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Pokračovanie na strane 2

Kalendár podujatí

Veľkonočná diskotéka

Hornoorešanská betónovačka

Stavanie mája

Deň matiek

MDD

TáčkoCup a hudobný festival

Beh Cez Hornoorešanské vŕšky

Cesta k vodníkovi
(v prípade nepriaznivého poča-
sia sa presúva na 8.7. 2017)

16.4.

22.4.

1.5.

14.5.

3.6.

10.6.

24.6.

1.7.

Je tu najkrajšie obdobie v roku – jar. 

Prichádza síce nesmelo, no už teraz 

cítime, ako nám zubaté slnko dodáva 

novú energiu. Všetko živé sa začína 

prebúdzať a príroda ako zázrakom 

dostáva farby dúhy. Láka nás to na 

prechádzky, pokochať sa prebúdzajúcou 

sa prírodou. 

Radosť a znovuzrodenie symbolizujú 

príchod Veľkej noci. Tento kresťanský 

sviatok je časom, kedy sa spoločne 

stretávame so svojimi rodinami pri 

sviatočnom stole. V rodinách má vždy 

svoje miesto pohoda, dobrá nálada a 

veselosť. V dnešnom uponáhľanom svete 

je priam nevyhnutné sa na chvíľu zastaviť 

a pripomenúť si tradície, ktoré k Veľkej 

noci neodmysliteľne patria. Je dobré, že 

duch tradícií Veľkej noci sprostredkúva-

me aj našim deťom a vnúčatám.

Pevne verím, že počas sviatkov načerpá-

me veľa sily a pozitívnej energie. Dovoľte 

mi zaželať Vám pokojné prežitie Veľkej 

noci. Nech prežijete sviatky v kruhu rodi-

ny a priateľov a nech máte radosť z kaž-

dého spoločne stráveného dňa.

Jarmila Petrovičová, starostka obce.

Hornoorešanskí
dôchodcovia 

plánujú na rok 2017 

Nový rok sme začali výročnou schô-

dzou za rok 2016. Hodnotili sme akcie, 

na ktorých sme sa zúčastnili, bolo 

predložené finančné hodnotenie a 

prednesená revízna správa. Po tomto 

hodnotení sme mali bohaté pohos-

tenie.

Plán na rok 2017

V mesiaci máj 

plánujeme 

návštevu 

prezidentské-

ho palácav Bratislave. 

Prevedie nás ním

naša rodáčka, ktorá tam pracuje. Po 

prehliadke bude nasledovať návšteva 

Slavína, kde sú pochovaní vojaci z  II. 

svetovej vojny.

V tomto mesiaci sa vyberieme na 

tradičnú púť do Šaštína a  v popolud-

ňajších hodinách budeme pokračovať 

v exkurzii do pivovaru v Prievaloch.

V júli organizujeme zájazd na Moravu – 

zámok Valtice a mesto Břeclav. Tu pri-

pomínam, že si môžete zobrať aj 

vnúčence, keďže budú už prázdniny.

V mesiaci august nás čaká kúpanie

v Dunajskej Strede, taktiež si môžete 

zobrať vnúčatá.

V auguste bude tiež okresná organi-

zácia poriadať dvojdňový zájazd do 

28. ročník výstavy vín v Horných Orešanoch
Na strane 2,3
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Krakowa – Poľsko.

V septembri máme v pláne zájazd Poprad – Tatry – mesto 

Kežmarok, kde navštívime aj jeho kultúrne pamiatky. Zájazd 

bude trojdňový, pričom využijeme dopravu zdarma vlakom. 

V Kežmarku si prezrieme starý hrad, nádherný drevený kostol 

a nový kostol, ktorý bol zasvätený trom vieram. Je to unikátna 

a jedinečná stavba na Slovensku.

Mesiac október bude v znamení exkurzie, prezentácie a 

koštovky medoviny v Smoleniciach.

V novembri nás čaká tradičný turnaj o putovný pohár v bow-

lingu.

Zároveň vám oznamujeme, že o organizačných pokynoch

k jednotlivým akciám budete informovaní prostredníctvom 

obecného rozhlasu. Vopred vám ďakujeme za váš záujem a 

hojnú účasť.

JDS, Horné Orešany

Pochovávanie basy

Tradičné fašiangové hry boli v minulosti neodmysliteľnou 

súčasťou života na dedine. Po uliciach šli v sprievode mladí 

muži preoblečení v maskách. V ruke držali ražeň alebo šabľu – 

prastaré symboly mužskej sily a plodnosti. Preoblečení za 

masky (žobráka, cigánku, mladuchu či mladého zaťa, drotára, 

starú ženu, kozu alebo medveďa, turoňa či slameníka) žobrali, 

kradli, pýtali odmenu za predstieranú prácu. Masky symboli-

zovali plodnosť, ale aj smrť a ich úlohou bolo zabaviť dedin-

čanov. Tancovali so ženami, štípali ich, dokonca ich váľali po 

zemi, strašili deti a zosmiešňovali gazdov aj staré dievky. Ľudia 

im na šable napichovali slaninu, klobásu, obdarovali ich vajca-

mi a peniazmi na spoločné posedenie. Po čase búrlivej vese-

losti však nasledoval tichý a pokorný čas pôstu. Na poslednej 

fašiangovej zábave sa preto predvádzalo symbolické pocho-

vávanie basy. 

Pochovávanie basy je ľudová hra parodizujúca skutočný 

pohreb. „Kňaz“ paroduje obrad rozlúčky, aká býva pri 

cirkevnom obrade. Texty „obradu“ si každý „kňaz“ vytvára sám, 

obyčajne ich pretkáva humornými príbehmi a vlastnosťami 

obyvateľov svojej dediny. Ohlasuje koniec zábavy a lúči sa 

s basou, ktorú za náreku prítomných vynášajú von.  

Dňa 25. februára zorganizoval aj náš Obecný úrad v Horných 

Orešanoch takúto tradičnú fašiangovú zábavu spojenú

s pochovávaním basy. Pozvaní boli všetci, bez rozdielu veku,

v maskách i bez nich.  Hoci sa pochovávanie basy konalo po 

prvýkrát, sála sa krásne zaplnila hneď v podvečer. Zábavu nám 

povolil samotný minister v stvárnení našej pani starostky 

Jarmily Petrovičovej. A že to bola zábava výborná, v tom sa 

zhodli všetci prítomní. Na stoloch rozvoniavali výborné šišky – 

tradičná fašiangová pochúťka, o ktorú sa postarali naši 

poľovníci, členovia PZ PODHORA. Ani o dobré vínko nebola 

núdza. A, samozrejme, o zábavu, o ktorú sa postarali členovia 

OZ FidliCanti. Práve fidlibasa ležala na márach, práve ona sa 

stala ústrednou postavou celého večera. Predtým však, ako ju 

„kňaz“ a jeho miništranti spolu s celým kŕdľom trúchliacich 

pozostalých pochoval, sa ľudia mohli zabávať pri živej

i reprodukovanej hudbe. O vrchol večera sa postaral známy 

muzikant a spevák, uznávaný folklorista Paľko Novák zo 

Smoleníc.  Funkcie „farára“ sa ujal naozaj bravúrne. Myslím, že 

mi dajú všetci za pravdu, že nás, obyvateľov Horných Orešian, 

ospieval naozaj trefne, a že celá sála hučala smiechom ešte dlho 

potom, ako dospieval poslednú strofu „žalospevu“. Po 

pochovaní basy už živá hudba nehrala, ale ľudia sa ešte 

zabávali dlho do noci.

Priestor na spoločne strávené chvíle je dosť vzácny. Bohužiaľ, 

v dnešnej uponáhľanej dobe už nie sú stretnutia občanov 

dediny také časté ako v minulosti.  Málokedy sa nájde čas na 

rozhovory a spoločnú zábavu pre celú rodinu. Preto si všetci 

prítomní užívali večer naplno. Vďaka za organizáciu patrí 

obecnému úradu a všetkým, ktorí sa o pekný fašiangový večer 

pričinili. Už teraz sa tešíme na budúce stretnutia.

Andrea Gregušová

28. ročník výstavy vín 
v Horných Orešanoch

Pokračovanie zo strany 1

V sobotu 18. marca sa v kultúrnom dome konala už tradičná 

výstava vín, na ktorej sa zúčastnilo 179 vystavovateľov a 

predstavili 551 vzoriek. Najlepšie ocenené vína boli: šampión 
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bielych vín – Víno Matyšák Pezinok s odrodou Sauvignon, 

šampión ružových vín – Vinárstvo Michal Sadloň Limbach

s odrodou  Cabernet sauvignon, šampión červených vín – Ing. 

Vladimír Valenta z Bratislavy s odrodou Cabernet sauvignon. 

Ocenenie Najlepšie Orešanské biele za odrodu Rizling vlašský 

získal Miroslav Novák z Horných Orešian, ktorý získal rovnako 

aj cenu starostky Jarmily Petrovičovej za najlepšie Orešanské 

červené so svojím portugalským modrým.  

Pri tej to príležitosti vinári spomínali na vinársky rok 2016. 

Záver januára a hlavne celý február boli nadmieru teplé a 

denné maximá skôr pripomínali jar. Február sa dokonca 

zapísal ako najteplejší za celú históriu meraní. Samozrejme, 

takáto teplá zima mala nepriaznivý vplyv na vinič a zo 

zimného spánku preto začal vystupovať pomerne skoro. Po 

zime prebudený vinič dostal prvú ranu v podobe neskorých 

jarných mrazov medzi 26. a 29. aprílom. Mladé výhonky

s vysokým obsahom vody ťažko odolávali teplotám pod 

bodom mrazu. Vinohradnícke leto v roku 2016 roku bolo dosť

rozpačité - veľa dažďa, najmä lokálnych búrok s vysokým 

úhrnom zrážok a s častými krúpami. Našťastie však spáchali iba 

menšie škody, s ktorými sa vinič dokázal vysporiadať. Všetci 

sme s radosťou privítali teplý záver augusta a celú prvú 

polovicu septembra,ktorý mal priaznivý vplyv na dozrievanie 

hrozna. Záver roka sa nám za zvýšené úsilie v prvom polroku 

odvďačil krásnymi oberačkami s takmer letnými teplotami. 

Zlom v počasí nastal až 4. októbra. Spôsobil to vpád studeného 

vzduchu - silný vietor s dažďom. Pomerne vyšší úhrn zrážok a 

celkový vegetačný priebeh spôsobili, že hrozno malo dostatok 

kyselín a to ovplyvnilo aj vyššiu tvorbu aroma-tických látok, 

hlavne v bielych odrodách vín. Najväčšie ocenenie za celoroč-

né úsilie vinárov je stále rastúci záujem o výmenu skúseností, 

potešenie z neopakovateľnej chuti kráľovského nápoja a vyso-

ká účasť verejnosti na výstave vín.

Ing. Marko Novák, Csc.

foto: Ing. Marek Boháček

Silvestrovský výstup na Slepý vrch
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Obec Horné Orešany uskutočnila v termíne od 24. 3.  do 3. 4. 

2017 zber objemového komunálneho odpadu. Po obci boli 

rozmiestnené veľkokapacitné kontajneri v častiach :

Dolný koniec, pri telefónnej ústredni, na parkovisku pri KD,  na 

Rajčianke, na Hornom záhumní a v m. č. Majdánske na námestí. 

O uvedenom obec informovala prostredníctvom rozhlasu, na 

webstránke obce a oznamom na úradnej tabuli, kde sme 

občanov dôrazne a podrobne upozorňovali čo môžu do 

kontajnerov vyvážať.

Do kontajnera patrí: 

zárubne, dvere, rozobratý nábytok, staré okná, nádoby, 

plechové rúry, podlahové krytiny, guma, molitán, matrace, 

periny, sanita a pod.

Upozorňujeme občanov, aby do kontajnerov nedávali: 

plasty a papier, sklo, železo, kovový odpad, elektrospotrebiče, 

pneumatiky a biologický odpad ako sú konáre, prerezávky 

stromov a kríkov, burinu, trávu, lístie, haluzovinu a pod.

Aj napriek viacnásobným upozorneniam, stále máme obča-

nov, ktorým nezáleží na životnom prostredí a vzhľade našej 

obce, hlavne že sa zbavia odpadu zo svojich domácností. Do 

kontajnera vyvážajú nebezpečný odpad a odpad, ktorý sa

v obci separuje napr., sklo, papier, plasty. Tieto komodity sa 

každý mesiac zberajú v rámci vývozu triedeného zberu.  Ďalej 

sú to elektrospotrebiče, kde obec 2 krát do roka zabezpečuje 

ich zber a pneumatiky, ktoré je treba odviesť do autoservisu, 

príp.  predajne, kde si ich spotrebitelia zakúpili.

Pneumatiky, nebezpečný odpad, elektro - odpad a iné druhy 

odpadu, ktorý nepatrí do veľkokapacitných kontajnerov a 

napriek tomu ho tam nezodpovední občania dávajú,  musia 

naši zamestnanci pracne na skládke odpadu triediť. Ak nena-

stane náprava, obec 

bude nútená pristúpiť 

k  opatreniam, načo 

doplatia  všetci občania. 

Je smutné, že sa občania 

takto nezodpovedne 

stavajú nielen k samotnej 

obci, ale i k prírode vôbec. 

OcÚ Horné Orešany

Zber objemového 
komunálneho odpadu v obci

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že v rámci 

jarného upratovania sa v termíne: od 4. apríla 2017 do 24. 

apríla 2017 uskutoční ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH 

ODPADOV, t. j. konárov z orezávania stromov a kríkov.

Občania môžu tento odpad v uvedenom termíne umiestniť na 

„Lázni“ pri rodinnom dome A. Miša č. d.  261. Žiadame Vás, aby 

ste využili túto možnosť likvidácie biologicky rozložiteľných 

odpadov, čím zamedzíte nepovolenému zneškodneniu, spa-

ľovaniu, alebo vytváraniu nelegálnych skládok. Na skládku je 

zakázané umiestňovať biologický odpad ako je: tráva, lístie, 

burina a kvety z črepníkov!

Zber biologicky rozložiteľných odpadov

Odber krvi v Horných Orešanoch

V utorok 28. februára sa v KD uskutočnil tohtoročný prvý odber 
krvi.  Krv darovalo 17 občanov, za čo im srdečne ďakujeme.

Historické fotografie z našej obce

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. Všetky naskenované fotografie budú umiestnené na webe 
obce.

Gazda náš, gazda náš... spievajú ženy pri odovzádaní vencov, 
archív - Mária Nováková

Horno Orešanské družstvo 28.7.1972, archív - Mária Nováková

Takto NIE!
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Dlho avizovaný odchod Rady 

klubu na čele s prezidentom klubu 

Mariánom Zacharom sa stal 6. 

fe b r u á r a  s k u t o č n o s ť o u . Po

dlhoročnej práci sa Rada klubu TJ rozhodla, že nebude ďalej 

pokračovať, a tak oznámila svoju abdikáciu obecnému úradu 

Horné Orešany. Starostka obce bola postavená pred ťažkú 

úlohu, nájsť ľudí, ktorí sú ochotní pracovať naďalej s futbalom 

v našej obci, nakoľko zánik bol v tej chvíli reálny. Po dlhých 

rokovaniach a prebdených nociach sa našlo pár „fanatikov“, 

ktorí chceli aby futbal a jeho dlhoročná tradícia 

v obci pokračovala. Občianske združenie si zvolilo novú Radu 

klubu 24. februára v nasledovnom zložení – Štefan Novák, 

Ľuboš Chrvala, Oto Hodulík, Miroslav Bujalka, Miroslav Drozda, 

Patrik Malý a Radovan Kollár. Novozvolená Rada klubu si zo 

svojho stredu zvolila prezidenta klubu, ktorým sa stal Miroslav 

Bujalka a tajomníka klubu Ota Hodulíka, ktorí navrhované 

funkcie prijali. 

A tak tu máme novú éru, bývalých futbalistov, ktorí ešte stále 

majú nadšenie pre futbal. Stojíme však pred ťažkou cestou. 

Naše A mužstvo je po jesennej časti piatej ligy západ 

posledné so ziskom 3 bodov. Veríme, že sa nám podarí na jar 

zabojovať o záchranu. Káder sa počas zimnej prestávky 

rozrástol o 6 nových hráčov. Vrátili sa odchovanci Miroslav 

Drozda a Peter Smolek zo Zvončína, Štefan Kondrček zo 

Smoleníc a Richard Križan sa po dvojročnej prestávke opäť 

zapojil do futbalového kolotoča. Novými posilami sú Róbert 

Rajt, ktorý naposledy obliekal dres Malinova, a Lukáš Vaško z 

Boleráza. Taktiež sa nám podarilo urobiť zmenu na 

trénerskom poste, mužstvo povedie Jozef Zaťko, ktorý má 

dlhoročné trénerské skúsenosti, vedúceho mužstva bude 

vykonávať Michal Krutý. Mužstvo dorastu sa borí s nedos-

tatočným počtom hráčov a jeseň ukončil na predposlednom 

miestne so ziskom 8 bodov, kedy posledné zápasy dohrávali 

ledva jedenásti. Naším zámerom je toto mužstvo udržať

v piatej lige aj za cenu ostaršenia niektorých hráčov žiakov. 

Dorast je pod taktovku trénera Jakuba Hodulíka a vedúceho 

mužstva Mária Nováka. Radosť nám robia najmä naši žiaci, 

ktorí pod vedením Radovana Kollára ukončili jeseň na 

peknom 3. mieste so ziskom 24 bodov za 8 víťazstiev. 

K trénerovi Radovanovi Kollárovi sa na jar pridá vedúci 

mužstva Ivan Zimmerman. Naši najmenší – prípravkári sa pod 

vedením Denisa Martona pomaly rozrastajú a skúšajú svoje 

prvé futbalové krôčiky. Veríme, že im to vydrží a budú dobre 

pripravení nabehnúť do žiackej kategórie. 

Na záver sa chceme poďakovať pôvodnej Rade klubu za 

dlhoročnú prácu, starostke obce za ústretový prístup a tiež 

všetkým ľuďom, ktorí sa podieľali a majú záujem podieľať sa 

aj naďalej, fyzicky alebo materiálne, na chode klubu.

Rada klubu TJ

Zmeny v TJ

Haló, haló! Máte doma táčky (rozumej fúrik) a neviete čo s nimi? 

Tak si prineste svoju mašinu a príďte ukázať, čo vo vás je. 

Dňa 10. júna od 13.00 hod sa u nás v Horných Orešanoch na 

ihrisku uskutočnia 1. Neregistrované majstrovstvá sveta 

v lítaní s táčkama. Táčky môžete mať nové, staré, vytuningo-

vané...  Skrátka aké doma nájdete. 

Kategórie: DETÚRENCE (do 7 rokov), DETI (7-15 rokov)

UKÁŽ, AKÉ MÁŠ TÁČKY (výstava TUNING a VETERÁN táček, 

s ktorými samozrejme môžete aj pretekať v iných kategóriách)

JEDNOTLIVCI „Lítam s táčkama“ – dráha cez prekážky (lávky, 

blato, úzke fošne...)

DVOJICE „Šak ma odvez“ – vodič kolesového vozidla musí 

previezť svoju polovičku alebo kamaráta okolo kuželov.

Zaplatením štartovného 10€ na mieste sa môžete zúčastniť na 

viacerých disciplínach. Deti a detúrence majú štartovné 

zdarma.

Pre výhercov máme pripravené krásne poháre a hodnotné 

ceny. A keďže bezpečnosť je prvoradá, do povinnej výbavy by 

bolo vhodné zabeštelovať si prilbu. Po ukončení pretekov bude 

sprievodný program (dogfrisbee a iné). Neskôr sa začne druhá 

časť programu – hudobný festival pre všetky vekové kategórie. 

Tešiť sa môžete na interpretov rôznych hudobných žánrov, od 

folklóru, džezu až po punk-rock.  

Hrať budú Konflikt, Hudba z Marsu, Zotrwačnosť,Empty mind, 

FidliCanti,Karpatská muzika, De Art a Števo Gajdoš Trio.

Vstupné na festival bude dobrovoľné. Na všetkých sa velice 

tešíme a dúfame, že si to spolu poriadne užijeme. 

Váš FidliTeam
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V prvom štvrťroku sa do našej obce prihlásili: 

Jozef Sasko, č. 369

Monika Bunčáková, č. 369

Ján Kubiš, č. 219

Lucia Kubišová, č. 219

Andrej Rehák, č. 828

Monika Ružičková, č. 431

Adam Ružička, č. 431

Mária Gálová, č. 716

Samuel Šajbidor, č. 584

Michala Šajbidorová, č. 584

Sebastian Šajbidor, č. 584

22 občanov sa z našej obce odhlásilo

Narodili sa:

Vanesa Mičeková, Horné Orešany č. 243

Martin Brázdovič, Horné Orešany č. 349

Andrea Žáková, Horné Orešany č. 337

Šarlota Zvonárová, Horné Orešany č. 440

Vanda Zvonárová, Horné Orešany, č. 440

Zomreli:

František Novák, 88 r.

Štefan Hrozány, 88 r.

Etela Gregušová, 90 r.

Pavel Vavro, 88 r.

Mária Mišová, 69 r.

Agneša Lisická, 89 r.

Jozefína Čambálová, 82 r.

Viktória Klopanová, 90 r.

Alexander Hečko, 74 r.

Hornoorešan 1/2017Evidencia obyvateľov

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

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

Jubilanti
50 rokov

Mária Blahová

Ladislav Geršič

Milan Kočíšek

Mária Lamošová

Miloš Mesároš

Anna Mesárošová

Jozefína Vavrová

60 rokov

Marián Balážik

Renata Hodulíková

Mária Horváthová

Stanislav Jankovič

Anna Krajčovičová

Ružena Mesíčková

František Púchly

Marta Straková

Gabriela Viskupičová

Štefan Žažo70 rokov 

Stanislav Halenár

Ružena Longauerová

Rozália Repová

80 rokov

Pavlína Gregušová

Mária Špotová

Rozália Uličná

90 rokov

Mária Hečková

Nie je to klam, ani čary

sú tu krásne sviatky jari.

Naplň sa láskou, pokojom

každučké srdce, každý dom!

Buďte verní starým zvykom

nech šibe len korbáčikom.

By jemný dotyk korbáča

Vám líce slzou nezmáčal.

Kto rozum má – pochopí

slabučko vodou pokropí.

Pre všetkých dobrých šibačov

chystajte misu koláčov.

Ešte vínko nie však moc

Tak veselú Veľkú noc!

„Orešanské pesnyčky v nárečí“

Nad Orešany

1.    Nad Orešany zelené vŕší
Stále sa mra-čí a ništ nepr-ší - bože moj

2.    Ach, láska, láska, šak si nestála
Jako vodenka medzi brehama studená

3.    Láska sa mine, vodenka plyne
Jak ten lísteček na rozmaríne milený.
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