvý krát  

historické vozidlá, ktoré si pozreli naši občania i z blízka. 

Nakoľko táto akcia mala od občanov veľmi pozitívny ohlas, 

chceli by sme v tomto pokračovať i v budúcich rokoch. Vďaka 

patrí pracovníčkam obecného úradu, manželom Mokrá-

ňovým, M. Gregušovi, súrodencom Burským, M. Obúlanej, E. 

Tomáškovej, manželom Burským, manželom Hudecovým

z Dlhej, ktorí  pomáhali  pri tomto podujatí.

V auguste 2015 nám bola poskytnutá dotácia z Ministerstva 

vnútra SR na kamerový systém vo výške 9000,- €, ktorý 

plánujeme zrealizovať v mesiaci október - november 2015,  

kde obec je povinná podieľať sa na spolufinancovaní z vlast-

ných zdrojov najmenej 20% z celkového rozpočtu. Obecné 

zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schválilo podanie žiadosti 

na realizáciu projektu „ Rekonštrukcia a zateplenie Obecného 

úradu v obci Horné Orešany, kde  obec je povinná podieľať sa 

na spolufinancovaní  vo výške 5% z vlastných prostriedkov

z celkového rozpočtu.

Vážení občania, ani sme sa nenazdali a jeseň je už tu a preto 

využite voľné chvíle na zber úrody zo svojich záhrad a neza-

budnite na zdravý relax v krásnej jesennej prírode. 

Vážení občania, Obecný úrad Horné Orešany a poslanci 

Obecného zastupiteľstva, Vás už teraz pozývajú na novoročnú 

kapustnicu, ktorá sa uskutoční dňa 28. 12. 2015 v kultúrnom 

dome v Horných Orešanoch, kde o 16. 00 hod. vystúpi 

hudobná skupina DUO JAMAHA a zároveň si môžete pochut-

nať na výbornej novoročnej  kapustnici a varenom vínku. 

Jarmila Petrovičová, starostka obce

Vážení čitatelia Hornoorešana, znovu som tu, aby som 

zhodnotila a poinformovala vás o kultúrno-spoločenských 

akciách, ktoré sa poriadali v posledných mesiacoch v našej 

obci. Už tradíciou je prekrásne podujatie pre deti, ktoré sa 

koná vždy na začiatku prázdnin, a to Cesta k Vodníkovi. 

Organizuje ho kultúrna komisia pri OU v Horných Orešanoch 

už deviaty rok. Toto podujatie je určené pre všetky detičky 

z Horných Orešian, ale aj z okolitých dedín, prípadne deti, 

ktoré prišli na prázdniny k svojim starým rodičom. Ako 

každoročne, tak aj tento rok sme začali so štartom od KD až 

po cieľ k vodnej nádrži. Počas celej trate boli pre deti pripra-

vené rôzne súťaže, či už skoky v mechoch, hod loptičkou, 

skákanie i lezenie po lane a rôzne iné.

Po zdolaní všetkých súťaží sa deti dostali až do cieľa,  kde na 

nich čakal Vodník a šikovné dievčence, ktoré vykúzlili na ich 

tvárach krásne kvietky, zvieratká a ornamenty. Samoz-

rejmosťou je odmeňovanie detí, takže všetky si domov 

odniesli krásnu vecnú cenu aj sladkú odmenu. Na hrádzi bolo 

pre každé dieťa pripravené chutné občerstvenie. O 17:30 

sme uzatvorili trať a rozlúčili sme sa s ratolesťami. Srdečne im 

ďakujeme, že sa znovu zúčastnili na tomto krásnom sobot-

nom popoludní. Nálada bola výborná a sme radi, že medzi 

nás prišli aj rodičia, dokonca v hojnom počte. Všetci sa už 

teraz tešíme na budúci rok.

Jedným z menej tradičných podujatí bolo vystúpenie 

hudobnej skupiny Duo Jamaha, ktoré pôsobí na televíznej 

stanici Šlágr TV. Keďže naša dedina má rada nové veci, po 

dohode s pani starostkou sme sa rozhodli pozvať túto známu 

skupinu k nám, aby sme urobili radosť aj trošku starším 

ročníkom, ktoré poznajú piesne od Duo Jamaha a radi si ich 

zaspievajú. Po dlhom rokovaní sa nám podarilo dohodnúť 

dátum koncertu na 14. august. Sála kultúrneho domu sa 

zaplnila staršími aj mladšími. I keď veľké teplo nám preniklo 

až do sály, vydržali sme a spoločne s chlapcami z Jamahy sme 

spievali piesne, ktoré poznáme z televízie. Zabávali sme sa, 

spievali a tlieskali zhruba tri hodiny. Chlapci - otec a syn - boli 

úžasní a bavili nás nielen piesňami, ale aj vtipmi zo života. 

Veľmi sa im u nás páčilo, a preto sa vrátia znovu, aby potešili 

naše srdiečka dobrou hudbou.

Katarína Pagáčová /Uličná/

Z komisie kultúry
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3. Byť šťastný znamená naplniť svoj životný sen, dosiahnuť stupeň 

vzdelania, mať dobrú prácu, vstúpiť do krásneho manželstva. Je to 

určite super.

4. Najväčší stupeň šťastia je spokojnosť so svojim životom. Ak som 

naozaj šťastný, tak aj keby som sa znovu narodil, chcel by som 

prežiť svoj život rovnako, teda mať tých istých rodičov, tú istú 

školu, prácu, ale aj tie isté ťažkosti... Nevymenil by som svoj život 

za žiaden iný. Zdá sa, že takýto stupeň šťastia je nedostupný. 

Dobrá správa je, že takéto šťastie možno nájsť, lebo Bohu nič nie je 

nemožné.

Prednedávnom som sa na 

Youtube dostal k menu Nick 

Vujicic. Tento muž sa narodil 

bez rúk a nôh. Rodičia ho 

milovali, napriek tomu v ôs-

mych rokoch, keďže nevidel 

pred sebou jasnú budúcnosť, 

začal trpieť depresiami. V de-

siatich rokoch sa rozhodol 

ukončiť svoj život utopením vo 

vani. Po niekoľkých pokusoch si 

uvedomil, že nechce nechať 

svojich milovaných s breme-

nom a pocitom viny, ktoré by 

boli výsledkom jeho samo-

vraždy. Nemohol im to urobiť. Hlas, ktorý počul, bol silnejší. Bolo 

to niečo ako: „Nick, takto to nemá byť. Si svetlo, ako každý iný 

človek a môžeš druhým pomáhať.“ Boh mal plán pre jeho život, 

aby dával nádej ostatným ľudom, cez jeho životný príbeh. 

V pätnástich rokoch uveril Bohu a odvtedy sa zmenil jeho život. 

Keď spoznal Boha, pocítil úžasný pokoj, keď vedel, že konečne je 

niekto s ním stále a vo všetkom, kto pozná všetko okolnosti jeho 

života a kto je väčší než sú ony. Miloval rodičov, nikdy by ho 

neopustili, ale nemohli nič zmeniť, nemohli uzdraviť jeho srdce, 

ale Boh ho uzdravil. Mal len 17, keď začal vystupovať v miestnom 

cirkevnom zbore s posolstvom, že sa nikdy netreba vzdávať. 

Napísal knihu „Život bez končatín“ a začal svoj optimizmus šíriť po 

celom svete. Naučil sa mnohým bežným zručnostiam - písať 

perom i na stroji, hrať na bubny, umývať si zuby. Jedna dievčina, 

ktorá po stretnutí so žralokom prišla o ruku, ho naučila surfovať. 

12. februára 2012 sa oženil s Kanae Miyahara a už majú spolu 

dvoch synov. Jeho prednášky navštevujú ľudia, ktorí tak isto ako 

kedysi on, stratili vieru. Prednáša po celom svete a jeho odkazom 

je, aby sa človek nikdy nevzdával, nech ho už postretne čokoľvek. 

Ak sa ho ľudia pýtajú, či si nepraje mať nohy a ruky odpovedá – 

„nie“. Je vďačný aj za to, čo už má. Vraví to stále: „buď vďačný už za 

to, čo máš. Akonáhle sa sústredíte na to, čo by ste chceli, 

zabudnete na to, čo už máte.“ Vyžaruje z neho neskutočná 

energia, charizma. Neskutočná chuť žiť a pomáhať ďalej. 

Ako sa Nick má? Je šťastný. Som aj ja šťastný? Nikdy nie je neskoro. 

Boh má s každým svoj plán a jeho láska k nám je väčšia než to, čo sa 

nám stalo, je väčšia než to, ako to kazíme.

Pokračovanie zo strany 1

Ako sa máš? Na záver zopár jeho výrokov: 

„Možno nemám ruky, s ktorými by som chytil svoju ženu za ruky, ale 

ak bude treba, dokážem ju chytiť za srdce. Nepotrebujem ruky, aby 

som ju podržal.“

„Nikdy si nehovorte, že niečo nezvládnete, že nie ste dosť dobrí, že 

za nič nestojíte.“

„Všetky ženy chcem Vám povedať, že ste prekrásne také, aké ste.“

„Keď nájdete niečo, čo vás naplňuje tak, že by ste to robili celý deň 

zadarmo, potom ste na správnej ceste. Keď nájdete niekoho, kto je 

ochotný vám za to aj zaplatiť, máte pred sebou kariéru.“

„Myslíte si, že nemať ruky a nohy je problém? Nepoznať Boha je 

väčší problém.“

ThLic. Peter Šimko

Nádherné je tráviť čas na dôchodku
Je pravda, že tráviť čas na dôchodku je nádherné, ale v dobrom 
zdravotnom stave. Rok 2015 sme začali výročnou členskou 
schôdzou, na ktorej sme hodnotili našu prácu za rok 2014 a prišli 
sme s novým plánom na rok 2015. Treba pripomenúť, že 26. apríla 
sa konali voľby nového výboru na obdobie 2015 – 2017. Na 
voľbách sa zúčastnilo 67 členov, ktorí volili členov výboru a pred-
sedu. Do výboru sme  prijali nových členov, a to J. Benoviča a E. 
Škulecovú. Začiatkom leta, 9. júna, sme zorganizovali púť do 
Šaštína na omšu, ktorá bola venovaná seniorom a chorým. Keďže 
púť bola v dopoludňajšom čase, popoludnie sme strávili v meste 
Holíč. Pozreli sme si kaštieľ, ktorý práve rekonštruujú, a sprievod-
kyňa nás oboznámila s jeho zaujímavou históriou. V mesiaci jún 
sme sa zúčastnili aj na turistickom pochode v Smoleniciach. Treba 
povedať, že turistický zraz bol dobre zorganizovaný a zoradený do 
troch skupín podľa náročnosti a schopnosti členov. Zúčastnilo sa na 
ňom 400 členov z celého okresu. Je pekné stretnúť sa s občanmi
z našej obce, ktorých nový život sa po uzavretí manželstva začal
v iných obciach nášho okresu.
Krásny zážitok sme mali zo zájazdu do Ostrihomu, ktorý sa konal 
18. augusta. Všetci sme boli nadšení z návštevy tamojšieho úžas-
ného chrámu. Tu sme sa poučili, že je dobré mať fundovaného 
sprievodcu. Ale mali sme šťastie, že sme sa mohli pridať k slo-
venskej skupine so sprievodcom, ktorý nám bol ochotný vysvetliť 
históriu tohto skvostu. Po ceste domov sme sa zastavili v Kolárove, 
kde sme si prezreli vodný mlyn a Dunaj.
V októbri chystáme posedenie ku dňu starších, ktoré sa bude konať 
11. októbra, t. j. v nedeľu, o 15:00 hod v kultúrnom dome.
Tešíme sa na vás!

 Jana Boháčková, predseda JDS
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V uplynulom čase asi najväčšou udalosťou

v tábore BK Viktoria bola opätovná účasť na 

štafetovom behu Od Tatier k Dunaju. 

Podujatie štartovalo 15. augusta v Jasnej pod 

Chopkom s dobehom na ďalší deň, teda 16. 

augusta, v Bratislave.  

„Viktorka“ doplnená o posily nastúpila v zos-

tave Ľuboš Školek, Ľuboš Branišovič, Vlado

Blažo, Rasťo Dobrovodský, Jaro Lapšanský, Tomáš Straška, Edo 

Blažo ml., Andrej Mesíček, Marek Ďurovkin, Hana Hořinková, 

Miro Čačka a Robo Ochaba. Realizačný tým tvorili Zuzka Brani-

šovičová, Filip Blažo, Edo Blažo st., Lucie Plichtová a Adam Lapšan-

ský. Aj tento rok išli borci do tohto dobrodružstva s jasným cieľom 

–dobehnúť v kompletnej zostave až do cieľa v Bratislave. V konku-

rencií 196 štafiet sa nakoniec BK Viktoria umiestnila v celkovom 

hodnotení na skvelom 25. mieste. Naši kanárici urobili nečakaný

a naozaj fantastický výsledok a dôstojne reprezentovali našu obec 

na tomto masovom podujatí. Celý kolektív spolu s realizačným 

tímom fungoval ako bezchybný stroj - každý vedel, čo je jeho 

úlohou a od štartu až do cieľa bolo z každého cítiť pohodu a pokoj. 

Všetky odovzdávky prebehli bez zdržaní, na Facebooku mali fanú-

šikovia možnosť sledovať online priebežné správy o našej štafete 

a, samozrejme, realizačný tím bol vždy pripravený pomôcť na trati 

aj s občerstvením. A  splnili sme aj náš plán - do cieľa sme všetci 

dorazili zdraví a šťastní, plní zážitkov a opäť sme trošku zviditeľnili 

našu obec. Všetkým členom patrí srdečná vďaka za reprezentáciu 

a veríme, že sa na štart postavíme aj v budúcom roku.

Samozrejme, popri tejto udalosti sa naši kanárici zúčastnili aj na 

množstve bežeckých podujatí v širokom okolí a priniesli veľmi 

dobré výsledky. Svojimi výkonmi sa naše dve dievčatá, Paulína 

Branišovičová v kategórii junior a Lucia Blažová v kategórii ženy, 

stále držia na popredných umiestneniach v moravsko-slovenskej 

lige. Ako chutí umiestnenie na stupňoch víťazov tiež okúsili Fero 

Volek a Vlado Blažo. Kvalitné a stabilné výkony vo svojich kategó-

riách predvádzajú všetci členovia BK Viktoria. Najbližším 

podujatím, kde by chcela "Viktorka" preveriť svoju tímovú 

výkonnosť, budú Majstrovstvá Slovenska štafiet v krose v Ma-

rianke. Našich bežcov čaká do konca roka ešte veľká porcia behov 

a veríme, že svojimi výsledkami budú naďalej robiť radosť nám 

všetkým a dobré meno obci.

Vladislav Blažo, BK Viktoria      

Bežecké novinky

Súpis daňovníkov z roku 1715
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Foto: Ing. Marek Boháček

V poslednom období

sa množia sťažnosti od 

občanov, ohľadom voľného

pohybu psov po obci. V zmysle 

zákona č. 282/2002 Z. z. o

podmienkach držania psov je každý majiteľ psa povinný 

zamedziť voľný pohyb psov po obci, aby neohro-zovali zdravie 

občanov a najmä malých detí  a zabezpečiť, aby sa pes zdržiaval 

vo vlastnom dvore. Zákon zakazuje, aby sa pes pohyboval na 

verejnom priestranstve bez uviazania, bez dozoru, bez vôdzky

a pri nebezpečných psoch aj bez náhubku. Zároveň Vás žia-

dame o dodržiavanie všeobecne záväzného nariadenia obce 

vyzývame Vás ku korektným susedským a občianskym 

vzťahom, aby sa práca obecného úradu a komisií nebrzdila 

riešením takých problémov, ktoré súvisia so slušným sprá-

vaním a medziľudskými vzťahmi a ktorých riešenie k ničomu 

nevedie. Treba si uvedomiť, že dobré medziľudské vzťahy sa 

nedajú ani nariadiť ani pokutovať, ale občania ich môžu dosiah-

nuť uvážlivým chovaním a tolerovaním jeden druhého. V prípa-

de neuposlúchnutia bude majiteľovi psa uložená pokuta

v zmysle platných právnych predpisov. 

 OcÚ Horné Orešany

O Z N A M

17. 10. (sobota, 17:00) Rínek ľudovej muziky (FidliCanti)

Druhý ročník podujatia Rínek ľudovej muziky. Večer 

plný folklóru, hudby, tanca, dobrej muziky a dobrého 

jedla. 

28. 10. (streda, 8:00) Mobilný odber krvi (SČK HO)

Od 8:00 do 10:00 hod. uskutoční v KD mobilný odber 

krvi.

14.11. (sobota, 21:30) Katarínska diskotéka

Pozývame vás na katarínsku diskotéku v kultúrnom 

dome.

17.11. (utorok, 9:30) 2. Detská minibetónovačka 

– súťaž v stolnom tenise

Stolnotenisový turnaj neregistrovaných hráčov pre 

deti a mládež.

21.11. (sobota, 10:00) Prasacie hody – 7. Ročník (DHZ)

Dobrovoľný hasičský zbor v Horných Orešanoch 

pozýva všetkých občanov na 7. ročník „Prasacích 

hodov“. Od 10.00 hod. si môžete vychutnať zabíjač-

kové špeciality a od 17. 00 hod. pri pohári dobrého 

vína a pri tónoch príjemnej hudby si môžete  pose-

dieť so svojimi priateľmi.

28.11. (sobota, v poobedňajších hodinách) Krst CD 

Vánočné + súťaž v pečení orechových koláčov 

(FidliCanti)

Adventný koncert FidliCantov a 3. ročník ochutnávky 

orechových koláčov.

12.12. (sobota, 9:30) 4. Hornoorešanská betónovačka

 – súťaž v stolnom tenise

Stolnotenisový turnaj neregistrovaných hráčov pre 

dospelých.

20.12. (nedeľa, 14:30) Vianočný punč – 7. Ročník 

(LOMOZ o.z.)

Srdečne vás pozývame na Vianočný punč, ktorý sa 

bude podávať pri kostole dňa 20. decembra 2015 od 

14:30 hod.

21.12. (pondelok) Vianočná akadémia (ZŠ HO)

Obecný úrad a Základná škola s materskou školou

v Horných Orešanoch pozývajú všetkých občanov na 

Vianočnú akadémiu. V programe vystúpia deti zo 

základnej školy a materskej školy.

26.12. (sobota, 21:30) Štefanská diskotéka (TJ Iskra) 

Pozývame vás na štefanskú diskotéku v kultúrnom 

dome.

28.12. (pondelok, 16:00) Novoročná kapustnica (OcÚ)

Obec Horné Orešany pozýva všetkých občanov na 

novoročnú kapustnicu, ktorá sa bude konať dňa 28. 

12. 2015, t. j. v pondelok o 16:00 hod v KD Horné 

Orešany.

Kalendár podujatí

Foto z rekonštrukcie autobusovej zastávky v obci

Nový bezpečnejší prechod pre chodcov
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Evidencia obyvateľov

50 rokov

Ľubomír Daniš
Miloš Fodor

Martin Korch, Mgr.
Viera Kostolanská

Michal Novák
Ľubomír Orolín

Martin Púchovský

60 rokov

Mária Sitárová
Irena Horváthová
Milka Krupanská

Margita Mičeková
Eva Močolová

Agnesa Mokráňová, Mgr.
Emília Pekarovičová
Štefánia Ružarovská

Milota Vaňasková

70 rokov

Mária Benovičová
Anna Blažová

Štefan Krupanský

80 rokov

Anna Lisická
Miroslav Novák
Vilma Nováková

Rozália Vermešová

90 rokov

Katarína Mesíčková

Jubilanti

Ing. M. Novák, CSc., J.Petrovičová, M. Zachar

„Orešanské pesnyčky v nárečí“
Piesne z Horných Orešian

Dobrovoľný hasičsksý zbor v Horných 

Orešanoch pozýva všetkých občanov 

na 7.ročník„ Prasacích hodov“, ktorý sa

uskutoční 21. novembra 2015 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            

P O Z V Á N K A


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

