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Kalendár podujatí 
• 30.7. (sobota), Letné Lomoz kino / 
LOMOZ o.z. 
• 11. 9. (nedeľa), Hody 
• 8. 10. (sobota), Orešanský rínek ľudovej 
muziky / FidliCanti 
• 29. 10. 2022 (sobota) Voľby do  
samosprávy krajov a samosprávy obcí 
• 31. 10. (pondelok), Lampiónový sprie-
vod / Komisia kultúry a športu

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA, 
nastáva obdobie dovolenkovania, prázdnin a zaslúženého oddychu. Mnohí sa pohrá-
vajú s myšlienkou dovolenky v zahraničí, ale prečo si nepozrieť krásy Slovenska? Veď 
aj u nás sa je na čo pozerať a obdivovať, okúpať sa alebo „turistikovať“. Naše nádherné 
Slovensko ponúka dostatok zákutí a čarokrásnych miest, možnosť navštíviť folklórne 
festivaly a kultúrne pamiatky, skanzeny a múzeá. Táto ťažká doba si vyžaduje pomôcť 
našim domácim podnikateľom, hoteliérom, ochutnávať slovenskú kuchyňu a spozná-
vať naše domáce zariadenia a podniky. Je to však o myslení človeka a o úcte k Slo-
vensku. 
Pandemická situácia sa pomaly zlepšuje, a tak sa aj kultúra pomaličky rozbieha. Vieme, 
že mnohým to chýbalo a verte, že aj nám v kultúrnej komisii. A preto, len čo to situácia 
dovolila, sme pripravili oslavu Dňa matiek. Deň matiek je špeciálny čas, kedy môžeme 
povedať našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im vďač-
nosť za všetko, čo pre nás urobili. Aj my sme sa stretli 8. mája 2022 v kultúrnom dome, 
kde dýchala slávnostná atmosféra a nedočkavosť osláviť krásny sviatok. Po mojom prí-
hovore nasledovali básne, spev a tance našich detí z materskej škôlky a základnej školy. 
Celý program bol sprevádzaný príjemnými slovami členky komisie pani Kataríny Pa-
gáčovej. Poďakovanie patrí všetkým paniam učiteľkám, ktoré deti a žiakov na tento 
deň pripravili, aby bol čo najkrajší. Každá mamička a babička pri ukončení programu 
dostala krásny kvietok. Chcela by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na prí-
pravách oslavy tohto krásneho sviatku. 
V nadväznosti na výzvu zverejnenú Environmentálnym fondom pripravujeme pod-
klady  na podanie projektu Kultúrny dom Horné Orešany – zateplenie obvodového a 
strešného plášťa – zníženie energetickej náročnosti, na základe ktorého ako oprávnený 
žiadateľ žiadame o nenávratný finančný príspevok. Táto investícia by bola vo finanč-
nom objeme cca 400-tisíc eur. Ďalším pálčivým problémom je rozšírenie vodovodu na 
ulici Nivy, kde máme rozpracovaný projekt. Pri dožiadaní vyjadrení k projektu boli za-
slané i nesúhlasné vyjadrenia. Na základe týchto vyjadrení a po konzultácii s TAVOS 
Piešťany, SVP Šaľa a projektantom bolo navrhnuté nové riešenie. Pri vybudovaní vo-
dovodu NIVA II – VETVA „B6-1“ by bola zrušená trasa vodovodu, ktorá v súčasnosti pre-
chádza cez záhrady rodinných domov v uvedenej lokalite. Na ulici Stará cesta bola 
dokončená kanalizácia, ktorá je financovaná z Environmentálneho fondu so spoluú-
časťou obce. Momentálne prebieha kontrola dokladov na  Environmentálnom fonde. 
Po úspešnej kontrole budú finančné prostriedky poukázané zhotoviteľovi stavby.   
Ďalej sa informujete, v akom štádiu riešenia je rozpracovaný územný plán obce. Dňa 
27.8.2021 sa uskutočnilo na Okresnom úrade Trnava, odbore starostlivosti o životné 
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia v 
Trnave prerokovanie stanovísk k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu 
Územný plán obce Horné Orešany – Zmeny a doplnky 03/2020. Nakoľko lokalita ZaD 
03/2020-06 zasahuje do CHU Malé Karpaty, oddelenie starostlivosti o životné prostre-
die určilo podľa §8 zákona následný rozsah hodnotenia strategického dokumentu. Ná-

Stavanie mája
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Kultúrne podujatia v obci - Deň matiek Orešanská koštofka 2022

Harmonogram separovaného  
zberu 2022: plasty, plechovky  
a konzervy, VKM (TetraPaky) 
Vývoz je vždy vo štvrtok. 
• 4. august / aj papier z domácností 
• 1. september  
• 29. september 
• 27. október 
- PET fľaše a plechovky je nutné pred vlo-
žením do vreca zošliapnuť 
- VKM, plechovky a konzervy vypláchnuť 
Vrecia je potrebné zviazať a vyložiť pred 
domy do 6.00 hod.  
v deň ich vývozu. 
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sledne bol oslovený Prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD. ako osoba, 
ktorá má odbornú spôsobilosť pre vypracúvanie dokumentácie 
ochrany prírody a krajiny a na vypracovávanie návrhu kompen-
začných opatrení podľa §28 ods.9 zákona č.543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Dňa 
26.5.2022 bolo Primerané hodnotenie vplyvov územnoplánova-
cej dokumentácie na územia NATURA 2000 – Zmeny a doplnky 
územného plánu obce Horné Orešany č.03/2020 vypracované a 
následne prerokované. (Zverejnené na internetovej stránke   
http://enviroportal.sk v časti EIA/SEA). Ďalším krokom je, že  OÚ 
Trnava určí posudzovateľa  na posúdenie uvedeného doku-
mentu a následne pristúpime ku konečnému už toľko očakáva-
nému schvaľovaniu na OZ. 
 
A čo dodať na záver? S príchodom letných mesiacov prichádza 
vytúžené uvoľnenie, preto Vám, vážení občania, prajem príjemné 
prežitie dovoleniek. Oddýchnite si po náročných dňoch, načer-
pajte silu, vieru a optimizmus do ďalších dní. 

 
Jarmila Petrovičová 

starostka 
 

STAVANIE MÁJA 
V predposledný aprílový deň sa členovia dobrovoľného hasič-
ského zboru zhostili tradičnej úlohy –stavania mája pri kultúr-
nom dome. Po dvoch rokoch sa mohlo podujatie konať opäť aj 
s účasťou obecenstva. Atmosféru ľudovej tradície dotvorila 
Stelka Cisárová z Brestovian na heligónke a hudobná skupina 
Country z Trnavy s orientáciou na Western. O občerstvenie sa 
postarali PZ Podhora, ktorí nám navarili chutný gulášik. Sloven-
ský zväz záhradkárov nám poskytol vínko a nechýbala ani slad-
kosť pre naše detičky. Ďakujeme dobrovoľným hasičom, 
poľovníkom, záhradkárom, členom kultúrnej komisie a rovnako 
aj zamestnancom obce za každoročnú prácu v súvislosti so za-
obstaraním a prípravou mája. 

Jarmila Petrovičová 
starostka obce 

KULTÚRNE PODUJATIA V OBCI 
Milí čitatelia Hornoorešana, prišiel čas, aby sme vás informovali 
o akciách, ktoré pre vás pripravila Komisia kultúry a športu (KKaŠ) 
pri OcÚ v Horných Orešanoch. Ako prvé sme pre vás pripravili 

oslavu Medzinárodného dňa matiek v druhú májovú nedeľu. Po-
dujatie pre naše oslávenkyne sa konalo opäť v KD. Pred vstupom 
bola každá mamička obdarovaná kvietkom ako poďakovanie za 
obetavú lásku a starostlivosť. Akciu zahájila svojím príhovorom 
naša pani starostka Jarmila Petrovičová a prenechala mikrofón 
moderátorke akcie Kataríne Pagáčovej. Program na oslavu 
sviatku si pripravili naše ratolesti z MŠ a ZŠ v Horných Orešanoch 
spolu so svojimi paniami učiteľkami. Všetky vystúpenia boli poc-
tivo a profesionálne pripravené a naše mamičky to svojím úsme-
vom a potleskom vždy ocenili.  
Ďalšou akciou, ktorú sme pre vás pripravili bola oslava dňa na-
šich najmenších – Medzinárodný deň detí. Podujatie sa konalo 
trošku v predstihu, v poslednú májovú nedeľu.  
Tento rok sme oslavu našich ratolesti poňali trošku zábavnejšie 
ako predchádzajúce, kedy sa oslava niesla v športovom duchu. 
Pre deti bol pripravený Dinopark s obroským dinosaurom, pri 
ktorom sa mohol každý odfotiť, a ďalšie skákacie a šmýkacie at-
rakcie, kde sa mohli najmenší do sýtosti vyšantiť. Medzi deťmi 
sa objavoval s prestávkami aj „živý“ dinosaurus, ktorý pútal po-

zornosť najmä svojimi zvukmi a pohybmi. K dispozícii bol aj malý 
dinosaurus, na ktorom sa mohli deti povoziť. Tu sa nám tiež tvoril 
rad na čakanie. Každé dieťa samozrejme aj tento rok dostalo 
malú hračku a čo-to na občerstvenie. Do zábavy všetkým hral 
super DJ Mirko. Pre rodiny bol pripravený stánok s jedlom a pitím 
na doplnenie kalórií. Kto mal chuť a zdroje, mohol ešte svojim 
deťom niečo kúpiť v priľahlých stánkoch s hračkami. Účasť na 
podujatí bola enormná, čo nás nesmierne teší. Vidíme, že ste na 

Foto: M. Boháček 
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akcie poriadanými KKaŠ ani po dvoch rokoch tvrdších zdravot-
ných opatrení nezanevreli.  
Záverom by som sa chcel poďakovať všetkým členom KKaŠ, OcÚ 
Horné Orešany, deťom z našej  MŠ a ZŠ a ich učiteľkám, členom 
TJ Iskra Horné Orešany, Svetu atrakcií Hlohovec, CBA Horné Ore-
šany, všetkým dobrovoľníkom a ďalším, ktorí akýmkoľvek spô-
sobom pomohli pri organizovaní a priebehu našich podujatí. 
Ďakujeme. 

Za KKaŠ Michal Straška 
Foto: M. Boháček 

 
     

A MÁME TU LETO 
Školský rok 2021/2022 sa definitívne končí. Začínajú sa prázd-
niny – čas, na ktorý sa všetci tešíme. Akokoľvek ťažký alebo ľahký 
bol tento školský rok, v spomienkach zostane minimálne najbliž-
šie dva mesiace, kým sa nezačne ten ďalší. 
Vychovať dobrého a čestného človeka je naozaj náročné. To 
vedia ako rodičia, tak aj učitelia. Okrem pedagogických schop-
ností je potrebný aj osobný príklad, pochopenie, ale hlavne 
láska. Nie je profesionálne mať rád len žiakov múdrych, svedo-
mitých, poslušných. Poslaním učiteľa je mať rád aj žiakov, ktorým 
sa v škole nedarí, ktorí sú ako živé striebro a pri ktorých aj vlastní 
rodičia často strácajú nervy. Hovorí sa, že bez dobrého učiteľa 
nie je škola školou. Preto ďakujem svojim pedagógom za ich prí-
stup, trpezlivosť a snahu každý deň urobiť kus dobrej práce.    
Moja vďaka patrí aj žiakom za ich usilovnosť, za reprezentáciu 
školy v súťažiach. Chcela by som sa poďakovať aj za všetky tie 
naoko zabudnuté a často okolím nepovšimnuté situácie, za čo-
koľvek dobré, čo žiaci našej školy urobili, v čom pomohli a tak 
trochu urobili samých seba lepšími, ale i našu školu krajším mies-
tom, kam sa oplatí po prázdninách vrátiť. 
Nedá mi nespomenúť našich deviatakov. Mnohí sú možno radi, 
že zo základnej školy už odchádzajú a budú z nich veľkí stredo-
školáci. No sú aj takí, ktorým je to ľúto a verím, že sa u nás zasta-
via, ak si nájdu čas, a prídu povedať, čo majú nové, ako sa im na 
stredných školách darí. Nech si už vybrali akúkoľvek školu, 
dúfam, že budú so svojím rozhodnutím spokojní a bude sa im 
na novom pôsobisku páčiť. 
Prázdniny nám zasa raz poskytnú priestor na skrášlenie a vyno-
venie interiéru školy tak, aby sa žiakom v triedach páčilo. Úplne 
po prvýkrát zasadnú do školských lavíc naši prváci. V budúcom 
školskom roku ich bude 25, čaká ich posledné bezstarostné leto, 
tak nech si poriadne oddýchnu, pretože v septembri sa im začne 
skutočný školský život a každodenné učenie. 
Želám nám všetkým príjemné chvíle strávené s rodinou a kama-
rátmi pri vode a veľa slnečných dní! 

Linda Rábarová 
riaditeľka školy 

 
 

INVESTIČNÉ AKCIE 
Obnova autobusových prístreškov  
Obnova autobusových čakární a rekonštrukcia nástupíšť sa za-
čala už v roku 2015 kompletným zrekonštruovaním autobuso-
vého nástupišťa pri potravinách na Hlavnej ulici. Pokračovala 
rekonštrukciou zástavky na Pálffyho námestí na Majdánskom a 
minulý rok bola zrekonštruovaná zastávka a nástupište na dol-
nom konci na Hlavnej ulici. V máji tohto roku boli vymenené 
zvyšné tri autobusové prístrešky. Investícia v hodnote 14-tisíc 

eur zahŕňala aj úpravu okolia palisádami na zastávke na križo-
vatke Rajčanka – Trnavská a vybudovanie spevnenej plochy na 
Rajčanke.  
Od roku 2020 je pripravený a schválený projekt, ktorý rieši celú 
situáciu na križovatke Lázeň – Rajčanka – Trnavská. K autobuso-
vému prístrešku bude vybudovaná nová nástupná hrana, čakací 
priestor, chodníky. Na Rajčanke a Trnavskej ulici sú tiež napro-
jektované bezbariérové priechody pre chodcov, čím sa zvýši bez-
pečnosť nielen pri nastupovaní a vystupovaní, ale aj pri bežnom 
pohybe chodcov z Domoviny či Trnavskej a podobne. 
Projekt je navrhnutý v súlade s projektom rekonštrukcie cesty 
II/502 z dielne Trnavského samosprávneho kraja. 
  
Pokračovanie v modernizácii osvetlenia 
Od osadenia prvých LED lámp pri rozširovaní osvetlenia na Hor-
nom záhumní v roku 2019 pokračuje obec v trende osádzania 
ekonomických a zároveň ekologických svietidiel, či už pri roz-
širovaní verejného osvetlenia, alebo pri výmene starých sodíko-
vých lámp.  
Návratnosť investície voči klasickej sodíkovej lampe je cca štyri 
roky. Úspora energie je 67% a svietidlá sú naprogramované tak, 
že uprostred noci sa automaticky prepnú na 50% spotreby ener-
gie so 75%-ným svetelným výkonom. Okrem nižšej spotreby 
majú nové svietidlá aj niekoľkonásobne dlhšiu životnosť, čím sa 
znížia náklady na údržbu. 
Aktuálne bolo osadených 12 kusov LED svietidiel na Golnogu. 
 
Pomenovanie ulíc, ďalší krok 
Pomenovanie ulíc v našej obci sa začalo prejedávať už v roku 
2020 a je stále aktívnou témou. Na jar tohto roku pribudli v uli-
ciach smerovníky s názvami ulíc a záujmových bodov. Tieto sú 
spolu s červenými tabuľkami s orientačným číslom povinnosťou 
vyplývajúcou z vyhlášky ministerstva vnútra. K číslam našich 
domov tak pribudnú aj čísla podľa ulíc. Aktuálne sú tabuľky s do-
movými číslami vo výrobe v smaltovni Holíč. O možnosti prevziať 
si číslo budeme priebežne informovať. 

Marek Boháček 
 
 

PRIPRAVOVANÉ INVESTÍCIE 
Obnova vnútorných priestorov  
kultúrneho domu 
V rámci integrovaného regionálneho operačného programu 
(Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií) bola 
koncom minulého roku podaná žiadosť o poskytnutie nenávrat-
ného finančného príspevku (NFP) na obnovu vnútorných prie-
storov kultúrneho domu.  
Stav kultúrneho domu ako kultúrnej inštitúcie je nie úplne vy-
hovujúci, kultúrny dom nedisponuje kvalitným a moderným vy-
bavením, čím nespĺňa určité kvalitatívne, hygienické, 
bezpečnostné, ale i umelecké štandardy a podmienky. Rekon-
štrukciou a modernizáciou vybavenia kultúrneho domu sa skva-
litní priestor pre kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov. 
Zvýšia sa technologické a funkčné štandardy, zabezpečí sa tiež 
modernizácia a zvýšenie hygienických štandardov. 
Projekt zahŕňa modernizáciu akustiky, osvetlenia, ozvučenia, tak-
tiež vybavenie priestorov kultúrneho domu germicídnym žiari-
čom a rekonštrukciu podlahy.  
Celkové oprávnené výdavky sú vo výške 127-tisíc eur, z čoho 
suma 120-tisíc eur bola požadovaná ako NFP. 
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Kultúrny dom –  
zníženie energetickej náročnosti 
Kultúrny dom, ktorý začali projektovať v roku 1968 a stavali za-
čiatkom sedemdesiatych rokov, by mala čakať ďalšia rekonštruk-
cia. V rámci výzvy (OPKŽP), zameranej na zníženie energetickej 
náročnosti verejných budov, a výzvy na zvyšovanie energetickej 
účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, 
bola vypracovaná dokumentácia na zníženie energetickej nároč-
nosti kultúrneho domu.  
Čiastočne podpivničený dvojpodlažný objekt kultúrneho domu 
bol v minulosti rekonštruovaný a viackrát modifikovaný. V 80-
tych rokoch prestrešením pôvodnej terasy.  
Energetická náročnosť by mala byť znížená kontaktným zateple-
ním obvodového plášťa (minerálna vlna povrchovo upravená si-
likónovou omietkou), zateplením strešného plášťa, 
modernizáciou vykurovacieho systému. Stavebnými úpravami 
prejdú aj ďalšie konštrukcie, spevnené plochy, vstupný priestor 
a výmenia sa okná a dvere na prevádzke pošty. 
Zateplenie strechy je navrhnuté podľa existujúcej konštrukcie v 
hrúbke 100 až 300 mm. Vytvoria sa tiež nové anténne stožiare. 
Odstráni sa pôvodné oplechovanie, vykonajú sa potrebné me-
rania vlhkosti a opravy pôvodnej krytiny. Odstráni sa nefunkčný 
komín a osadí vetracia hlavica. Upravia sa existujúce osvetlenia, 
strešné zvody, bleskozvody, vybuduje sa nový okapový chodník 
a podobne. 
Ďalšie naprojektované úpravy 
Na streche pôvodného vonkajšieho javiska (priestor pri starej 
fare) sa po zaizolovaní vytvorí ľahká extenzívna vegetačná stre-
cha. V pôvodnej kotolni na tuhé palivo s vytvorí nová podlaha a 
obnovia sa pôvodné okná. Vonkajšia rampa do kotolne sa asa-
nuje. V rámci úprav terasy od severu (zadný vchod) sa vybúra 
schodisko na vonkajšie javisko a po vykonaní opráv sa na povrch 
nalepí mrazuvzdorná dlažba. 

Úpravou by mala prejsť aj plocha pred hlavným vstupom: scho-
disko, a konštrukcia s prístreškom pri vstupe. Osadia sa nové 
okná a dvere s pevnými postrannými zaskleniami. Do pošty 
bude viesť bezbariérová rampa. Pôvodné drevené okná sa vy-
menia za nové z plastových profilov s izolačným sklom. Osadené 
budú nové dvere a obnovené bude schodisko s markízou a zá-
bradlím.  Rekonštrukciou prejde aj prístupové schodisko od Ka-
mennej ulice. Terasa pri Kamennej ulici sa prestreší ľahkou 
oceľovou rámovou konštrukciou. 
Pre zníženie energetickej náročnosti bude realizovaná aj výmena 
vykurovacieho systému s oveľa vyššou účinnosťou zdroja tepla 
spĺňajúcimi súčasne emisné podmienky. 

Rozšírenie vodovodu na ulici Nivy –  
IBV NIVA II 
Ďalšou pripravovanou investíciou v individuálnej bytovej vý-
stavbe (IBV) NIVA II je rozšírenie vodovodu na ulici Nivy. Verejný 
vodovod bude rozšírený o vetvu B6-1 a vodovodné odbočenia 
– navŕtavacie pásy. Vetva je navrhnutá z HDPE tlakového potru-
bia profilu DN 100 mm, uloženého v hĺbke cca 1,5m a dĺžka je 
410 metrov. 

V zmysle vyhlášky ministerstva životného prostredia je nová 
vetva vypočítaná pre 80 obyvateľov – jednu bytovku zo štyrmi 
bytovými jednotkami a 16 rodinných domov.  
Aktuálne sú rodinné domy napájané z domových studní. Ich vý-
datnosť však nie je postačujúca a kvalita vody je v mnohých prí-
padoch hygienicky na hranici. 
V súčasnosti je pod bytovkami a rodinnými domami existujúca 
vetva, z ktorej sú bytovky na ulici Nivy napájané. Keďže je toto 
napojenie cez súkromné pozemky, bude táto zrušená a bytovky 
budú taktiež napájané z novej vetvy. 
Okrem šupátok a hydrantov, slúžiacich na technickú obsluhu a 
údržbu vodovodu, bude na vetve osadený aj požiarny hydrant. 

Marek Boháček 
 
 

MOBILNÝ ODBER KRVI 
Po takmer dvojročnej COVID prestávke zorganizovala miestna 
organizácia červeného kríža v stredu 8. júna v kultúrnom dome 
mobilný odber krvi. Zúčastnilo sa devätnásť darcov, medzi kto-
rými boli aj prvodarcovia a darcovia po dlhoročnej prestávke. 
Ďakujeme za každú jednu vašu kvapku! 

MO SČK 
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OREŠANSKÁ KOŠTOFKA 2022 
Klub vinárov pri Slovenskom zväze záhradkárov Horné Orešany, 
v spolupráci s obecným úradom, zorganizoval v jarných mesia-
coch ochutnávku vín – Orešanskú koštofku. Vinohradníci, vinári 
a milovníci dobrého vína sa stretli v kultúrnom dome, kde pre-
zentovali výsledky svojej práce, mohli si porovnať svoje vína a tie 
najlepšie oceniť. Návštevníci mali možnosť ochutnať vína z nášho 
regiónu, ale aj vzdialenejších častí Slovenska či Moravy. Na vý-
stave sa prezentovalo 138 vystavovateľov s 504 vzorkami vína. 

Vína boli ocenené v siedmich kategóriách: 
I. Šampiónom bielych suchých vín bol Marián Mikula z Rado-
šoviec s odrodou Hibernal 2021. 
II. Šampiónom bielych sladkých a polosladkých vín sa stal 
Víno Černý z Hlohovca s odrodou Veltlínske zelené 2021, ne-
skorý zber. 
III. Titul šampión ružových vín získali Dubovský & Grančič zo 
Svätého Jura s odrodou Cabernet Sauvignon 2021 neskorý zber, 
polosuché. 
IV. Šampiónom červených vín sa stal Miroslav Novák z Hor-
ných Orešian s odrodou Hron 2019. 
V. Najlepšie orešanské biele získal Marián Paprskár z Horných 
Orešian s odrodou Milia 2021. 
VI. Najlepšie orešanské červené – cenu starostky získala Piv-
nica L&S Novák L. Horné Orešany za odrodu Rosa 2019 neskorý 
zber. 
VII. Najlepšia kolekcia vín pochádzala od vinára Michala Sad-
loňa z Limbachu. 
Najlepšie ovocné víno mal Peter Prokop – PROVIN zo Senca za 
Čierne ríbezle 2016. 
Vinohradnícky rok 2021 bol v celku priaznivý, priniesol veľa vy-
darených vín a aj preto bola Orešanská koštofka veľmi úspešná 
akcia, na ktorej sa zúčastnení cítili dobre a odniesli si množstvo 
zážitkov a pekných spomienok. 

Marko Novák 
Foto: M. Boháček 

 

BETONÁRI –  
NEREGISTROVANÍ STOLNOTENISOVÍ HRÁČI 
Betonári ukončili sezónu 2021/2022 na domácom turnaji štvorč-
lenných družstiev, ktorý sa uskutočnil 14. mája 2022. Pre veľký 
záujem Betonárov sme sa rozhodli postaviť dva tímy. Ešte pred 
turnajom sme museli absolvovať domácu kvalifikáciu, pretože 

sme chceli na domácom turnaji postaviť do A-tímu to najlepšie, 
čo momentálne máme. A podarilo sa! Betonári získali po prvý-
krát na domácom turnaji družstiev strieborné medaily v zložení 
Forner Marián, Malíšek Drahomír, Čavojský Ivan a Dedáček Mi-
roslav. A to aj s prispením obrovského šťastia, pretože tímy na 
druhom, treťom a štvrtom mieste mali zhodný počet vyhratých 
zápasov. O striebornej medaile v náš prospech rozhodol jeden 
víťazný set, čo znamenalo neskutočnú vyrovnanosť tímov na tur-
naji. Pre lepšiu predstavivosť, každý tím odohral spolu 48 zápa-
sov a mohol získať až 96 setov.  

Víťazmi turnaja sa zaslúžene stali Malackí Sparťani, ktorí mali na 
konte o tri víťazstvá viac ako domáci tím. Náš B-tím v zložení Ča-
vojský Vladimír, Malíšek Gabriel, Malacký Oliver a Malíšek Timotej 
skončil na 12. mieste. Na turnaji sa zúčastnilo 13 družstiev. Za-
ujímavosťou bolo aj to, že do Horných Orešian zavítal aj tím z 
Košíc. Chýr o skvelom turnaji sa tak nesie široko-ďaleko. 
V lete sa na chvíľu odmlčíme, avšak dlho na vavrínoch spať ne-
môžeme, pretože kolotoč turnajov sa v septembri opäť riadne 
roztočí. A to už 3. septembra na turnaji jednotlivcov v Topoľča-
noch, 24. septembra na turnaji štvorhier a 15. októbra na turnaji 
štvorčlenných družstiev – oba turnaje vo Vištuku.  
My dúfame, že prinesieme opäť skvelé správy a ďakujeme za 
priazeň.  
Viac informácií nájdete na našej internetovej stránke – 
www.stolnotenisovyturnaj.eu  

Drahomír Malíšek 
Betonári Horné Orešany  

 

OCENENIE V SÚŤAŽI  
EKOLOGICKÝ ČIN ROKA 2021 
Keď sme koncom roka 2021 boli oslovení s výzvou o zapojenie 
sa do 11. ročníka súťaže Ekologický čin roka, ktorú každoročne 
vyhlasuje Trnavský samosprávny kraj, váhali sme. Predsa len, ne-
pokladáme našu činnosť za nejak mimoriadnu, jedinečnú.  
Nakoniec sme sa predsa len rozhodli prihlásiť sa. V pozvánke na 
slávnostné odovzdávanie ocenení nič nenasvedčovalo tomu, že 
by naša činnosť mohla zaujať porotu. O to väčšie prekvapenie 
pre nás nastalo, keď moderátorka oznámila, že občianske zdru-
ženie Ober Nussdorf získalo druhé miesto v kategórii občian-
skych združení, miest a dobrovoľníkov. 
Čo zaujalo porotu? Z toho, čo odznelo na odovzdávaní ocenení 
a tiež z neformálnych rozhovorov po podujatí vyplýva, že to bola 
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pridaná hodnota spojenia troch aktivít – dnes tak obľúbeného 
vysádzania starých a krajových odrôd s mapovaním (a záchranou) 
pôvodného ovocného Malokarpatského genofondu a obnovou 
produkčno-plodotvorných remíz (ako významných vodozádrž-
ných a protieróznych prvkov v kultúrnej krajine, ktoré zároveň 
prispievajú k zvýšeniu biodiverzity a vzniku biokoridorov). 
Za ocenenie sme nesmierne vďační a  vnímame ho ako záväzok 
a motiváciu do ďalšej práce. Sme potešení, že to, čo nás baví a 
napĺňa, dáva zmysel aj iným. 
Na tomto mieste by sme radi poďakovali všetkým, ktorí nám 
radou, spomienkami, príbehmi a v neposlednom rade tipmi po-
mohli s hľadaním a záchranou ovocných stromov. Zároveň si do-
voľujeme opätovne vyzvať vás Hornoorešancov, ale tiež 
všetkých, ktorí pochádzate z Malokarpatského regiónu – ak viete 
o starom ovocnom strome, alebo si spomínate na názov odrody, 
ktorá sa u vás pestovala, prípadne na ovocinára, ktorý vysadil, či 
naštepil konkrétne ovocné stromy, napíšte nám na 
facebook.com/Ober.Nussdorf , prípadne na email: ober.nu-
ssdorf@gmail.com alebo nám zatelefonujte, či pošlite SMS, MMS 
na číslo 0904 574 680.  
A aby sme nezabudli, na jeseň (október, november) pozývame 
na spoločnú výsadbu starých odrôd ovocných stromov do remíz 
napájajúcich sa na Alej sv. Benedikta. Ak vás naše aktivity zaujali 
a chcete byť ich súčasťou, radi vás privítame aj v našom združení.  

OZ Ober Nussdorf 
 
 

ČO NAPÍSAŤ O TÁČKOFESTE? 

V prvom rade to najdôležitejšie – že BOL. Táto odpoveď by sa 
nám pred pandémiou určite zdala hlúpa, no každý, kto sa snaží 
organizovať spoločenské a kultúrne podujatia vie, že treštart v 
oblasti festivalov nie je ľahký. O to väčšiu máme radosť z toho, 
že sa 18. júna podvečer na hornoorešanskom ihrisku opäť stretli 
šampióni v táčkových pretekoch všetkých vekových kategórií. O 
zábavu a napätie nebola núdza, rovnako ani o chutné občerstve-
nie a sprievodný program. Podvečer rozpumpovala letné ovzdu-
šie skvelá kapela INELATE a po nej sa predviedli rovnako výborní 
a profesionálni interpreti z kapiel VRBOVSKÍ VÍŤAZI, NO CONTROL 
a BAC/DC. Veríme, že všetci, ktorí prišli, sa výborne zabavili, a že 
sa o rok opäť stretneme „na hrišči na táčkách”. 

OZ FidliCanti 
Foto: M. Boháček 

 

AKTIVITY JEDNOTY DÔCHODCOV  
V HORNÝCH OREŠANOCH 
Rozbehol sa rok 2022 a pomaly začal odvíjať svoje všedné 
stránky. Nevieme, čo všetko nám prinesie, ale jedno vieme iste, 
že činnosť našej organizácie bude pokračovať. 
Všetci seniori, ktorí nechcú doma zaháľať, a ktorým chýbajú spo-
ločné stretnutia sa začali zapájať do akcií pripravených výborom 
Jednoty dôchodcov na Slovensku, MO Horné Orešany. 
Po roku útlmu sa konala výročná členská schôdza. V rámci pred-
nesenej správy boli spomenuté športové, kultúrne a relaxačné 
činnosti, ktoré sa konali počas krátkych uvoľnení protipandemic-
kých opatrení. Zároveň zazneli návrhy na prípravu podujatí v 
tomto kalendárnom roku. 

Čo je lepšie na fyzickú kondíciu ako turistika? 
Turistická vychádzka Majdánske – Lošonec v máji je toho dôka-
zom. Stretli sme sa, porozprávali, prešli asi 10 km a boli radi, že 
sme posilnili svoje zdravie. V cieli nás čakalo výborné občerstve-
nie. Všetci účastníci boli veľmi spokojní. 
Sviatok hudby v KD v Doľanoch, organizovaný spolu s  Výborom 
JD Doľany, priniesol potešenie všetkým poslucháčom, ktorí prišli 
na vystúpenie Mgr. art. Vlasty Mudríkovej, slovenskej speváčky 
a heligonkárky. Zožalo veľký úspech. Všetkých rozveselilo a bolo 
krásnym kultúrnym zážitkom. Vďaka za zachovanie koloritu ľu-
dovej piesne a folklóru Kysúc. 
Čo nás ešte čaká? V spolupráci s Okresným výborom JD v Trnave 
sa zúčastníme na Turistickom zraze seniorov. Koná sa v pohorí 
Považský Inovec na Jašteri. Seniori otestujú svoje pohybové 
zdatnosti. Pripravené sú menej náročné i náročnejšie trasy. 
Na leto chystáme relaxačné aktivity, tradične v Dunajskej Strede. 
V príprave je ešte viacero podujatí. Veríme, že vás pozitívne oslo-
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via. Zároveň obohatia jeseň života všetkých členov organizácie 
a vykúzlia spokojnosť a úsmev v tvári. 

Výbor JDS 
MO Horné Orešany 

 

BEH CEZ HORNOOREŠANSKÉ VŔŠKY – 
MEMORIÁL FRANTIŠKA HEČKA 
V sobotu 25. júna sa po dvojročnej prestávke spôsobenej opat-
reniami konal jubilejný 40. ročník tradičného bežeckého podu-
jatia, ktoré patrí medzi najkrajšie behy v širokom okolí. A treba 
povedať, že išlo o vydarené jubilejné oslavy. I keď počasie sa 
trošku zahralo s organizátormi, nakoniec boli podmienky pre 
bežcov výborné a trať bola pripravená ako vždy perfektne. Ab-
solútne prvenstvo si v sobotu vybojoval ukrajinský bežec Taras 
Ivaniuta z klubu REŠTARTNI SA časom 36:04. Medzi ženami bola 
najrýchlejšia Dagmar Vargová z klubu ATLETICA s časom 46:18. 
V súťaži domácich bežcov si prvenstvo vybojoval Marek Boháček 
časom 50:04 a v súťaži družstiev boli najrýchlejší bežci z BER-
NOHY.SK. Organizátori aj v tomto roku pripravili pre účastníkov 
nabitý program od začiatku až do konca. Okrem bežeckej časti 
v sobotu na štadióne TJ Iskra viackrát vystúpil aj tanečník írskych 
tancov Oli Gemoli, heligónka z Halmeša a celý galavečer okore-
nili legendy z kapely ZENIT, ktorí nezostali nič dlžní svojej po-
vesti. Bohatý program spestrili silácke súťaže všetkých kategórií, 
ktoré vyvrcholili v nočných hodinách. Absolútnym víťazom ve-
čera sa stal domáci Dominik Kopúnek.  

Organizátori z BK Viktoria Horné Orešany chcú aj touto cestou 
srdečne poďakovať všetkým, ktorí podali pomocnú ruku a po-
mohli pri organizovaní celého podujatia od samotného začiatku 
až do konca a prispeli tak k dôstojným oslavám tohto bežeckého 
sviatku. Samozrejme, vďaka patrí tiež všetkým, ktorí sa postavili 
na štart tohto podujatia a tiež tým, ktorí prišli na štadión a užili 
si sobotné popoludnie. 
Srdečná vďaka za vašu priazeň a pevne veríme, že o rok sa mô-
žeme tešiť na 41. ročník bežeckého predstavenia v našej obci a 
vašu podporu. 

Vladislav Blažo 
BK Viktoria Horné Orešany 

Foto: M. Remenár 

 

VÁŽENÍ ŠPORTOVÍ PRIATELIA, 
Po dvoch rokoch sa konečne futbalová obec na Slovensku teší z 
dohratých súťaží, ktoré neboli predčasne ukončené. Aj keď počas 
zimných mesiacov sme boli nútení prerušiť všetky tréningové 

procesy, jar nám na ihriská pri-
niesla radosť. Naše muž-
stvá zabojo- vali o čo 
najlepšie vý- sledky, a tak 
môžeme zhod- notiť sezónu 
2021/2022.  
Naše A mužstvo obsadilo v VI. lige celkové 10. miesto so zi-
skom 43 bodov, za 14 výhier, 1 remízu      a 17 prehier, s celkovým 
skóre 66:75. Najviac, 20 gólov, strelil Patrik Malý. V oblastnom po-
hári BESTRENT CUP sme sa prebojovali až do finále. Remízou sa 
skončil štvrťfinálový súboj s Ružindolom a taktiež semifinálový 
súboj s Cíferom. V oboch prípadoch nasledovali pokutové kopy. 
Finále sa uskutočnilo v City Aréne na štadióne Antona Malatin-
ského v Trnave, kde naši podľahli silnému súperovi z Červeníka. 
Bol to krásny zážitok pre hráčov, funkcionárov i fanúšikov. Pre 
niektorých to znamenalo vrchol kariéry, ale bohužiaľ, pre niek-
torých aj koniec. Tak ako avizoval Rasťo Malacký, že tento ročník 
bude pre neho posledným, tak sa aj stalo. Po takmer 30 rokoch 
už vešia kopačky na klinec. Aj touto cestou sa mu chceme poďa-
kovať za jeho dlhoročné pôsobenie v našom klube. Desiatym 
miestom v tabuľke si naše A mužstvo zabezpečilo zotrvanie v 
najvyššej oblastnej súťaži (po novom VII. liga), kde bude pôsobiť 
aj nasledujúci ročník. Pri kormidle bude naďalej pokračovať tré-
ner Róbert Gonos.   

Mužstvo starších žiakov sa počas jesennej časti borilo so zrane-
niami a tiež odchodom niektorých hráčov, ktorí sa rozhodli ne-
pokračovať vo futbale. Pod vedením Samuela Benoviča získalo 
na jar iba jeden bod za domácu remízu 1:1 s Dolnou Krupou. Cel-
kovo obsadilo 6. miesto so ziskom 9 bodov za 2 víťazstvá, 3 re-
mízy a 7 prehier s celkovým skóre 10:28. V mužstve mladších 
žiakov došlo k zmene trénera, nakoľko v januári svoju činnosť z 
osobných dôvodov ukončil Denis Marton. Aj jemu patrí veľká 
vďaka za dlhoročnú prácu. Mužstvo trénovalo spolu so staršími 
žiakmi a dočasne bolo vedené Martinom Dvornákom. Od mája 
sa ich ujal Samuel Polakovič, ktorý bude pokračovať aj v ďalšej 
sezóne. Celkovo obsadili 3. miesto so ziskom 34 bodov za 11 ví-
ťazstiev, 1 remízu a 4 prehry so skóre 70:23. Najviac gólov dal 
Matej Kimlička – 12.  
Prípravka U 11 pod vedením Ota Hodulíka obsadila celkové 9. 
miesto so ziskom 12 bodov za 4 výhry a skóre 26:96. Najlepším 
strelcom sa s 10 gólmi stal Martin Dvornák ml. Prípravka U 9 
skončila na 5. mieste so ziskom 30 bodov za 10 víťazstiev a 8 
prehier s celkovým skóre 68:56.  Najviac, 26 gólov, dal Tomáš 
Denkoci. V novom ročníku ich opäť povedie Miroslav Bujalka. 
Do novej sezóny sme zatiaľ prihlásili štyri mládežnícke mužstvá. 
Tak ako sme avizovali, plánujeme obnoviť aj mužstvo dorastu. 
Je to ťažká cesta a dúfame, že sa nám to podarí. Futbal je kolek-
tívna hra a učí deti vyrastať v kolektíve, mať zodpovednosť, po-
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vinnosť, úctu a rešpekt k druhému. Vytvára kamarátstva a pria-
teľstvá, ktoré pretrvávajú po celý život. V dnešnej dobe je čoraz 
ťažšie dostať deti k pohybu. Televízie, počítače, mobily a herné 
konzoly dostávajú prednosť pred fyzickou činnosťou. Nene-
chajte deti sedieť doma, ale pridajte sa k nám. Ako každý rok, aj 

teraz organizujeme nábor detí do všetkých mládežníckych ka-
tegórií, ale nie je problém pridať sa kedykoľvek. Všetkým fanú-
šikom, priaznivcom, hráčom a rodičom detí ďakujeme za 
podporu a tešíme sa na novú sezónu 2022/2023, ktorá štartuje 
už prvý augustový víkend. Rada klubu TJ

Pašekov hospodársky dom grófovho hospodára Pašeka, zbú-
raný v roku 1980. V tejto kúrii po smrti Pašeka bývali rádové 
sestry pred asanovaním, potom ešte materská škôlka, lekár a 
miestnosti bývalého družstva JRD.

Notársky dom okolo roku 1914  s fasádou z tej doby s vysunu-
tým arkierom. Neskoršie ako obecný dom potom MNV dnes 
obecný úrad.

ARCHÍVNE FOTOGRAFIE

Ukončenie, posledný zápas sezóny mamičky vs. deti  
– kategória U 9

Ukončenie, posledný zápas sezóny mamičky vs. deti  
– kategória U 11
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