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Kalendár podujatí
• 9.4. (sobota), 15. Hornoorešanská betónovačka / Neregistrovaní stolnotenisoví
hráči
• 23. 4. (sobota), Orešanská koštofka 2022
/ Zväz záhradkárov
• 29. 4. (piatok), Stavanie mája / OcÚ
Horné Orešany
• 8. 5. (nedeľa), Deň matiek / Komisia kultúry a športu
• 29.5. (nedeľa), Medzinárodný deň detí /
Komisia kultúry a športu
• 18.6. (sobota), Táčkofest / FidliCanti
• 22.6. (streda), Mobilný odber krvi / SČK
Horné Orešany
• 25.6. (sobota), Beh cez Hornoorešanské
vŕšky – Memoriál Františka Hečka / BK
Viktoria
Organizovanie jednotlivých podujatí bude závisieť
od aktuálnej situácie pandémie COVID-19.
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FidliCanti

Pozvánky

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,
verím, že do roku 2022 ste vykročili tou správnou nohou a aj keď stále vo víre
množstva rôznych nariadení a obmedzení, vrátili ste sa v pevnom zdraví, plní
elánu a síl k svojim každodenným starostiam a povinnostiam. Prajem Vám, aby
ste ich všetky úspešne zvládli.
Zima sa pomaly, ale isto chystá na svoj odchod. Záhradkári sa už chystajú na
novú sezónu. Začínajú vysievať zeleninu a vo svojich záhradkách prerezávajú
ovocné dreviny. Aj vinohradníci už vo vinohradoch vykonávajú postupne prvé
práce. Všetci sa tešíme na vykúkajúce snežienky a krókusy, ktoré sú pastvou
pre oči aj dušu.

VÝMENA DOKLADOV
Z DÔVODU POMENOVANIA ULÍC
Ak sa vrátime do rokov 2020 a 2021, jednou z najviac diskutovaných tém bolo pomenovanie ulíc a iných verejných priestranstiev v našej obci.
Tak ako to pri takýchto zmenách býva, aj pridelenie názvu našim uliciam malo a stále
má svojich fanúšikov aj odporcov. Administratívna náročnosť, ale aj nepríjemnosti a
povinnosti, ktoré so sebou takýto proces pre občanov prináša, boli príčinou, prečo sa
do pomenovania ulíc doteraz nepustil žiaden z mojich predchodcov.
Keď sa v roku 2018 novelou zákona č.369/1990 Z . z. o obecnom zriadení (Zákon
č.70/2018 Z. z.) stalo pomenovanie ulíc v obci zákonnou povinnosťou samosprávy, nebola iná možnosť, len začať proces prideľovania názvov uliciam a orientačných čísiel
nehnuteľnostiam aj v našej obci. Koncom roka 2021 tento proces vstúpil do svojej záverečnej fázy.
Od 1. júna 2022 budú postupne dopĺňané adresy o názov ulice a nehnuteľnostiam
budú prideľované orientačné čísla. Takto zmenená adresa bude vložená do registra adries (adresa je v priebehu 24 hodín zmenená všetkým osobám, ktoré sú na danej adrese
prihlásené na trvalý pobyt). Dňom, kedy v registri adries nastane táto zmena, začína
plynúť 30-dňová lehota, počas ktorej ste povinní požiadať oddelenie dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky o vydanie nového občianskeho preukazu.
Ako držiteľ nového občianskeho preukazu máte však aj ďalšie povinnosti. Je totiž potrebné upraviť všetky doklady a listiny, v ktorých je adresa trvalého pobytu uvedená
ako jeden z identifikačných údajov vašej osoby. O zmene a doplnení adresy vás budeme priebežne informovať. Neodkladajte prosím návštevu Oddelenia dokladov OR
PZ SR v Trnave, Kollárova 8 za účelom výmeny OP na poslednú chvíľu. Považujem za

www.horneoresany.sk
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potrebné upozorniť na skutočnosť, že podaním žiadosti o výmenu OP váš starý OP stráca platnosť. Do času, kedy vám bude
vystavený nový OP, starý OP postačí iba na legitimovanie sa a
preukázanie vašej totožnosti.
V prípade, že máte záujem, aby vám na občianskom preukaze
bol uvedený pred, prípadne za, menom titul, je potrebné pri výmene občianskeho preukazu predložiť doklad, ktorý potvrdzuje
jeho získanie.
Jarmila Petrovičová
starostka obce

ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE
NA STAREJ CESTE
V priebehu mesiaca marec bola rozšírená sieť splaškovej kanalizácie v lokalite IBV NIVA – ulica Stará cesta. V lokalite sú postavené dva rodinné domy, ďalšie dva sú rozostavané a ďalších šesť
je možné na spomínanej ulici dostavať.
Kanalizácia, stoka GH9, s priemerom 315 mm a dĺžkou 174 m
bola vytvorená na asfaltovej miestnej komunikácii. Na celej trase
sa nachádza päť revíznych šácht. V rámci projektu boli tiež vybudované kanalizačné prípojky po hranicu pozemku.
Projekt na stoku GH9 v dĺžke 160 metrov bol financovaný z do-

Dotáciu na projekt poskytol Trnavský samosprávny kraj.
Cykloklub sa dlhodobo venuje značeniu a údržbe značenia cykloturistických trás, ako i osádzaniu drobnej infraštruktúry pre
cyklistov: stojanov na bicykle, servisných stojanov, veľkoplošných máp a prístreškov.
Minulý rok v septembri osadil cykloklub značenie na novej 3,2
km dlhej trase (žltá značka). Prepojili sa tak Horné Orešany s trasou Košolná – Dolné Orešany – Boleráz, ktorá vedie v koridore
plánovanej regionálnej cyklotrasy s názvom Vinohradnícka cyklocesta a má spájať Trnavu s Malými Karpatmi.
Marek Boháček
tácie z Enviromentálneho fondu, oblasť Ochrana a využívanie
vôd vo výške cca 103 000 € s podmienkou spoluúčasti zo strany
obce vo výške 5%, teda cca 5 500 €. Predĺženie vetvy v dĺžke 14
m, ktorou vznikne napojenie pre ďalší rodinný dom, je financované z rozpočtu obce vo výške cca 4 500 €.
Podľa posledného sčítania obyvateľov z roku 2021 má v našej
obci 75,61% domov kanalizačnú prípojku, septik alebo žumpu
18,08% a domácu čističku odpadových vôd má 2,87% domov. V
Trnavskom kraji ma kanalizáciu 58,65% domov a v rámci celej SR
je na kanalizáciu napojených 48,86% domácností.
Marek Boháček

CYKLOMAPA PRI KOSTOLE
Slovenský cykloklub osadil pri kostole – východiskovom mieste
mnohých cyklistov a turistov – veľkoplošnú mapu cykloturistických a turistických trás regiónu. Drevená konštrukcia bola vizuálom prispôsobená okolitým, už osadeným tabuliam. Mapový
podklad má rozmer 120 x 100 cm.

HARMONOGRAM
SEPAROVANÉHO ZBERU 2022
Plasty, VKM (TetraPaky), plechovky a konzervy
Vývoz je vždy vo štvrtok.
•14. apríl
• 12. máj / aj papier z domácností
• 9. jún
• 7. júl
- 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.

KONEC FAŠANG
Podujatia, oslavy, stretnutia našich predkov bývali v minulosti
prekvapivo ekologické i ekonomické. Pri pohľade na tradície a
zvyky, najmä na ich organizovanie, nás musí fascinovať, ako
pekne to mali kedysi vymyslené. Či už si posvietime na osobné
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udalosti – svadby, krstiny, kary, alebo na verejné spoločenské
udalosti, akým bolo napríklad slávenie konca fašiangov, naši
predkovia vedeli spolupracovať, podieľať sa na zabezpečení komunitných osláv a spoločne sa zabaviť.
Každý rok sa v obciach usporadúval fašiangový sprievod a následne pochovávanie basy. Utorok pred popolcovou stredou
býval jedným z najveselších dní v roku. V tento deň bolo možné
kritizovať spoločenské neduhy, zosmiešňovať ľudské nedostatky
nielen seberovných. Pokojne sa mohlo žartovať i na účet
vrchnosti. „Fašiangový smiech ruší starý poriadok, vysmieva sa z
konvencií spoločenských statusov a paroduje sociálnu hierar-

chiu,“ hovorí kulturológ PhDr. Lukáš Šutor, PhD. Konec fašang,
ako tento deň volali starí Orešanci, bol deň hojnosti v jedle, v pití,
vo veselosti. Ľudia si zhotovovali a obliekali masky, ktoré mali
podľa odborníkov obradovú aj divadelnú funkciu. Spomeniem
najznámejšie: Starý ded, Bakchus, Chriapa – žena symbolizujúca
fašiangové hostenie sa, Baba v koši, zvieracie masky ako Turoň,
Medveď a tiež slamená maska, ktorá mala naprieč Slovenskom
rôzne mená (Slamák, Slamený dzedo, Kurina baba a pod.). Maskovaní fašiangovníci chodili po dedine so spevom a s muzikou.
Do košíkov a na drevené šable zbierali po dedine vajíčka, slaninu,
klobásy, cibuľu – čo kto dal. Takto sa vyzbierali na večernú veselicu a pochovávanie basy, pretože vykoledované dobroty putovali na fašiangový stôl, aby si na nich mohli všetci spoločne
pochutnať. Každý prispel, čím mohol, hoci by to bola len jediná
cibuľa, a bolo dosť pre všetkých – ekonomicky, ekologicky,
skrátka logicky. Ako krásne jednoducho to znie v porovnaní s
tortúrami, ktoré sú často potrebné pri organizovaní podujatí v
súčasnej dobe!
Tento rok sme sa snažili obnoviť fašiangový maškarný sprievod
aj v uliciach Horných Orešian. Pokúsili sme sa pripraviť tradičné
masky a vydali sme sa na pochod v nádeji, že rozveselíme ľudí v
časoch, kedy nie je práve veľa dôvodov na veselosť. Keďže sme
chceli rešpektovať protipandemické opatrenia, tentokrát sa maškarný sprievod nezavŕšil večernou tancovačkou. A pre istotu ani
pochovávaním basy. Ak si totiž spomínate, naposledy sme basu
pochovali až príliš dobre – na dva roky. Preto sme sa rozhodli, že
ju tento rok chceme radšej prebúdzať k normálnemu, zdravému
životu. V mene všetkých organizátorov dúfam, že sa nám to
aspoň sčasti podarilo. Chcem veľmi pekne poďakovať obecnému
úradu, všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii a najmä vám,
milí spoluobčania, ktorí ste sa do sprievodu aktívne zapojili.

3

Dúfam, že v budúcnosti sa k nám pridá ešte viac detských i dospeláckych masiek a že sa na konec fašang spoločne poriadne
zabavíme.
Andrea Gregušová
v mene OZ FIDLICANTI

DLHOVEKÉ OVOCNÉ STROMY
Kolorit záhrad v minulosti utvárali historické (pred r. 1850) a klasické (do r. 1950) dlhoveké odrody ovocných stromov. Po roku
1950 ich začali nahrádzať nové odrody pestované na krátkovekých podpníkoch. Staré odrody boli časom takmer úplne vytlačené. Dnes už prežívajú posledné jedince v zarastených
remízach, poliach, lesoch a kde-tu aj v záhradách.
Niektoré z týchto starých stromov sú spájané s konkrétnou osobou a často majú aj svoje príbehy, ktoré sa vytrácajú do zabudnutia. Žiaľ, dnes má už málokto záujem o ovocné stromy, ktoré
rodia 100, 200 a viac rokov.
Pre nás sa stala ich záchrana výzvou. Je začiatok roka 2022 a za
sebou máme jeden a pol roka práce. O jej výsledky by sme sa s
vami radi podelili a zároveň vás aj motivovali.
Začali sme s mapovaním, neskôr sme pridali pomologickú identifikáciu konkrétnych odrôd, odborný rez zanedbaných a neudržovaných stromov, štepenie a opätovnú výsadbu. Kým na
samotnom začiatku sme sa zamerali na obec Horné Orešany,
dnes je to celý malokarpatský región.
Odmenou pre nás za nachodené a najazdené kilometre a za
množstvo osobného času je viac ako 800 zmapovaných stromov.
Predovšetkým jabloní, hrušiek , čerešní a sliviek, zopár moruší,
oskoruší, marhúľ. Viaceré sme zatiaľ nenašli, resp. našli jeden
exemplár (napr. ringloty, duly, mišpule). Zároveň sme občas
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svedkami toho, že jeden rok strom zmapujeme a na druhý rok
je vyrezaný.
Naša aktivita priniesla aj milé prekvapenie. Konkrétne čerešňu
vtáčiu, ktorú sme našli v lokalite Sklená Huta. Pravdepodobne
ide o najstaršiu čerešňu na našom území. Čerešňu sme prihlásili
do súťaže Strom roka 2021, kde bola porotou vybraná medzi 12
finalistov. Nakoniec vo verejnom hlasovaní skončila na 10.
mieste. Zároveň sme iniciovali vyhlásenie čerešne za chránený
strom.
Ak chodíte na prechádzky ku Kláštoru Najsvätejšej Bohorodičky,
mohli ste si všimnúť, že tri hrušky podstúpili odborný rez. Ošetrenie sme zabezpečili externe prostredníctvom arboristov, ktorí
sa venujú dlhovekým ovocným stromom. Do priestoru sme osadili masívne drevené lavičky. Okrem toho sme svojpomocne ošetrili vybrané jablone a hrušky, ktoré nevyžadovali rez arboristami.
Na naše aktivity nadväzovala pomologická identifikácia konkrétnych odrôd. Vzhľadom na množstvo stromov a finančné náklady
sme si vybrali len tie najohrozenejšie. Najzaujímavejšou identifikovanou odrodou bola jabloň osnabrücká reneta.
Rez starých ovocných stromov mal za cieľ nielen zlepšiť ich zdravotný stav, ale aj umožniť tvorbu výmladkov. Výmladky pôvodných odrôd budú navrúbľované a vysadené v našom regióne.
Na záver by sme radi opätovne požiadali o pomoc pri mapovaní.
Ak viete o nejakom starom ovocnom strome, napíšte nám na
našu emailovú adresu ober.nussdorf@gmail.com. A tiež by sme
radi apelovali na všetkých, ktorí majú staré ovocné stromy, prosím nechajte ich rásť. Uvedomte si, že rástli už generácie pred
vami a svoje plody budú poskytovať ešte generácie po vás.
Mgr. Jakub Slobodník
Ober Nussdorf o.z.

JÁN PUCHOVSKÝ
–ČLOVEK, KTORÝ MI OSTAL V PAMÄTI
Ján Puchovský k zápaseniu pričuchol v Novákoch v baníckom
učilišti u trénera Vladimíra Ulického. Narodil sa 10. 2.1942 a zomrel 13.5. 2007, pochovaný je na cintoríne v Horných Orešanoch.
Tohto roku 2022 má nedožitých 80 rokov.
Ján mal krátku, ale úspešnú športovú cestu. Rodák z Horných
Orešian zápasil v grécko-rímskom a vo voľnom štýle.
Medzi jeho najväčšie úspechy patrí majster ČSR staršieho dorastu v grécko-rímskom zápase z roku 1959 a v roku 1960 majster
ČSR staršieho dorastu vo voľnom štýle. V rokoch 1959 a 1960 bol
tiež majster Slovenska staršieho dorastu v grécko-rímskom zápase.
Športové úspechy Jána Puchovského
Na majstrovstvách ČSR dorasteneckých družstiev v grécko-rímskom štýle v roku 1958 získal Ján Puchovský viacero bodov:
• Prostejov – B.Prievidza - 4:16 – prispel k víťazstvu dvoma
bodmi
• B.Prievidza – Praha – 8:12 – získal pre kolektív dva body
• B.Prievidza – Košice – 13:7 – prispel k víťazstvu dvoma bodmi
Rok 1959
Majstrovstvá ČSR staršieho dorastu v gréckorímskom štýle zápasu.
- 1.miesto (hmotnosť 56 kg)
Majstrovstvá ČSR staršieho dorastu v zápasení vo voľnom štýle

Puchovský Ján (prvý z ľava) – Majstri Slovenska starší dorastenci1959

- 2.miesto (hmotnosť 56 kg)
Majstrovstvá Slovenska staršieho dorastu
- 1.miesto (hmotnosť 56 kg)
Kvalifikácia na majstrovstvá ČSR
- 1.miesto (hmotnosť 53kg)
Rok 1960
Brno majstrovstvá ČSR starší dorastenci voľný štýl
- 1.miesto (hmotnosť 56 kg)
Handlová majstrovstvá Slovenska grécko-rímskom štýle zápasu
- 1.miesto (hmotnosť 59 kg)
Ďalšiu úspešnú športovú kariéru Jánovi Puchovskému zahatalo
nešťastné zranenie, keď pracoval v bani pri ťažbe uhlia.
Spracoval: Milan Macho,
bývalý reprezentant ČSSR v zápasení vo voľnom štýle

STROM ZA KAŽDÝ ROK
V sobotu 12. marca vysadilo občianske združenie Lomoz strom
(takmer) za každý rok činnosti združenia. Stromoradie je tvorené
plodotvornými ovocnými stromami pod vinohradmi v časti Mirtperek nad cintorínom.
Táto myšlienka vznikla ešte v roku 2018 v spolupráci s FidliCantami. No vhodných miest na výsadbu nie je až tak veľa, aby nezavadzali, aby neprekážali územnému plánu, aby... Nateraz sa
nám podarilo vysadiť desať stromov, čerešne (rychlica nemecká),
višne (morela neskorá, kráľovná Hortenzia), morušu čiernu a nejaké podrasty – zemolezy.
Výsadba stromov mimo lesa v tejto zanedbanej lokalite prispeje
k vytvoreniu pestrej stabilnej krajiny, ktorá napomôže odolávaniu zmenám klímy. Ovocné plodotvorné stromy poskytnú stravu
nielen vtákom, ale spolu s doplňujúcimi rovnako plodotvornými
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štvorčlenných družstiev 9. apríla. Srdečne vás naň pozývame. V
čase uzávierky sa uskutoční turnaj jednotlivcov v Petrove, z ktorého prinesieme informácie v nasledujúcom čísle Hornoorešana.
My dúfame, že prinesieme opäť skvelé správy.
Ďakujeme za priazeň.
Viac informácií nájdete na našej internetovej stránke – www.stolnotenisovyturnaj.eu
Drahomír Malíšek,
Betonári Horné Orešany
kríkmi aj drobným zvieratám. V neposlednom rade budú spestrením prechádzky obyvateľov a návštevníkov. Výsadbou dochádza k zachovaniu a obnove biodiverzity aj ekosystémov. Pri
výbere drevín sa berie ohľad na pôvodné a domáce odrody
ovocných stromov (čerešne a višne boli v minulosti bežne vysádzané vo vinohradoch a popri nich ako aleje). Výber druhov je
zvolený tak, aby dozrievali priebežne.
Lokalita sa nachádza pomerne blízko k centru obce, dobre dostupná pre obyvateľov. Poľná cestička je už aj teraz využívaná
miestnymi obyvateľmi na vychádzky. Vznikne tak pekné miesto
pre oddych s výhľadom na masív Rybnikárky – na Holý vrch,
Dubník, Slepý vrch a vinohrady v lokalite Mirtperek.
Pre doplnenie lokality by sme chceli na už existujúce staršie
stromy osadiť kŕmidlá pre vtákov a hmyzí hotel s doplňujúcou
informačnou tabuľou o potrebe hmyzu pre ekosystém.
Marek Boháček,
LOMOZ o.z.

BETONÁRI – NEREGISTROVANÍ
STOLNOTENISOVÍ HRÁČI
Po veľkom víťazstve na domácom turnaji prichádza ďalšie veľké
víťazstvo Betonárov. O obrovský úspech sa postaral Marián Forner, ktorý zvíťazil na megaturnaji v Topoľčanoch s účasťou 80
hráčov zo Slovenska, Čiech a Ukrajiny. Marián ukázal, že si dokáže udržať chladnú hlavu v každej situácii. Vo štvrťfinále za
stavu 2:2 a v poslednom sete za stavu 6:10 dokázal odvrátiť štyri
mečboly a tým vyradil minuloročného víťaza Michala Klauča z
Bratislavy. Pevné nervy ukázal i vo finále, keď za stavu 2:2 a 2:7 v
poslednom sete v jeho neprospech dokázal otočiť zápas a zvíťazil. Blahoželáme a sme nesmierne radi, že takto fantasticky reprezentuje náš klub v stolnom tenise. Tešíme sa tomuto veľkému
úspechu, ktorý budeme chcieť zúročiť na domácom turnaji

MINULÝ ROK SME SEPAROVALI
O 12% LEPŠIE
V roku 2021 bola úroveň vytriedenia odpadov v našej obci
42,23%, čiže o dvanásť percent vyššia ako predošlý rok. V minulom roku sa zaviedli aj nálepky na smetné nádoby, ktoré v podstate len kontrolujú platné všeobecne záväzné nariadenie z roku
2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, kde sa okrem iného prideľuje počet 120 L smetných nádob podľa počtu osôb v domácnostiach. Minulý rok sa
tiež zvýšil počet nových 1100 L zberných nádob na sklo a papier
a zaviedol sa zber papiera z domácností.
Ako sa predpokladalo, kleslo množstvo zmesového komunálneho odpadu, a to medziročne o 62 ton. Na druhej strane stúplo
množstvo vyseparovaných plastov o 29 ton, šatstvo a textil stúpli
o 18 ton. Vyzbieralo sa tiež napríklad takmer 7 ton elektroodpadu a 131 ton kovov (prevažne v zberných surovinách). Je preto
dôležité neodovzdávať odpad podomovým zberačom kovu,
elektro a iného odpadu. Tento odpad sa nezapočítava do celkovej úrovne vytriedenia odpadu v obci. Často končí niekde za dedinou bez kovových častí. Celkové množstvo vytriedeného
odpadu stúplo o 80 ton.
Chceme vás aj touto cestou poprosiť o separovanie v čo najvyššej miere. Len odpad, ktorý sa vyseparuje je možné recyklovať a ďalej zhodnotiť.
Marek Boháček

DODÁVKA PLNÁ LÁSKY
V posledný februárový deň sa v spolupráci OcÚ, Spolku červeného kríža MO Horné Orešany, O.Z. FIDLICANTI, O.Z. Lomoz a TJ
Iskra v našej obci uskutočnila humanitárna zbierka na pomoc
vojnou postihnutým utečencom z Ukrajiny. Aj tentokrát sa ukázalo, že v čase, keď sa zdá, že zlo má navrch, nájde sa veľa obetavých sŕdc a rúk ochotných prinášať dobro.
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SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021

Počas niekoľkých hodín pondelkového podvečera sa chodba KD
zaplnila mnohými darmi. Plnila sa tak rýchlo, že dobrovoľníci
často nestíhali triediť a baliť darované potraviny, hygienické a
zdravotné potreby, oblečenie, hračky – všetko potrebné. Vďaka
ochote a obetavosti občanov sa podarilo nazbierať plnú „dodávku lásky“. Na druhý deň sa vydala do Košíc, kde boli dary odovzdané na priamu pomoc núdznym.
Všetkým organizátorom, dobrovoľníkom, sponzorom a najmä
darcom patrí za nezištnú a láskavú pomoc VEĽKÁ VĎAKA!
Väčšina darcov prichádzala so slzami v očiach. Najmä z úst seniorov bolo veľmi dojemné počuť často sa opakujúcu poznámku: „Aspoň maličkosť.“ Poznámku, ktorá nebola na mieste,
pretože každý dar a prejav dobrej vôle je nesmierne cenný.
Najmä keď prichádza okamžite – pretože kto rýchlo dáva, dvakrát dáva.
Agreg

Minulý rok prebehlo na Slovensku sčítanie obyvateľov domov a
bytov. Počet obyvateľov medzi rokmi 2011 a 2021 vzrástol o dve
percentá. V našej obci pribudlo 41 obyvateľov. K 1. 1. 2021 mali
Horné Orešany 1934 obyvateľov, z toho 961 mužov (49,69%) a
973 žien (50,31%).
Najviac obyvateľov je v produktívnom veku (15-64 rokov), až
66,8%, následne v poproduktívnom veku (65 a viac rokov),
17,68% a predproduktívnom veku (0-14 rokov), 15,51%. Slobodných obyvateľov máme 41,47%, ženatých či vydatých 44,11% a
5,84% je rozvedených. Vysokoškolské vzdelanie dosiahlo až
15,2% orešancov. K rímskokatolíckej cirkvi sa hlási 1 420 obyvateľov, čo predstavuje 73,42%. Bez náboženského vyznania je
21,66%.
V obci je 697 domov, z toho 93,26% rodinných domov a 2,15%
bytových domov. Najčastejšími rokmi výstavby sú 1961 – 1980,
až 27,1%. Celkový počet bytov (v rodinných a bytových domoch)
je 796. Najviac, až 33,92% bytov, má tri obytné miestnosti. Najčastejším zdrojom vykurovania je plyn s 73,62%. Za ním nasleduje s 16,71% pevné palivo.
Kompletný prehľad, ale aj ďalšie štatistiky, ako napríklad počet
podlaží, obdobie poslednej rekonštrukcie, či nosnú konštrukciu nájdete tu: www.horneoresany.sk/scitanie a na www.scitanie.sk.

NOVÉ SAMOOBSLUŽNÉ VÝDAJNÉ
MIESTO BALÍKOV
V obci pribudol pri kultúrnom dome samoobslužný Z-BOX Packeta – samoobslužné výdajné miesto, ktoré je otvorené nonstop.
Zásielku si pomocou aplikácie v mobile vyzdvihnete vtedy, keď
máte čas, bez čakania na kuriéra, 24 hodín denne 7 dní v týždni.
https://www.packeta.sk/pobocky/z-box-horne-oresanyhorne-oresany-239

Marek Boháček

VÝZVA NA VYKONANIE DERATIZÁCIE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Trnava vyzýva vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) v termíne od
4.4. 2022 do 8.5. 2022.
K tomu, aby nám škodcovia v obci nerobili
nepríjemnosti, je nutná deratizácia najmä v pivničných priestoroch, v rodinných a bytových domoch či na miestach, kde sa cho-
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vajú hospodárske zvieratá, aj všade tam, kde sa predtým v minulosti škodcovia vyskytovali.
Objekty, v ktorých sa bude deratizácia vykonávať, musia byť aj
fyzicky upratané, zbavené materiálov a nečistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov.
Premnoženie živočíšnych škodcov, predovšetkým potkanov,
myší a krýs, je sezónnym problémom. Termín vykonania deratizácie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle škodcov
v jarných a jesenných mesiacoch.
Ďalšie informácie nájdete na webe obce.
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ARCHÍVNE FOTOGRAFIE

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE K 31.12. 2021
Počet obyv. k 31.12. 2021:
Odhlásených:
Prihlásených:
Zomrelí:
Počet narodených detí:
Prírastok:
Občania nad 15 rokov:
Deti do 15 rokov:
Mládež 15 – 18 rokov:
Seniori nad 60 rokov:
Najstarší občan:
Najstaršia občianka:
Uzavreté manželstvá:

1947
22
54
22, muži: 11, ženy: 11
20, chlapci: 11, dievčatá: 9
30
1638
309, chlapci: 159, dievčatá: 150
54, chlapci: 30, dievčatá: 24
483, ženy: 285, muži: 198

Pohľadnica Jednoty. Na zadnej strane je rok odoslania 1928. Na
pohľadnici je vidieť starú faru, bednáreň (dnes tam je KD), starú
školu (dnes parkovisko pri kostole), byt policajta (dnes OcÚ),
majer (dnes tam je škola), zvonicu a takmer prázdny cintorín.

95 rokov
97 rokov
29

Gruss aus Felsődiós - Pozdrav z Felsődiós. V pozadí je vidieť krásne aleje.

Hasiči DHZ Horné Orešany 3.2. 2022, pomáhali stavať triážny stan pri
Urgentnom príjme FN Trnava

Prosíme občanov, ktorí majú doma staré fotografie z obce, aby sa o ne podelili aj s ostatnými, a zachovali pre ďalšie generácie.
Fotografie môžete priniesť na obecný úrad,
alebo zaslať naskenované mailom.

Starý drevený most a Lázni. Na fotke je vidieť okrem mosta zo sochou
Sv. Jána Nepomuckého aj kaplnku Sv. Vendelína z konca 18. storočia a
kríž z roku 1868.
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NOVINKY V KNIŽNICI, MAREC 2022
Oheň nás spasí, Kate Mosse
Orgovánové dievčatá, Martha Kelly
Riziko, Elle Kennedy
Matkina spoveď, Kelly Rimmer
Obvinená, Lucia Sasková
Lokaj a ja, Valerie Bowman
Keby si len vedela, H. Beckerman
Sanatórium, Sarah Pearse
Zadrž dych, Michala Ries
QualityLand, Marc-Uwe Kling
Pavúčia ľalia, Danielle Hartová
Skúšky, Táňa Keleová-Vasilková
Splnený sen, Mary Balogh
Ešte jeden deň, Fabio Volo
Priveľa spomienok, Katarína Gillerová

Priveľa tajomstiev, Katarína Gillerová
Hierarchia svetla, Adriana Bolyová
Hierarchia tmy, Adriana Bolyová
Buď so mnou, Jennifer Armentrout
Počkám na teba, Jennifer Armentrout
Princezná z Izmiru, Jana Pronská
Ohrdnuté srdce, Jana Pronsk
Kliatba, Jana Pronská
Začať znova, Mona Kasten
Cítiť znova, Mona Kasten
Veriť znova, Mona Kasten
Muž s hračkami ťa sleduje, A. Mayne
Zabíjal človek alebo zviera, A. Mayne
Srieň, Pochodeň a Temnota, Kristína
Brestenská
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