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Po teplom a slnečnom období prišla jeseň a vy v teple domova opäť držíte v rukách 
náš obecný štvrťročník Hornoorešan. Všetci, ktorí sa podieľajú na jeho príprave, a tiež 
autori článkov sú radi, že majú priazeň občanov Horných Orešian, ale aj rodákov 
roztrúsených doslova po celom svete. 
Číslo štyri má pre samosprávu veľmi zaujímavý význam. Okrem toho, že symbolizuje 
štyri ročné obdobia či štyri svetové strany, sú štyri roky aj obdobím starostovského a 
poslaneckého mandátu. Obdobie štyroch rokov našej práce bude čoskoro dovŕšené 
komunálnymi voľbami. Prvé obdobie môjho starostovského mandátu sa blíži k svoj-
mu záveru. Voľby sú priestor na bilancovanie toho, čo sa mne ako starostke nepoda-
rilo zrealizovať za štyri roky z volebného programu, ktorým som oslovila Vás voličov, 
prípadne aj nevoličov. 
V období od vydania druhého čísla Hornoorešana sa v našej obci odohralo zopár 
krásnych kultúrnych podujatí a podarilo sa nám dokončiť prístavbu materskej školy 
pre pätnásť detí. Táto prístavba nebola vôbec jednoduchá, nakoľko sme museli 
stavbu dokončiť a skolaudovať na otvorení školského roka 2018/2019. Spoločnými 
silami sme to spolu s novozvolenou pani riaditeľkou ZŠ s MŠ Mgr. Lindou Rábarovou 
a riaditeľkou MŠ Soňou Zimmermannovou, ako aj celým pedagogickým i nepedago-
gickým zborom, zvládli, za čo im patrí veľké poďakovanie. V letných mesiacoch sme 
opravili priekopu v časti Nová domovina betónovými kockami, a tým zabezpečili 
rýchly prietok vody pri veľkých dažďoch. Projektovo zabezpečujeme zameriavacie 
práce na výstavbu chodníkov na Rajčianke a verejné priestranstvo na Lázni. Mesiac 
október, ktorý tu máme, je mesiacom úcty k starším, a tak sa 22. 10. stretneme s oby-
vateľmi našej obce, ktorí dosiahli 62 rokov, na spoločnom posedení v kultúrnom 
dome. Verím, že si pamätníci pospomínajú na krásne roky mladosti a zabavia sa pri 
kultúrnom programe. 
Vážení čitatelia, je mojou povinnosťou poďakovať všetkým poslancom OZ za ich 
spoločné úsilie hľadania správnych rozhodnutí a riešení. Ďakujem za prácu v pros-
pech nás všetkých. Milí spoluobčania, veľmi ma mrzí, keď sa dopočujem, že niekto 
hovorí, že sa v našej obci nič nerobí. Hovorí to však iba ten, kto sa vôbec nezaujíma 
o dianie v obci a nečíta obecné noviny. Ak si niekto myslí, že by vedel robiť veci oveľa 
lepšie ako sa robia, alebo cíti potrebu zmeny a chce spolurozhodovať o veciach 
obecných, mal v týchto dňoch možnosť využiť svoje zákonom dané práva a uchádzať 
sa o post starostu alebo poslanca OZ. Zoznam kandidátov nájdete na našej webovej 
stránke a v našich obecných novinách. Kandidátov už poznáte, aby ste popremýšľali, a 
hlavne sa v pokoji rozhodli, komu dáte svoj hlas. Vyzývam Vás k tomu, aby sa 
neopakovala situácia predvolebnej jesene spred štyroch rokov, kedy sa po dedine 
rozsievali pamflety neprajníkov proti tým, ktorí majú vážny záujem o budovanie našej 
obce. Neverte klebetám a neovereným informáciám, senzáciám a hlavne nesplne-
ným sľubom. Nebuďte tými, čo šíria klebety a reči urážajúce jednotlivých kandidátov 
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Hornoorešanský rínek / FidliCanti
6. Detská betónovačka
Mobilný odber krvi / SČK
Komunálne voľby
Katarínska diskotéka
Obecná zabíjačka / DHZ
Vianočná akadémia / ZŠ a MŠ
10. Hornoorešanská betónovačka
Vianočný punč / LOMOZ o.z.
Svätoštefanská ľudová svätá 
omša / FidliCanti
Štefanská diskotéka
Vianočná kapustnica / OcÚ
Výstup na slepý vrch

Kalendár podujatí
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Vážení spoluobčania, milí čitatelia! 

a ich rodiny. Preto Vás znovu vyzývam k vzájomnej úcte, nielen 
voči kandidátom, ale aj medzi sebou ako občanmi tejto obce. 
Diskutujte, ale neurážajte! 
V uplynulých dňoch boli do každej domácnosti doručené  
Oznámenia o čase a mieste konania volieb. Termín konania 
komunálnych volieb je 10. novembra 2018. Volebné miest-
nosti budú otvorené od 7.00 – 22.00 hod. Nezabudnite si so 
sebou zobrať občiansky preukaz. Požiadavku na prenosnú 
urnu môžete nahlásiť na obecnom úrade.

                                                                                                                                             
Jarmila Petrovičová, starostka obce

Obec Horné Orešany uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona 
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do 
obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných 
obvodov:    Volebný obvod č. 1

2)Poradové číslo, meno, priezvisko,  titul, vek, zamestnanie, 
3)názov politickej strany  

1. Lucia Belavá, 40 rokov, poštová doručovateľka, Smer-
sociálna demokracia, Slovenská národná strana

2.    Jozef Blažo, 42 rokov, analytik procesov, 
Kresťanskodemo-kratické hnutie

3.    Marek Boháček, Ing., 33 rokov, SZČO, nezávislý kandidát
4.    Miroslav Bujalka, Bc., 34 rokov, vedúci oddelenia technic-

kej správy, Smer-sociálna demokracia, Slovenská národná 
strana

5.    Jana Bujalková, Bc., 38 rokov,  produkčná manažérka, 
Smer-sociálna demokracia, Slovenská národná strana

6.    Ingrid Drozdová, 50 rokov, výrobná pracovníčka, Smer-
sociálna demokracia, Slovenská národná strana

7.    Branislav Galo, Ing., 45 rokov, výkonný riaditeľ, nezávislý 
kandidát

8.    Oto Hodulík, Ing., 32 rokov, obchodný manažér, Spolu-
občianska demokracia

9.    Martin Korch, Mgr., 53 rokov, policajný dôstojník vo  
výslužbe, nezávislý kandidát

10. Juraj Krajčovič, 43 rokov, živnostník, Smer-sociálna  
demokracia, Slovenská národná strana

11. Mária Lamošová, Ing., 51rokov, učiteľ odborných 
predmetov, Kresťanskodemokratické hnutie 

12. Štefan Lisický, 66 rokov, dôchodca, nezávislý kandidát
13. Ľuboš Obúlaný, 55 rokov, chemik-laborant, Smer-sociálna 

demokracia, Slovenská národná strana
14. Róbert Ochaba, doc. PhDr., PhD., 44 rokov, vysokoškolský 

pedagóg, hlavný radca, nezávislý kandidát
15. Martin Ostrovský, Mgr., 31 rokov, ortopedický technik, 

Smer-sociálna demokracia, Slovenská národná strana
16. Jakub Slobodník, Mgr., 42 rokov, odborný referent, 

Kresťanskodemokratické hnutie

17. Michal Straška, Ing., 38 rokov, slobodný umelec, 
Kresťanskodemokratické hnutie

18. Štefan Szrsen, 39 rokov, obchodný reprezentant, 
nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH 
KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce Horné Orešany

Obec Horné Orešany uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona 
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby 
starostu obce:

1. Ivan Chovan, JUDr., 47 rokov, prijímací technik STK, 
nezávislý kandidát 

2. Štefan Lisický, 66 rokov, dôchodca, nezávislý kandidát

3. Jarmila Petrovičová, 59 rokov, starostka, nezávislá 
kandidátka  

ZOZNAM
ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného  zastupiteľstva v Horných Orešanoch

A OPÄŤ V ŠKOLE!

Vyučovanie v školách je už v plnom prúde, i keď niektorým sa 
ťažšie zvykalo na školské povinnosti. Prázdninové ničnero-
benie je veľmi nákazlivé, ale aj prázdniny majú svoj koniec a my 
všetci sme sa vrátili do priestorov školy s novými zážitkami, 
skúsenosťami, s chuťou zasa sa naučiť niečo nové, a hlavne sme 
sa stretli so spolužiakmi, s ktorými sme počas  letných prázdnin 
neboli.
Žiaci oddychovali, a práve to je ten čas, kedy v škole treba 
poopravovať, povymieňať, vymaľovať a dokúpiť všetko, čo 
treba. Počas týchto prázdnin sa maľovali triedy, v ktorých boli 
steny špinavé a poškodené. Do každej triedy sa na steny 
namontoval drevený obklad, ktorý chráni pred odieraním 
lavicami alebo stoličkami. V dvoch triedach bola vymenená 
podlaha a tiež opravené žalúzie. Ako škola sme začali so 
separovaním odpadu. Na každej chodbe v budove školy sú 
rozmiestnené sady eko košov. Aby sme rozvíjali a podporovali 
čítanie u detí, na hlavnej chodbe je zriadená knižnica, do ktorej 
nám v nemalej miere prispeli aj rodičia. Deti majú možnosť si
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knihy kedykoľvek zobrať, čítať si počas prestávok, alebo si aj 
knihu požičať domov. Samozrejme, po prečítaní ju treba vrátiť, 
aby si ju mohol vziať aj druhý spolužiak.
V školskom roku 2018/2019 nám nastúpilo do prvého ročníka 
13 prvákov. Pri otvorení školského roka im ich starší spolužiaci 
druháci darovali malý darček spolu s povzbudivými slovami, 
aby sa im lepšie zvládal ich prvý školský rok. 
Aj v tomto školskom roku prišlo k zmenám v pedagogickom 
kolektíve ZŠ i MŠ. Pani Mgr. Zuzana Mruškovičová postúpila na 
miesto zástupkyne školy. Triednou učiteľkou v prvom ročníku 
sa stala PaedDr. Lenka Vymazalová, na druhom stupni je 
novou pani učiteľkou Mgr. Andrea Pavliaková s aprobáciou 
matema-tika – fyzika a vrátila sa k nám Mgr. Jana Vlachovičová, 
ktorá je triednou učiteľkou štvrtákov. Novými pani učiteľkami 
v mater-skej škole sú Mgr. Monika Jandová a Bc. Michaela 
Dobšovičová. Chcela by som touto cestou zaželať novým 
pedagógom veľa síl v ich náročnej práci a nám všetkým 
bezproblémové zvládnutie nového šk. roka 2018/2019.

PaedDr. Linda Rábarová, riaditeľka školy

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.

DOŽINKY

Oberačka 1961, Archív Anna Horvátohová

Zuzana Sameková

Nakrúcanie filmu - Veľká noc a veľký deň, 1972, archív F. Hájičková

HORNÉ OREŠANY 1980
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Vážení športoví priatelia,
V poslednom čísle sme hodnotili predchádzajúcu sezónu a 
ani sme sa nenazdali, už sme v plnom prúde v novej. Počas 
letnej prestávky sme sa sústredili na situáciu okolo V. ligy 
západ, v ktorej pôsobí naše A mužstvo, nakoľko v minulom 
ročníku mala iba šesť účastníkov a hralo sa štvorkolovo. 
Riadiacim futbalovým zväzom sa podarilo súťaž rozšíriť na 13 
mužstiev, a tak opäť nabrala na kvalite. 
Po ôsmych kolách sa A mužstvo nachádza na 10. mieste so 
ziskom 8 bodov za dve víťazstvá s Moravským Svätým Jánom 
3:0 a vo Voderadoch 1:0, remízu v Holíči a v Špačinciach 1:1 a 
štyri prehry s Radimovom, Veľkými Kostoľanmi, Mokrým 
Hájom a Hornou Krupou.  Do tímu dobre zapadol navrátilec 
Matej Meško, ktorý je so šiestimi gólmi najlepším strelcom. 
V septembri sa k nám pridal ďalší z odchovancov Peter Bačík.  
Dňom 30. 9. ukončil na vlastnú žiadosť pôsobenie na poste 
trénera a člena klubu Radovan Kollár. Za jeho prácu sa mu 
chceme touto formou poďakovať a zaželať veľa ďalších, nielen 
futbalových úspechov.

Nie je to všetko k nášmu A mužstvu. Tento rok sme, ako 
mužstvo pôsobiace v krajskej futbalovej súťaži, využili mož-
nosť prihlásiť sa do SLOVNAFT Cupu – Slovenského pohára. 
Do jubilejného 50. ročníka pohárovej súťaže sa prihlásilo 
rekordných 236 tímov z celého Slovenska. Prvé kolo bolo na 
programe 29. júla 2018. Žreb nám prisúdil susednú dedinu 
Boleráz, ktorá pôsobí v IV. lige severo-západ. Po výbornom 
výkone našich chalanov a víťazstve 2:1 po góloch Mateja 
Meška a Martina Mekkého sme sa tešili z postupu do 2. kola. Už 
pred samotným zápasom sme vedeli, že ak postúpime, tak 
privítame fortunaligistu ŠK Slovan Bratislava. Bolo o čo hrať a 
bojovať. Deň 65. výročia začiatku SNP, teda 29. august 2018, sa 
stal sviatkom aj pre futbal v Horných Orešanoch. 
Prvýkrát v histórii klubu, sme hostili ŠK Slovan Bratislava, 
obhajcu prvenstva v Slovnaft Cupe z ročníka 2017/2018. Na 
tento zápas sme sa nesmierne tešili a patrične pripravovali. Na 
štadión si našlo cestu viac než 1300 divákov. Naši chalani mali 
možnosť zmerať si sily s tými najlepšími. V zápase, ktorý sme 
prehrali 0:2, sa nemajú za čo hanbiť. Každý z nich nechal na 
ihrisku maximum. Po celý zápas boli rovnocenným súperom a 
neodchádzali z ihriska so zvesenými hlavami. Po zápase ešte 
nikto netušil, čo sa udeje za „zeleným stolom“ športovo-
technickej komisie Slovenského futbalového zväzu. Z dôvodu 

Bavíme sa futbalom
neoprávneného štartu hráča Slovanu Marina Ljubičića bol 
zápas následne kontumovaný výsledkom 3:0 pre našu Iskru, a 
tak sme sa opäť tešili z postupu. Nastal mediálny boom, každý 
zrazu vedel, kde sú Horné Orešany a že sa tam hrá aj futbal. Na 
ihrisko sa chodili fotiť skupinky ľudí, vraj aby mali pamiatku na 
to, kde vypadol Slovan Bratislava. Sociálne siete boli plné 
rôznych vtipných videí a článkov. 

V súboji Erik Babirát 

Z rúk vedúceho mužstva ŠK Slovan Bratislava Jána Švehlíka, 
preberá pamätný dres starostka obce Jarmila Petrovičová 

a prezident TJ Miroslav Bujalka.

V 3. kole sme tak narazili opäť na štvrtoligistu, tentokrát MFK 
Vrbové. Po sľubnom úvode, keď sme sa ujali vedenia 1:0 gólom 
Mateja Meška, prišla sprcha od hostí a v 33 minúte sme 
prehrávali už 1:3. Vtedy si mnohí povedali, že už je po Slovnaft 
Cupe, ale naši chalani nie. Ešte do polčasu si Vrbové strelilo 
vlastný gól, a tak sa do šatní išlo so skóre 2:3. V druhom dejstve 
akoby nastúpilo iné domáce mužstvo, ale nie a nie streliť ten 
vyrovnávací gól. Mnohé šance zostali nepremenené. V 60. 
minúte už to neplatilo a zásluhou Andreja Mekkého sme 
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vyrovnali na 3:3. Nebolo to všetko. V 79. minúte dlhým lobom 
prekvapil hosťujúceho brankára Jakub Hodulík, a bolo 4:3. 
Následne hostia zatlačili, ale chalani im už nedovolili, aby 
vyrovnali. Naopak, v 88. minúte dal svoj druhý gól v zápase 
Jakub Hodulík. Na zápase bol prítomní Stano Staško, známi 
z televíznych obrazoviek, ktorý pre neobjektívny športový 
portál Tak Určitee zhodnotil zápas slovami: „Orešany otočili 
zápas ako pohár dobrého orešanského vína“. V šatni zavládla 
radosť z postupu medzi 32 najlepších tímov na Slovensku. 
4 kolo bolo nutné losovať. S očakávaním, koho nám žreb dá do 
cesty sme napäto sledovali losovanie. Do tohto kola boli nasa-
dené už iba mužstvá Fortuna ligy. Ako mnohí viete, tak po 
žrebe znovu privítame fortunaligistu, tentokrát to bude FK 
Senica. Dúfame, že eufória zo Slovnaft Cupu bude pokračovať. 

Dosť bolo nášho A mužstva, treba sa venovať aj mládeži. Naši 
dorastenci, pôsobiaci v V. lige U 19 západ, majú za sebou 9 kôl. 
Nachádzajú sa na 8. mieste so ziskom 8 bodov za víťazstvo 6:2 
na pôde Mokrého Hája a 5:0 s Družstevníkom Rybky, remízou s 
Naftou Gbely a Družstevníkom Unín. Prehry utŕžilo od Rohova, 
trnavskej Kopánky a Slávie, Zelenča a tiež susedných 
Smoleníc. Veľkou posilou je návrat odchovanca Filipa 
Weisenpachera, ktorý v doterajšom priebehu nastrieľal 9 
gólov. V pätách mu je Peter Bako s ôsmimi. Mužstvo je pod 
trénerskou taktovkou Daniela Blaža.
Naši žiaci, ktorí trénujú pod vedením Patrika Zelenáka, sa po 
šiestich kolách nachádzajú na 3. mieste so ziskom 10 bodov za 
víťazstvá proti Dolnej Krupej 8:3, Križovanom 14:1, v Bresto-
vanoch 1:13, remíze s Voderadmi 1:1 a prehre s Kátlovcami a 
Dechticami. Najlepším strelcom je Samuel Hurek, ktorý na-
strieľal už 16 gólov. 
Najmenší prípravkári sa cez leto rozrástli. V súčasnosti aktívne 
trénuje 31 detí vo veku od 6 do 12 rokov. Pod dohľadom 

V letnom období sme organizovali dve brigády na ihrisku. 
Prvou bola obnova trávnika hlavnej hracej plochy, pričom 
najväčšia vďaka patrí Pavlovi Vavrovi a jeho synovi, ktorí nám 
pomohli s technikou. 
Tou druhou bolo natieranie zábradlia okolo hlavnej hracej 
plochy, kde najväčšia zásluha patrí rodičom prípravkárov, ale 
nielen im, aj všetkým ostatným zúčastneným. 
Tešíme sa na vašu priazeň aj naďalej. 

Rada klubu TJ 

trénera Denisa Martona a asistenta Miroslava Bujalku už okúsili 
aj prvé víťazstvá s Dechticami 6:0 a v Dolnej Krupej 
v pomere 2:0, a tak sa po piatich kolách nachádzajú na 7. mieste. 
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V treťom štvrťroku sa do našej obce prihlásili: 

2 občania sa z našej obce odhlásili

Narodili sa:

Zomreli:

Drahomíra Moskwová

Radoslav Šimko

Alexandra Šimková

Diana Šimková

Patrik Chrvala

Nikola Chrvalová

Mariana Chrvalová

Patrícia Hodulíková

Marta Dérová

Monika Školeková

Bibiana Repová

Veronika Krupanská

Radovan Hirner

Emma Rogelová

Martin Hodulík

Timea Popluhárová

Amália Štofejová

Ján Horváth

Mária Polakovičová

Mária Gregušová

Ivan Zimmerman

Jozef Maštalír

Juraj Cisár

Jozef Chrvala

Ladislav Cvanciger

Stanislav Polák

Hornoorešan 3/2018Evidencia obyvateľov

Ing. M. Novák, CSc., J.Petrovičová

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

„Orešanské pesnyčky v nárečí“

Jubilanti

50 rokov

60 rokov

Zlatka Blahutová, Mgr.

Ingrid Drozdová

Peter Hájiček

Alena Škreková

Ján Barkoci

Margita Bujalková

Mária Demová

Ľudmila Kolajová

Irena Krajčovičová

Viliam Kubek

František Kútny

Jozef Očkay

Róbert Rímeš

Anna Strašková

Beata Žáková, Mgr.

70 rokov

 

80 rokov

Rudolf Greguš

Filoména Hájičková

Vladimír Kosák

Mária Bendová

Melánia Kosáková

90 rokov

Justína Rábarová
Dobrovoľný hasičský zbor 
v Horných Orešanoch vás pozýva 
na tradičné prasacie hody, ktoré sa 
budú konať dňa 24. 11. 2018,
t. j. v sobotu, od 10. 00 hod. 
v kultúrnom dome.
Príďte ochutnať domáce zabíjač-
kové špeciality a posedieť si 
s priateľmi pri poháriku a živej 
hudbe.

POZVÁNKA

Horné Orešany, foto Miloš Chňapek
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