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Separovaný zber plastov, 
tetrapakov, VKM, plechoviek

· Štvrtok, 24. Decembra 2020
· Štvrtok, 21. január2021
· Štvrtok, 18. február 2021
· Štvrtok, 18. marec 2021
· Štvrtok, 15. apríl 2021
· Štvrtok, 13. máj 2021
· Štvrtok, 10. jún 2021
· Štvrtok, 8 júl 2021
· Štvrtok, 5. august 2021
· Štvrtok, 2. september 2021
· Štvrtok, 30. september 2021
· Štvrtok, 28. október 2021
· Štvrtok, 25. november 2021
· Štvrtok, 23. december 2021

PET fľaše a plechovky je nutné pred 
vložením do vreca zošliapnuť.
VKM, plechovky a konzervy vypláchnuť.
Vrecia je potrebné zviazať a vyložiť pred 
domy do 6.00 hod. v deň ich vývozu. Pokračovanie na strane 2

Každá sviečka, ktorá rozžiari náš adventný veniec, nám naznačuje, že sa blížime 
k najkrajším sviatkom roka. Žijeme v uponáhľanej dobe, keď nám povinnosti a úlohy 
stále viac odkrajujú z času, ktorý by sme chceli stráviť s priateľmi a blízkymi. Voľné 
chvíle v rodinnom kruhu sú preto pre každého z nás tým najcennejším darom. Veľmi 
dobre vieme, že Vianoce sa nehodnotia počtom darčekov, ale tým, ako sa dokážeme 
podeliť o rodinnú pohodu, harmóniu a čas prežitý v čarovnej atmosfére sviatkov 
s najbližšími.
Tieto chvíle sú aj o odpustení, úprimnom poďakovaní a pokore, o tom, aby sme sa 
pristavili pri hodnotách, tradíciách a spomienke na tých, ktorí s nami nemôžu 
zasadnúť k štedrovečernému stolu. O tom, aby sme získali silu rozpoznávať, čo je 
skutočne dôležité, od toho, čo je nevyhnutné alebo aj nepodstatné. Aby sme počas 
Vianoc aj po nich mali srdcia otvorené porozumeniu, odpúšťaniu, pomoci i pochvale.
Rok, ktorý sa o pár dní skončí, nebol pre samosprávu jednoduchý, práve naopak, bol 
veľmi náročný. Zvládli sme ho. Z dôvodu pandémie COVID-19 nastali pre samosprávu 
rôzne obmedzenia,  zákaz stretávania sa na spoločenských, kultúrnych, športových a 
zábavných podujatiach. Všetky akcie, ktoré boli naplánované na rok 2020, museli byť 
obmedzené a niektoré zrušené, ako napr. stavanie mája, akadémia ku dňu matiek, 
MDD, cesta k vodníkovi, posedenie s dôchodcami, lampiónový sprievod, vianočná 
akadémia, vianočný punč s koláčmi, novoročná kapustnica, futbalové zápasy, stolno-
tenisové turnaje a ďalšie spoločenské akcie. 
Z dôvodu pandémie COVID-19 boli obci znížené podielové dane na rok 2020. Obec 
v rámci možností  zrealizovala nasledovné  investičné akcie:

 - projekt obnovy dediny pred KD, ktorý pozostáva z vybudovania stánkov, smetných 
košov, lavičiek a výsadby zelene  

- reštaurovanie sochy sv.  Floriána, úprava okolia a výsadba zelene
- úprava vstupu do hasičskej zbrojnice
- rekonštrukcia interiéru obecného úradu a úprava zelene vo dvore OcÚ
- projekty na kanalizáciu NIVA, verejné osvetlenie NIVA II, zastávka Lázeň
- majetkovoprávne vysporiadanie pozemku od SPF na výstavbu kanalizácie NIVA
  (práve sa uskutočňuje podpísanie protokolu o odovzdaní pozemkov pod stavbami 
   z majetku SR do vlastníctva obce podľa zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí )
- sčítanie domov a bytov 
- štiepenie haluzoviny na zbernom mieste 
- vytvorenie nových zberných miest na papier a sklo
- distribúcia kompostérov, máme splnené na 90%
- úprava priestranstva pri vstupe na ihrisko, ktoré musíme upravovať dvakrát do roka
- úprava vodovodného potrubia na vodnom prameni Žľab
- úprava výtlkov na ceste do m.č.  Majdánske
- orezávanie  stromov popri ceste do m. č.  Majdánske  

Projekt obnova dediny, výsadba zelene Brigáda na Zelenej alejiSocha Sv. Floriána
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Projekt obnova dediny, výsadba zelene, foto M. Boháček

Projekt obnova dediny, stánky, mobilár a úprava okolia, foto M. Boháček 

- jedenkrát rozšírený a dvakrát čiastočný rozbor pitnej vody 
   v  m. č. Majdánske
- pokračovanie v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov  

pod miestnou komunikáciou na Dolnom záhumní
- zabezpečenie čistenia potoka Parná pod mostom
- zabezpečenie bežných opráv, ktoré súvisia s chodom obce

Ja osobne hodnotím končiaci sa rok 2020 pozitívne, aj keď 
k úplnej spokojnosti mi niečo chýba.
Nedá mi nespomenúť cestu do m. č. Majdánske, ktorá už cca 30 
rokov nemá vlastníka. Po dlhých rokovaniach s Ministerstvom 
dopravy a výstavby SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií, a Trnavským samosprávnym krajom sme našli 
riešenie, ako by bolo možné zaradiť cestu do cestnej siete. 
Nebolo to ľahké. Nenašla som u všetkých zainteresovaných 
pochopenie. Veľká pomoc prišla od Trnavského samospráv-
neho kraja – pána župana Jozefa Viskupiča, ktorý navrhol, že 
cestu odkúpia, i keď za symbolickú cenu. Pochopenie prišlo i 
od poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí jednohlasne 
schválili predaj pozemkov pod touto cestou. Na základe 
schválených uznesení obec uzatvorila s TTSK zmluvu o budú-
cej zmluve a následne Ministerstvo dopravy a výstavby SR 
vydalo dňa 19.11.2020 pod číslom 07326/2020/SCDPK/90438 
Rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete dňom 15.12.2020. 
Dúfam, že dlhoročný problém bude vyriešený a cesta nado-
budne vlastníka. 

Investičné akcie na rok 2021:
- úprava pomníka pred obecným úradom
- projekty na kanalizáciu, vodovod v časti NIVA II, 

chodník Rajčianka
- rekonštrukcia zastávky na Dolnom konci
- zateplenie hasičskej zbrojnice
- rekonštrukcia cesty na Golnog
- vybudovanie kanalizácie v časti NIVA
- pomenovanie ulíc, ktoré bude náročné nielen pre 

obec, ale aj pre občanov obce s trvalým pobytom
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí nám pomá-
hajú pri organizovaní aktivít obecného úradu. Zároveň ďaku-
jem za rodinu a priateľov, ktorí stoja po mojom boku a 
podporujú ma v tejto práci, ako i za to, že sa darí našej škole 
a nemusíme riešiť jej existenčné problémy. 
Ďakujem zamestnancom obecného úradu, školy a škôlky, ďalej 
poslancom a hlavnému kontrolórovi, že aj napriek malým 
nerovnostiam v názoroch dokážeme napredovať a robiť veci 
pre dobro našich občanov. Poďakovanie patrí aj členom komisií 
a organizáciám v obci, pretože každý svojím dielom prispieva 
ku chodu našej obce. 

Milí spoluobčania,
dovoľte mi, aby som Vám popriala príjemné, spokojné a 
požehnané vianočné sviatky. Prežite ich tak, ako ste vo Vašich 
rodinách zvyknutí a tak, ako si to želáte. Nech sa pri Vašom 
štedrovečernom stole zíde čo najviac tých, ktorí môžu prísť a Vy 
by ste ich chceli mať v tomto sviatočnom čase pri sebe.
Do Nového roku vykročte tou správnou nohou a nech Vás 
celým rokom sprevádza pevné zdravie, šťastie, láska a 
vzájomné porozumenie.

S úctou Jarmila Petrovičová,  starostka obce

Ako všetci vieme, tento rok nebol priaznivý pre poriadanie 
hromadných akcií pre vás občanov. Organizovanie kultúrnych 
a športových podujatí bolo ovplyvnené pandemickou 
situáciou vírusu COVID-19 na Slovensku. Je nám veľmi ľúto, že 
sme sa s vami nemohli stretnúť na populárnych akciách ako 
oslava Dňa matiek, Medzinárodný deň detí, Cesta k vodníkovi a 
iné. Členovia komisie veria, že situácia s koronavírusom sa 
dostane v blízkej dobe pod kontrolu a rok 2021 bude 
priaznivejší pre hromadné podujatia. 

V mene členov komisie vám všetkým prajem požehnané 
sviatky, šťastný nový rok a hlavne veľa zdravia.

Michal Straška, predseda KKaŠ

KOMISIA KULTÚRY

Dňa 20. októbra 2020 sa uskutočnila zbierka Pomáhame 
potravinami. Bola to zbierka v spolupráci s obchodným 
reťazcom Kaufland, v rámci ktorej sa pri príležitosti Svetového 
dňa výživy vyzbierali potraviny a rozdali rodinám v núdzi po 
celom Slovensku. Aj naša obec dostala takéto potraviny a 
odovzdali sme ich trom občanom. Do tejto zbierky sa zapojil i 
Slovenský červený kríž, Územný spolok v Trnave.

Eva Chrvalová, predsedníčka SČK MS

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ 
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Ako ste už boli informovaní prostred-
níctvom letákov, od budúceho roku 
nastanú pri vývoze smetia isté zmeny.
Keďže sa produkuje stále veľké 
množstvo zmesového odpadu a nie 
každá domácnosť, či podnikateľ dáva 
vyvážať len taký počet smetných 
nádob, ktorý im prislúcha podľa plat-
ného VZN, pristupuje sa k označeniu
zaplatených nádob nálepkou vždy na aktuálny rok. Okrem 
toho, že sa týmto eliminujú „ neplatiči“, prispeje toto opatrenie 
k zlepšeniu separovania. Treba myslieť na to, že platíme len za 
zmesový komunálny odpad. Za vývoz a spracovanie 
vytriedených odpadov ako sklo, papier, plasty, plechovky, 
VKM (tetrapaky), textil, elektro a pod. neplatíme.

Zlepšením separovania sa na jednej strane vyprodukuje 
menej ton zmesového odpadu, teda odpadu, za ktorého 
vývoz a likvidáciu platíme. Tiež sa zníži poplatok do Enviro-
fondu za tonu skládkovaného odpadu. Kvôli zvyšovaniu 
spomínaného poplatku do Envirofondu, zmenám v ďalších 
poplatkoch za odvoz a likvidáciu odpadov a tvorbe stále 
veľkého množstva zmesového odpadu žiaľ musí prísť 
k zvýšeniu dane za komunálne odpady. Daň sa zvyšuje na 28 € 
/osoba za rok, teda o 5 € (alebo 1,4 centa na osobu a deň). Pri 
percente vyseparovania v našej obci, cca 30%, stúpa poplatok 
do Envirofondu za tonu na 22 €. Ak by sme separovali aspoň 
o 10% lepšie a percento by bolo nad 40, poplatok by bol 18 € / 
tona, teda o 4 € menej! Napríklad v roku 2019 sme vyprodu-
kovali 494 ton komunálneho odpadu. Samozrejme, pri lepšej 
separácii by bolo aj toto číslo nižšie.

Dobrou správou ale je, že už po čiastočnom distribuovaní 
kompostérov v obci videla spoločnosť FCC pokles podielu 
biologického odpadu, ako listy či pokosená tráva. 

 Je teda na nás, ako sa postavíme k odpadom, 
separovaniu, kompostovaniu... Informácie čo a ako separovať, 
harmonogram zvozu a aktuálne rozmiestnenie nádob nájde-
te na

Marek Boháček

Aktuálne je 
už distribuovaných 90% kompostérov. Tiež od nového roku 
nastanú isté úpravy v zbere papiera a skla, ktoré pomôžu 
zlepšeniu separovania. V tomto roku pribudlo po päť nádob 
na papier a sklo.

 www.horneoresany.sk/separovanie 

ZMENY V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE 
alebo najvyšší čas recyklovať

Keď sme takto pred rokom začali s prípravou projektu vybu-
dovania aleje ku Kláštoru Najsvätejšej Bohorodičky – 
klauzúrneho rádu benediktínok, ešte sme netušili, koľko času 
a energie to zaberie.
Dnes už máme svoj pilotný projekt v oblasti obnovy alejí, 
remízok a medzí za sebou. Preto by som rád poďakoval 
všetkým, ktorí prispeli k jeho realizácii. Predovšetkým Miestnej 
organizácii Slovenského zväzu záhradkárov Horné Orešany, 
ktorí nás zobrali s projektom pod svoje krídla a bez ktorých by 
projekt nebolo možné podať. Veľké poďakovanie patrí aj 
komunite benediktínok v Horných Orešanoch, Farskému 
úradu Horné Orešany a obci Horné Orešany, ktorí poskytli 
svoje pozemky na vytvorenie tohto verejného priestoru a 
pomoc pri realizácii. V neposlednom rade by sme chceli 
poďakovať firme GreenLine, starostke obce Horné Orešany,

ZELENÁ ALEJA JE DOKONČENÁ

o.z. LOMOZ, Štefanovi Pašekovi, Paľovi Krutému, Romanovi 
Hodulíkovi, Tomášovi Štibranému za požičanie náradia a 
dopravu, Lesom SR, odštepný závod Smolenice a všetkým 
dobrovoľníkom.
Proces realizácie aleje so sebou priniesol aj ďalší zrod. Založili 
sme o.z. Ober Nussdorf, ktoré nám umožní získavať finančné 
zdroje na realizáciu projektov priamo, bez medzičlánku. Ak vás 
náš projekt zaujal, radi vás privítame pri realizácii ďalších.
Zelená alej, ktorá dnes končí cca 100 metrov za kláštorom 
v celkovej dĺžke cca 400 m a ktorú by sme v budúcnosti radi 
predĺžili až po bolerázsky chotár, si pýtala vhodné pomeno-
vanie, a to sa ponúklo prostredníctvom kláštora samo. Preto 
sme sa rozhodli pomenovať ju Alej sv. Benedikta.

Tento projekt sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore Nadácie 
Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s. v rámci programu Zelené 
oázy.

Jakub Slobodník, Ober Nussdorf o.z.

Brigáda na Zelenej aleji

Horné Orešany sa v posledných rokoch menia takým tempom, 
že si až príliš neskoro uvedomujeme, čo všetko stráca naša 
dedina zo svojho charakteru a pamäti.
Opúšťajú nás pamätníci, ktorí ešte zdedili kolektívnu vedomosť 
o histórii, ľuďoch, miestach, tradíciách a žiaľ, zväčša bez toho, 
aby sa tieto spomienky a vedomosti odovzdali novej generácii.
Rovnako nás opúšťajú aj dlhovekí pamätníci, ktorých korene sú 
hlboko zapustené v hornoorešanskej zemi, konkrétne ovocné 
stromy, ktoré sú významnou pamäťou kraja. Dnes je módne 
pestovať malé stromy, ktoré výdatne rodia pár rokov a potom 
ich treba nahradiť novými. Všetci, a to nielen tu, v Horných 
Orešanoch a na Slovensku, ale i v celej Európe, sadíme tie isté 
„nové, odolné, krásne“ odrody. Zabudli sme však na tie staré, 
často krajové, lokálne, prípadne málo rozšírené odrody. 
Z neznalosti, nezáujmu, či zľahčovania tieto stromy končia pod 
motorovou pílou, v lepšom prípade len živoria zarastené a 
neudržované v starých záhradách, zarastených sadoch, 
remízach a v lesoch Malých Karpát, na miestach, kde boli kedysi 
osadníci (horári, huncokári atď.). 
Preto sme sa prostredníctvom nášho občianskeho združenia 
Ober Nussdorf rozhodli zachrániť posledných dedičov

ZACHRÁŇME DEDIČSTVO NAŠICH PREDKOV

Pokračovanie na strane 7
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POMENOVANIE ULÍC
Vážení spoluobčania,
na základe uznesenia č.85/05.OZ/2020 obecné zastupiteľstvo 
zriadilo názvoslovnú komisiu, ktorej úlohou je posúdenie a 
príprava návrhu o určení názvov ulíc a iných verejných 
priestranstiev a vyhodnotenie pripomienok občanov.
Komisia prechádzala okrem potrebnej legislatívy hlavne staré 
mapy, historické názvy jednotlivých oblastí obce a okolia, ako 
aj všetku dostupnú dokumentáciu, ktorá s témou súvisela. Po 
troch fyzických rokovaniach a dlhej reťazi emailovej komuni-
kácie sa uzniesla na tomto návrhu. 
Komisia pri tvorbe tohto návrhu v prvom rade dbala na zacho-
vanie historických a zaužívaných názvov ako Hoštáky alebo 
Dolné Záhumnie. Následne niektoré návrhy sú spojené 
s oblasťou, v ktorej sa ulica nachádza alebo cez ktoré prechá-
dza, napr. Ohlajty alebo Hliníky, prípadne existuje jasný 
orientačný bod, napr. Starý Cech – bývalý chemický závod, 
Ulica sv. Floriána – zrekonštruovaná socha. V neposlednom 
rade sme chceli vzdať aj úctu slávnym rodákom alebo 
občanom, ako bol napr.  František Héger.
Celý tento proces je ešte len na úplnom začiatku. Návrh sa 
bude musieť dať posúdiť na jazykovedný ústav a následne 
bude potrebné pripraviť VZN, ktoré bude schvaľovať obecné 
zastupiteľstvo. Až po tomto kroku budeme môcť začať názvy 
ulíc oficiálne používať, ako aj dať si ich zapísať do dokladov. 
Ešte predtým, ako sa posunieme do ďalšej fázy tohto procesu, 
chceli by sme poprosiť všetkých vás, ak máte k zverejnenému 
návrhu akékoľvek pripomienky, pošlite ich najneskôr do 
31.1.2021 buď emailom na , 
alebo ich doručte v papierovej podobe do poštovej schránky 
obecného úradu (nie osobne, kvôli prijatým opatreniam pre 
zastavenie šírenia COVID19). Všetkými pripomienkami sa 
bude komisia vo februári 2021 zaoberať a prijme k nim 
stanovisko. Vopred ďakujeme za vaše pripomienky.
 

Oto Hodulík, predseda komisie 

duchonova@horneoresany.sk

Horné Orešany – obec

1. Hlavná ulica
2. Ulica Ohlajty
3. Ulica Horné záhumnie
4. Ulica Dolné záhumnie
5. Ulica sv. Floriána
6. Družstevná ulica
7. Pekárska ulica
8. Športová ulica
9. Potočná ulica
10. Ulica Františka Petrašoviča
11. Krátka ulica
12. Ulica Františka Bezroučka
13. Ulica Stará domovina
14. Ulica Nová domovina
15. Trnavská ulica
16. Dolná ulica
17. Kláštorná ulica
18. Ulica Lázeň
19. Ulica Panšula
20. Kamenná ulica
21. Ulica Hoštáky
22. Kostolná ulica
23. Ulica k vinohradom
24. Ulica Františka Hégera
25. Ulica Golnog
26. Ulica Rajčanka
27. Ulica pod starou farou
28. Ulica Hliníky
29. Ulica stará cesta
30. Priehradná ulica
31. Námestie sv. Jána Nepomuckého
32. Park sv. Vendelína

 

Horné Orešany – Majdánske

1. Ulica Píla
2. Ulica Na cechu
3. Ulica Starý cech
4. Ulica pod vŕškami
5. Ulica pod Žľabom
6. Ulica Rybnikárka
7. Ulica Rajná
8. Ulica záhradky
9. Ulica pod Vápenkou
10. Ulica Majdán
11. Ulica rybáreň
12. Palfyho námestie
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Šecko dobré želajú FidliCanti z Orešán
Pomaly sa uzatvára rok, ktorý bol pre každého z nás celkom iný, 
odlišný od všetkých ostatných. Spomalil naše aktivity, prinútil 
nás prehodnotiť svoje priority. 
FidliCantom, rovnako ako všetkým muzikantom a ostatným 
v kultúre sa angažujúcim ľuďom, priniesol absolútne utlmenie 
verejnej činnosti. Vystúpenia, tradičné podujatia i samotné 
nácviky museli na dlhý čas ustúpiť najvyššiemu cieľu – ochrane 
zdravia. No tvorivé duše a ich túžby umlčať nemožno, naopak. 
Mnohí umelci dokázali aj tento čas – a práve tento zvláštny čas 
– pretaviť do výnimočných projektov. 
V OZ FIDLICANTI sme mali väčšiu možnosť zamerať sa na 
aktivity mimo javiska, napríklad na obnovu krojových súčastí, 
na bádanie v archívoch, plánovanie budúcich akcií. Cimbalová 
muzika FidliCanti v rámci možností využila čas na nácvik 
nového repertoáru a prešla i personálnymi zmenami. Veríme, 
že tento čas bude mať v konečnom dôsledku pozitívny dopad 
na našu cestu, že nútený oddych nám prinesie viac energie a 
nápadov do budúcnosti. Na konci roka nás napĺňa v prvom 
rade vďaka, že ostávame zdraví. A tiež i radosť, že sa nám predsa 
len podarilo niekoľko projektov dotiahnuť do konca. Koncom 
leta sme premiérovali film Ulička, študentský projekt Pierra 
Faba, na ktorom sa producentsky, hudobne a predovšetkým 
herecky podieľali všetci členovia OZ FIDLICANTI spolu s mno-
hými priateľmi. Rovnako veľkú radosť nám prinieslo i vydanie 
CD Až mi HoRA vráti. Tento projekt zavŕšil štvorročnú prácu 
„moderného“, neľudového zoskupenia FidliCantov. Nové CD 
ponúka všetky pôvodné autorské skladby uvedeného obdo-
bia. Pohrávame sa v ňom s rôznymi štýlmi, a práve rôznorodosť 
žánrov dokazuje všestrannosť mladých muzikantov a ich otvo-
renosť k novým výzvam. Piesne, rovnako ako film Ulička, sa 
nenarodili do správnej doby – nemožno ich prezentovať na 
pódiách, dokonca ani uviesť medzi skalných fanúšikov a zdieľať 
tak s nimi našu radosť. Nikto z umelcov – ani profesionálnych, 
ani amatérskych – však nerobí svoje umenie sám pre seba. 
Chce ním prinášať radosť ostatným ľuďom, možno odpovedať 
na otázky, otvárať obzory. Na to však potrebuje prijímateľov... 
Preto veľmi verím, že nové CD neostane nepovšimnuté. Že vás 
napriek okolnostiam poteší, rozptýli obavy v čase neistoty, na 
chvíľu dá zabudnúť na starosti. Lebo presne preto sme ho 
pripravovali. V prípade záujmu o jeho kúpu nás kontaktujte, 
najmä ak ešte hľadáte originálny darček pod stromček pre 
svojich blízkych. Za váš záujem vopred ďakujeme, ako i za vašu 
priazeň, podporu morálnu i materiálnu vo forme dvoch per-
cent z daní, podporu zo strany OcÚ, či akúkoľvek inú pomoc, 
ktorou ste nás poctili v uplynulom roku. Každý jej prejav si 
nesmierne vážime, dáva nám energiu do ďalšej práce. Lebo 
všetka nepriazeň raz pominie. Už teraz sa veľmi tešíme na 
stretnutie s vami v lepšom, zdravšom čase. 
Nech je nový rok plný zdravia, pohody, úspechov, šťastia a lásky! 
To vám zo srdca želajú FidliCanti.

Ani sme sa nenazdali a už sú tu opäť Vianoce. Hovorí sa, že 
patria k najkrajším sviatkom roka a je to naozaj tak. Zrazu sa 
všetci tí uponáhľaní zastavia, všetko sa akoby spomalí a máme 
čas jeden na druhého, v domácnostiach začínajú rozvoniavať 
vianočné koláče, zdobíme stromček, počúvame koledy, v te-
levízii sú tradičné vianočné rozprávky. Krásny čas pre každého 
z nás. Ešte krajšia atmosféra a čaro Vianoc je, keď sú zasnežené 
konáre stromov, cencúle zdobia strechy a vchody domov, 
sneh vŕzga pod nohami a môžeme si užiť poriadnu sánko-
vačku.
Tento školský rok je pre nás v niečom iný, nie všetky deti sa 
môžu učiť priamo v škole, nie všetky deti sa denne stretávajú 
osobne so svojimi pani učiteľkami a viem, že by chceli, pretože 
deťom chýbajú spolužiaci, učitelia, zážitky. Ono to chvíľu 
doma baví, ale nie dlho, nie niekoľko mesiacov. Ja osobne by 
som mala rada v škole všetkých žiakov, aby som sa s nimi pred 
Vianocami mohla podeliť o vianočnú výzdobu našej školy, 
o triedne večierky tesne pred prázdninami, o tú atmosféru, 
ktorú tento rok v škole zažijú len tí menší. Aj napriek tomu 
dúfam, že v tomto náročnom období budú u každého Vianoce 
krásne, jedinečné a naplnené láskou a pohodou. Verím, že si 
oddýchnu aj pani učiteľky, pretože dištančné vzdelávanie je 
naozaj náročné, či na prípravu alebo aj na samotnú realizáciu. 
Tiež si uvedomujem, že to nemajú ľahké ani rodičia, tak ako na 
konci minulého školského roka sa im chcem poďakovať za 
spoluprácu, trpezlivosť a ochotu svojim deťom pomáhať, ako 
najlepšie vedia. 
V mene svojom i v mene zamestnancov školy prajem krásne a 
veselé Vianoce, nech sú sviatkami plnými lásky, pokoja a 
oddychu, nech ste obklopení láskou vašich blízkych, nech pod 
stromčekom nájdete veľa darčekov, ktoré vám urobia radosť a 
zažijete chvíle, na ktoré budete s úsmevom spomínať.

Linda Rábarová, riaditeľka školy

Vianočný čas...

Aktivity žiakov v ŠKD

EVIDENCIA OBYVATEĽOV

Počet obyvateľov k 11. 12. 2020: 1926

Stav obyvateľov za obdobie 

od 1.1.2020 do 11.12.2020

Prihlásení: 35 občanov

Odhlásení: 37 občanov

Zomrelí: 23 občanov

Narodení: 21 detí



7Hornoorešan 4/2020

Vážení športoví priatelia, 
Súťažný ročník 2020/2021 sa v lete rozbehol podľa plánu. Avšak 
v októbri bol prerušený z dôvodu pandémie. Naše A mužstvo 
po ôsmich súťažných zápasoch obsadilo 6. miesto so ziskom 
9 bodov za 3 víťazstvá a 5 prehier s celkovým skóre 10:23. 
Najlepším strelcom je Patrik Malý, ktorý dal 5 gólov. Mužstvo 
naďalej vedie tréner Róbert Gonos. 
Do nového ročníka sme nakoniec vstúpili so štyrmi mládež-
níckymi mužstvami. U 15 – starší žiaci pod vedením trénera 
Miroslava Bujalku obsadili 10. miesto so ziskom 3 body za jedno 
víťazstvo a 6 prehier s celkovým skóre 4:30. Dva góly dal Tobias 
Nyustyin, po jednom Diana Gregušová a Lukáš Skýva. U 13 – 
mladší žiaci pod vedením trénera Denisa Martona obsadili prvé 
miesto so ziskom 18 bodov za 6 víťazstiev. Postupne zdolali 
všetkých súperov a tak bez straty bodu zimujú na prvom 
mieste so skóre 41:7. Až 22 presných zásahov zaznamenal 
Mirko Bujalka, deväťkrát sa trafil Matej Kimlička. Prípravka U 11 
pod vedením trénerky Lenky Kováčovej obsadila ôsme miesto 
so ziskom šesť bodov za 2 víťazstvá a 5 prehier so skóre 16:24. 
Najlepším strelcom je Michal Lošonský, ktorý rozvlnil sieť 
súpera osemkrát. Prípravka U 9 pod vedením trénera Jakuba 
Hodulíka obsadila 5. miesto so ziskom 12 bodov za 4 víťazstvá a 
3 prehry s celkovým skóre 58:34. Najviac presných zásahov 
zaznamenal Martin Dvornák, ktorý sa trafil medzi tri žrde 
celkovo 30-krát, 14-krát sa trafila Simonka Bujalková.
Dúfame, že po zimnej prestávke sa na jar opäť rozbehne 
súťažný kolotoč a všetky naše mužstvá budú dosahovať čo 
najlepšie výsledky. 
Na záver chceme poďakovať všetkým fanúšikom a zaželať vám 
pokojné Vianoce prežité v kruhu svojich najbližších v rodinnej 
pohode a šťastný nový rok 2021.

Rada klubu TJ 

TJ ISKRA Horné OrešanyZACHRÁŇME DEDIČSTVO NAŠICH PREDKOV

(nositeľov) hornoorešanskej ovocinárskej histórie. Obraciame 
sa preto aj na vás, milí Hornoorešanci. Ak viete o starých 
ovocných stromoch (jabloniach, hruškách, čerešniach, 
marhuliach, oskorušiach, mišpuliach atď.), ktoré rastú v našom 
chotári, dajte nám to vedieť. 
Napíšte nám, dajte nám tip na adresu:

, alebo na našu facebookovú 
stránku Ober Nussdorf.
Veríme, že spoločne zachránime posledných ovocných 
velikánov a s nimi možno aj ich historický odkaz v podobe 
spomienky na konkrétnych Hornoorešancov a ich životné 
príbehy.

Jakub Slobodník, Ober Nussdorf o.z.

ober.nussdorf@gmail.com

Pokračovanie zo strany 3

TRIEDIME SPRÁVNE?

PAPIER (prosíme zošľapovať)

ÁNO noviny, časopisy, reklamné letáky, 
kancelársky papier, kartóny, papierové obaly a 
vrecká, kalendáre bez pružín
NIE mastný a inak znečistený papier, kopírovací 
papier, použité papierové vreckovk y, 
znečistené servítky, tvrdé väzby kníh, vrecká 
znečistené od potravín, použité plienky, 
fotografie

 

SKLO

ÁNO poháre (všetky okrem krištáľových), 
sklenené nádoby a obaly, tabuľové sklo, 
nevratné obaly zo skla od nápojov, obaly zo 
skla z kozmetiky, sklenené črepy
NIE 
fľaše od chemikálií, porcelán, keramika, 
žiarovky, TV obrazovky, sklo kombinované s 
iným materiálom, neón.

zrkadlá, plexisklo, autosklo, lepené sklo, 

PLASTY (prosíme zošľapovať)

ÁNO PET fľaše od nápojov a jedlých olejov, 
plastové fľaše od drogérie a čistiacich 
prostr iedkov, plastové tašk y a  fól ie, 
vypláchnuté TetraPaky, kovové a hliníkové 
plechovky bez zvyškov nápojov a potravín.
NIE 
polystyrénové obaly zo stravy, obaly z 
nebezpečných látok, linoleum, guma,...

znečistené plasty, sieťky od ovocia, 

Naši najmenší po zápase a rozlúčke so sezónou 2019-2020 
s trénerom Jakubom Hodulíkom. 

Česť jeho pamiatke.
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Archívne fotografie

1988.02.21 Cech zo západ. rohu záhrad. kolónie, Ing. J. Hodulík

Svadobný sprievod 1971, v pozadí budova mníšok, zdravotné stredisko
archív Jozef Hečko

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s usta-
novením § 11 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 3 zákona č. 251/2012 
Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a 
správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie 
stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo 
spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej 
sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach 
najneskôr do 15.01.2021.
Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo oklies-
neniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto 
úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za 
týmto účelom v súlade s § 11 zákona č. 251/2012 Z.z. o ener-
getike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov vstúpi na dotknuté pozemky.

Prosíme občanov, ktorí majú doma staré fotografie z obce, 
aby sa o ne podelili aj s ostatnými. Naskenované fotografie 
môžete zaslať na adresu marek.bohacek@horneoresany.sk 
alebo zaniesť na obecný úrad, kde sa naskenujú. Ďakujeme!

Začiatok výstavby Domu smútku, budoval sa za predsedu MNV Petra Hukla, 
r. 1973-1975, Do užívania bol odovzdaný 1.1.1976, archív R. Lisický

Obec Horné Orešany obdržala oznámenie od Štatistického 
úradu v Trnave, že v termíne od 7. decembra 2020 do 11. 
januára 2022 sa uskutoční v našej obci štatistické zisťovanie o 
štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov 
fyzických osôb v rôznych typoch domácností. V tomto období 
vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec 
Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý 
je povinný preukázať sa osobitným poverením. Podrobnejšie 
informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ:
 www.statistics.sk, alebo telefonicky na č. 033/5566 215, 
Ing. Monika Ďurechová.
                                                                                 OcÚ Horné Orešany

ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE

VÝZVA 

Vážení občania,
Obec Horné Orešany prechádza od 1. januára 2021 na 
nový systém vývozu komunálneho odpadu.
Každá domácnosť po uhradení poplatku za komunálny 
odpad dostane známku, na ktorej bude vyznačená veľkosť 
smetnej nádoby (120 L alebo 240 L – 2x120 L, 1100 L), bude 
mať poradové číslo a vyznačené časové obdobie (jedna 
známka bude platiť celý rok).
Počet smetných nádob sa určuje podľa počtu osôb 
v domácnosti v zmysle platného VZN:

·  1 – 4 členovia:  1 smetná nádoba 120 L
·  5 – 8 členovia:  2 smetné nádoby 120 L, resp. 1 smetná     

nádoba 240 L
·  9 – viac členov: 3 smetné nádoby 120 L, resp. 1 smetná 

nádoba 240 L a 1 smetná  nádoba 120 L
Občania, ktorí majú záujem o ďalšiu smetnú nádobu navy-
še, si zakúpia nálepku vo výške 50 €. Nádobu, ktorá nebude 
mať nalepenú známku, pracovníci zberovej spoločnosti 
nevyprázdnia. V prípade, že občan jednorázovo vyprodu-
kuje väčšie množstvo odpadu, môže si zakúpiť špeciálne 
označené 120 L vrece so známkou za poplatok 2,50 €/ 
vrece. Iné vrecia nebudú odvážané.
Obecný úrad v Horných Orešanoch vyzýva všetkých 
občanov, ktorí si v roku 2020 nesplnili povinnosť 
v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a 
poplatku za odpad tým, že ešte neuhradili daň z nehnu-
teľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad, 
aby tak urobili v najbližšom termíne.
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