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Nepredajné

   

Bc. Ján Kormúth, starosta

Z a è a l o  d o v o l e n k o v é

a prázdninové obdobie, ktoré 

mnohí obèania využívajú na 

regeneráciu síl. V minulom èísle 

som Vás informoval o havarijnej 

situácii budovy „Dom smútku“. 

V súèasnosti sú skonèené práce

v interiéri budovy a zostávajú 

úpravy na vonkajšej èasti.

V búracích prácach sa zistil 

skutkový stav, t.j. zostala len 

hrubá stavba budovy. Takže sa 

musela zrealizova� sedlová 

strecha a presvetlenie v tvare 

kríža, nové stropy, omietky, 

ma¾ovky v jednotlivých èastiach 

budovy a odstránenie vlhnutia 

budovy. Taktiež sa èiastoène 

z r e k o n š t r u o v a l a  a j  è a s �  

elektrorozvodov a rozhlasových 

rozvodov (ozvuèenie cintorína). 

Zmenil sa i vonkajší tvar budovy, 

kde sa zväèšila prestrešená èas�.
V súèasnosti prebieha realizácia 
a k c i e „ Z e f e k t í v n e n i e  
vykurovacieho systému na 
budovách základnej školy, 
telocviène, materskej školy
a kabín TJ". Po uvedenej 
realizácii by malo dôjs� k ve¾kej 
úspore energie èo sa týka 
vykurovania  jednot l ivých 
budov.
O povodniach, ktoré zasiahli 
našu obec 7.6. 2011 Vás 
informujem v èlánku „Povodne
v obci Horné Orešany“.      

Vážení obèania

Dòa  7. 6. 2011 sa v popoludòajších hodinách nad Malými Karpatmi prehnala dažïová smrš�. 
Najviac zasiahnutými oblas�ami boli obce Píla, Èastá, Do¾any a Horné Orešany. Naša obec 
bola postihnutá v m. è. Majdánske, kde prívalovými dažïami bol strhnutý most ako jediná 
spojnica medzi centrálnou èas�ou obce a m. è. Majdánske. Približne o 19. 00 hod. zaèala voda 
postupne klesa� a napåòaním priehrady zaèala voda preteka� cez prepadovú èas� obtoku, èím 
sa stala vodná nádrž neregulovate¾ná. Cez prepadovú hranu pretekala voda, ktorá znovu ako
v roku 2006 zaplavila èas� obce od požiarnej zbrojnice po základnú školu. 
Ako starosta obce som zvolal na povodòovú aktivitu DHZ a vyhlásil  o 17. 00 hodine III. stupeò 
povodòovej aktivity v m. è. Majdánske a následne o 19. 00 hod som vyhlásil III. stupeò 
povodòovej aktivity v centrálnej èasti obce Horné Orešany. Nako¾ko situácia sa vyhrocovala, 
spadnutý most do m. è. Majdánske a záplavy v centrálnej èasti pokraèovali bol som nútený 
vyhlási� mimoriadnu situáciu 1 hod. po polnoci dòa 8. 6. 2011. Náš DHZ po opadnutí vody v m.è. 
Majdánske  pomáhala  pánovi Gregušovi èerpaním vody z pivnièných priestorov, následne sa 
zaèali záchranné práce v centrálnej èasti obce, kde boli privolaní profesionálni hasièi z Trnavy. 
5 èerpadiel neustále odèerpávalo vodu zo zatopených pivníc až do dopoludòajších hodín dòa 
8.6. 2011 od požiarnej zbrojnice až po základnú školu. Náš DHZ pokraèoval dòa 8. 6. 2011 až do 
veèerných hodín preèerpávaním studní postihnutým obèanov v m. è. Majdánske a odstraòoval 
nánosy blata z chodníkov a prístupových komunikácií. Ako náhle zaèali záplavy v èasti obce od 
požiarnej zbrojnice po ZŠ asi 115 obyvate¾ov obce sa zmobilizovalo a zaèalo napåòa� vrecia
s pieskom, a stava� bariéry, aby voda nezaplavila ich príbytky. Lenže intenzita prietoku vody sa 
neustále zväèšovala, takže sa nedalo zabráni� zatopeniu pivnièných priestorov v uvedenej 
lokalite. O všetkých aktivitách, ktoré som ako starosta v dòoch 7. a 8. 6. 2011 rozhodoval, som 
informoval OÚŽP v Trnave, IZS, Povodie Váhu, kde jednotliví vedúci predstavitelia ešte v ten 
deò prišli na miesto záplav. Nebudem sa ïalej vyjadrova� èo všetko som musel v spolupráci
s pracovníkmi obecného úradu, poslancami OZ  zabezpeèova�, èi to boli vrecia, ktoré nám 
postupne dodávalo Povodie Váhu a CO v Trnave, konzultácie oh¾adom mostu s náèelníkom 
ženijného útvaru v Seredi, s Ministerstvom obrany ako i samotným ministrom Galkom, 
prednostom Obvodného úradu v Trnave, vedúcim CO v Trnave a vedúcim IZS v Trnave ako
i nespoèetné vyhlásenie do médií a písanie správ každých 12 hodín pre IZS, ktoré sú ve¾mi 
dôležité v takýchto mimoriadnych situáciách. To je len hàstka toho, èo nás èakalo po ukonèení 
záplav. Ako zabezpeèi� prístup do m. è. Majdánske, aby nebol ohrozený život obèanov a taktiež 
aktivity podnikate¾ských subjektov, ktoré pôsobia  v tejto lokalite. O mojom návrhu a dohode
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s riadite¾om lesov v Smoleniciach sme zaèali s prístupovou komunikáciou 
do m. è. Majdánske a to lesnou cestou nad priehradou. Po výrube drevín 
zasahujúcich do cesty a následnou vysprávkou cesty štrkodrvou bol 
umožnený ve¾mi dobrý prístup z centrálnej èasti obce do m. è. Majdánske. 
Uvedenú komunikáciu využívali nielen osobné ale i nákladné vozidlá. 
Takže ako doèasné riešenie to bolo v danej situácie ve¾mi dobré. 
Realizátorom celej akcie bola firma AUTOCENTRUM Gabriel Cisár
v spolupráci so Správou a údržbou ciest. Následne po rôznych 
rokovaniach a alternatívach provizórneho premostenia obec požiadala 
firmu DOPRASTAV o vypracovanie projektu na provizórne premostenie 
ako následne uloženie mostného telesa na miesto spadnutého mosta. 
Uvedená mostná konštrukcia znesie zá�až až 40 t a bola dodaná zo 
štátnych hmotných rezerv SR. Zmluva o prenájme uvedenej mostnej 
konštrukcie je uzatvorená do 31. 12. 2011. Dòa 26. 6. 2011 bolo 
zrealizované provizórne premostenie, ktoré mohli využíva� osobné
a nákladné autá a od 30. 6. 2011 bol most sprejazdnený aj pre hromadnú 
autobusovú dopravu. 

Tiež by som sa ve¾mi rád vyjadril k niektorým médiám (bulvárom), ktorí 
odvysielali nepravdivé informácie oh¾adom povodní v obci Horné 
Orešany (pretrhla sa hrádza v Horných Orešanoch, obèania nemajú 
elektrinu, vodu, dostatok potravín atï.) Týmto bulvárom sa pridali aj 
niektorí obèania v m. è. Majdánske, ktorí médiám takéto informácie 
podávali, aby sa cítili zaujímaví a dôležití. Nakoniec sa zistilo, že uvedení 
obèania neboli postihnutí záplavami a mali zabezpeèené všetky životné 
potreby, jediným  problémom bola �ažko prístupná komunikácia, ktorá 5 
dní po záplavách bola dobre zjazdná. Takýto obèania by si mali vstúpi� do 
svedomia a zamyslie� sa sami nad sebou. Želám týmto obèanom, aby tak 
ako oni merajú a pristupujú k obci a k iným obèanom bolo namerané a 
pristupované aj k nim.
Záverom by som chcel poïakova� pánovi Pavlovi Vavrovi, ktorý nám 
dovážal piesok na vrecovanie, Gabrielovi Císarovi za  promtnú realizáciu  
provizórnej cesty do m. è. Majdánske, potraviny Koritár, ktorý na vlastné 
náklady zabezpeèil dostatok potravín pre obèanov v m. è. Majdánske, 
samozrejme Dobrovo¾nému hasièskému zboru, všetkým obèanom, ktorí 
zabezpeèovali vrecovanie piesku, èím zabraòovali väèším škodám, ktoré 
mohli vzniknú� povodòami. Ïalej sa chcem poïakova� firme A. S. A. 

3Trnava, ktorá uskutoènila 3 vývozy 5 m  kontajnerov zdarma, Rade ZMO 
Jaslovské Bohunice zas finanèný dar 1000,- €, ako i všetkým 
pracovníkom na Obvodnom úrade Trnava, Krajskom úrade Trnava
a Ministerstva SR a médiám, ktoré pravdivo informovali a naïalej 
informujú o povodòovej situácii, ktorá vznikla v našej obci.

 starosta

foto Anton Chrvala



obhliadku a rozhodli o krízovom riešení vzniknutej situácie.  Doprastav
v priebehu týždòa operatívne odstránil spadnutý most a pripravil terén pre 
uloženie provizórneho premostenia. Mostná súprava v dåžke 21 m , šírky 
5,5 m s maximálnou nosnos�ou 60 ton bolo  na základe požiadavky 
Doprastavu, zapožièaná obci Horné Orešany prostredníctvom  Správy 
štátnych hmotných rezerv SR zo zásob TOOŽ  Bošany. �ažkú techniku na 
prevoz zabezpeèil závod MDZ a tento aj poskytol žeriavy na jej 
zmontovanie  a uloženie. Svoje majstrovstvo preukázali naši pracovníci pri 
samotnej montáži mostnej súpravy, ktorú v krátkom èase dòa 24.06. 2011 
pripravili na koneènú fázu uloženia. Koneèná fáza uloženia mostnej 
súpravy sa uskutoènila dòa 27.06. 2011 a v tento deò bolo obnovené 
spojenie  èasti Majdánka s obcou Horné Orešany. Všetky práce spojené
s realizáciou provizórneho premostenia riadil  Ing. Peter Ïuriš. 

Vyzdvihnú� prácu našich zamestnancov je urèite namieste, lebo už 
prípravné práce boli vysoko pozitívne hodnotené príslušnými inštitúciami 
Trnavského samosprávneho kraja , no pozitívum je najmä ú¾ava na strane 
obyvate¾ov odrezanej èasti Majdánske /skrátenie cesty do práce
a odstránenie finanèných nákladov, ktoré im vznikali pri cestovaní 
obchádzkou mimo zaužívanej trasy v nároènom lesnom teréne/
a opätovné spustenie autobusovej dopravy. 
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Napísali o nás
 

Dòa 10.06. 2011 požiadal starosta obce Horné Orešany Bc. Ján Kormúth 
spoloènos� Doprastav, a.s. o výstavbu náhradného mostného 
premostenia cez rieku v obci Horné Orešany v m.è. Majdánske, ktorá je 
vzdialená od obce Horné Orešany cca 3 km. Požiadavka bola vznesená 
na našu spoloènos� v súvislosti so vzniknutou mimoriadnou situáciou po 
neèakanej prietrži a prudkej búrke, kde z pokojnej rieèky Parná sa stal 
živel, ktorý pripomenul svoju neskrotnú silu tým, že doslova v priebehu 
nieko¾kých minút zmietol most, ktorý spájal miestnu èas� Majdánske
s obcou Horné Orešany a tamojších obyvate¾ov v poète asi 200 odrezal od 
okolitej obce.
 
Na základe uvedenej skutoènosti spoloènos� Doprastav, a.s. ako subjekt 
hospodárskej mobilizácie v zmysle zákona è. 414/2002 v znení 
neskorších prepisov vykonal zodpovedným pracovníkom krízového 
riadenia nevyhnutné opatrenia. Na postihnuté miesto boli okamžite 
operatívne vyslaní odborní pracovníci závodu Bratislava Ing. Tóth,
Ing. Ïuriš, Ing. Hrvo¾, Ing. Smreèanský a za projekciu  Ing. Rakovský
a spolu s riadite¾om odboru CO MV SR SVS Ing. Repom  vykonali 
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Kultúrna komisia

MO JDS v Horných Orešanoch
 pod novým vedením 

Výbor  dòa 6.4. 2011  na svojom zasadnutí zvolil novú predsedníèku. 
Stala sa òou Janka Boháèková, ktorá bola predstavená aj na Okrese JDS 
v Trnave. Pod jej vedením sa naša organizácia zúèastnila okresného 
turistického zrazu v Smoleniciach, v poète 12 èlenov. Akcia sa vydarila. 
Bolo pekné poèasie a dobrá nálada, len škoda, že naši èlenovia sú akýsi 
pasívni k takýmto podujatiam. Dúfame, že prejavíte väèší záujem
o pripravované akcie, ako sú športové hry v Trstíne a celodenný zájazd 
spojený s kúpaním na termálnom kúpalisku v Dunajskej Strede. 
Presnejšie informácie Vám podajú èlenky výboru. Vyzývam Vás k ïalšej 
spolupráci na akciách našej organizácie, a tak pomôžete aj novej 
predsedníèke k dobrému štartu v jej novej funkcii a taktiež aj celému 
výboru.  

Denkociová Jarmila,hospodárka MO JDS

Prvý júnový víkend zorganizovala Kultúrna komisia tradièné oslavy 
Medzinárodného dòa detí pre našich najmenších. Po zvládnutí všetkých 
prípravných prác sa mohlo v sobotu o 16-tej hodine zaèa�. Na deti èakal 
bohatý program. Najprv sa nám predstavil Kynologický útvar Policajného 
zboru v Trnave. Chlapi ukázali, ako dobre majú vycvièených svojich 
psíkov, a takisto nám predviedli ukážku zneškodnenia páchate¾a. Ïalej 
zaujali deti páni policajti z Policajného obvodného oddelenia Trstín
a Cífer, ktorí deti ochotne previezli vo svojich autách, samozrejme so 
zapnutými majákmi a sirénami. Neskôr vyložili na stôl svoj zbrojný 
arzenál, èomu sa potešili najmä chlapci. Ïalej bolo do programu 
zaradených množstvo sú�aží, ktoré prebiehali pod taktovkou Katky 
Pagáèovej. Tá bola zároveò moderátorkou celého podujatia. Po každej 
sú�aži boli deti odmenené vecnou cenou alebo sladkou maškrtou. Ve¾kej 
ob¾ube sa tešil aj nafukovací hrad, pred ktorým stála dlhá rada detí až do 
veèera. O zábavu sa staral DJ Èajko, bohužia¾ nie dlho, pretože po 20-tej 
nás opä� zradilo poèasie a akcia musela by� predèasne ukonèená.
Napriek tomu ïakujeme  všetkým rodièom, ktorí si našli èas a prišli oslávi� 
so svojimi de�mi ich sviatok. Úèas� bola ve¾mi pekná, veï prítomných bolo 
cez sto detí. Poïakovanie patrí aj všetkým èlenom kultúrnej komisie za 
obetavú prácu a tým, ktorí toto podujatie zabezpeèili po materiálnej 
stránke: Obecný úrad Horné Orešany, Ing. Juraj Krchnár  a CBA 
KOMACO. Na záver vás všetkých už teraz srdeène pozývame na ïalší 
roèník.

Ing. František Benoviè, èlen kultúrnej komisie

Medzinárodný deò detí

Vážení èitatelia Hornoorešana, dovo¾te mi aby som sa vám prihovorila 
ako èlenka kultúrnej komisie pri OcÚ v Horných Orešanoch a spolu s pred-
sedom Ing. Františkom Benovièom Vás poinformovali o akciách, ktoré sa 
konali poèas minulých mesiacov. Ako každoroène znovu sme prežívali 
krásny sviatok Deò matiek. Po mnohé roky tento sviatok slávime vždy 
druhú májovú sobotu nebolo tomu  inak ani tento rok. V podveèerných 
hodinách sme sa všetci zišli v KD, kde bol pripravený slávnostný kultúrny 
program. Vystúpili v òom naše najmenšie ratolesti z MŠ a po ich 
nádhernom pásme básnièiek a pesnièiek mali pripravený svoj program 
žiaci zo ZŠ, ktorí s nimi pre svoje mamièky pripravili ich pani uèite¾ky. 
Program bol pestrý- piesne, básne i humor prevládal v celom KD. Každá 
mamièka bola pyšná na svoje die�atko. No tento rok sme to i my pojali tak 
slávnostne pre všetky mamièky, babièky bolo pripravené obèerstvenie
aj výzdoba bola slávnostnejšia èo ste  urèite všetci videli. Každá mamièka 
bola odmenená kvietkom, ktorý mal vyjadri� vïaku, lebo každá mama na 
zemi si zaslúži obdiv a vïaku, porozumenie a úctu nielen od svojich detí, 
ale od každého z nás. Veï sami dobre viete ak máme problémy, starosti
i perné chvíle, každý z nás beží len k svojej mame, ktorá nás pochopí 
podporí a èasto je tým najlepším priate¾om, ktorého máme. Je to predsa 
naša mama, naša krv a èlovek, ktorý je tu pre nás stále. A preto všetky 
mamy na svete by mali aspoò raz v roku slávi� tento deò. No ale to som 
vyjadrila úctu všetkým mamám pokraèujme ïalej. Náš program 
pokraèoval ïalej. Po prvý krát sme mohli medzi nami v Horných 
Orešanoch privíta� aj známeho moderátora, komika a zabávaèa pána 
Stanislava Vitáloša, ktorý je známy hlavne tým, že spolupracoval
s hudobnou skupinou Senzus, ktorú všetci dobre poznáme. Pán Vitáloš 
mal pripravený taktiež pestrý program v ktorom nás pobavil nielen 
vtipnými príhodami zo svojho života, ale i vtipmi a samozrejme jeho 
piesòami, ktorých je autorom on sám. Myslím si, že rozprúdil zábavu 
medzi všetkými mamièkami v sále. No a oslava nekonèila, pokraèovala 
ïalej ku každej oslave patrí aj dobrá zábava preto o 19,00 hod medzi nás 
zavítala hud. skupina s Trnavy, ktorá sa nám postarala o dobrú zábavu. 
Hudba hrala, na stole sa bolo èim ponúknu�, malinoveèka, vínko  aj nieèo 
pod zúbok bolo. Tá malá èiastka mamièiek, ktoré sa neponáh¾ali a chceli si 
uži� tento krásny deò, sa bavila na 100 percent. Hudba hrala rôzne piesne 
a keï nebolo partnerov, ženièky si zatancovali medzi sebou. Proste bola 
to príma dámska jazda. Všetky sme odchádzali v neskorých noèných 
hodinách usmiate, vytancované a spokojné, že jeden deò v roku patrí len 
nám mamièkám. Samozrejme  bez dobrého sponzora by sa nezaobišla 
žiadna oslava, tak poïakovanie patrí Obecnému úradu, ktorý celé 
podujatie sponzoroval.Dúfam, že sa niè nezmení poèas ïalších rokov a 
tento sviatok budeme oslavova� i naïalej. Bude to taký náš deò . Deò 
všetkých matiek v Horných Orešanoch. Tak dievèatá, matky, babky teším 
sa na Vás aj v budúcom roku  2012, vždy druhú májovú sobotu si urobíme 
vo¾no. Vo¾no len pre nás matky. 

Katarína Pagáèová/Ulièná,  èlenka KK pri Ou

Sèítanie obyvate¾ov v obci Horné Orešany

Sèítanie patrí medzi najstaršie, najvýznamnejšie 
a najrozsiahlejšie štatistické zis�ovanie, ktoré sa 
tradiène v Európe, ale aj v iných, krajinách sveta 
realizujú v desa�roèných intervaloch. V roku 2011 
sa sèítanie obyvate¾ov, domov a bytov uskutoènilo 
po prvý raz v histórii vo všetkých èlenských 
štátoch Európskej únie naraz, v súlade

s Nariadením Európskeho parlamentu. Z tohto dôvodu boli výsledky 
sèítania obyvate¾ov, domov a bytov v Slovenskej republike aj 
medzinárodne porovnate¾né, èo má osobitný význam z h¾adiska 
rozhodovania a prognózovania.
Pod¾a zákona è.263/2008 Z. z. o sèítaní obyvate¾ov, domov a bytov v roku 
2011 a ktorým sa mení a dopåòa zákon è.5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov sa uskutoènilo na celom území Slovenskej 
republiky sèítanie obyvate¾ov, domov a bytov. Pri sèítaní obyvate¾ov, 
domov a bytov si obyvatelia mohli po prvý raz v histórii vybra�, èi sèítanie 
vyplnia v listovej podobe alebo elektronickej podobe. Rozhodujúcim 
okamihom sèítania pre zápis údajov tlaèív bola polnoc z 20.mája 2011 na 
21.mája 2011. Èas sèítania stanovila vláda Slovenskej republiky 
nariadením vlády è.1/2011 od 13. mája do 6.júna 2011. V ustanovenom 
èase sa zis�ovali údaje v listinnej  podobe od 21. mája do 6. júna 2011,
v elektronickej forme od 21. mája do 29. mája 2011. 
Od 13.mája do 20.mája 2011 sèítací komisári navštívili domácnosti vo 
svojom sèítacom obvode. V našej obci bolo vytvorených 5 obvodov, takže 
sme mali 5 sèítacích komisárov. Èo sa týka práce, bolo to ve¾mi 
namáhavé. Väèšia èas� obèanov k tomuto sèítaniu pristupovala dôstojne. 
Našli sa aj takí, ktorí toto sèítanie  považovali za zbytoèné a otravné. Ale 
najväèšiu trpezlivos� mali komisári, ktorým za ich prácu ïakujeme.
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Naši futbalisti

Naše A mužstvo v skonèenom roèníku 2010  2011 sa umiestnilo na II. 
mieste za postupujúcou Modrankou. Bolo to najlepšie umiestnenie
z posledných 20 rokov. Ve¾kú zásluhu na tomto úspechu okrem hráèov má 
nesmierne tréner Denis Marton. Èo nastúpil pre rokom ku kormidlu, 
mužstvo išli výkonnostne nahor od zápasu k zápasu. Hráèi dostali tvrdší 
režim, zistili že poctivým tréningom a prístupom k zápasom môžu hra� 
kvalitný futbal. Dali by sa vyzdvihnú� aj niektorí hráèi, ale myslíme si že je 
to úspech celého kolektívu hráèov, ktorí sa postavili na hraciu plochu 
ihriska. Teší nás, že tréner bude pokraèova� v zaèatej práci aj v ïalšom 
roèníku, nako¾ko mal ve¾a zaujímavých ponúk z vyšších futbalových 
sú�aží. Uprednostnil našu TJ Iskra Horné Orešany. Káder by mal až na 
niektoré malé zmeny zosta� v zložení ako ukonèil sú�ažný roèník, ale 
èrtajú sa nám hráèi z ligovými skúsenos�ami, o ktorých Vás budeme 
informova� v ïalšom periodiku. 

Naši dorastenci v sú�ažnom roèníku 2010 - 2011 skonèili na  6. mieste.
U nášho dorastu, ktorý vedie tréner Igor Sasko, keby  mali hráèi lepšiu 
životosprávu a chápanie k futbalu, mohli skonèi� aj na lepšom umiestnení.  
Ale môžeme konštatova�, že v sú�ažnom roèníku niektorí hráèi išli 
výkonnostne nahor, ktorí striedavo nastupovali za A mužstvo. V našom 
dorasteneckom mužstve konèí nieko¾ko hráèov, ktorí budú doplnení so 
žiakov z Horných a Dolných Orešian. 

Naši žiaci taktiež skonèili na  6. mieste. U tohto mužstva nám však nejde
o výsledky, ale získanie si znalostí z futbalovej abecedy. Niektorí hráèi boli 
preradení do hráèskych mužstiev Spartaka Trnava, èo svedèí o dobrej 
práci s našimi najmenšími. V našom žiackom mužstve je ve¾a kvalitných 
hráèov, ktorí budú na sebe poctivo pracova�, môžu dosiahnu� ve¾mi dobré 
výsledky. U tohto mužstva nastala zmena, keï trénera  Dušana Blažu st. 
pre pracovné povinnosti vystriedal Samuel Repa. 

Vo výbore TJ Iskra nastala zmena, keï  miesto prezidenta klubu obsadil  
Marián Zachar po Ing. Zdenkovi Žaludovi. Touto cestou sa chce výbor
TJ Iskra poïakova� Obecnému úradu, ktorý vytvára ve¾mi pozitívne 
podmienky pre náš Hornoorešiansky futbal a taktiež nášmu trénerovi 
Denisovi Martonovi za jeho sponzorstvo v našom futbale ako i ïalším 
nemenovaným. V neposlednom rade ve¾ká vïaka patrí pánovi Michalovi 
Blažovi, ktorý všetok svoj vo¾ný èas trávi pracovne v športovom areáli, èím 
dáva príklad našim mladým športovcom. Chceme sa poïakova� aj Vám 
fanúšikom futbalu, ktorí nás chodíte povzbudzova� na majstrovské 
zápasy, èím nám dodávate elán.

Marián Zachar, prezident TJ

Jozef Sasko, tajomník TJ

Preh¾ad údajov za Obec Horné Orešany

1.  Poèet vyplnených formulárov                A. Údaje o obyvate¾ovi               1845
2.  Poèet vyplnených formulárov                B. Údaje o byte                653
3.  Poèet vyplnených formulárov                C. Údaje o dome                          572
4.  Poèet listov vyplnených formulárov       D. Zoznamov osôb v dome          616  
5.  Poèet obyvate¾ov trvale bývajúcich                                                          1878
6.  Poèet obyvate¾ov trvale bývajúcich neprítomných                                     108
7.  Poèet obyvate¾ov prítomných                                                                   1825
8.  Poèet obyvate¾ov sèítaných elektronicky                                                     73
9.  Poèet bytov sèítaných elektronický                                                              19
10.Poèet domov sèítaných elektronicky                                                            19

Jarmila Petrovièová, gestor

V ïalšom pokraèovaní mojich spomienok zmienim sa o konaní vtedajších 

hodových slávností obci. Bývali dvoje, v polovici septembra (pod¾a Sviatku 

mena P. Márie) a miestne „hody“ 28. októbra na najmladšej ulici 

Domovine. Oboje vyznaèovali sa s priate¾ským stretávaním rodín, 

rodákov a známych, ktorí už v obci nebývali. Týchto v dostatoènom 

èasovom predstihu pozývali domáci buï osobne alebo písomne.

Pred vlastným konaním hodových slávností temer v každej domácnosti 

predchádzala ich dôkladná príprava. V mnohých domoch vyma¾ovávali 

príbytky a najmä ulièné fasády, upratovali dvory a pri¾ahlé okolie chalúp. 

Pre bohatos� a ve¾ký výber jedál a nápojov na hodových stoloch mnohí 

gazdovia pripravovali zabíjaèky ošípaných, oberali a spracovávali skoršie 

sorty hrozna na „burèák“ a mladé víno. Ženy kàmili husi a kaèice

a v domácich peciach ich viacerými pecòami chleba piekli. No a nezabudli 

ani na makovníky, orechovníky, pagáèiky a ostatné maškrty. Okrem 

vlastných domov „ve¾ké upratovanie“ vykonávali obèania aj v kostole,

v ktorom okrem oèistných prác najmä ženy, mládež a rádové sestry 

kvetinou výzdobou skrášlili celý jeho interiér. Vtedajšiu symboliku hodov 

dotvárali rôzne zábavné zariadenia a predajné stránky. Kolotoèe, 

hojdaèky, húsenkové dráhy, strelnice okupovali priestory „Lázní“, zatia¾ èo 

stránky s detskými hraèkami, cukrovinkami, cukrovou vatou a inými 

sladkos�ami rozložili predajcovia pred hostincom Šandora Hodulíka

a náprotivným domom správcu školy. Vyvrcholenie hodových slávností 

nastalo v nede¾u, kedy už od ranných hodín ozývala sa dedinou hudba 

dychovky, cigánskych kapiel a samotných hudobníkov, ktorí od domu

k dom chodili vyhráva�. Za sprievodu dychovky konali sa aj slávnostné 

bohoslužby v kostole. Ich úèastníci, najmä ženy a mladšie dievèatá, boli 

vyparádené v rázovitých orešianských krojoch, ktoré sa v tom èase stále 

pri rôznych  oslavách nosili. Po ukonèení bohoslužieb premiestnili sa 

hudobníci pred kostol a pochodmi odprevádzali úèastníkov

k slávnostnému obedu. (Dobre sa pamätám, ako chlapci sme sa vtedy 

ubiehali drža� noty hudobníkom). Po slávnostnom obede využívali 

hodovníci èas pod¾a svojich zá¾ub  starší v družných rozhovoroch doma 

alebo na návštevách u známych, prípadne prechádzkami po dedine

a okolí, deti pri kolotoèoch a staršia mládež so „ženáèmi“ na zábavách. 

Taneèné zábavy bývali na dvoch až troch miestach prakticky od soboty až 

do utorka do skorých ranných hodín. Na „Deò slobody“ (28.októbra) konali 

sa ešte v podobnom štýle „hodky“ u obyvate¾ov Domoviny. Taneèná 

 Orešanské hody kedysi
 (oprášené historky z mladosti)

zábava sa konala v hostinci Alexandra Lošonského a predajné stánky boli 

rozložené pred domami starostu Rudolfa Nováka a suseda Alojza Kováèa. 

Krátko po vojne tieto „hodky“ postupne zanikli a slávili sa spoloène

s celoobecnými.

Rudolf  Mesíèek
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V druhom štvr�roku sa do našej obce 
prihlásili:

Ing. Marianna Oravcová, è. 812
Natália Oravcová, è. 812
Ing. Štefan Novák, è. 145

Ing. Marta Nováková, è. 145
Dušan Novák, è. 145
Ondrej Muška, è. 753

Simona Ružarovská, è. 559
Kristína Ružarovská, è. 559

Vlastimil Polák, è. 539

6 obèanov sa z našej obce odhlásilo

Narodili sa:

Ema Branišová
Adam Pašek

Jakub Popluhár
Veronika Paprskárová

Zara Šimonèièová
Simona Bujalková

Simona Hodulíková

 zomreli:

František Rábara, 83 r.
Jaroslav Pinkas, 79 r. 

Evidencia obyvate¾ov

50 rokov
Alžbeta Bukovská

Margita Dedáèková
Jaroslav Heèko
Anna Hoblíková

Mgr. Jana Hodulíková
Ivan Tóth

60 rokov
Antónia Adamcová

Jozef Horváth
Peter Moravèík

Mária Moravèíková
Magdaléna Vašková

Daniela Žaludová

70 rokov
Anna Bednárová
Jozef Pušpoky
Mária Vargová

80 rokov
Melánia Lisická

Mária Šebestová
Mária Zacharová

Jubilanti

Harmonogram vývozov odpadov 

Separovaný zber plastov a papiera 21.7. 2011
18.8. 2011
16.9. 2011

13.10. 2011
10.11. 2011
08.12. 2011

Odvoz komunálneho odpadu 

              

Zber nebezpeèného odpadu sa uskutoèní dòa 11.10. 2011

25.7. 2011
8.8. 2011

22.8. 2011
5.9. 2011

                   19.9. 2011

                  3.10. 2011
                17.10. 2011
                31.10. 2011
               14.11. 2011
               28.11. 2011
               12.12. 2011

                 26.12. 2011

foto Anton Chrvala
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