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Separovaný zber 
Kalendár vývozu separovaného zberu:

· 21. apríl (štvrtok)

· 19. máj (štvrtok)
· 16. jún (štvrtok)

Vrecia je potrebné zviazať a vyložiť pred 
domy do 7:00 hodiny v deň vývozu vriec

Kalendár podujatí

Vážení občania,

dovoľte mi, aby som sa vám prihovorila 

v prvom tohtoročnom čísle nášho 

obecného štvrťročníka Hornoorešan. 
V zimných mesiacoch prebehli v našich 

spoločenských organizáciách výročné 

členské schôdze (DHZ, SČK, JDS), na 

ktorých jednot l ivé  organizác ie  

zhodnotili predchádzajúci rok a 

schválili plán činnosti na rok 2016. 

Týmto by som im chcela poďakovať za 

činnosť, ktorú vykonávajú na úkor 

svojho osobného voľna a v prospech 

celej obce.
Ani sme sa nenazdali, jar už klope na 

dvere a zisťujeme, že sme o rok starší.  

Jar, ktorá sa prediera do našich dní, 

pomaly prebúdza rastliny i naše 

odhodlanie pracovať. Vy, ktorí ste 

snaživejší a aktívnejší, už máte za sebou 

prvé jarné práce v záhradách, vo 

viniciach a na poliach. Všetkých nás 

čaká veľké upratovanie po zime, ktorá 

bola miernejšia ako po iné roky.
Cez zimné mesiace máme možnosť 

naplánovať si čo v prichádzajúcom roku 

postavíme, opravíme, zasadíme či 

zrekonštruujeme. Svojou prácou na 

krajšom okolí prispievate aj k skrášľo-

vaniu celej našej obce. Žijeme pod 

Malými Karpatmi, kde nie je núdza 
o krásne lesy, úrodné polia či dostatok 
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Novoročná kapustnica

V sobotu 19. marca sa uskutočnila 
27.  Výstava vín v Horných Orešanoch. 
V tomto roku nám vinári predstavili  
rekordných 671 vzoriek bielych, 
červených, ružových a ovocných vín. 
Vína hodnotilo trinásť komisií  degus-
tátorov. 
Ocenenie získali v nasledovných 
kategóriách: Šampión suchých a polo-
suchých bielych vín – Víno Masaryk 
Skalica,  za odrodu Mília
Šampión ostatných bielych vín – PD 
Vajnory,  za odrodu Iršai Oliver
Šampión červených vín – VillaVino 
Rača, a.s. Bratislava, za odrodu Fran-
kovka modrá- Tereziánska
Šampión ružových vín – Víno Černý, 
Hlohovec, za odrodu Svätovavrinecké.
Už tradične sa oceňujú aj hornoore-
šianski vinári. Najlepšie Orešanské 
biele dostal Ing.  Marek Korytár, PhD., 
za odrodu Chardonnay a Cenu 
starostky obce - Najlepšie Orešanské 
červené dostal Ján Lisický za odrodu 
Nitria. Najlepšiu Kolekciu vín pripravil 
Ing. Miroslav Dudo z Modry, s prie-
merom za štyri vína 88,61bodov .
Oceneným vinárom gratulujeme 
k dosiahnutým výsledkom a všetkým
vystavovateľom želáme veľa chuti do 
ďalšej práce.

Ing. Marko Novák, Csc.
foto Ing. Marek Boháček

Ján Lisický preberá ocenenie
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Pokračovanie zo strany 1

Príhovor starostky

vody. Ale môžeme konštatovať, že sami si ničíme to, na čo by 

sme mohli byť pyšní.

V mesiaci marec obec zabezpečila čistenie obce a okolia. 

V uliciach, v priekopách a na verejných priestranstvách sme 

vyzbierali 25 vriec smetia, ako sú plasty, papier či sklo, nakoľko 

na uvedené komodity máme zabezpečený zber firmou ASA 

Trnava. Z tohto dôvodu by som chcela vás všetkých povzbudiť, 

aby ste upozorňovali tých, ktorým nezáleží na krajšej a 

čistejšej obci. Zvlášť chcem upozorniť občanov v časti „Dolný 

koniec“ a „Rajčianka“, aby nevypúšťali žumpy a nevysýpali 

pokosenú trávu do potoka, nakoľko máme v obci vybudovanú 

kanalizáciu. O napojenie na verejnú kanalizáciu môžete 

požiadať TAVOS Trnava ešte v jarných mesiacoch.

V mesiaci apríl budú po obci rozmiestnené veľkokapacitné 

kontajnery, čím vytvoríme podmienky na to, aby odpad 

nekončil v priekopách, v potoku, v chotári, pri vodojemoch, 

prípadne za záhradami.

Ďalej chcem dať do pozornosti, že v apríli bude obec 

organizovať v spolupráci so spoločenskými organizáciami a 

dobrovoľníkmi brigádu na čistení potoka od mosta na Lázni, 

po most pri Drevoxe. Brigáda sa bude niesť v znamení  

„čistejšia obec“. Je smutné, že si také krásne prostredie 

znečisťujeme sami odpadom všakovakého druhu. Je to 

zodpovednosť nás všetkých. Zároveň oznamujeme občanom, 

že od 4. do 29. apríla 2016 sa uskutoční zber biologicky 

rozložiteľných odpadov, t. j. konárov z orezávky stromov a 

kríkov. Občania tento odpad môžu v uvedených dňoch zložiť 

na verejné priestranstvo na Lázni (oproti kaplnke) pri 

rodinnom dome A. Miša č.261. Žiadame vás, aby ste využili 

túto možnosť likvidácie konárov z orezávky stromov a kríkov, 

zamedzíte tým nepovolenému zneškodňovaniu, spaľovaniu 

alebo vytváraniu nelegálnych skládok.

Investičné akcie

Tak ako si každý z nás plánuje svoje aktivity, aj obec má plán 

investičných akcií. Na prvom mieste je výstavba mosta. 

V súčastnosti je vypracovaný projekt, ktorý je poskytnutý 

organizáciám na vyjadrenie. Pri vydaní stavebného povolenia 

sa uskutoční verejné obstarávanie na realizáciu. Výstavbu 

plánujeme v mesiacoch júl - september 2016. Stavbu budeme 

riešiť úverom, nakoľko žiadne fondy neriešia výstavbu mosta 

a sme nútení výstavbu urýchlene zrealizovať, nakoľko zmluvu 

so SŠHR máme uzatvorenú do 30. 09. 2016. Predĺženie zmluvy 

nie je reálne zo strany SŠHR Bratislava. Prosíme občanov 

bývajúcich v m. č. Majdánske, Majdán a chatárov v uvedenej 

lokalite o trpezlivosť a sťažených podmienkach pri doprave. 

Osobná doprava bude zabezpečená cez lesnú cestu nad 

priehradou. Autobus nebude zachádzať do m. č. Majdánske. 

Občania, ktorí budú cestovať do m. č. Majdánske a späť budú 

musieť trasu na Pílu absolvovať pešo. Zároveň upozorňujem 

stavbárov, ktorí budú navážať stavebný materiál, aby si ho

uvedenej lokality nebude možná. Zakázaný bude i prejazd 

nákladných áut cez obec smerom na Golnog a lesnú cestu.

V mesiaci október 2015 sme podali projekt a žiadali o dotáciu 

na „Zateplenie obecného úradu“, „Kamerový systém“ a „Revi-

talizáciu námestia – projektová dokumentácia". K dnešnému 

dňu dve žiadosti neschválili a jedna je v štádiu rozhodovania. 

Rozhodli sme sa opäť podať žiadosť o dotáciu z SIEA Bratislava 

na „Zateplenie obecného úradu“.  Nakoľko žiadosť o dotáciu 

obsahovala náležitosti ako energetický audit stavby, ktorý 

projektant za tak krátky čas nebol schopný zabezpečiť, bola 

pozastavená. V marci sme požiadali o dotáciu z MF SR, na 

zateplenie kabín TJ a výmenu okien a dverí. O jej úspešnosti, 

príp. neúspešnosti budeme informovaní až v letných 

mesiacoch.

Projekt na „Oplotenie cintorína a MK pri cintoríne“ bude 

vypracovaný v mesiaci apríl. V máji plánujeme rekonštrukciu 

zastávky v m. č. Majdánske. Taktiež prosíme obyvateľov, aby boli 

v uvedenej lokalite ostražití, a tým prispeli k rýchlemu priebehu 

výstavby.

Jarmila Petrovičová, starostka obce

Tak, ako po iné roky, aj rok 2015 sme 

začali výročnou členskou schôdzou za

rok 2015, na ktorej sme hodnotili rok 2014. 

Nový rok 2015 sme začali voľbami do výboru

Jednoty dôchodcov v Horných Orešanoch, kde bolo zvolených 

sedem členov:

Boháčková Jana, Benovič Jaroslav, Denkóciová Jarmila, Krišto-

fíková Antónia, Nováková Gabriela, Šimončičová Veronika 

a Uhlíková Paulína

Do revíznej komisie boli zvolení:

Branišovičová Mária, Hirner Miroslav a Škulecová Emília

Volebná komisia konštatovala, že voľby boli regulárne a pre-

behli podľa platných stanov.

Dňa 17. 3. 2015 sme zorganizovali kúpanie vo Veľkom Mederi, 

kde si to všetci užili a príjemným relaxom napomohli svojmu 

zdraviu.

Dňa 25. 5. 2015 sme sa zúčastnili na tradičnej púti v Šaštíne, 

počet účastníkov bol rekordný - 54 členov. Naše putovanie sa 

v dopoludňajších hodinách nieslo v duchovnom duchu - 

zúčastnili sme sa na svätej omši, ktorá bola venovaná starším 

a chorým ľudom. Poobede sme zmenili výlet na svetský 

a navštívili sme mesto Holíč. Obzerali sme si kaštieľ, ktorého 

majiteľom bol manžel Márie Terézie. Dozvedeli sme sa o jeho 

bohatej histórii a veľkom chove ušľachtilých koní. Dozvedeli 

sme sa aj o neslávnej histórii, za ktorej bol kaštieľ zdevastovaný 

a privedený do dnešnej podoby.

17. 6. 2015 sme sa zúčastnili na turistickom zraze v Smoleni-

ciach. Bol organizovaný podľa zdravotných možností členov 

do troch tratí, aby ho zvládli všetci. Po absolvovaní tratí bol na 

záver obed. Organizovanie takýchto akcií je skvelá vec, pretože 

Dôchodcovia bilancujú
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zrazu bolo 450 členov z okresu. Z našej dediny sa nás zúčastn-

ilo 25 členov. 18. 8. 2015 sme usporiadali zájazd do Ostrihomu, 

kde sme uskutočnili prehliadku nádherného chrámu. 

Sprievodkyňa nás oboznámila, že pri jeho výstavbe pomáhali 

stavitelia zo Slovenska a pôsobili v ňom i slovenskí kňazi 

a biskupi. Na spiatočnej ceste sme sa zastavili v Kolárove 

obzrieť si vodný mlyn. V mesiaci október sme zorganizovali 

posedenie ku dňu starším. Pri tejto príležitosti sme zavinšovali 

aj našim jubilantom. Schôdza bola zahájená prednesom básní 

nášho člena, ďalej vystúpila folklórna skupina FidliCanti.

V mesiaci november sme zorganizovali turnajový zápas 

v bowlingu. Na turnaji sa zúčastnilo 20 našich členov a na 

posedení 49 členov. Na príjemné počúvanie hudby nám hral 

Vladko Halenár, za čo mu veľmi pekne ďakujeme a taktiež 

ďakujeme Mirkovi Královičovi za sponzorské, nálada bola 

výborná a doplnená aj spevom. Bowlingový turnaj vyhral 

Peter Boháček. Treba pripomenúť, že naši členovia absolvovali 

aj kúpeľné pobyty v Dudinciach a v Lúčkach pri Ružomberku. 

Kúpele sme mali pridelené z Okresu. 30. 12. 2015 sa naši 

členovia zúčastnili na výstupe na Slepý vrch, ktorý 

organizovala miestna kultúrna komisia. Prechádzka bola 

príjemná, veselá a súdržná za pochodu krásnou krajinou. 

Zúčastnili sme sa aj na množstve iných akcií, poriadaných 

organizáciami v našej obci. Napríklad varenie gulášu, 

zakáľačka, vianočný punč, folklórne vystúpenie, divadlo či 

kapustnica na konci roka. Počas celého roka sme sa 

zúčastňovali na schôdzach poriadaných našou okresnou 

organizáciou.

Rok 2016 začíname zájazdom do Košíc, metropoly východ-

ného Slovenska, pričom využijeme cestu zdarma vlakovou 

dopravou. Touto cestou oznamujeme našim členom, ktorí sa 

prihlásili na tento zájazd, že miestenky sú zakúpené a ubyto-

vanie a sprievodca objednané. Odchod autobusu bude 18. 4. 

z "Lázne" o 5:30 ráno.

V mesiaci máj organizujeme púť do Šaštína. V júni pre svojich 

členov pripravujeme zájazd do dedinky Pribilina v okrese 

Liptovský Mikuláš, kde si obzrieme drevenú dedinku, 

zemiansku kúriu a stavíme sa na dobrom jedle na salaši. Výlet 

plánujeme aj so zástavkou na „Starých Horách“. V júni bude 

organizovaný turistický zraz. O pláne činnosti na druhý polrok 

budete informovaní cestou našich miestnych novín.

Tešíme sa na naše stretnutia.

JDS Horné Orešany

Kameň od Božieho hrobu je odvalený už 2000 rokov. A čo 

povedať o ľudských srdciach? Nezostávajú mnohí z nás 

zavalení problémami a hriechom? Neostáva vnútro mnohých 

ľudí v dnešnej dobe stále prikryté a nedostupné svetlu? No 

nebojme sa! Ježiš je našou nádejou. Drevo kríža On premieňa 

na Strom života, ku ktorému s dôverou pristupujme. Iba Boží 

Syn prináša pravú slobodu. Je potrebné skúsiť zastaviť sa a 

popremýšľať nad rebríčkom hodnôt, ktoré sú prítomné 

v našom živote a koľko času ktorým venujeme, čo upred-

nostňujeme a čo posúvame na vedľajšiu koľaj. Sami tak 

postupne spoznávame, že sú tu ešte aj iné kamene, ktorými sú 

zavalené ľudské srdcia. Je to egoizmus či pýcha a neraz chlad 

v človeku a vôkol neho. Ježiš Kristus, ktorý zvíťazil nad hrie-

chom a smrťou, nás pozýva vstať z našich bied a zanechať za 

sebou temné stránky našich dní, tak ako On zanechal za sebou 

temný a chladný hrob. Odvahu! Nebojme sa! Ježiš nás 

nenecháva samých a s jeho pomocou môžeme každý deň 

nášho života urobiť krajším. Je tu zároveň čas zamyslieť sa nad 

sebou. A treba sa pýtať: Koľko času venuje dnešný človek svojej 

vlastnej duši? Koľko času venuje svojej vlastnej rodine, svojim 

vlastným deťom? A koľko času venuje dnešný človek pomoci 

svojim blízkym? Investície do hmotných vecí sú zrejmé a ľahko 

vnímateľné. Veď stačí sa pozrieť na naše cesty, čo po nich jazdí, 

stačí sa prejsť po niektorých našich uliciach, čo je na nich 

vybudované. A mnohí môžeme konštatovať, že na tom našom 

Slovensku sa tak zle predsa nežije. Neraz si to však človek 

odnáša vo forme vyčerpanosti tak vo fyzickom zmysle, ako i 

v duchovnom smere. No neslobodno zabúdať, že aj ľudská 

duša si zaslúži, aby sme do nej investovali, pretože aj ona chce 

žiť... A chce dobre žiť. Túži po pokoji a večnej radosti. Investovať 

máme svoj čas duši. Majme teda čas pre svojho Boha, ktorý je 

láska. A sv. Ján to výstižne vyjadrí týmito slovami: „Veď Boh tak 

miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul 

nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“(Jn 3,16). Práve On 

zomrel a vstal zmŕtvych, aby sme večne žili. On je naša Cesta i 

cieľ a v ňom má celé bytie človeka svoj zmysel.

A tak je každý z nás pozvaný nehľadieť príliš na to, čo je na zemi, 

ale hľadieť viac na Krista, ktorý zvíťazil a ktorý nám priniesol 

nový život. Toto je živé a radostné posolstvo veľkonočných dní. 

Sú to dni naplnené nádejou vo víťazstvo dobra, nádejou, že 

každý môžeme i z tých rôznych všedných dní v našom živote, 

vyťažiť chvíle plné radosti a vzájomného porozumenia, chvíle 

kedy sa môžeme vzájomne obohatiť a preukazovať blízkosť 

svojho srdca našim bratom a sestrám tým, že s nimi trávime čas. 

A takto môžeme postupne svojím životom ukázať, že naše 

srdce môže byť ozdobené ľudskosťou a pravými hodnotami 

Ducha a nie aby bolo zavalené kameňom egoizmu a nepokoja.

Prajem každému z nás, aby sme nastávajúce dni prežili vo 

veľkonočnej radosti, láske a pokoji.

S úctou všetkým žehnám

Duch. otec Milan Červeňanský, farár v Horných Orešanoch

„Kameň našli odvalený od hrobu“.../Lk 24,2/. Niekoľko 

ustarostených, ale hlavne obetavých žien prichádza v ono 

veľkonočné ráno k hrobu, aby pomazali voňavým olejom 

Kristovo telo. Na ich veľké prekvapenie kameň je od hrobu 

odvalený a ony dostávajú od Božích poslov otázku: 

„Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi?“/Lk 24,5/.

Veľkonočné slovo
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Plazov sa netreba báť

Každoročne sa s prichádzajúcou jarou prebúdzajú aj hady 
a jašterice žijúce v našom okolí. Celú zimu spali a teraz, počas 

teplejších dní, sa s nimi môžete často stretnúť vo svojej 

záhrade. Tieto stretnutia nezriedka končia pre naše hady 

tragicky, keďže veľa ľudí z nich má aj dnes zbytočný strach. 
V tomto článku by sme vám chceli vysvetliť, prečo sa ich 

netreba báť. Naopak, treba si ich vážiť. Široko-ďaleko v okolí 

Horných Orešian nežijú jedovaté hady. Náš jediný na Slo-

vensku žijúci jedovatý had – vretenica severná, žije, ako už z jej 

mena vyplýva, len v severnej časti Slovenska. U nás sa s ňou 
v žiadnom prípade nemôžete stretnúť. V okolí dediny žijú len 

neškodné užovky, ktoré nedokážu ublížiť ani malému dieťaťu. 

Z hadov žijúcich v okolí Orešian sa najčastejšie stretnete 
s užovkou stromovou. Na Slovensku je veľmi vzácna, preto by 

sme si ju mali chrániť. Do našich záhrad chodí kvôli tomu, aby 

lovila myši a potkany.

V okolí priehrady a potoka sa môžete stretnúť s užovkou 

obojkovou. Typickým znakom je polmesiačik žltej farby na 

konci hlavy výrazne rozpoznateľný oproti sivozelenému telu. 

Živí sa žabami a výnimočne slabými alebo chorými rybami. 

Takže pôsobí ako doktor riek.

Užovka stromová

Výnimočne môžete v dedine stretnúť aj užovku hladkú. 

Kresbou pripomína vretenicu, a preto ju ľudia často prenasle-

dujú. Vretenice tu ale nežijú, nie je sa čoho báť. Táto naša 

najmenšia užovka je rovnako úplne neškodná. Loví malé myši, 

jašterice a sem-tam aj malé hady.

Užovka obojková

Žiaden z hadov žijúcich v okolí Horných Orešian, ale ani v Ma-

lých Karpatoch či na Podunajskej nížine, nie je nebezpečný pre 

človeka, a dokonca ani pre domáce zvieratá. Preto je ich pre-

nasledovanie bezdôvodné a je dôsledkom nezmyselných 

predsudkov.
V stredoveku naši predkovia Slovania uctievali kult hada gazdu. 

Znamenalo to, že každý správny gazda mal v stodole alebo na 

povale hada (najčastejšie užovku stromovú). Pomáhala im pri 

chytaní myší a potkanov, ktoré im ničili úrodu a prenášali 

choroby. V kronikách sú dokonca zaznamenané prípady, keď si 

ich susedia navzájom kradli.

V okolí našej dediny môžete stretnúť tri druhy jašteríc. Slepúch 

lámavý je jašterica, ktorá vyzerá ako had. Nemá nohy a živí sa 

slizniakmi a vlhkomilným hmyzom, škodiacim hlavne záhrad-

károm.

Užovka hladká

Jašterica zelená je naša najväčšia jašterica. Žije hlavne v okolí 

vinohradov. Živý sa hmyzom a výnimočne aj malými myšami. 

Ohrozuje ju najmä nadmerné používanie chemikálií vo vino-

hradoch.

Slepúch lámavý
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Jašterica krátkohlavá vyhľadáva skalky, kopy kameňov
a konárov v našich záhradách. Často kladie vajíčka do 

odloženého piesku. Rovnako sa živí hmyzom žijúcim v záhra-

dách.

Naše jašterice v dedine ohrozujú okrem chemikálií aj túlavé 

mačky a sliepky. Všetky hady a jašterice sú prísne zákonom 

chránené a za ich zabitie alebo ublíženie je pokuta až do výšky 

1840 EUR. Zákonná ochrana svedčí o tom, že sú vzácne a treba 

ich, rovnako ako iné zvieratá, chrániť. Navyše, prišli vám 

pomôcť zbaviť vás myší a hmyzu. Tak ako si vážime lastovičky, 

lebo chytajú hmyz, mali by sme si vážiť aj jašterice a hady ako 

našich pomocníkov.

Ak by ste aj napriek tomu mali strach, keď nájdete hada vo 

svojej záhrade, zavolajte na tel. 0903 950 572. Prídeme vám ho 

odchytiť a premiestniť ďalej od vášho domu.

Viac informácií nájdete na www.plazyunas.com.

Jašterica zelená

Jašterica krátkohlavá

Už šesťkrát sme sa pokúsili jarným upratovaním trochu 

skrášliť našu obec a jej okolie. Dá sa povedať, že sa nám to aj 

podarilo. Viackrát to bol Všivavec, okolie cesty na priehradu, 

cesta do hájička, alebo cesta na „staré kúpalisko“, ale aj uličky 

obce. Prečo viackrát? Lebo po roku sú, žiaľ, odpadky opäť na 

mieste činu a i keď je ich menej, na obaly od keksíkov, plastové 

fľaše, ale aj iný - horší bordel v prírode či v mieste, kde žijeme, 

Jarné upratovanie – nekonečný príbeh

sa nepozerá dobre. Chceli by sme veriť, že za každoročné 

množenie smetí môže len vietor, ale všetci dobre vieme, že to 

tak nie je. Hlavne, keď nájdeme roztrúsené drobné skládky či 

zazrieme niekoho s kopcom plným fúrikom, ako si to mieri 

rovno do lesíka alebo k potoku.

Záleží nám na krajšom a čistejšom okolí, preto sa aj tento rok 

pustíme do jarného upratovania. V apríli sa pripojíme do 

obecnej brigády a priložíme ruku k spoločnému dielu - 

skrášleniu našej obce.

Text a foto:  OZ LOMOZ 

Aj takéto skvosty sme našli minulý rok.

Hovorí sa, že s jedlom rastie chuť. Keďže amatérski stolní tenisti 
majú veľký hlad po turnajoch, nadšenci rekreačného stolného 
tenisu v Horných Orešanoch sa rozhodli zorganizovať naraz 
dva stolnotenisové turnaje – pre deti aj pre dospelých.

Po úspešnej premiére v máji 2015 sme 17. novembra zorgani-

zovali pre deti a mládež do 18 rokov ďalší turnaj. Zúčastnilo sa 

na ňom 29 detí, o šesť viac ako v máji 2015, čo je mierny nárast. 

Potešiteľné však je, že cestu na turnaj si našlo aj mnoho detí 

z iných, hlavne susedných obcí. Súťažilo sa v dvoch kategóriách 

- deti od 6 do 12 rokov a mládež od 13 do 18 rokov. Dostatok 

hráčov umožnil, aby sa hralo dvojstupňovým systémom. Deti 

najprv hrali v skupinách. Zo základných skupín postupovalo 

osem najlepších do vyraďovacej fázy, kde sa už hralo K.O. 

systémom. Mládež hrala v jednej skupine systémom každý 

s každým. Po piatich hodinách vzišli nasledovní víťazi:

Kategória deti od 6 do 12 rokov (19 hráčov):

1.miesto – Valášek Matúš (Šelpice)-2003
2.miesto – Gálus Branislav (Suchá nad Parnou)-2003
3.miesto – Malíšek Timotej (Horné Orešany)-2004

2.  DETSKÁ BETÓNOVAČKA

Neregistrovaní
stolnotenisoví hráči
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Kategória mládež od 13 do 18 rokov (10 hráčov):

1.miesto - Černý David (Kľačany)-2002

2.miesto - Velich Martin (Lošonec)-1998

3.miesto - Peško Jakub (Boleráz)-2001

Na záver dodám len toľko, že deti majú rady stolný tenis, treba 

im len ukázať cestu k nemu a umožniť ho hrať. Pokiaľ však 

bude turnajov tak žalostne málo, tak budú deti hľadať zábavu 

v iných, pasívnych  činnostiach – PC, internet a pod. Treba 

podporiť túto nádhernú hru v našej obci.

4. HORNOOREŠANSKÁ BETÓNOVAČKA

Dňa 12. decembra sa uskutočnil už 4. turnaj neregistrovaných 

hráčov v stolnom tenise. Na turnaji sa zúčastnilo 59 hráčov. 

Hralo sa podľa dvojstupňového modelu - všetci účastníci si 

najprv zmerali sily v základných skupinách systémom každý

s každým. Štyria najlepší zo základných skupín postúpili do 

pavúka víťazov. Hráči na piatom a šiestom mieste v základ-

ných skupinách hrali o cenu útechy. K nim sa pripojili ešte 

porazení hráči z prvého kola pavúka víťazov. K.O. systém 

vyraďovacích súbojov je nekompromisný a porazení po 

prehre na turnaji končia. Po desaťhodinovom maratóne si 

odviezli prvé tri miesta Amatéri z Bachovej BA – 1. Just Boris, 2. 

Dolinský Jaroslav, 3. Vanek Richard ml., 4. Forner Marián 

(Smolenice). Štedrý sponzor odmenil všetkých hráčov, ktorí sa 

prebojovali do štvrťfinále - celkovo osem najlepších hráčov si 

odnieslo vecné ceny. Ani porazení neodišli naprázdno, cenu 

útechy – poháre - si odviezli aj traja najlepší v pavúku poraze-

ných – 1. miesto - Šaškovič Rastislav (Pezinok), 2. miesto - 

Baránek Ján (Amatéri z Ba-chovej), 3. miesto - Čáp Peter (To-

poľčany), 4. miesto - Čavoj-ský Ivan (Horné Orešany). Nie je 

dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa u nás platí dvojnásobne. 

Prichádzajú k nám noví hráči z rôznych kútov Slovenska a nás 

tešia ich pozitívne ohlasy, či už vo forme telefonátov, emailov 

alebo príspevkov na sociálnych sieťach. Ďakujeme všetkým, 

ktorí pomohli k plynulému priebehu turnajov - dobrovoľ-

níkom, kamarátom, miestnemu STK Elastik za zapožičanie 

stolov a v neposlednom rade Obecnému úradu Horné 

Orešany za poskytnutie priestorov.

Zároveň vás chceme informovať o ďalších našich turnajoch, 

na ktoré vás srdečne pozývame:

30. apríl 2016 – 5. Hornoorešanská betónovačka – turnaj 

štvorčlenných družstiev v dvojhrách

14. máj 2016 – 3. Detská betónovačka – turnaj pre deti a mládež

10. december 2016 – 6. Hornoorešanská betónovačka – turnaj 

jednotlivcov v dvojhrách

Podrobnejšie výsledky, fotografie a ďalšie informácie nájdete 

na našej stránke 

Drahomír Malíšek

www.stolnotenisovyturnaj.eu

Bežecký klub Viktoria v spolupráci s Obecným úradom v Hor-

ných Orešanoch pozýva všetkých nadšencov a fanúšikov rek-

reačného behu na 36. ročník behu  „Cez hornoorešanské vŕšky“ 

– memoriál Františka Hečka, ktorý sa uskutoční tradične v pos-

lednú júnovú sobotu – 25. júna 2016.

Beh je zaradený do viacerých pohárov v trnavskom kraji a teší 

sa čoraz väčšej popularite v širokom okolí. Počet účastníkov 

tohto podujatia v posledných rokoch prekračuje hranicu 300 

pretekárov v hlavných kategóriách a zúčastňujú sa na ňom 

poprední bežci nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky. 

10 300 m dlhá trať sa rozprestiera v krásnom prostredí Malých 

Karpát a ponúka účastníkom neopakovateľný zážitok, vďaka 

ktorému sa každoročne radi vracajú do Horných Orešian.

Usporiadatelia z BK Viktoria aj tento rok pripravili pre všetkých 

bežcov aj nebežcov, fanúšikov a priateľov bohatý program.

Štart a cieľ podujatia je v areáli TJ Iskra Horné Orešany. Program 

bude zahájený štartom detských a mládežníckych kategórií  

o 15:45.  Štart hlavných pretekov je naplánovaný na 17. hodinu.

Počas slávnostného vyhlásenia výsledkov budú odmenení 

Bežecká pozvánka
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najrýchlejší bežci v 13-tich kategóriách a tiež traja najrýchlejší 

domáci účastníci. 

Samozrejme, nebude chýbať tombola pre účastníkov 

hlavných pretekov. Celým podujatím bude slovom 

sprevádzať výborný moderátor Peter MANO Tomič. Večernú 

zábavu všetkým spríjemní hudobná skupina LIVE BAND 

a počas prestávok bude aj tento rok prebiehať 10. ročník 

sprievodnej súťaže si lákov v preťahovaní lanom 

„STRONGMANN“, ktorej vrcholom bude nočné finále. Počas 

celého podujatia si môžete vychutnať dobré vínko, pivko, 

alebo aj niečo dobré pod zub v pripravených bufetoch.

Všetky potrebné technické informácie týkajúce sa štartu 

jednotlivých kategórií a celého programu nájdete na webovej 

stránke klubu www.bkviktoria.sk

Beh sa z roka na rok teší väčšej a väčšej popularite, organi-

zátori preto opäť očakávajú rekordné štartové pole zo 

všetkých kútov Slovenska. Nenechajte si ujsť 36. ročník 

jedného z najpopulárnejších bežeckých podujatí na 

Slovensku a nájdite si cestu na štadión TJ Iskra v Horných 

Orešanoch.

Bežecký klub sa chce ešte raz poďakovať všetkým účastníkom 

tohtoročného reprezentačného plesu, ktorí svojou účasťou 

podporili organizáciu nastávajúceho 36. ročníka behu Cez 

hornoorešanské vŕšky. Celý výťažok z plesu bude použitý na 

finančné zabezpečenie tohto bežeckého podujatia.
foto Mgr. Katarína Boháčková

foto Matej Chrvala
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V prvom štvrťroku sa do našej obce prihlásili: 

Milada Brázdovičová, č. 520

Ľubica Brázdovičová, č. 520

Marián Sládek, č. 520

Karol Rábara, č. 70

Angela Blašková, č. 70

Ing. Juraj Pisarovič, č. 457

Bc. Lucia Pisarovičová, č. 457

Marek Šuba, č. 774

Adriana Sládeková, č. 515

Denisa Sládeková, č. 515

Andrej Szabo, č. 374

Danica Kráľovičová, č. 739

10 občanov sa z našej obce odhlásilo

Narodili sa:

Samuel Bíly, Horné Orešany č. 43

Laura Perszká, Horné Orešany č. 559

Matúš Pisarovič, Horné Orešany č. 457

Zomreli:

Stanislav Štibraný, 77 r. ( december 2015 )

František Lisický, 87 r. ( december 2015 )

Alžbeta Brázdovičová, 87 r.

Lucian Mráz, 76 r.

Manželstvo uzavreli:

Reuven Rachamin, Drážďany

a Ing. Petra Hodulíková PhD., Horné Orešany
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Evidencia obyvateľov

Jubilanti

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

50 rokov

Ing. Zoltán Berghauer

Ladislava Cmerová

Iveta Hodulíková

Miroslav Horváth

Pavol Malovec

Pavlína Rábarová

Zdenka Sitárová

Branislav Sklenár

Milan Svitek

60 rokov

Ing. Igor Hrozány

Stanislav Mihalík

Eva Pohrebovičová

Bohumír Rabara

70 rokov

Cecília Hečková

Cecília Nádaská

90 rokov

Cyril Chnápko

Príspevky do novín je možné zasielať na email: saskova@horneoresany.sk

Z Á P I S  D E T Í  DO  1. ROČNÍKA

Riaditeľka ZŠ s MŠ Horné Orešany 

oznamuje rodičom detí, budúcich prvákov,

že zápis detí do 1. ročníka

školského roka 2016/2017

sa bude konať v priestoroch základnej školy

dňa 18. apríla 2016 / t. j v pondelok /  

od 13:30 hodiny.
      

Mgr. Eva Piknová, RŠ

Tešíme sa na vás, budúci prváci!
Rodičia, prineste si so sebou občiansky preukaz,

rodný list dieťaťa, kartičku poistenca dieťaťa a 15 Eur 
na zakúpenie jednotných zošitov s predtlačou 

a učebných pomôcok.

Prosíme občanov, ktorí majú doma staré fotografie z obce,

aby sa o ne podelili aj s ostatnými, 

radi by sme z nich urobili fotokópie pre ďalšie generácie.
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