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Separovaný zber plastov, 

tetrapakov, VKM

· Štvrtok, 

· Štvrtok, 5. september 2019

·           Štvrtok, 3. október 2019

Vrecia je potrebné zviazať a vyložiť 

pred domy do 6.00 hod. v deň ich 

vývozu.

8. august 2019

27.7.
15.9. Hody v Horných Orešanoch

Letné kino / LOMOZ o.z.

Kalendár podujatí

Pokračovanie na strane 2

Stavanie mája 30.4.2019 TJ Iskra

Jar pomaly skončila svoju nadvládu a vo vzduchu už cítiť leto, ktoré prevzalo 

pomyselnú štafetu ročných období. Väčšina zelene je stále v plnom rozkvete a okrem 

kvitnúcich bylín vrcholí aj kvitnutie tráv a obilnín. Záhrady nám vďaka našej usilovnej 

práci núkajú svoje prvé plody, ktoré potešia nielen pohľad, ale i chuťové poháriky. 

Máme tu júl a spolu s ním aj nové číslo časopisu Hornoorešan, v ktorom opäť nájdete 

množstvo zaujímavých článkov. Tak ako je veľa práce na poliach, tak isto je veľa práce 

s údržbou obecných plôch a priestranstiev. Daždivý máj nám nedovolil kosiť a v júni 

čakala našich koscov veľká práca. Ako ste si všimli, tento rok sa cintorín kosí už po 

tretíkrát a niektorým sa to zdá, akoby ešte tráva na cintoríne nevidela kosačky. Preto 

prosím o trpezlivosť a všetko dáme na správnu mieru.

V jarných mesiacoch sme zrealizovali z južnej strany budovy TJ oceľové schody, ktoré 

budú slúžiť ako únikový východ.

Teraz prebieha úprava križovatky pri trafostanici, kde dôjde i k zmene dopravného 

značenia z dôvodu bezpečnosti a prehľadnosti na hlavnú cestu. 

V II. štvrťroku sme sa zapojili do výzvy a žiadali dotácie na:
a) III. etapu – zateplenie hasičskej zbrojnice
b) nasvietenie priechodov pri kvetinárstve a na Lázni

V mesiaci máj sme ukončili rozšírenie verejného osvetlenia pri potoku a na Hornom 

záhumní.
V letných mesiacoch začneme s budovaním „parku pri potoku Parná“, ktorý bude 

pozostávať z chodníčka, parkoviska pre autá, lavičky a výsadby zelene.

Pamätáte si ešte našu družobnú obec Ferschnitz z Dolného Rakúska? V piatok 10. 

mája našu obec navštívili starosta pán Michael Hülmbauer a pán Franz. Pozreli si 

kultúrny dom, v ktorom si deti práve cvičili program na Deň matiek, farský kostol, 

základnú školu a škôlku. Tiež si pozreli priestory vinárstva Dious a sestry benediktínky 

im ukázali kláštor. V Horných Orešanoch sa im veľmi páčilo a vidia veľkú zmenu za 

ostatných 25 rokov od poslednej návštevy.

Prichádza čas, keď slnko páli, vánok pofukuje a nás láka vidina dovolenky. Deťom sa 

kráti školský rok a tešia sa na zaslúžené prázdniny.
Želám Vám dovolenku prežitú v kruhu svojich blízkych, na ktorej si oddýchnete a 

načerpáte sily do ďalších dní.
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Na desiaty ročník jarného upratovania sme sa rozhodli pre 
novú lokalitu. A spravili sme dobre! Od križovatky na 
Majdánske – Píla, po Majdánske sme našli poriadnu kopu 
odpadu. Okrem „klasiky“ – plastových fliaš a plechoviek – 
nechýbali ani pneumatiky či množstvo skla, ktoré sme 
vyseparovali.
Potešujúce ale je, že odpadu je v lese stále menej a na celý 
veľký kontajner ako v minulosti by sa už veru nenazbieralo.

Marek Boháček, predseda OZ Lomoz

Desať rokov zbierame a stále je čo...

Cez našu obec preteká potok Parná a od Hasičskej zbrojnice sa 
delí i na orešanský náhon. Snažíme sa ho udržiavať v čistote 
v spolupráci s pracovníkmi Slovenského vodohospodárskeho 
podniku. Pravidelne ho čistíme, kosíme a odstraňujeme z jeho 
brehov náletové dreviny. V minulosti sa stalo, že sa vylial a 
spôsobil škody. Snažíme sa predchádzať škodám, ktoré by 
mohol spôsobiť, preto nás prekvapuje, že niektorí obyvatelia si 
neuvedomujú tieto riziká a nevážia si prácu zamestnancov. 
Pýtate sa prečo? Skúste sa prejsť a uvidíte, že niekto do potoka 
a na jeho brehy sype pokosenú trávu, prípadne haluze. 
Skúsme sa zamyslieť nad týmto konaním a predvídať, čo by sa 
mohlo stať, viď foto.
Zároveň Vám oznamujeme, že zberné miesto na haluzoviny je 
otvorené vždy prvú sobotu v mesiaci od 09:00 do 13:00 hod.

Jarmila Petrovičová, starostka obce

Pokračovanie zo strany 1

Pokosená tráva a konáre v potoku 

Návšteva z družobnej obce Ferschnitz z Dolného Rakúska

Už ako keby som počula výkriky našich žiakov, ktorí netrpez-
livo čakajú na prázdniny. Majú za sebou ďalší školský rok, 
niektorým sa darilo menej, iným viac, ale všetci si zaslúžia 
oddych, aby opäť načerpali sily.
Pre mňa osobne to bol prvý rok vo funkcii riaditeľky a môžem 
povedať, že napriek situáciám, či už príjemným alebo 
nepríjemným, bol pre mňa tento rok plný nových skúseností, 
vedomostí, hlavne z oblasti práva, spoznala som veľa 
zaujímavých ľudí a získala nové priateľstvá, najmä medzi 
začínajúcimi riaditeľmi v iných základných školách. Okrem 
množstva podujatí, súťaží, predstavení, športových akcií, 
lyžiarskeho a plaveckého výcviku, sme sa snažili našim žiakom 
spríjemniť ich čas strávený v škole aj výzdobou tried, chodieb, 
dokúpením vzdelávacieho materiálu, pomôcok a v nepos-
lednom rade aj novou učebňou -  biologicko-chemickým 
laboratóriom.
Čas, ktorý žiaci aj pedagógovia trávia v škole, nie je krátky, preto 
sa spolu so svojimi kolegami snažíme vytvoriť v škole 
atmosféru, v ktorej sa nám všetkým dobre pracuje a môžeme 
podávať čo najlepšie výkony. Vedúci zamestnanec by bez 
podpory svojich podriadených toho veľa nedokázal, preto 
chcem touto cestou poďakovať celému pedagogickému 
kolektívu i ostatným zamestnancom školy za ich profesionál-
ny prístup, ľudské správanie, korektné zvládanie situácií, 
prípravu na vyučovanie a dôveru, ktorú do mňa vložili. Naozaj 
som rada, že pracujem s ľuďmi, ktorých si vážim a ktorí mi 
vytvárajú nadštandardné pracovné prostredie. 
Držím palce našim deviatakom, aby v septembri boli prijatí 
v nových školách čo najlepšie, a novým prvákom, aby si 
posledné bezstarostné leto čo najviac užili. Želám žiakom i 
všetkým zamestnancom školy  krásne leto a teším sa na ďalší 
školský rok, ktorý spolu určite, k spokojnosti všetkých, 
zvládneme.
                                           PaedDr. Linda Rábarová,riaditeľka školy

Hurá, prázdniny !

Foto k článku Desať rokov zbierame a stále je čo...

Nové laboratórium v ZŠ
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Vážení čitatelia Hornoorešana, z pozície predsedu komisie 
kultúry a športu sa vám prihováram, aby som zhodnotil jednu 
z významných akcií, ktorú každoročne KKaŠ organizuje. 
Aj tento rok sme v druhú májovú nedeľu popoludní oslavovali 
Medzinárodný deň matiek. KKaŠ v spolupráci s obecným úra-
dom a ratolesťami z MŠ a ZŠ v Horných Orešanoch so svojimi 
učiteľmi pripravili v kultúrnom dome bohatý program plný 
zábavy, básničiek a tanca pre naše najdrahšie mamičky a 
babičky. Pred vstupom na vystúpenie našich detičiek každá 
mamička dostala ako malú pozornosť krásny kvietok. Verím, že 
takým nádherným kvietkom zostanú v našich rodinách po 
celý rok. Bohatým programom nás tento rok sprevádzala 
moderá-torská dvojica Alexandra a Tobias, ktorí svoju úlohu 
zvládli ako praví profesionáli.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým účinkujúcim 
detičkám a, samozrejme, aj učiteľom, ktorí s nimi nacvičili 
tento program pre naše najdrahšie mamičky. Určite to chcelo 
veľa trpezlivosti a pozornosti, aby všetko bolo také dokonalé, 
ako sme to mohli všetci vidieť v toto nedeľné popoludnie.    

Michal Straška

Medzinárodný deň matiek 2019

Od mája pribudla v našej obci možnosť celoročne recyklovať 
drobný elektroodpad a baterky. Do špeciálnej zbernej nádoby 
môžeme vložiť všetku spotrebnú elektroniku vrátane 
príslušenstva, okrem monitorov, televízorov, žiariviek a 
výbojok. Horné Orešany sú tak spolu s okolitými obcami 
vôbec prvými obcami na Slovensku s takýmto „červeno-
bielym“ kontajnerom. Umiestnený je na Lázni.
Kontajnery na drobný elektroodpad úspešne fungujú vo 
viacerých mestách na Slovensku. Doteraz ich však nemala 
žiadna obec, keďže by to bolo finančne náročné a neefektívne. 
Spojením siedmich obcí vznikol okruh, na ktorom môže 
zberné auto naraz zobrať odpad zo všetkých kontajnerov.
Samozrejme, ďalšou možnosťou je  spätný zber  
elektroodpadu. Pri kúpe nového elektrozariadenia môžeme 
na výmennom základe kus za kus staré zariadenie rovnakého 
funkčného určenia bez poplatku v predajni odovzdať.
Recyklovať sa dá až 95 percent drobných elektrospotrebičov a 
z nich až 80 percent materiálu je možné opätovne využiť.
Napríklad recyklovaním 27 starých mobilných telefónov sa 
získa až 1 gram zlata. Inak je na toto množstvo zlata potrebné 
vyťažiť tri tony rudy.
Kontajnery pre obce poskytla organizácia zodpovednosti 
výrobcov pre elektrozariadenia Asekol SK.

Marek Boháček

Kontajner na drobný elektroodpad

Ďalšou našou veľkou akciou je MDD – krásna oslava spolu 
s našimi najmladšími. Tento rok to síce bolo o týždeň skôr, už 26. 

mája, ale nám to neprekážalo. Ako každoročne, pri príležitosti 

osláv dňa detí sme oslovili našich priateľov  z DHZ Horné 

Orešany, aby nám predviedli niečo zo svojej prace a zároveň s 

nami strávili spoločné chvíle. Mali sme možnosť vidieť ich autá a 

pripravili pre nás aj súťaž s ručnou striekačkou do terčíka. 

Púšťali sme si húkanie majákov, ktoré sa ozývalo celou dedinou 

a penou, ktorú nám hasiči urobili, sme sa osviežili. Dúfam, že 

sme nikoho nevystrašili, ale bolo super, počasie nám prialo a na 

nás sa usmievalo slniečko. Pre najmenších sme mali tento rok aj 

prekvapenie, a to nielen jedno, ale rovno dve vo forme 

skákacích hradov. Zapožičali nám ich zo Sveta atrakcií v Hlo-

hovci a deti sa na nich mohli vyšantiť do sýtosti. No mali to 

trošku ťažšie a museli si svoj darček vybojovať viacerými 

Z komisie kultúry

súťažami, ktoré pre nich pripravili členovia kultúrnej komisie
v spolupráci s našimi lukostrelcami z Trnavy. Členovia KK si 

postavili stanovištia, na ktorých už mali pripravené súťaže, a 

každé jedno dieťa sa muselo na súťaži zúčastniť, aby dostalo 

darček. Zapojili sa dokonca aj niektorí rodičia, aby svojim 

ratolestiam pomohli. Bolo to super spoločne strávené slnečné 

popoludnie. Za dobrej hudby sme si aj zatancovali a zaspievali, 

ale sa aj občerstvili pri poháriku limonády, sladkých a slaných 

pochutináach. Tento rok ich bolo neúrekom, nielen vďaka OU v 

Horných Orešanoch, ale aj vďaka dobrovoľným sponzorom, a 

to potravinám Sama pani Elena Nováková, CBA Horné Orešany, 

pánovi Štefanovi Szrsenovi a Baru pod Orechom, ktorí radi 

podporili našu akciu. Patrí im poďakovanie. 
Potom sme si s deťmi urobili super tombolu, v ktorej každé 

dieťa dostalo vecnú cenu a odnieslo si ju domov, ako sa na 

oslávenca patrí. Deti mali možnosť dať sa namalovať, a to vďaka 

našej kamarátke Mirke Denkóciovej, ktorá je veľmi šikovná. 

Vďaka nej sa na ihrisku pohybovali rôzne zvieratká, ktoré Mirka  

pokreslila na tváre detí. Ďakujeme za pomoc. Poďakovanie 

patrí všetkým, ktorí sa podieľali na tomto podujatí a osobne 
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Čo nového, FidliCanti?
CĽH FidliCanti a OZ Fidlicanti sa vás, naši milí priaznivci, snaží 
informovať, čo sa v našich radoch deje, aké akcie a prekvapenia 
pre vás pripravujeme, čo sa nám podarilo a o čo sa ďalej 
chceme usilovať – prosto priblížiť vám fidli život, aby ste sa 
mohli tešiť alebo tvoriť s nami. Sme neoddeliteľnou súčasťou 
obce už mnoho rokov. Mnohí z vás poznajú naše pravidelné 
podujatia, pomáhate nám bez nároku na odmenu a vo svojom 
voľnom čase. Rovnako podporu obecného úradu cítime 
naozaj reálne a vážime si ju. Žiadny prejav podpory z vašej 
strany neberieme ako samozrejmosť a ani sekunda vašej 
ochoty nám nie je ľahostajná. 

Ak by som mala teraz vymenovať všetky dobré a ochotné 
duše, zabrala by som veľa priestoru  v našom obecnom 
časopise. Dovoľte mi preto poďakovať troška všeobecne – 
všetkým a za všetko – či už za vašu finančnú podporu, za dve 
percentá, za pomoc pri zháňaní materiálno-technického 
zabezpečenia, alebo za vašu pomoc počas organizácie a 
priebehu Rínka, Táčkocupu, Táčkofestu, či za aktívnu účasť na 
ochutnávke koláčikov i na svatoštefanskej sv. omši.  Máme 
pred sebou veľa plánov a hoci CĽH ani moderná zložka 
FidliCantov už dávno nie je detským zoskupením, stále je po 
čom túžiť, stále je kopec cieľov, ktoré na nás čakajú. Budeme 
preto šťastní, keď nám svoju priazeň zachováte.

Veľmi sa teším, že jeden z cieľov naši muzikanti splnili, a to nad 
očakávania. V krajskej súťaži ľudových hudieb (už 
dospeláckych) v Zavare sa umiestnili v zlatom pásme s 
návrhom na postup do celoslovenského kola. Je to veľký 
úspech nie len pre nás – je to rovnako váš úspech. Lebo súťažili 
s tradičným hornoorešanským repertoárom, ktorého 
prevedeniu predchádzalo štúdium starého spôsobu hrania a 
interpretačných techník. Porota na čele so Samkom Smeta-
nom postrehla a ocenila originalitu a mladistvú šťavu 
FidliCantov. Ak budú mať muzikanti šťastie a dostanú sa ďalej, 
s hrdosťou budú prezentovať naše milované Orešany pred 
celým Slovenskom. No už teraz máme veľkú radosť a novú 
motiváciu do ďalšej práce.

Začiatok júna už tradične patrí TáčkoCup&Fest-u. Preto mi 
nedá nepoďakovať za vašu priazeň a podporu, za účasť a 
tvorivosť pri pretváraní táčiek. Kto videl tie umelecké diela, isto 

Vladkovi Blažovi, ktorý mi tento rok pomohol s moderovaním. 

Prežili sme spolu krásny deň plní radosti a dobrej pohody.

Tešíme sa na Vás v roku 2020!

Katarína Pagáčová, členka Komisie kultúry a športu

nevychádzal z údivu. Inšpirovali ste nás – už teraz nosíme 
v hlavách nápady na ďalší ročník, takže sa máte na čo tešiť. 
Doma je možno ťažké byť prorokom, no TCF šíri dobré meno 
Orešian nie len prostredníctvom médií ale i vďaka skvelým 
referenciám z radov našich hudobných hostí. Takže teraz 
máme dvojitý dôvod na radosť. Tešíme sa z nových piesní, ktoré 
pre svojich poslucháčov skladáme, a tešíme sa z nových 
priateľstiev a zo skutočnosti, že TCF rozdáva radosť doširoka – 
doďaleka. 
Milí naši priatelia, dovoľte mi nakoniec zaželať vám všetkým 
krásne a voňavé leto, veľa oddychu a pohody v kruhu svojich 
najbližších. Tešíme sa na stretnutie na Rínku! 

Andrea Gregušová

Nielen s hudobnými nástrojmi vedia FidliCanti narábať
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POZVÁNKA
2019 

Foto: Marek Boháček
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Mladý hasič

Kolektív Mladých hasičov 
má za sebou prvý rok 
fungovania
Členovia Dobrovoľného 
hasičského zboru v Horných 
Orešanoch sa na základe dlhoročnej hasičskej tradície v obci 
rozhodli obnoviť prácu s deťmi, získať ich tak pre hasičský 
šport a vychovať z nich pokračovateľov viac než storočnej 
tradície dobrovoľného hasičstva v Horných Orešanoch. 
V spolupráci so Základnou školou s materskou školou v Hor-
ných Orešanoch sme založili Kolektív mladých hasičov.  
Pracovať s deťmi sme začali od septembra 2018. Na úvod sa 
deti – mladí hasiči –oboznámili s poslaním a základnými 
úlohami hasičov dobrovoľných aj profesionálnych. Postupne 
sa oboznamovali s hasičskou technikou, hasiacimi prístrojmi, 
rôznymi hasiacimi zariadeniami, ako aj s podmienkami a 
pravidlami hasičského športu. Deti sa naučili viazať niekoľko 
hasičských uzlov, pravidlá hasičskej štafety aj potrebné 
topografické značky. Taktiež sa oboznámili so základmi prvej 
pomoci. Absolvovali návštevu Hasičskej zbrojnice v Horných 
Orešanoch, zúčastnili sa na pešej turistike a výlete na 
bicykloch. Získali tiež základy poradovej prípravy. Na 
aktivitách sa zúčastňovalo 28 detí a venovali sa im štyria 
inštruktori – členovia DHZ Horné Orešany. Pevne veríme, že po 
letných prázdninách sa k aktivitám vrátime a pridá sa k nám aj 
ďalšia mládež. Už teraz sa tešíme.

Mgr. Martin Korch, veliteľ  DHZ Horné Orešany
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Archívne fotografie

Družstevníčky na zájazde na Macoche cca 1966 (v roku 2019 je žijúca už len F.Rábarová, rod.Mesíčková), Nováková Cecília,rod. Hodulíková

Hornoorešanský spevokol, archív Lisická Anna

Primície Rudolf Benovič, rok 1944-45, archív Mrázová Melánia

Posedenie k MDŽ vo vinnárni z JRD, archív Krutá Anna
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Vážení športoví priatelia, 
sezóna 2018/2019 je za nami, nebola vôbec ľahká, ale ustáli 
sme ju až do konca. A mužstvo skončilo na 9. mieste so ziskom 
24 bodov za sedem víťazstiev, tri remízy a 12 prehier. Pred 
jarnou časťou sezóny sa z V. ligy západ odhlásilo mužstvo 
Veľkých Kostolian, a tak sa dohrávalo už iba s 12 účastníkmi. 
Tak ako v ostatných kluboch, aj u nás sa riešila otázka, či 
pokračovať v krajskej lige. Po konzultáciách s hráčmi a tréne-
rom sme sa rozhodli, že V. ligu chceme hrať naďalej, aj keď 
čoraz viac stráca na svojej kvalite a je finančne náročná. Do 
nového ročníka sa zatiaľ prihlásilo 11 mužstiev, čo podnikne 
zväz ešte netušíme. Mužstvo bude pokračovať pod vedením 
Róbreta Gonosa. 
Mužstvo dorastu obsadilo predposledné 9. miesto so ziskom 
14 bodov za štyri víťazstvá, dve remízy a 21 prehier. Posledný 
domáci zápas bol zároveň posledným zápasom dorastu v na-
šej obci na najbližšie obdobie. Zo 17-členného kádru deväť 
hráčov vychádza do A mužstva a zo zvyšných osem hráčov 
nechce vo futbale pokračovať päť. Z tohto mužstvo neposkla-
dáme, keďže už v jarnej časti sme nevycestovali do Unína a 
v Zelenči sme nastúpili s deviatimi hráčmi. Bohužiaľ, v dneš-
nom období počítačov, playstation, mobilov, tabletov, ale aj 
iných rôznych športových vyžití (parkour), je čoraz ťažšie 
prilákať deti a mládež na futbal. Futbal, ktorý niekedy chcel 
hrať každý, ale keď na to nemal, nehral. Dnes dáte príležitosť 
každému „kusu“, ale aj to je málo. Veľká vďaka však patrí tým 
hráčom a trénerom, ktorí zabezpečili, že mužstvo dohralo 
sezónu so cťou, aj keď vopred vedeli, že od novej sezóny už 
pokračovať nebudú. 
Mužstvo žiakov skončilo na 8. mieste so ziskom 16 bodov za 
päť výhier, jednu remízu a 14 prehier. V jarnej časti si deti prešli 
náročnými zápasmi, kedy nastupovali v sobotu za prípravku a 
v nedeľu za žiakov,  len aby dohrali sezónu. Patrí im obrovská 
vďaka za to, že každý zápas dohrali až do konca, aj keď 
prehrávali s dvojciferným rozdielom. V novej sezóne svitá na 
lepšie časy, nakoľko z prípravky nám do žiakov vychádza päť 
hráčov a ďalší hráči pribudnú zo susedných Dolných Orešian. 
Prípravka sa po minuloročných výpraskoch tešila tento rok zo 
zisku 25 bodov za osem víťazstiev, jednu remízu a 11 prehier. 
Mužstvo pod vedením Denisa Martona napreduje, len pre 
porovnanie v sezóne 2017/2018 strelili jeden gól a inkasovali 
151, v sezóne 2018/2019 ich strelili 63 a inkasovali 43. V tomto 
mužstve vidíme budúcnosť našich mládežníckych tímov, lebo 
futbal baví deti aj rodičov. 

Iskra Horné Orešany
Turnaj U 11 v Kozloviciach pri Přerove

Tak ako minulý rok sa naši najmenší zúčastnili na medziná-
rodnom turnaji v Kozloviciach pri Přerove. Z celkových 20 
účastníkov obsadili pekné 12. miesto. Keď v základnej skupine 
podľahli neskoršiemu víťazovi TJ Valašské Meziříčí 2:0, 
celkovému štvrtému tímu FC Chotěboř 4:3, remizovali s TJ 
Zdounky 3:3 a zvíťazili nad MFK Nová Baňa 1:0. Turnaj bol 
výborným nástrojom na utužovanie kolektívu nie len pre deti, 
ale aj dospelých.

ISKRA CUP 2019

V dňoch 1. a 2. júna 2019 sme po päťročnej odmlke zorganizo-
vali 4. ročník turnaja prípraviek v kategórii U 11. Bolo pozvaných 
viac ako 50 mužstiev zo Slovenska, Česka, Rakúska, Maďarska a 
Chorvátska. V sobotu deti súťažili v štvorčlenných skupinách 
systémom každý s každým. Medzi zápasmi bola pripravená 
strelecká súťaž a tiež bohatá tombola. V nedeľu sa už bojovalo o 
celkové umiestnenie na turnaji. Najlepší si odniesli trofeje a pre 
každého hráča bola pripravená sladká odmena. Pre ostatných 
bolo pripravené bohaté občerstvenie, pochutnať si mohli na 
výbornom guláši, cigánskej alebo pečenej klobáse. Príprava 
takéhoto turnaja trvala viac ako pol roka, a preto chcem 
poďakovať všetkým hráčom, organizátorom, sponzorom a 
ostatným, ktorí sa akokoľvek podieľali na tomto turnaji. Vďaka 
patrí hlavne rodičom našich prípravkárov, ktorí sa aktívne 
zapojili do celého diania. Dúfame, že budúci ročník bude ešte 
kvalitnejší a že mužstvá sa budú radi vracať do našej obce. 
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Na záver chcem poďakovať všetkým fanúšikom a ľuďom, ktorí 
nám aj naďalej pomáhajú. Tešíme sa na vás v novej sezóne 
2019/2020

Miroslav Bujalka, prezident klubu 

Iskra CUP 2019 - celkové poradie

1.   FC Nitra
2.   FC Petržalka
3.   FC Slovácko Uherské Hradiště (ČR)
4.   FC ŠTK 1914 Šamorín
5.   Sigma Olomouc (ČR)
6.   FK Pohronie Žiar nad Hronom
7.   SDM Domino Bratislava
8.   ŠKF iClinic Sereď
9.   FK Rača
10. ŠK Slovan Bratislava (U10)
11. CFM Jozefa Adamca Trebatice
12. FKM Devínska Nová Ves
13. Lokomotíva Trnava
14. OŠK Smolenice
15. TJ ISKRA Horné Orešany
16. Spartak Trnava (dievčatá)

TJ Iskra Horné Orešany

Víťaz turnaja FC Nitra
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Posledná júnová sobota, tento rok 29. júna, tradične patrila 
behu Cez hornoorešanské vŕšky – memoriál Františka Hečka, 
ktorý napísal už svoju 39. kapitolu.
A veru ten, kto prišiel, neoľutoval a prežil jedno skvelé sobotné 
popoludnie, ktoré pripravili bežci z BK Viktoria. Už od rána bol 
v areáli TJ Iskra čulý ruch a všetko sa pripravovalo na tradičný 
bežecký sviatok. Od obeda sa začali schádzať na štadión 
účastníci zo všetkých kútov Slovenska a Česka. 
Od rána mali členovia Viktorky rozdané noty, aby mohli 
rozohrať dlho pripravovaný bežecký koncert. Športové 
popoludnie odštartovala svojím príhovorom starostka obce. 
Na štart sa ako prví postavili o 15:35 najmladší účastníci 
predškolského veku a potom už pokračovali všetky ďalšie 
pripravené kategórie presne podľa nastaveného časového 
plánu za sprievodu hudobnej produkcie, ktorá ešte viac 
vygradovala napätú atmosféru bežeckých nádejí. Všetko 
fungovalo ako malo a blížila sa 17. hodina, kedy bol 
naplánovaný štart hlavných pretekov, beh na 10 300 metrov 
všetkých mužských, ženských a juniorských kategórií. Horúce 
počasie nakoniec prilákalo na štart úctyhodných 218 účast-
níkov hlavného behu a 97 účastníkov žiackych kategórií. Pred 
17. hodinou si bežci vypočuli posledné inštrukcie ohľadne 
náročnej trate, ktorá bola aj tento rok poznačená každoročnou 
ťažbou dreva, a všetko bolo pripravené na odpálenie bežeckej 
udalosti roka v širokom okolí. Posledné sekundy do štartu 
predviedol svoju moderátorskú parádu Peter Mano Tomič, po 
ktorom už nasledoval výstrel zo štartovej pištole a pretekárov 
na trať vyprevadila z reproduktorov nestarnúca kapela AC/DC.
Koncert BK Viktoria pokračoval ďalej dekorovaním žiackych 
kategórií. Ceny mladým talentom odovzdávala starostka obce 
a p. Cecília Hečková, manželka zakladateľa tohto krásneho 
bežeckého podujatia Ferka Hečka. Medzitým si diváci mohli 
pochutnať na rôznych špecialitách alebo špeciálnych 
drinkoch. V tom čase ale nikto na štadióne netušil, že 39. ročník 
sa premenil na koncert jediného bežca, Mareka Hladíka, ktorý 
už od prvých metrov ukázal všetkým súperom svoj chrbát a 
tak to bolo až do cieľa. Organizátori dostali správu z občerstvo-
vačky, že na čele beží neohrozene a nikým nestíhaný. 
Organizátori  pripravili pre bežcov celkom tri občerstvovacie 
stanice.  A ani tento rok nechýbala extra bonusová štvorka, na 
ktorej mohli tí rekreačnejší bežci ochutnať aj čo-to z orešan-
ských špecialít, za čo ďakujeme.  Marek Hladík na prekvapenie 
všetkých dobehol do cieľa s trojminútovým náskokom pred 
súpermi a prekonal traťový  rekord. To nečakal v tak horúcom 
počasí a na tak ťažkej trati asi nikto. A tak sa aj 39. ročník tohto 
podujatia zapíše do histórie zápisom nového traťového 
rekordu. O 19. hodine podujatie pokračovalo štandardným 
vyhlásením výsledkov, pri ktorom znovu asistovala p. starostka 
a p. Hečková. 

BK Viktoria v akcii Treba spomenúť, že medzi mužmi si prvenstvo vybojoval 
Marek Hladík v novom traťovom rekorde 0:34:34 pred minulo-
ročným víťazom Tomášom Michalcom a tretí dobehol Taras 
Ivaniuta. Medzi ženami si prvenstvo vybojovala Zuzana 
Polohová pred Máriou Danečkovou a Denisou Kušnierovou.
V kategórií domácich si prvenstvo vybojoval nestarnúci Ján 
Horváth pred juniormi Filipom Zelom a tretím Adamom 
Hečkom. Okrem tohto poradia farby klubu BK Viktoria obhajo-
val Andrej Mesíček, ktorý obsadil výborné 20. miesto v celko-
vom poradí. Kategóriu družstiev vyhrali Tryskáči v zložení  M. 
Hladík, P. Horník a M. Klejn.
Po vyhlásení výsledkov a tomboly už bola pripravená kapela 
Senator, ktorá prevzala taktovku sobotného večera. 
Organizátorov čakala posledná časť programu, a to súťaž 
silákov v preťahovaní lanom. A asi už tradične sa vo finálovom 
súboji stretli Elektrikári a Sky High, kde si Elektrikári vybojovali 
víťazstvo a po niekoľkýkrát obhájili titul. Na otázku organizáto-
rov, ako je možné, že sú tak silní, dostali organizátori 
jednoduchú odpoveď: „Ná šak celý rok taháme káble a to je 
skoro to isté“. Za zmienku stojí určite aj 3. miesto, ktoré si svojím 
odhodlaním vybojovali Medzihájske čajočky, ktoré sa nebáli 
postaviť  oveľa silnejším súperom. Medzi juniormi si prvenstvo 
vybojoval tím Bowleri.
Potom už nasledovala výborná zábava až do rána bieleho 
zakončená hodinovým akordeónovým mixom a spevom 
posledných skalných.
Touto cestou mi dovoľte vyjadriť obrovské poďakovanie 
všetkým tým, ktorí prispeli k bezproblémovému priebehu 
podujatia na občerstvovačkách, ako aj na križovatkách pri 
regulovaní na trati, na štadióne v priestoroch dobehu a štartu, 
všetkým, ktorí pomohli sponzorsky svojimi darmi a rovnako tak 
všetkým, ktorí prišli v poslednú júnovú sobotu, aby si odbehli 
trať, alebo prišli povzbudiť kamarátov, známych, či len tak – 
zabaviť sa.

Vladimír Blažo
Foto: Paulína Branišovičová
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Betonári - neregistrovaní stolnotenisoví hráči

13.04.2019 - 11. HORNOOREŠANSKÁ BETÓNOVAČKA – 
MEDZINÁRODNÝ TURNAJ ŠTVORČLENNÝCH DRUŽSTIEV 
Záver našej stolnotenisovej sezóny patril tímovým turna-jom. 
13. apríla sme na domácej pôde zorganizovali turnaj 
štvorčlenných družstiev, na ktorý dostalo pozvánku 13 druž-
stiev (10 tímov zo Slovenska a 3 tímy z Českej republiky). 
V doterajšej histórii turnaj družstiev poznal len jedného víťaza, 
a to družstvo Amatérov z Bachovej. Tentokrát sa však história 
menila. Víťazmi turnaja sa poprvýkrát stali Špačin-skí Sekáči so 
ziskom 37 víťazstiev, ktorí zdolali o dva víťazné zápasy 
doterajších dvojnásobných víťazov Amatérov z Ba-chovej. 
Obrovským prekvapením bolo tretie miesto Petrovjanov z 
Českej republiky, ktorým k zisku striebornej medaile pri 
rovnosti víťazných zápasov chýbali len tri víťazné sety. Tento 
fakt svedčí o obrovskej vyrovnanosti družstiev. Domáci hráči 
obsadili celkovo piate miesto. Bolo to pre nás obrovské 
sklamanie, avšak naše doteraz najlepšie umiestnenie na 
domácom turnaji družstiev. Naše druhé družstvo obsadilo 
deviate miesto.

Celkové poradie:

4. Malackí Sparťani - Cvečka P., Valent M., Klíma M., Sopóci Š.
5. Betonári  H. Orešany 1 - Malíšek D., Čavojský I., Forner M., Krupanský R.
6. BA Pinčes klub - Széllová J., Kubalcová X., Klaučo E., Klaučo M.
7. Novovesští Šviháci (ČR) - Horák A., Hůsek L., Jurásek M., Kandrnál L.
8. Pohronci zo Žiaru - Volková A., Jób J., Haško L., Mondek P.
9. Betonári H. Orešany 2 - Dedáček M., Čavojský V. st., Malíšek G., Novák S.
10.KRST Jaslovské Bohunice - Kmošena O., Pós P., Spáč J.f, Zradula R.
11.Vištuk - Nagyová K., Jelemenský D., Gašparovič F., Štellár P.
12.Šohajé z Veselska (ČR)-Chovanec D., Filípek F., Žoch P., Janečka
13.FIT KID Hurbanovo - Seifert N., Papp B., Pečimúthová D., Belán I.

1.  Špačinskí Sekáči - Ryška Š., Gajarský Radovan, Gajarský Roman, Žitný V.
2. Amatéri z Bachovej - Fikar M., Táborský D., Baránek J., Kulík S.
3. Petrovjané (ČR) - Benovič J., Kočvara V., Umšajt I., Švehla S.

25.05.2019 – TURNAJ PETROV (ČR) – MEDZINÁRODNÝ 
TURNAJ ŠTVORČLENNÝCH DRUŽSTIEV 
Po neúspešnom umiestnení na domácom turnaji družstiev 
sme vycestovali do moravského Petrova s vedomím, že 
nemáme čo stratiť. A možno práve tento pocit vyvolal u 
našich hráčov uvoľnenosť a ľahkosť, s akou sme sa na tomto 
turnaji predstavili. Konečne sme sa dočkali a zo záverečného 
turnaja sme si odniesli bronzové umiestnenie. Zvíťazili 

Špačinskí Sekáči pred Amatérmi z Bachovej a tretí skončili 
Betonári z Horných Orešian. Rozdiel medzi víťazom a tretím 
tímom bolo len jedno víťazstvo. Pre lepšiu predstavu, každé 
družstvo odohralo na turnaji 48 zápasov. Nechýbalo veľa, pri 
kúsku šťastia sme mohli aj vyhrať, ale i napriek tesnému 
rozdielu sme veľmi spokojní.

Celkové poradie:

4. Petrovjané (ČR) - Šebesta J., Švehla S., Umšajt I., Benovič J. st.
5. Sokolíci Petrov (ČR) - Kočvara V., Svačina R,, Tokoš Z,, Benovič M,
6. Vištuk - Jelemenský D., Štellár P., Gašparovič F., Nagyová K.a
7. Novovesští Šviháci (ČR) - Hůsek L., Horák A., Šálek K., Kadrnál L.
8. Rastislavice - Škandík V., Matušek L., Pavlík S., Račko M.n
9. Šohajé z Veselska (ČR)-Janečka K., Chovanec D., Žoch P., Bančák P.
10.Pohronci zo Žiaru - Volková A.a, Donoval J., Jób J., Štefanča S.
11.Malackí Sparťani - Mráz D., Benca P., Valent M., Kučera M.
12. Sokol Petrov (ČR) - Kříž K., Kříž R., Mikeska P., Benovič J.ml.
13. FIT KID Hurbanovo - Dano M., Lukács L., Pečimuthová D., Tóth I.

1. Špačinskí Sekáči - Gajarský Radovan, Gajarský Roman, Žitný V., Klačo J.
2. Amatéri z Bachovej - Táborský D., Filatov D., Kulík S., Baránek J.
3. Betonári  H.  Orešany - Malíšek D., Čavojský I., Čavojský V. st., Dedáček M.

Podrobnejšie výsledky, fotografie a ďalšie informácie nájdete 
na našej stránke www.stolnotenisovyturnaj.eu 
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„Orešanské pesnyčky v nárečí“V druhom štvrťroku sa do našej obce prihlásili:

Hodulík Pavel
Kostrubanič Michal, Ing.
Kostrubaničová Mária

Krupanská Anna
Krupanský Jozef

Krupanský Marek
Nagy Peter

Perszki Dávid
Uhliarová Diana
Smeláková Nina

Smelák Juraj
Jurkovičová Michaela

Malá Lea
Kulichová Iveta
Lajtai Kristián
Kalmár Patrik
Líšková Lýdia
Liška Ľuboš

Strehár Miroslav, Mgr.
Strehárová Simona

Strehár Juraj
Strehár Peter

11 občanov sa z našej obce odhlásilo

Narodili sa:
Jakub Hodulík
Zoja Botteková

Margaréta Boháčková
Michaela Repová

Andrej Szabo

Zomreli:
Helena Nováková
Emília Sameková

Manželstvo uzavreli
Ing. Pavol Johanes a Veronika Žaludová

Ján Volek a  Mária Mihalíková, Mgr.

Jubilanti
Na základe Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov (GDPR) obec nebude uverejňovať
jubileá občanov.

Prečuchová Nina

Obecný úrad v Horných Orešanoch 

vyzýva všetkých občanov, ktorí si v roku 2019

nesplnili povinnosť v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. 

o miestnych daniach a poplatku za odpad tým, že 

ešte neuhradili daň z nehnuteľností, daň za psa a 

poplatok za odpad, aby tak urobili v najbližšom 

termíne.

Oprava článku 
Vonku uznávaný, doma zabudnutý, 
Hornoorešan 1/2019

 -  Pán František Héger sa narodil v roku 1930

- V januári 1994 bol pozvaný medzi intelektuálov do 
Cambridge  na medzinárodné podujatie „KTO JE KTO“ – tu 
získal členstvo ako významný profesionál v oblasti vzdelá-
vania, aby mohol byť za vykonanie svojej práce ocenený

-   V roku 1995 z príležitosti svojho životného jubilea - 65 rokov 
bol ocenený rôznymi oceneniami

-  František Héger zomrel 21.12.1997 v Schenectady v štáte 
New York

-  V roku 2005 mu bolo udelené najväčšie vyznamenanie in 
memoriam medzinárodným spoločenstvom IBC - 
Cambridge, Anglicko: zaradenie do „100 TOP“ vzdelancov, 
svetoznámou univerzitou a zápisom do svetovej encyklo-
pédie vedeckých osobností sveta.

                                                              Za chyby sa ospravedlňujeme
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