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Separovaný zber plastov, 

tetrapakov, VKM

·   Štvrtok, 

·   Štvrtok, 31. október 2019

·   Štvrtok, 28. november 2019

·   Štvrtok, 26. december 2019

Vrecia je potrebné zviazať a vyložiť 
pred domy do 6.00 hod. v deň ich 
vývozu.

3. október 2019
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/FidliCanti
Posedenie Mesiac úcty k starším/KKaŠ
Lampiónový sprievod / KKaŠ
Detská betónovačka / BETONÁRI
Hornoor. betónovačka / BETONÁRI
Vianočný punč a Orechové pocheraje
/Lomoz o.z./FidliCanti
Novoročná kapustnica
Výstup na Slepý vrch / KKaŠ

Mobilný odber krvi / SČK MO HO
Orešanský rínek ľudovej muziky

Kalendár podujatí

Pokračovanie na strane 2

Cesta k vodníkovi FidliCanti - Orešanský rínek

skončil sa čas letných dovoleniek, čas horúcich letných dní a opäť sa k nám pomaly, 
ale isto blíži jesenné počasie. Náš obecný časopis Hornoorešan opäť prichádza k vám, 
aby vám priniesol informácie o tom, čo je v našej obci nové. V každom čísle sa vám 
snažíme sprostredkovať všetko, čo sa udialo jednak v obci, ale aj v jednotlivých 
spoločenských organizáciách, v škole, kultúre, športe a iných aktivitách. Všetky tieto 
informácie dostávate vďaka aktívnym prispievateľom, bez ktorých by sme Horno-
orešan nevedeli dať dokopy, a za to im veľmi pekne ďakujem.
Prichádza obdobie, kedy žiaci a pedagógovia opätovne nastupujú do ďalšieho 
desaťmesačného kolobehu, ktorý nazývame školský rok. V období, kedy žiaci začínajú 
zbierať známky za svoje získané vedomosti, naši záhradkári intenzívne ukončujú zber 
úrody zo svojich záhrad, polí a vinohradov po celoročnej námahe a tŕpnutí, či opäť 
nepozbiera príroda ich úrodu skôr. 

INVESTIČNÉ AKCIE V OBCI
V mesiaci august sme v m. č. Majdánske opravili 
vodovodné potrubie s dĺžkou cca 235 m, ktoré 
bolo hrdzavé a boli na ňom úniky vody. Prvýkrát 
sme únik vody spozorovali v zime a touto opravou 
chceme predísť podobným situáciám a zabrániť 
tak škodám. 

Ďalšou investičnou akciou je vybudovanie Parku 
pri potoku Parná – na Lázni, kde práve prebiehajú 
terénne úpravy, výsadba listnatých stromov, 
ihličnatých kríkov, ktoré bude doplnené trvalkami 
a trávami. Cez trávnatú plochu bude prechádzať chodník  s osvetlením a lavičkami.

Obec v mesiaci júl obdržala 
rozhodnutie Ministerstva 
životného prostredia Sloven-
skej republiky o poskytnutí 
podpory formou dotácie 
z Environmentálneho fondu 
vo výške 117942 Eur s pod-
mienkou poskytnutia pod-
pory formou dotácie a okrem 
iného preukázanie, že žiadateľ 
– obec má na financovanie 
účelu dotácie (projektu) 
zabezpečených najmenej 5% 
nákladov z iných zdrojov,
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teda sumu vo výške 6207,48 Eur.  Dotácia je poskytnutá na 
projekt Obecný úrad Horné Orešany – Zateplenie obvo-
dového a strešného plášťa Činnosť L: Zvyšovanie energetickej 
účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.  
Zhotoviteľom uvedenej stavby je CS, s.r.o. Strojárenská 5487, 
Trnava s rozpočtom 194 844,96 Eur. Ďalšie financovanie 
projektu je realizované z vlastných prostriedkov obce vo 
výške 78-tisíc Eur (predpokladaný nárast výnosu z dane, daň 
zo stavieb, cestná doprava a rekonštrukcia). S prostriedkami na 
obnovu obecného úradu sa počítalo vo výhľadovom rozpočte 
obce na roky 2020 a 2021. Budova prejde kompletnou rekon-
štrukciou. Tá sa nebude týkať len vonkajšieho opláštenia, 
strechy a fasády. Obvodové steny budú zateplené kamennou 
vlnou, stropy budú izolované minerálnou vlnou a podlahy 
čadičovou minerálnou izoláciou.
Rekonštrukciou a zefektívnením prejde aj kúrenie. Namonto-
vané bude tepelné čerpadlo a podlahové kúrenie. Vstupná 
chodba bude mať nové okná a dvere, presklené steny a 
zaizolovaný strop. Rekonštrukciou prejdú aj vnútorné 
priestory. Izolácie proti vode a vlhkosti, omietky a maľovanie, 
podlahové kúrenie a keramické podlahy. V priestoroch obec-
ného úradu po celkovej rekonštrukcii, podrezaní muriva, ktoré 
bolo v havarijnom stave, a vložení vodorovnej izolácie, vsta-
vaní štítu, výmene okien a po ďalších krokoch vznikne nová 
miestnosť, ktorá bude slúžiť ako menšia zasadačka, rokovacia 
alebo svadobná miestnosť.
Vonkajšie spevnené plochy a dažďová kanalizácia tiež prejdú 
obnovou.

Vážení spoluobčania, pozývam vás na všetky podujatia, ktoré 
v obci do konca roka budú pripravené, pretože bez divákov 
strácajú zmysel aj čaro.
VÝVOZ DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU
Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že zriadil 
zberné miesto na zber drobného stavebného odpadu, ktoré je 
umiestnené v areáli spoločnosti AGROLET.
Zberné miesto je v prevádzke od 7. septembra a bude  zabez-
pečené a kontrolované pracovníkmi obecného úradu.
Otvorené bude každú prvú sobotu v mesiaci od 9. 00 hod. do  
13. 00 hod. V prípade nepriaznivého počasia bude zberné 
miesto zatvorené. Prosíme občanov, aby drobný stavebný 
odpad vozili na zberné miesto len počas prevádzkových 
hodín. V ostatných dňoch bude zberné miesto uzamknuté. 
Upozorňujeme občanov, že vstup na zberné miesto je cez 
dolné záhumnie smerom k topoľom a cez most k areálu 
bývalého JRD. Obecný úrad upozorňuje občanov, že vývoz 
drobného stavebného odpadu je spoplatnený v zmysle 
platného VZN č. 5/2015, a to nasledovne:
Sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov 
bez obsahu škodlivín sa určuje vo výške 0,020 €, ktoré treba 
uhradiť  do pokladne obecného úradu.

Jarmila Petrovičová, starostka obce

Vážení čitatelia Hornoorešana, po prázdninovom oddychu sme 
tu opäť pre vás s informáciami z našej kuchyne. Komisia kultúry 
a športu (KkaŠ) začiatkom leta, na Sviatok sv. Cyrila a Metoda, 
organizovala pre deti a ich rodičov ďalšiu zaujímavú akciu - 
Cestu k vodníkovi. Tento ročník sme zaznamenali rekordný 
záujem o toto podujatie. Počas registrácie pri KD bol takmer 
problém so zaparkovaním. K vysokej účasti prispelo isto 
slnečné počasie, ako stvorené na prechádzku. Trasa so 
súťažnými stanovišťami pokračovala od spomínaného KD cez 
Golnog smerom k priehrade, kde čakal na všetkých účastníkov 
živý vodník, tentoraz aj s kamarátkou žabou, s nachystanými 
sladkými odmenami. Na stanovištiach boli k dispozícii skúsení 
organizátori, ktorí mali všetko do detailov vopred pripravené. 
Súťažilo sa v rôznych kategóriách – vedomostných, športových, 
informatívnych. Tento rok sme zaradili na trasu pre súťažiacich 
aj úsek s členmi Klubu vojenskej histórie Trnavská posádka OZ. 
Deti s rodičmi sa tak mohli detailnejšie dozvedieť o funkciách 
tohto klubu. Všetkých na trase sprevádzali štyria maskoti – štyri 
rozprávkové postavičky, ktoré účastníkov zabavili správnym 
spôsobom. 
Pri vodníkovi sme pre deti pripravili tradičné maľovanie na tvár. 
Aj tu bol veľký záujem o toto umenie premeniť sa na zvyšok dňa 
napríklad na motýlika, kvietok či mačičku.   
Ukončenie celej akcie bolo v Bowling moteli s nachystaným 
malým občerstvením. Pre všetkých tu čakalo finálne 
vystúpenie šaša Jara, ktorý akciu ukončil k spokojnosti 
všetkých. Záverom by som sa chcel poďakovať obecnému 
úradu, členom kultúrnej komisie, poslancom, podnikateľom, 
žiakom ZŠ a ďalším dobrovoľníkom, ktorí akýmkoľvek spôso-
bom podporili jednu z významných akcií v Horných Orešanoch. 
Všetkým vrelá vďaka.  
Zakončil by som to ešte malou pozvánkou. Najbližšie sa 
môžeme vidieť na posedení pri príležitosti mesiaca úcty 
k starším, ktoré sa bude konať v pondelok 21. októbra. 

za KKaŠ Ing. Michal Straška

Z komisie kultúry a športu

foto: Marek Boháček
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Čas oddychu a dovoleniek sa skončil, žiaci zasa zasadli do 
školských lavíc, museli si zvykať na nové školské povinnosti, 
skoré vstávanie, písanie domácich úloh, pravidelnú prípravu 
na každý ďalší školský deň. Nie všetci sa s nadšením vrátili do 
školy, ale verím, že sa nájdu aj takí, ktorým už bolo doma dlho. 
Na konci dlhých dvojmesačných prázdnin začnú deťom 
chýbať ich spolužiaci i kamaráti z iných tried.
Učitelia majú tiež právo na oddych, a preto dovolenkujú, ale 
aby sa nový školský rok mohol úspešne začať, musia sa vrátiť 
do školy skôr ako žiaci, pripravujú si svoje triedy, robia násten-
ky, chystajú si pomôcky i pedagogickú dokumentáciu.
Tento školský rok máme okrem jazykovej učebne a multi-
funkčnej učebne i nové laboratórium, ktoré slúži na výučbu 
biológie, chémie a fyziky. Vďaka rodičom a prostredníctvom 
rady rodičov sme mali možnosť zakúpiť do jazykovej učebne 
novú interaktívnu tabuľu.
Ďalšou zmenou je evidencia dochádzky žiakov pomocou 
čipov, žiak sa pípne po príchode do školy, keď si preberie obed 
v školskej jedálni i pri odchode zo školy, rodič tak bude mať 
prehľad o každodennej školskej dochádzke svojho dieťaťa.
Tiež sa nám rozšírili rady našich zamestnancov. Triednou 
učiteľkou tretiakov je Mgr. Helena Hamerlíková s aprobáciou 
dejepis/technika, triednou učiteľkou ôsmakov je Mgr. Mária 
Štibraná s aprobáciou matematika/ informatika a zatiaľ 
netriednou pani učiteľkou je Mgr. Alexandra Adamcová 
s aprobáciou slovenský jazyk/ anglický jazyk.
Do škôlky prišla nová pani učiteľka Dominika Doková, nová 
pani upratovačka Ingrid Burdíková a do školskej jedálne pani 
kuchárka Lívia Hájičková.
Chcela by som touto cestou zaželať novým zamestnancom 
veľa síl a chuti pri  plnení si pracovných povinností a nám 
všetkým úspešný šk. rok 2019/2020.

PaedDr. Linda Rábarová,
riaditeľka školy

Škola sa opäť hlási o slovo...

V sobotu 21. septembra obsadili lúku pod zámkom v Smole-
niciach hasiči z celého okresu Trnava. Nie, nič tam nehorelo a 
ani sa neudiala žiadna živelná pohroma. To si prišli kolektívy 
mladých hasičov zmerať sily v  jesennom kole hry PLAMEŇ 
v brannom preteku. Počasie im prialo, bolo pekne slnečno. 
Nálada bola výborná. Tento rok nechýbali ani mladí hasiči – 
Bobríci z Horných Orešian, ktorí sa na takejto súťaži zúčastnili 
po prvýkrát a odniesli si, okrem skvelých zážitkov, aj diplom za 
5. miesto v tomto preteku. Tak nech sa mladým hasičom 
Bobríkom ďalej darí nielen v spoznávaní práce hasičov, ale aj 
v hasičskom športe.

Inštruktori mladých hasičov a výbor DHZ Horné Orešany

Mladí hasiči súťažili
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Hádam nie je v Horných Orešanoch nik, kto by nepoznal 
naklonenú barokovú sochu sv. Floriána (patróna hasičov a 
ochrancu pred búrkou), ktorá stojí na rohu križovatky pri tzv. 
mléčarni.
Vždy, keď som šiel okolo, napadlo mi, ako dlho ešte bude socha 
odolávať gravitácii. Našťastie, už nemusí. Obecné zastupiteľ-
stvo na svojom riadnom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 24. 
júna, schválilo Uznesenie č. 39/4.OZ/2019, ktorým vyčlenilo na 
rekonštrukciu sochy 6 800 Eur. Treba podotknúť, že socha i 
pozemok sú vo vlastníctve obce.
Vďaka tomu bola začiatkom mesiaca júl zo svojho miesta 
odborne demontovaná autorizovaným reštaurátorom 
Mgr. art. Petrom Gregvorekom. Pri demontáži reštaurátor so 
svojím tímom zistili, že pod súčasnou úrovňou terénu sa 
nachádza kamenný schod, ktorý sochu lemoval a pôvodne bol 
nad úrovňou terénu. 
Následnou analýzou bolo zistené, že ide o pôvodný schod a 
naopak, kamenné stĺpiky umiestené okolo sochy sú 
nepôvodné (dodatočne osadené do betónového lôžka). 
Reštaurátor preto po konzultáciách s Krajským pamiatkovým 
úradom v Trnave odporučil vrátiť soche pôvodný barokový 
vzhľad, t.j.  vyzdvihnúť ju nad úroveň terénu aj so schodom a 
vynechať stĺpiky.
Verím, že zrekonštruovaná socha do podoby spred viac než 
200 rokov bude pozitívne vnímaná obyvateľmi obce, a že si aj 
takýmto spôsobom dôstojne pripomenieme 210. výročie jej 
osadenia, ktoré pripadá na rok 2020. 
Možno by v tejto súvislosti bolo zaujímavé urobiť archívny 
výskum a zistiť dôvod, ktorý viedol Jozefa Kondrlu k jej 
osadeniu v roku 1810. 
Na záver si dovolím vysloviť želanie, že to nie je prvá a ani 
posledná obdobná investícia (ďalším na muške je barokový 
kríž na cintoríne)  a že sa podarí v najbližších rokoch zachrániť 
a obnoviť všetky historické pamiatky, ktoré v obci máme. 

Mgr. Jakub Slobodník, člen komisie pre pamätihodnosti

Socha sv. Floriána z Lorchu

V mesiaci marec bola vyhlásená výzva pre obce TTSK, do ktorej 
sa zapojila i naša obec. V máji nám bolo oznámené, že dotácia 
z Trnavskej župy pre rok 2019 určená na realizáciu projektu 
„Deň pre naše zdravie – seniori a ťažko zdravotne postihnutý na 
výlete“ bola schválená vo výške 742,- € a následne uzatvorená 
zmluva o poskytnutí účelovej dotácie. Obecný úrad na základe 
tejto zmluvy o poskytnutí účelovej dotácie z Trnavského 
samosprávneho kraja zrealizoval projekt pre našich seniorov 
dňa 12. augusta 2019 a to výlet do Veľkého Medera, kde seniori 
využili relaxačné bazény, pozitívne účinky termálnej vody a 
pobyt v prírode. 
Touto cestou by sme chceli poďakovať za schválenú dotáciu 
TTSK a zúčastneným seniorom JDS MO v Horných  Orešanoch  
za pozitívne využitie tohto projektu a utuženie kolektívu 
našich seniorov. 

Jarmila Petrovičová, starostka obce

Projekt TTSK

„Deň pre naše zdravie – seniori a ťažko
zdravotne  postihnutý na výlete“
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Archívne fotografie

20.12.1957, Dom Janka Masaroviča - bol grófskym hájnikom lesov, Na fotke jeho kozičky 
a pes Luxo, archív Rudolf Lisický

oberačka hrozna JRD Horné Orešany, archív p. Pavel Púchly

prof. Jozef Hlavatý, vdp. farár z r.1956,
archív Pavel Púchly

r. 1957 zľava Rudolf Greguš, Rudolf Lisický, Ľudovít Denkócy, Jozef Denkócy, 
Jaroslav Mesíček, Viliam Waltman, archív Rudolf Lisický

r. 1956, Rozália Lisická a syn Rudolf, S kočárom  
Anna Hajtmánková, rod. Gregušová (Špincínová)
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„Orešanské pesnyčky v nárečí“
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Pozvánka
Opäť si dovoľujeme pozvať všetkých priaznivcov folklóru a 
veselosti na tradičný jesenný Rínek ľudovej muziky. Tento rok 
sa spolu vyberieme po okolitých dedinách s hosťami, bez 
ktorých si Rínek nemožno predstaviť – s Brezinkou, s Krupanmi, 
Čerešenkou a samozrejme so Zárubami. Skalní návštevníci už 
vedia, že sa môžu tešiť na hudobno-tanečné vystúpenie, 
skvelé jedlo, chutné vínko, na tanečnú školičku a prekvapenie 
večera. No a Beťárov s tanečníkmi zo súboru Vtáčnik z Prievi-
dze privítame ako špeciálneho hosťa. Na stretnutie sa tešia 
členovia OZ FIDLICANTI a CĽH FidliCanti. 

Andrea Gregušová, FidliCanti

V treťom štvrťroku sa do našej obce prihlásili:

Januščák Šimon

Mrázová Marcela

Cisárová Monika

Cisárová Dominika

Cisár Mathias

Pisarovič Michal, Ing. 

Pisarovičová Paulína

Pisarovič Ondrej

Sirákiová Silvia 

7 občanov sa z našej obce odhlásilo

Narodili sa:

Rehák Nikolaj

Nitrayová Agáta

Zomreli:

Hudec Jozef

Manželstvo uzavreli:

Marek Sudin a JUDr. Monika Sasková

Ing. Marek Korytár PhD. a Ivana Rakúsová

Mário Vavro a Ing. Monika Moravčíková

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, 
že v termíne od 11. 10. 2019 do 15. 10. 2019

budú v našej obci  rozmiestnené 
veľkokapacitné kontajnery na zber objemového 

komunálneho odpadu.

Kontajnery budú rozmiestnené nasledovne:

· na Hornom záhumní 
· pri telefónnej ústredni
· na parkovisku pri kostole
· na Rajčianke pri DREVOXE
· pri hasičskej zbrojnici
· v m. č. Majdánske na námestí

zárubne, dvere, rozobratý nábytok, staré okná, nádoby, 
plechové rúry, podlahové krytiny, guma, molitán, matrace, 
periny, sanita a pod.

 
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.

Žiadame občanov o spoluprácu a dodržanie čistoty okolo 
kontajnerov!

Do kontajnera patrí: 

Upozorňujeme občanov, aby do kontajnerov nedávali:
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