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Vážení občania,

V živote človeka niečo raz začína a niečo raz končí. 
Považujem za svoju osobnú povinnosť zhodnotiť svoju 
činnosť voči občanovi voličovi za 16 – ročné funkčné 
obdobie starostu obce. Vo svojom poslednom príhovore ako 
starosta obce sa chcem zvlášť dotknúť väčších investičných 
akcií v rámci rekonštrukcie, modernizácie obecného 
majetku a taktiež aj všetkého čo sa mi podarilo naplniť a čo 
nie. 
Prvé funkčné obdobie od r. 1998 – 2002 obec riešila ťažkú 
finančnú situáciu, týkalo sa to Združenia obcí v povodí 
Parná, kde môj predchodca riadne nesplácal faktúry za 
výstavbu kanalizačnej siete a splynofikovania obce. 
V rámci modernizácie obecného majetku som sa vždy snažil 
účelne a efektívne využiť prostriedky z rozpočtu obce ako 
i získané finančné prostriedky, ktoré boli z dotácií štátu
a EÚ. Z týchto prostriedkov sa zmodernizovali:
1.  Základná škola s materskou školou, v ktorej prešla 

najrozsiahlejšia prestavba, čo sa týka rozsahu 
vykonaných prác a výškou finančných prostriedkov. 
Obec v roku 2006 postavila novú budovu materskej 
škôlky s jedálňou vo výške 10 mil. Sk. Následne obec 
riešila havarijné stavy strechy na budove telocvične

 a základnej školy. V budove ZŠ sme taktiež riešili 
havarijný stav sociálnych zariadení. Jednotlivé budovy 
sú splynofikované a odkanalizované. Z eurofondov sa 
kompletne vymenenili okná a dvere na budovách 
základnej školy a telocvične a budova ZŠ bola 
prestrešená. V rámci projektu bol vymenený aj inventár 
ako sú tabule, stoly, stoličky, katedry... Ohľadom 
zníženia emisií sa zrealizovali na budovách ZŠ s MŠ

 a telocvične tepelné čerpadlá. Celkové rozpočtové 
náklady na výstavbu materskej škôlky, modernizácie 
budov a detského ihriska presiahli čiastku 1 150 000,- €.

2. Na kultúrnom dome sa vymenili okná, dvere
 a urobili sme bezbariérový vstup ako i zrekonštruovali 
prístupové komunikácie. Interiérová časť budovy prešla 
rozsiahlou rekonštrukciou sociálnych zariadení, kde 
sme z kinosály a ostatných častí vytvorili 4 sály s moder- 
nou kuchyňou a potrebným zariadením, ktoré slúžia na 
rôzne spoločenské a rodinné podujatia. Budova je 
splynofikovaná s novým kúrením a odkanalizovaním. 
Celkové náklady na rekonštrukciu kultúrneho domu 
presiahli 224 000,- €. 

3.  V športovom areáli TJ sme prestrešením budovy vyriešili 
havarijný stav. V podkroví sme získali 10 izieb 
vybavených  so sprchou a WC. Budova sa splynofikova-

   la a neekonomické elektrické kúrenie bolo nahradené  
plynovým kúrením. Taktiež prebehla rekonštrukcia 
vodovodnej siete, vrátane výmeny spŕch, batérií a WC 
ako i zásobníkov teplej vody. Zrekonštruované boli 
taktiež všetky elektrické rozvody budovy. Objekt je 
napojený na verejnú kanalizáciu. V exteriérovej časti 
bola čiastočne uskutočnená nová fasáda, lavičky
a úprava okolia. V priestoroch areálu ihriska sa 
realizovalo z dotácií vlády viacúčelové ihrisko, obec 
zrealizovala detské ihrisko s oplotením a zakúpila 2 ks 
kosačiek a zavlažovací systém. Činnosť futbalového 
oddielu obec zabezpečuje dotáciou 10 000,- € ročne
a platí všetky energie v plnej výške. Celková finančná 
čiastka na modernizáciu kabín a ihrísk činí 218 000,- €. 

4. Dom smútku prešiel kompletnou rekonštrukciou
       z dôvodu havarijného stavu strechy. Následne odhalením 

skrytých závad sme museli rekonštruovať tak interiér 
ako i exteriér domu smútku. V interiérovej časti sa 
museli vymeniť elektrické rozvody a úprava celej časti 
interiéru. V exteriérovej časti bola zrealizovaná nová 
strecha s rozšíreným prístreškom. Preložením 
prívodného káblu do domu smútku sme osvetlili 
komunikáciu na cintoríne. Celková čiastka na 
rekonštrukciu domu smútku bola 70 000,- €.

Obec zrealizovala v rámci europrojektov rekonštrukciu 
verejného osvetlenia v celkovej výške 265 000,- €. Obec
v rámci projektu ISPA (výstavba kanalizačnej siete) 
zabezpečovala projektovú dokumentáciu a následne TAVOS 
(Trnavská vodárenská spoločnosť) realizovala výstavbu 
verejnej kanalizácie v obci Horné Orešany, kde obec získala 
najviac prípojok k nehnuteľnostiam (450 ks).  Po ukončení 
výstavby kanalizačnej siete boli miestne komunikácie
v celkovej dĺžke 4 300 m havarijnom stave. Obec aj za 
finančnej 150 000,- € pomoci od vlády SR zrekonštruovala 
cesty v celkovej dĺžke 3 020 m a 1, 2 km chodníkov. Celkové 
náklady na rekonštrukciu miestnych komunikácií
a chodníkov presiahli   255 000,-€. Nezabúdali sme ani na
m. č. Majdánske, kde sa zrekonštruoval verejný vodovod zo 
Žľabu a Romanovho kúta s celkovými nákladmi 82 000,- €
Uvedené stručné zhodnotenie bolo sústredené len na 
modernizáciu a zrekonštruovanie majetku vo vlastníctve 
obce, kde obec získala 1, 6 mil. € s dotácií štátu a EÚ. Ostatnú 
činnosť zabezpečuje v zmysle právnych noriem SR  tak 
prenesený výkon štátnej správy ako i originálne kompetencie 
(stavebníctvo, školstvo, zdravotníctvo, ochrana ŽP, 
nakladanie s majetkom obce, sociálne veci, všeobecne 
záväzné nariadenia, podpora spoločenských organizácií, 
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Komunálne voľby 2014vytváranie podmienok na podnikanie v obci a pod. ) Osobne 

ja považujem za najväčší úspech vo svojej starostovskej 

kariére vydanie monografie obce Horné Orešany, kde bola 

zhodnotená história od prvej zmienky od r. 1296 až po 

súčasnosť. Taktiež jedna z nezabudnuteľných chvíľ pre mňa 

a taktiež pre obec bola  udalosť, ktorá vojde do histórie obce, 

tohtoročné marcové zasadnutie vlády na čele s predsedom 

vlády Róbertom Ficom aj jej členmi.

Keby som chcel zhodnotiť celé 16 – ročné funkčné obdobie 

bolo by treba popísať mnoho strán. Niektorí mi držali palce

a napomáhali rozvoju obce, ale niektorí chronickí 

sťažovatelia podávali len trestné oznámenia na mňa ako 

starostu a obecný úrad, čím škodili nielen obci ale i iným 

občanom. Dôsledkom týchto oznámení bola obec 

kontrolovaná kontrólnymi orgánmi SR ( NKÚ, ŠOI, daňový 

úrad), ktoré nezistili porušenie zákonov. Týmto chcem 

potvrdiť, že obec za moje 16 ročné funkčné obdobie 

postupovala vždy v zmysle platných zákonov SR. V živote 

človeka sú veci, ktoré nemôžete nijako ovplyvniť a už vôbec 

nie zrealizovať podľa svojich predstáv. Mojim nesplneným 

snom bola realizácia výstavby budovy nového obecného 

úradu ako i rekonštrukcie budovy požiarnej zbrojnice

a  námes t i a  p r i  ku l tú rnom dome  a  kos to l e .  

Moje funkčné, volebné obdobie končí a naši občania si

v novembri v komunálnych voľbách zvolili skúsenosť, 

profesionalitu a nedali sa zlákať na osobné záujmy 

niektorých kandidátov na starostu. Chcem popriať novej 

starostke Jarmile Petrovičovej a obecnému zastupiteľstvu 

mnoho múdrych nápadov a správnych rozhodnutí, ktoré 

budú v prospech obce a občanov Horných Orešian.

Záverom chcem poďakovať za spoluprácu všetkým mojim 

zástupcom, menovite: Markovi Novákovi, Jánovi 

Drahošovi, Zdenkovi Žaludovi, Liborovi Blažovi ako

i všetkym pracovníčkam a pracovníkom obecného úradu. 

Vďaka patrí všetkým poslancom obecného zastupiteľstva, 

ktorí konštruktívne pristupovali a čiastočne napomohli 

svojimi rozhodnutiami v prospech obce. Moje poďakovanie 

patrí všetkým predsedom spoločenských organizácií, ktorí 

na úkor svojho voľného času, bez nároku na odmenu pracujú 

v prospech občana. Vám všetkým,  ktorí mi vždy držali 

palce  ďakujem a prajem príjemné prežitie vianočných 

sviatkov a šťastný nový rok. 

                                                                                                         

Bc. Ján Kormúth

Výsledky volieb do samosprávy obcí, 
ktoré sa konali 15. novembra 2014

v KD Horné Orešany

V obci boli zistené nasledovné výsledky:

Počet volebných 

obvodov........................................................................................1

Počet volebných okrskov...............................................................2

Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali

výsledok hlasovania......................................................................2

Počet osôb zapísaných v zozname 

voličov.....................................................................................1574

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky.................................960

Počet odovzdaných obálok.......................................................959

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby

do obecného zastupiteľstva......................................................945

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť.............................................9

Počet zvolených poslancov...........................................................9

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby

starostu obce............................................................................948

Účasť voličov v percentuálnom vyjadrení.........................60,99 %

Výsledky hlasovania pre voľby starostu obce:

Por.č.1. František Benovič, Ing. ......................268 platných hlasov,   

nezávislý kandidát

Por.č.2. Miroslav Bujalka, Bc. ............................12 platných hlasov,   

nezávislý kandidát     

  

Por.č.3. Oto Hodulík, Ing. ...................................42 platných hlasov, 

kandidát strany SIEŤ

Por.č.4. Ivan Chovan, JUDr.  ..............................199 platných hlasov,   

nezávislý kandidát  

Por.č.5. Martin Korch, Mgr. ..............................71 platných hlasov,  

nezávislý kandidát 

Por.č.6. Juraj Krajčovič ..................................... 23 platných hlasov,  

nezávislý kandidát 

Por.č.7. Jarmila Petrovičová.............................307 platných hlasov, 

nezávislá kandidátka

Por.č.8. Samuel Repa ....................................... 26 platných hlasov,   

nezávislý kandidát

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že za starostku obce s najväčším 

počtom hlasov bola zvolená Jarmila Petrovičová – nezávislá 

kandidátka.
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Vážení spoluobčania

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného 

zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

1. Ivan Chovan................................345  hlasov, nezávislý kandidát

2. Róbert Ochaba .......................331 hlasov, kandidát strany 

SMER-sociálna demokracia

3. Anna Rábarová.....................329 hlasov, kandidátka strany KDH

4. Zdenko Žalud  ............................309 hlasov, nezávislý kandidát

5. Peter Hodulík............................270 hlasov, kandidát strany 

SDKÚ-DS /Slovenská demokratická a kresťanská únia – 

Demokratická strana/

6. Martin Korch.............................255 hlasov, nezávislý kandidát

7. Libor Blažo............................ 248 hlasov, kandidát strany KDH

8. Bohumír Rábara.....................242 hlasov, kandidát strany KDH

9. Miroslav Čačka..............................241 hlasov, kandidát strany 

SMER-sociálna demokracia

Mená náhradníkov, ktorí ako kandidáti neboli zvolení za 

poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu 

získaných hlasov:

 1. Vladislav Blažo...............................236 hlasov

 2. Ján Kormúth..................................228 hlasov

 3. Ingrid Juricová ..............................217 hlasov

 4. Branislav Galo ...............................216 hlasov

 5. Mária Lamošová............................213 hlasov

 6. Vladimír Demjan............................212 hlasov

 7. Marko Novák..................................208 hlasov

 8. Marián Zachar................................200 hlasov

 9. Martin Matys ................................197 hlasov

10. Lucia Belavá..................................195 hlasov

11. Viliam Hirner.................................191 hlasov

12. Pavol Repa ....................................177 hlasov

13. Martin Volner................................162 hlasov

14. Jozef Blažo.....................................152 hlasov

15. Martin Ostrovský...........................133 hlasov

16. Juraj Krajčovič ...............................114 hlasov

17. Erik Majcher...................................107 hlasov

18. Peter Krupanský.............................. 94 hlasov

19. Miroslav Bujalka..............................94 hlasov

Dňa 05.12.2014 bolo predsedovi Miestnej volebnej komisie

v Horných Orešanoch doručené vzdanie sa mandátu poslanca 

pána Miroslava Čačku. Týmto sa uprázdnil v obecnom 

zastupiteľstve mandát a za poslanca obecného zastupiteľstva 

nastupuje kandidát, ktorý ako náhradník získal najväčší počet 

hlasov a to Vladislav Blažo, s počtom hlasov 236, kandidát strany 

SMER-sociálna demokracia.

máme za sebou komunálne voľby na funkciu 
starostu obce ako aj na poslancov obecného 
zastupiteľstva, na obdobie rokov 2014 – 2018. Chcem sa 
Vám touto cestou poďakovať za prejavenú dôveru, 
poďakovať za to, že ste prišli voliť a dali hlas svojim 
kandidátom. Osobne sa chcem poďakovať voličom, 
ktorí odovzdali hlas v môj prospech. Ubezpečujem Vás, 
že budem starostkou obce pre všetkých voličov, aj pre 
tých ktorí mali odlišný názor pri svojom rozhodovaní
 o voľbe starostu obce. Som presvedčená, že je v záujme 
nás všetkých, ktorí sme boli zvolení na svoje posty, aby 
sme spoločne posúvali život v našej obci dopredu
v prospech občanov a verím, že spoločnými silami 
dokážeme splniť predsavzatia a ciele, ktoré som 
prezentovala vo svojom volebnom programe. Želám si, 
aby sme s poslancami obecného zastupiteľstva mali veľa 
síl pri rozvíjaný duchovných, kultúrnych, spoločen-
ských a športových aktivít. Ešte raz vďaka a ďakujem za 
dôveru.

                                                        Jarmila Petrovičová
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Tak ako po iné roky, rok 2014 sme začali Výročnou členskou schôdzou 

23. 2. 2014, kde sme hodnotili rok 2013. Dňa 10. 3. 2014 sme navštívili 

divadlo v Trnave. Divadelné predstavenie ako i prostredie sa nieslo

v slávnostnej nálade. Predstavenia sa zúčastnilo 20 členov. Kúpaciu 

sezónu sme začali 21.3.2014 v Mederi. Ďalších 10 zájazdov na kúpanie 

do Dunajskej Stredy sa zúčastňovalo do 25 členov. 9.6. 2014 sme 

zorganizovali púť do Šaštína, ktorej sa zúčastnilo 45 členov. V bazilike 

zasvätenej Panne Márii sme prežili prekrásne duchovno. Po ceste 

domov sme sa zastavili na sladkej zmrzline. Aj v tomto roku sme sa 

zúčastnili turistického zrazu, ktorý organizovala OO v Trnave na hrade 

ČERVENÝ KAMEŇ. Turistické trasy boli vyberané podľa fyzických 

možností seniorov. Zraz sa skončil obedom a posedením pri kávičke na 

nádvorí hradu. Dňa 16. 7. 2014 sme sa 4 členovia zúčastnili zájazdu do 

Ostrihomu, ktorý bol prekrásny a dýchal dávnou históriou. Chrám, 

ktorý sme navštívili bol majestátny a obdivovali sme prácu staviteľov, 

maliarov a sochárov. Duchovno, ktoré sme prežili v tomto chráme je 

nezabudnuteľné. Treba pripomenúť, že v tomto roku nám boli 

pridelené poukazy na seniorské pobyty v kúpeľných mestách 

Trenčianske Teplice a Dudince. Pobytov sa zúčastnilo 5 členov. 

19. 8. 2014 JDS MO zorganizovala na podnet Gabiky Novákovej výlet 

do obce Doľany, kde sme boli prekvapení zmenou obce, ktorá prešla 

úpravou do peknej podoby. Navštívili sme starý mlyn, ktorého 

majitelia nám urobili prehliadku s výkladom histórie tohto objektu. 

Mlyn dýchal históriou a nostalgiou. Po obhliadke sme si dopriali 

ochutnávku vína s dobrotami. Pri posedení sme si vypočuli odbornú 

prednášku o pestovaní vína a jeho spracovaní. Keďže sme pri vínku 

vyhladovali, presunuli sme sa na chutný obed k motorkárom.

V septembri sa zúčastnili dvaja členovia zájazdu do Južných Čiech, 

ktorý organizovala Okresná organizácia v Trnave. Zájazd sa konal 

počas 3 dní obhliadkou mesta Tábor, České Budějovice a ich 

historických pamiatok. V mesiaci október 2014 sme organizovali 

posedenie ku Dňu starším. Október tradične patrí Seniorom. 

Organizácia spojených národov vyhlásila v roku 1990 prvý októbrový 

deň za Medzinárodný deň starších ľudí. Odvtedy je príležitosť, keď sa 

konajú rôzne podujatia venované starším. Takouto peknou tradíciou 

sa stalo aj každoročné stretnutie, ktoré organizujeme. Je treba 

vyjadriť úctu našim členom, ktorí rokmi naplnili svojou prácou pre 

rozvoj pre našu spoločnosť. Častejšie ako inokedy sa stále viac 

poukazuje na rovnocenné postavenie a dôstojnosť života seniorov

v spoločnosti. Sme názoru, že spoločnosť by mala seniorom 

poskytovať úctu po celý rok. V tomto duchu sme sa zúčastnili 

koncertu budove ROH v Trnave.17. 11. 2014 sme zorganizovali súťaž

v hre bowling. Tohto podujatia sa zúčastnilo 32 členov. Súťaž bola 

vynikajúca, športovo naladená. Putovný pohár získlal za I. miesto 

Tonko Novák, II. miesto Jarko Benovič a III. Miesto si podelili

s rovnakými bodmi Jožko Zvonár a Gabika Nováková. Večer plný 

pohody, sme ukončili piesňami za doprovodu harmoniky skvelého 

Vladka Halenára. 

Chýli sa k záveru roka. Obraciame sa späť a hodnotíme čo sme prežili. 

Životné jubileá, narodenie vnúčat a pravnúčat i svadby. Neobišla nás 

strata najbližších, ktorú ťažko nesieme. Blížia sa najkrajšie sviatky roka 

VIANOCE. Želám Vám,aby ste ich privítali s pokorou, radosťou v mieri, 

v srdci a v duši. Zároveň sa chcem poďakovať bývalému starostovi

Bc. Jánovi Kormúthovi za jeho dlhoročnú spoluprácu s našou 

organizáciu. ĎAKUJEME!

                                                   Jana Boháčková, predsedkyňa JDS MO

Úspešný rok 2014

Školský rok 2014/2015 sa sotva začal a my sa už tešíme na najkrajšie 

sviatky v roku, Vianoce. Je však isté, že sme už stihli zabehnúť 

výchovno-vyučovací proces so všetkým, čo k tomu patrí. Žiaci sa 

zúčastňujú olympiád, branno-športových akcií i mimoškolských 

činností. Podarilo sa nám zorganizovať aj jesenný zber papiera, do 

ktorého sa zapojili hlavne mladší žiaci. Nazbieralo sa okolo 4000 kg. 

Vyhodnotili sme jednotlivcov vecnými cenami, a to: I. miesto získal 

Ivan Antalík, II. miesto patrí Anne Márii Geršičovej a III. miesto 

Dominike Slovákovej. Tentoraz sme sa rozhodli  odmeniť všetkých, 

ktorí prispeli akoukoľvek čiastkou. Objednali sme pre nich autobus 

do Trnavy na filmové predstavenie. Autobus aj vstupenka do kina 

budú hradené z peňazí získaných za zber.               

 V tomto období si naša škola obliekla  nový vianočný šat. Zvonenie 

nahradili vianočné piesne a koledy, chodby a triedy sa prezentujú 

vianočnou výzdobou. Mladší žiaci si boli pozrieť na Mikuláša 

divadelné predstavenie v Trnave a po ňom si prevzali mikulášske 

balíčky. Starší urobili Mikuláša, čerta a anjela pre deti v MŠ

a pripravili reláciu do školského rozhlasu. Všetci si tento deň užili. 

Deti z ŠKD si vlastnoručne vyzdobili medovníčky za odbornej 

pomoci pani Jozefíny Križanovej a na druhý deň ochutnali, ale aj 

napiekli vianočné oblátky. Ochotne nám pomohla pani Terézia 

Oravcová. Obidvom starým mamičkám, pretože majú už vnúčatká

 v našej škole, veľmi pekne ďakujem za seba i za deti. 

Milí spoluobčania, v tieto dni v škole vrcholia posledné prípravy na 

Vianočnú akadémiu, ktorá sa bude konať 18.12.2014 o 16.30 hod.

v KD. Pred  akadémiou sa budú konať vianočné trhy, kde si môžete 

zakúpiť vianočné ozdoby, ktoré pre Vás zhotovili Vaše deti za 

výdatnej pomoci svojich vyučujúcich a rodičov, zohriať sa  teplým 

čajom a ochutnať rôzne dobroty. Srdečne Vás všetkých pozývame.

Ak láska topí ľad, čo pani Zima vyčarila,

ak dá človeku viac ako v sebe skrýva,

ak vládne všade ticho a počuť praskať mráz,

padajúce vločky a v detských očkách jas,

tak prišla doba, keď pre každého máme pár prívetivých viet,

sú tu Vianoce a nad čaro Vianoc niet.

Nech láska tieto Vianoce hreje a vleje do Vás ďalšie nádeje.                                                             

To Vám prajú žiaci ZŠ, deti MŠ a všetci zamestnanci ZŠ s MŠ.

Už sa blížia...
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Neodmysliteľnou súčasťou našej obce je vinohradníctvo

a vinárstvo, Orešanské červené preslávilo Horné Orešany  nielen 

na Slovensku, ale aj v zahraničí. Výroba vína v našej obci je 

pravdepodobne spojená už s jej vznikom. Na hornoorešiansku  

zašlú slávu  vinárstva  nadviazali drobnopestovatelia – nadšenci, 

ktorí v roku 1987 založili Slovenský zväz záhradkárov a ktorí 

každoročne  tradične organizujú  súťažnú výstavu vín spojenú

s degustáciu. Tento rok to bol už 25. ročník. Keďže od iniciatívy 

k tradícii  bolo vykonanej mnoho práce, chcem v tomto príspevku 

pripomenúť niektoré, možno povedať už historické fakty. 

Prvá súťažná výstava vín v Horných Orešanoch  bola usporiadaná

v kultúrnom dome  v marci 1988.  Do súťaže bolo zozbieraných  

39  vzoriek bielych a červených vín. Pre zachovanie objektivity ich 

hodnotila komisia zo susedných Dolných Orešian - vinársky 

odborníci predseda Stanislav Lančarič, členovia Karol Braniš, 

Bohuš Šaštínsky. Hodnotilo sa dvadsať bodovým systémom

a majitelia vín ocenených najväčším počtom bodov sa stali 

víťazmi. Na prvej výstave v roku 1988 boli najlepšie hodnotené 

vína v dvoch kategóriách. Šampiónom bielych vín bolo 

Burgundské biele JRD Košolná,  najlepšie biele z Horných Orešian, 

Burgundské biele mal záhradkár František Šajbidor. Šampión 

červených vín bolo Portugalské modré JRD Horné Orešany, 

najlepšie červené z Horných Orešian Portugalské modré mal 

Ambróz Poláček. Na druhej výstave vín 7.4. 1989 bolo 59 vzoriek

z Horných Orešian, 9 vzoriek zo Zavara a jedna vzorka zo Smoleníc. 

Samostatne boli hodnotené vzorky JRD KARPATY Horné Orešany

a JRD 25. februára Košolná, nakoľko mali profesionálne 

podmienky na výrobu vína, ich vzorky boli rádovo kvalitnejšie.

V ďalších rokoch bolo do súťaže zvyčajne zapojených 40 až 60 

vzoriek vín, prevažne z našej obce. Katalógy výsledkov výstavy

z rokov 1988, 1989, 1995, 1997, 1999 si môžete pozrieť na 

webovej stránke Horných Orešian. Začiatkom deväťdesiatich 

rokov bolo krátke obdobie, kedy záujem o výstavu bol veľmi slabý, 

raz bolo len asi 10 vzoriek a v jednom roku sa konala len 

degustácia a výstava vôbec nebola verejná, preto sa ani do 

poradia nepočíta. Napriek tomu už v roku 1999 bola v Horných 

Orešanoch zorganizovaná prvá Oblastná výstava vín. Výstavu 

usporiadal Slovenský zväz záhradkárov v Horných Orešanoch

z poverenia Republikového výboru SZZ Bratislava a Okresného 

výboru SZZ Trnava v spolupráci s Obecným úradom Horné 

Orešany a za významnej podpory sponzorov.  Vystavovaných bolo 

viac ako 350 vzoriek z celého Slovenska, ktoré hodnotilo trinásť 

komisií. Po roku 2000 sa začali súťažné výstavy organizovať vo 

viacerých vinohradníckych aj nevinohradníckych obciach 

západného Slovenska a zároveň s tým sa na našu výstavu 

dostávajú vzorky z iných obcí. V posledných rokoch je na  výstavu 

zvyčajne  prihlásených až do 500 vzoriek vín, škoda že z Horných 

Orešian je to stále len tých 40 až 60 - niekedy aj menej. 

Vína  hodnotí anonymne, v závislosti od počtu vzoriek, 10 až 12 

zvyčajne päť členných komisií. Členovia komisií sú skúsení vinári

a odborníci, ktorí majú niekoľkodňové školenie a degustačné 

skúšky, ktoré si musia každé dva roky obnovovať. Hodnotí sa 

podľa 100 bodového systému, kde sa posudzuje  vzhľad (čírosť

25. výročie výstav vín v Horných Orešanoch a farba), vôňa (intenzita, jemnosť a kvalita), chuť (intenzita, 

jemnosť, kvalita a perzistencia) a celkový dojem vzorky.  Výsledné 

bodové hodnotenie je priemerná hodnota po eliminácii najvyššej

a najnižšej hodnoty. Z každej komisie postupuje jedno, prípadne 

dve najvyššie hodnotené vína do užšieho finále, v ktorom je 

vybraný šampión v príslušnej kategórii. Výberovú komisiu tvoria  

predsedovia komisií.  Súťaží sa vo viacerých kategóriách zvyčajne 

biele, ružové a červené. Na našej výstave sa ešte oceňujú  Najlepšie 

Orešanské biele a Najlepšie Orešanské červené. Podrobnejšie 

informácie o hodnotení vín sú popísané v štatúte výstavy vín.

Ing. Marko NOVÁK, CSc.

Stolný tenis

V II. lige mužov máme za sebou 9 zápasov so striedavými 

výsledkami. Po troch úvodných prehrách s tromi ašpirantami na 

postup  sme vyhrali v Trhovej Hradskej a získali sme si veľký rešpekt 

ďaľších súperov. Lukáš Krupanský robil plný počet bodov 4.5, Braňo 

Mišelnický 3.5 ja s Igorom  Kučerom po 1 bode, ktoré pomohli

k výhre 10:8. Ďalej sme postupne remizovali v Špačinciach, vyhrali

s Veľkou Mačou a Skalicou. V týchto zápasoch bol ťahúňom 

mužstva Lukáš s priemerom 3 body na zápas. Zápasy s Galantou

a Sládkovičovom sme prehrali, pretože sme hrali oslabení, kedže 2 

najlepší hrači /Lukáš a Braňo/ nemohli nastúpiť. Čaká nás ešte 

zápas doma s Veľkými Úľanmi  a jesennú časť ukončíme zápasom

v Piešťanoch.

Tabuľka-II. liga mužov
Z V R P BS

Výsledky z turnajov našej mládeže :

Slovenský pohár mládeže /SPM/

Lukáš Krupanský - Vrútky , kat. dorast, 22.11.2014, počet hráčov 

101, umiestnenie 13-16

Peter Varga - Považská Bystrica, kat. ml. žiaci, 16.11.2014, poč. 

hráčov 94, umiestnenie 55

Regionálne bodovacie turnaje mládeže Bratislava-Trnava /R-

BTM/
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Lukáš Krupanský

– Moravský Sv. Ján , kat. dorast, 19.10.2014, poč. hráčov 43, 

umiestnenie 5

– Veľké Úľany, kat. dorast, 30.11.2014, poč. hráčov 40, 

umiestnenie  1

Peter Varga 

– Moravský Sv. Ján , kat. ml. žiaci, 19.10.2014, poč. hráčov 53, 

umiestnenie 5

– Veľké Úľany, kat. ml. žiaci, 30.11.2014, poč. hráčov 65, 

umiestnenie 3

Druhý turnaj SPM vo Vrútkach v kategórii dorastu Lukáš  potvrdil 

svoje postavenie v najlepšej 16-tke Slovenska. V základnej časti 

medzi nasadenými  skončil druhý a mal dokonca 3 matchbally na 

celkového víťaza a reprezentanta slovenska ! Ak by jeden z nich 

premenil skončil by najhoršie na 8. mieste. Peter na druhom SPM 

mal smolu v základnej skupine, kde skončil na 3. mieste

a neprebojoval sa do hlavnej súťaže. Pochvala je za výbornú hernú 

úroveň a nasadenie, zlepšiť musíme koncentráciu počas celého 

zápasu a  h lavne zvýš i ť  nasadenie  v  koncovkách.

Veľké potešenie a zadosťučinenie sme zažili na turnaji  R – BTM vo 

Veľkých Úľanoch, kde pri celkovej účasti 105 hráčov Lukáš 

suverénnym spôsobom vyhral kategóriu dorastencov a Peter 

potvrdil stúpajúcu formu fantastickým 3. miestom v kategórii 

mladších žiakov. Veľa mu  nechýbalo pre účasť vo finále. Pre 

predstavu, tento turnaj nám zabral 10 hodín strávených

v telocvični. Je obdivuhodné, že chalani sa dokážu vyhecovať k 

najlepším výkonom počas celej doby trvania turnaja. Doprial by 

som každému, zažiť ten nádherný pocit, keď plná hala tlieska 

pódiovým umiestneniam, kde nastupujú hráči z Horných Orešian. 

Je to zároveň aj veľmi slušná reprezentácia našej obce.  

Záverom pozývame všetkých priaznivcov na domáce stretnutia

a  želáme príjemné prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré

 v Novom roku 2015 !

                                                                                    Ján Krupanský

13. decembra sa v miestnom kultúrnom dome v Horných 

Orešanoch konal ďalší, v poradí 2. turnaj neregistrovaných hráčov 

v stolnom tenise pod názvom „Hornoorešanská betónovačka“. Po 

úspešnej jarnej premiére odveta nenechala na seba dlho čakať. 

Nadšenci rekreačného pingpongu - Neregistrovaní stolnotenisoví 

hráči v spolupráci s STK Elastik a OÚ Horné Orešany privítali 

rekordných 55 hráčov. Turnaj sa zúčastnili hráči zo širokého okolia 

Malaciek, Pezinka, Bratislavy, Banskej Bystrice, Topoľčian

a ďalších obcí a aj z ČR – Petrova a Hodonína. Samozrejme 

nechýbali ani domáci hráči. 55 účastníkov bolo rozdelených do 6 

skupín – v každej skupine bolo po 9 hráčov (1 skupina mala 10 

hráčov), ktorí systémom každý s každým zvádzali súboje medzi 

sebou. Bola to riadna mastenica, ktorá trvala takmer 6 hodín. Po 

odohratí zápasov v základných skupinách maratón pokračoval 

Neregistrovaní stolnotenisti

ďalej. Do vyraďovacích bojov postupovalo najlepších 8 hráčov z 

každej skupiny - spolu 48 hráčov. Tu už však išlo do tuhého, pretože 

sa hralo K.O. systémom a porazených čakala cesta domov. Po 

trojhodinovej „dráme“, kde nechýbali riadne emotívne a napínavé 

súboje, postúpili do finále traja najlepší. Tí si to rozdali vo finálovej 

skupine vzájomne medzi sebou. Mohli však už hrať uvoľnenejšie, 

nakoľko ocenení boli práve traja najlepší a cenu mali už všetci istú. 

Po desaťhodinovom maratóne si odniesli všetky medaily Amatéri

z Bachovej Bratislava – prvé miesto získal Just Boris, druhý skončil 

Dolinský Jaroslav a na treťom mieste sa umiestnil Táborský Dušan. 

Pre zaujímavosť uvediem, že každý z finalistov musel odohrať 15 

zápasov. Opäť sa potvrdilo, že amatérsky stolný tenis v našej obci

a nielen u nás, je mimoriadne populárny. V porovnaní s jarným 

ročníkom sa zišla omnoho väčšia kvalita a emócie boli obrovské. 

Napriek tomu sa súboje niesli v duchu Fair play, nechýbala dobrá 

nálada a pohoda. Vydarené podujatie zakončila „tlačová 

konferencia“, kde účastníci na záver turnaja v priateľskej atmosfére 

nadviazali nové kontakty a priateľstvá pri pivku či pohári dobrého 

vínka. Chcem poďakovať Obecnému úradu za poskytnutie 

priestorov a miestnemu STK Elastik za poskytnutie technického 

zabezpečenia. Bez ich podpory by sa turnaj nemohol uskutočniť. 

Ďakujem aj dobrovoľníkom a kamarátom, ktorí nezištne podali 

pomocnú ruku. Ešte raz vďaka všetkým ...

Výsledky a fotografie ako i ďalší termín „Betónovačky“ nájdete na 

internetovej stránke www.stolnotenisovyturnaj.eu

                                                        Malíšek Drahomír
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Evidencia obyvateľov

V štvrtom štvrťroku 

sa do našej obce prihlásili:

Natália Barkóciová, č. 580

Marta Pohrebovičová, č. 518

Ján Blahuta, č. 444

8 občanov 

sa z našej obce odhlásilo

Manželstvo uzavreli:

Ondrej Jaroš, Horné Orešany č. 22

a

Mgr. Maria-Iboika Carasec, Rumunsko

Andrej Szabo, Dolné Orešany č. 493

a

Mária Krajčírová, Horné Orešany č. 374

Narodili sa

Diana Malovcová, č. 550

Zomreli:

Františka Halenárová, 91 r.

BernandínaModrovská, 83 r.

Jozef Boháček, 68 r.

MilanKalousek, 78 r.

Melánia Hrozányová, 84r.

Cecília Nováková, 88 r.

Štefan Polakovič, 50 r.

Helena Klimová, 56 r.

Karol Benovič, 64 r.

Jubilanti

50 rokov

Cecília Bartošová

Tibor Greguš

Katarína Štibraná

60 rokov

Mária Krutá
Alexandra Poláková
Ing. Dušan Škvarka

70 rokov

Michal Blažo
Eva Nováková

80 rokov

Jaroslav Kučera

POZVÁNKA
Obec Horné Orešany Vás pozýva na novoročnú kapustnicu, ktorá sa 

bude konať dňa 29. 12. 2014, t. j. v pondelok
 o 16:00 hod. v KD Horné Orešany, 

kde vystúpi folklórny súbor
 Krupanskí črpáci.

 Po vystúpení sa bude podávať kapustnica a varené víno.

Srdečne Vás všetkých pozývame!

HARMONOGRAM VÝVOZOV
ODPADOV pre rok 2015 
v obci Horné Orešany 

Separovaný zber
 druhotných surovín 

7.1.2015
4.2.2015
4.3.2015
1.4.2015

29.4.2015  
27.5.2015
 24.6.2015
22.7.2015
19.8.2015
 16.9.2015  

 14.10.2015 
 11.11.2015 
 9.12.2015 

Odvoz komunálneho odpadu 

6.1.2015
 20.1.2015
3.2.2015

17.2.2015
3.3.2015

17.3.2015
31.3.2015
14.4.2015
28.4.2015
12.5.2015
26.5.2015
 9.6.2015 
23.6.2015
7.7.2015

21.7.2015
 4.8.2015

 18.8.2015 
15.9.2015 
  29.9.2015 
 13.10.2015 
  27.10.2015 
 10.11.2015 
  24.11.2015 
 8.12.2015 

 22.12.2015 
 1.9.2015 


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8

