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Zber elektroodpadu 
V termíne od 18.10.2021 do 18.11.2021 
sa uskutoční zber elektroodpadu. Žia-
dame občanov, aby uvedený odpad pri-
niesli do dvora obecného úradu počas 
úradných hodín. 
Medzi elektronický odpad patria staré te-
levízory, rádiá, chladničky, mrazničky, mi-
krovlnky, práčky, vysávače, rýchlovarné 
kanvice, počítače, sporáky a podobne.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,  
Jeseň, pani bohatá, farbí lístie do zlata. Príchodom septembra sme sa definitívne roz-
lúčili s letom a jeho radovánkami. Škôlkari a školáci už „zarezávajú“ vo svojich škôlkach 
a školách. Ten posledný rok bol náročný ako pre žiakov, tak aj pre rodičov. Žiaci si museli 
zvyknúť na nový systém dištančnej výučby, ktorý nebol ideálny a dal poriadne zabrať 
nielen im. Taktiež mali čo robiť pedagógovia s podstatne náročnejšou prípravou na vy-
učovanie a aj záťaž na rodičov bola nadštandardná. Napriek zvýšením nárokom na prí-
pravu a realizáciu vyučovania nedosahuje táto forma výučby rovnakú kvalitu, ako keď 
sa deti učia novým veciam priamo v škole, v prítomnosti pedagóga, a hlavne svojich 
spolužiakov. Dúfajme, že situácia v tomto školskom roku umožní, aby deti trávili viac 
času v školských laviciach ako doma pred počítačom. Aby platilo staré známe deti sú 
naša budúcnosť, je potrebné myslieť na ich kvalitné vzdelanie a dobrú výchovu.  
S príchodom jesene zberáme úrodu z našich záhrad, plníme špajzy a komory zavára-
ninami a pochúťkami, ktoré nám záhrada dala.  
Prajem vám krásne sfarbenú jeseň a špajzu plnú dobrôt. Keď sa zima opýta, čo sme ro-
bili v lete, aby sme sa mali čím pochváliť. 

Jarmila Petrovičová 
starostka 

 
 

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM 
Október je vyhlásený za mesiac úcty k starším. Je to krásny jesenný mesiac, keď príroda 
hýri pestrými farbami. 
I vy, milí dedkovia a drahé babičky, prežívate svoju jeseň života. I táto má, môže mať, 
svoje krásy. Možno stačí aj po šesťdesiatke chodiť s otvorenými očami, vďačným 
srdcom a schopnosťou zratúvať dary požehnania, ktoré dostávame v každom období 
života. Učme sa rokmi dozrievať a tešiť sa z každého prežitého dňa. Bez úprimnej vďaky 
nie je ani pravej radosti a životnej spokojnosti. 
Veď si len spomeňte na čas pred dvadsiatimi rokmi. Brali sme štyri schody naraz a jednu 
tabletku. Teraz je to opačne. Každý je však taký starý, ako sa cíti vnútorne. Aby sme sa 
dlho cítili mladí, treba niečo robiť, nezostať nečinný a nerezignovať ani v tomto veku. 
Dozrievať a nezostarnúť je výsada, milosť a energia prekonávať v sile viery a nádeje i 
neľahké problémy života. Je to ťažké, ale možno ich prekonať živou nádejou, že pracu-
jeme pre ďalšie pokolenie, že na ľudskom živote záleží a stojí za to žiť. 
Každý rok v októbri sa stretávame v kultúrnom dome pri príležitosti mesiaca úcty k 
starším. Z dôvodu pandémie sa už druhý rok toto stretnutie nemôže uskutočniť, hoci 
sme sa všetci tešili.  Keďže to nie je možné osobne, aspoň takto vyslovujem Vám se-
niorom poďakovanie a želám  Vám dlhý a šťastný život.  
 

Jarmila Petrovičová 

Obnovený pomník padlým

www.horneoresany.sk

Rozlúčka s prázdninami Osadenie cykloturistického značenia

Separovaný zber:  
plasty, VKM (TetraPaky),  
plechovky a konzervy  
• Štvrtok, 28. október 2021 
• Štvrtok, 25. november 2021 /  
  aj papier z domácností 
• Štvrtok, 23. december 2021 
- 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. 
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INVESTIČNÉ AKCIE 
V spravodaji č.1-2/2021 som Vás informovala o investičných ak-
ciách v tomto roku. 
Musím skonštatovať, že nie vo všetkých výzvach sme boli 
úspešní. Neúspešní sme boli v podanej výzve na projekt kanali-
zácie v časti Niva. V štátnom rozpočte na uvedenú položku vo-
dovod a kanalizácia neboli vyčlenené finančné prostriedky. 
Keďže projekt je vypracovaný a stavebné povolenie je platné, 
opäť sa zapojíme do výzvy z fondov. Neuspeli sme ani s projek-
tom výsadba zelene a lavičiek na parkovisku pri kostole, ktorý 
sme podali na SAŽP Banská Bystrica. 
V prvých dňoch mesiaca október sme začali s rekonštrukciou au-
tobusovej zastávky na dolnom konci. Uvedený úsek je z dôvodu 
neobmedzenej cestnej premávky sťažený, preto prosím najmä 
občanov bývajúcich v uvedenej lokalite o trpezlivosť a toleranciu. 
Uvedená rekonštrukcia je financovaná MAS – Malokarpatské 
partnerstvo o. z.  na základe zmluvy o poskytnutí finančného prí-
spevku vo výške 55 702,21 EUR a obec sa bude spolupodieľať na 
financovaní projektu vo výške 5 %. Celková čiastka projektu činí 
58 633,91 EUR. 
Obec započala i s rozšírením verejného osvetlenia a miestneho 
rozhlasu v časti Niva na parc. č.1744/17 a 1477/9. Projektová do-
kumentácia rieši osadenie nových svietidiel a rozvod miestneho 
rozhlasu. Práce na uvedenej stavbe budú ukončené koncom me-
siaca október. Projekt je financovaný z vlastného rozpočtu. 
V niektorých častiach obce máme do dnešného dňa osadené 
staré svietidlá, ktoré sme začali vymieňať za nové a úspornejšie. 

Jarmila Petrovičová 
 
 

SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH  
A PAMIATKA ZOSNULÝCH 
Na Slovensku má úcta k mŕtvym, návšteva hrobov príbuzných v 
dňoch 1. a 2. novembra veľmi dávnu tradíciu, ktorá sa udržala 
dodnes. Nielen veriaci prichádzajú na cintoríny, aby zapálením 
sviečok či kahancov a položením kytíc a vencov k hrobom spo-
mínali na svojich zosnulých. Spomienkou na nich im vzdávame 
úctu za všetko, čo pre nás v živote vykonali a zároveň zostávajú 
v našom srdci žiť naďalej. 
Zároveň prosíme občanov, ktorí do dnešného dňa nemajú uzat-
vorenú zmluvu o hrobovom mieste, aby navštívili počas úrad-
ných hodín pracovníčku obecného úradu, ktorá s nimi uzatvorí 
zmluvu na ďalších 10 rokov. 

Jarmila Petrovičová 
 
 

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK SA ZAČAL  
A UVIDÍME, ČO NÁM PRINESIE... 
Po dvoch mesiacoch prázdnin a školskom roku, ktorý bol pre žia-
kov, rodičov i učiteľov veľmi náročný, sme začali opäť v škole 
všetci spolu, všetci prezenčne. Asi viac, ako po iných prázdninách 
dokážeme oceniť, že sme vo svojich triedach, so svojimi spolu-
žiakmi, že sa nevidíme len online. Do niektorých tried pribudli 
noví spolužiaci, niektorí žiaci majú nové triedne pani učiteľky a 
iným sa zasa zmenili triedy. 
Školský rok 2021/2022 začíname so 169 žiakmi v škole. Ma-
terskú školu navštevuje 60 detí. 
Spoločne s pani starostkou sme privítali 18 prváčikov, pre kto-
rých začína ozajstný život školáka, s úlohami, povinnosťami, kaž-

dodenným učením sa. Všetci boli veľmi hrdí na to, že sú v škole, 
i keď ešte celkom netušia, čo ich čaká. Možno videli doma star-
šieho súrodenca učiť sa, len pre nich je to po prvýkrát. Chvíľu po-
trvá, kým si zvyknú, ale na konci roka budú na seba pyšní, čo 
všetko sa naučili, čo všetko si dokážu sami prečítať. 
Náš pedagogický zbor sa rozrástol o dvoch nových kolegov, 
pána učiteľa Mgr. Patrika Pupana a pani vychovávateľku Bc. Ga-
brielu Hlivjakovú. Spoločne dúfame, že sa u nás rýchlo udomác-
nia a budú prínosom pre náš školský kolektív. 
Priestory školy sú pripravené, triedy vyzdobené, učitelia oddých-
nutí a tešiaci sa na svojich žiakov.  Držme si spoločne palce, aby 
bol tento rok lepší, ako ten predchádzajúci, aby sme ho celý strá-
vili v škole zdraví a v pohode. Kolegom a všetkým našim žiakov 
želám, aby sa nám spoločne v tomto školskom roku darilo čo naj-
lepšie, aby sme zvládli všetko, čo nás v škole čaká. 

Linda Rábarová, riaditeľka školy 
 
 

POKRAČUJEME V MODERNIZÁCII  
VEREJNÉHO OSVETLENIA 
Už v roku 2019 boli pri 
rozširovaní verejného 
osvetlenia na hornom 
záhumní a pri škole 
osadené LED svietidlá. 
V tomto trende pokra-
čujeme aj výmenou 
starých sodíkových 
lámp. V kamennej 
uličke a v hoštákoch 
bolo osadených osem 
moderných LED lámp. 
Návratnosť investície 
voči klasickej sodíkovej 
lampe je cca štyri roky. 
Úspora energie je 67%, 
pričom svietivosť je 
ešte lepšia. Lampy sú 
naprogramované tak, že uprostred noci sa automaticky prepnú 
na 50%-nú spotrebu energie s 75%-ným svetelným výkonom.  
Úspora sa očakáva nielen v nižšej spotrebe, ale aj v dlhšej život-
nosti a s tým spojenými nižšími nákladmi na údržbu. 
Nové svietidlá sú financované z rozpočtu obce. 

Marek Boháček 
 
 

REKONŠTRUKCIA ZASTÁVKY  
NA DOLNOM KONCI 
Autobusové zastávky – čakárne už dlhší čas čakajú na kom-
plexnú rekonštrukciu. Obnova sa spravidla týka nielen samot-
ného prístrešku, ale aj príjazdových plôch, súvisiacich chodníkov 
a priechodov pre chodcov. 
V roku 2015 bolo kompletne zrekonštruované autobusové 
nástupište pri potravinách a v roku 2016 na Majdane. 
V rámci Integrovaného regionálneho programu (IROP) zamera-
ného na miestny rozvoj bola MAS - Malokarpatským partner-
stvom vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
príspevku (IROP-CLLD-Q390-512-002), v ktorej bola obec 
úspešná a získala tak dotáciu na zákazku Rekonštrukcia zastávky 
na ceste II/205 v km 45,5 vľavo a osvetlenie a zvýraznenie priec-
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hodu pre chodcov vo výške 55 702,21 eur. Obec sa bude spolu-
podieľať na financovaní projektu vo výške 5 %. Celková náklady 
na rekonštrukciu sú v hodnote 58 633,91 eur.  

O rekonštrukcii 
Spevnenú plochu, ktorá aktuálne slúži ako zastávka, je nutné z 
hľadiska nevyhovujúceho technického stavu a riešenia komuni-
kácie rekonštruovať – vybudovať nástupnú hranu a prislúchajúci 
čakací priestor s chodníkom. Chodník bude doplnený o priechod 
pre chodcov a bezbariérovú úpravu spolu s osvetlením, čo si vy-
žiada úpravu chodníka aj na druhej strane komunikácie. Rov-
nako sa na druhej strane vyznačí nová zastávka. 
Projektová dokumentácia je v súlade s návrhom rekonštrukcie 
cesty II. triedy číslo 502 (TTSK – Modernizácia cesty II/502 Horné 
Orešany prieťah). 
V rámci prípravy na výstavbu bude nutné očistiť predmetné úze-
mie, vytýčiť inžinierske siete, vybúrať jestvujúci povrch, odstrániť 
kovovú konštrukciu zastávky a starých obrubníkov. 
Celková dĺžka úpravy je 58 m. Šírka budovaného nástupištia vo 
forme vyvýšeného chodníka je 1,5 m. Navrhovaná šírka chod-
níka v mieste prechodu je 3 m. 
Na konci zastávky bude vybudovaný nový bezbariérový prechod 
so slepeckou úpravou, ktorá bude taktiež na chodníku v rámci 
zastávky. Prístrešok bude rovnakého typu ako už na zrekonštruo-
vaných zástavkách v obci. Bude osadený na ploche z dlažby v 
rozmeroch 5,0 x 2,5 m. Marek Boháček 

 

OBNOVENÝ POMNÍK PADLÝM  
POČAS DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY 
Pomník pripomínajúci vojnové udalosti v rokoch 1939 až 1945 
bol počas leta obnovený. V septembri bola osadená aj zreštauro-
vaná pamätaná tabuľa k oslobodeniu obce, ktorá bola odhalená 
prvýkrát v roku 1946 na výročie oslobodenia Horných Orešian. 
Obec bola úspešná v žiadosti o dotáciu a Úrad vlády SR tak posky-
tol na obnovu pomníka pred obecným úradom sumu 3100 eur. 

Marek Boháček 

 

ROZLÚČKA S PRÁZDNINAMI 
Tento rok taktiež nebol priaznivý pre organizovanie verejných 
podujatí pre vás občanov z dôvodu prísnych pandemických 
opatrení. Nesmierne nás to mrzí, lebo sme nemohli byť s vami – 
občanmi na bohatej škále akcií. Postupné uvoľňovanie nastalo 
až koncom jari a začiatkom leta. Komisia kultúry a športu uspo-
riadala začiatkom letných prázdnin brainstorming (poradu) a 
vzniklo z toho nové podujatie pre tých najmenších pod názvom 
Rozlúčka s prázdninami. Konalo sa v areáli TJ Iskra a z dôvodu 
dovoleniek členov komisie a predpokladu konania futbalových 

zápasov počas víkendov nám zostal dátum 1. september 2021 
(streda). Bol to posledný prázdninový deň, keďže deti nastupo-
vali do škôl 2. septembra. Rozlúčka s prázdninami v pravý čas. 
S dodržaním všetkých hygienických opatrení sme si na akcii pre 
naše deti pripravili viacero, prevažne športových disciplín. Mali 
sme vytvorené stanovištia zamerané na presnú mušku, koordi-
náciu, silu, ale i sústredenie sa. Nechýbali hasiči, ktorí si pripravili 
viacero atrakcií, lukostrelci, pri ktorých si ratolesti trénovali kon-
centráciu a presnosť. Celým programom nás sprevádzali rozpráv-
kové postavičky – Mickey Mouse, myška Minnie, Mimoň a 
Marshall z Labkovej patroly. Akciu atraktívnou hudbou spestro-
val DJ. Deti boli za svoju snahu a absolvovanie všetkých povin-
ných stanovíšť odmenené jazdou na koni, skákacími hradmi, 
darčekovými predmetmi a menšími sladkosťami. Hoci boli niek-
toré stanovištia trochu náročnejšie, na tvárach detí sa zračil 
úsmev a radosť z toho, že opäť venujú svoj voľný čas zdokona-
ľovaniu fyzickej kondície a nesedia pri počítači alebo tablete. 

Úsmev sme tiež vyčarili na tvárach mnohých rodičov. Radosť vás 
všetkých nás nesmierne teší.  
Z dôvodu neskoršieho zistenia presného termínu konania fut-
balového zápasu v deň našej akcie sme boli trošku časovo ohra-
ničení. Verím však, že aj krátšie popoludnie bolo osviežením a 
spestrením uprostred všetkých pandemických informácií. 
Na záver by som sa chcel samozrejme poďakovať všetkým čle-
nom KKaŠ, členom TJ Iskra Horné Orešany, DHZ Horné Orešany, 
skupinám na stanovištiach a iným dobrovoľníkom, ktorí sa spo-
lupodieľali na organizácii tohto podujatia a vytvorili v obci opäť 
nádherné a na atrakcie bohaté popoludnie.  

Michal Straška, komisia kultúry a športu 
 

ČINNOSŤ NAŠEJ ORGANIZÁCIE  
NEZANIKLA 
Pandémia – postrach nášho zdravia a vôbec akejkoľvek činnosti 
– priniesla pre nás dôchodcov čas stíšenia i obavy o naše zdravie. 
Činnosť našej organizácie za rok 2020 až do polovice roku 2021 
sa stíšila, takmer zanikla. Preto sme sa to snažili po uvoľnení v 
našej krajine čo najrýchlejšie napraviť. Zorganizovali sme turis-
tickú vychádzku na Majdán, na ktorej sme sa stretli v počte 38 
členov. Pri občerstvení a pohostení sme sa tešili z účasti nás všet-
kých. Bolo čo rozprávať aj zdôveriť sa, ako sme prežívali temné 
obdobie pandémie.  
V letných mesiacoch sme využili ponuku Kataríny Pagáčovej z 
kultúrnej komisie a zúčastnili sme sa na zájazde do Dunajskej 
Stredy, na termálne kúpalisko. Kúpanie sme zopakovali i druhý-
krát s podporou Chemolaku. Myslím, že každý člen, ktorý sa zú-
častnil na týchto podujatiach si to dokonale užil. V závere leta 
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sme zorganizovali púť na horu But-
kov v počte 33 členov. Bol to nád-
herný zážitok. Na hore Butkov pre 
nás osobne celebroval omšu 
miestny kňaz. Po nej sa nám priho-
voril riaditeľ cementárne Ladce, 
ktorý nám porozprával o výstavbe 
a histórii tohto krásneho miesta. 
Úžasné bolo, že sa títo skvelí ľudia 
venovali iba nám, dôchodcom z 
Horných Orešian. Krásne vybudo-
vané zastavenia, prekrásna socha 
Panny Márie, najväčšia v strednej 
Európe. Výhľady z tohto miesta na 
naše krásne Slovensko boli dojí-
mavé. Po omši sme si dopriali chutný obed v blízkom motoreste. 
Cestou domov sme sa zastavili v Trenčianskych Tepliciach a užili 
sme si krásny deň pri kávičke. Nedá mi nepripomenúť, že zorga-
nizovanie takéhoto zájazdu je náročné. Zabezpečiť ochranné 
rúška, občerstvenie, obed, autobus, účastníkov, ktorých počet sa 
neustále mení. Rozmyslia si to a nakoniec nejdú. (Kvôli pohodl-
nosti?) Akí úžasní boli dvaja muži, ktorí nás vítali omšou a histó-
riou tohto miesta. Obetovali čas pre ľudí, ktorých nikdy nevideli.  
Po hodoch sme usporiadali posedenie v miestnej reštaurácii U 
Koritára. Zúčastnilo sa na ňom 61 členov. Po dobrom obede, zá-
kusku a kávičke bolo o čom rozprávať. Radosť bola pozerať na 
všetky usmiate tváre. Toto posedenie sme zorganizovali ako vý-
ročnú schôdzu, ktorú sme kvôli pandémii nemohli urobiť. Ná-
kaza covidom opäť stúpa a je pravdepodobné, že akcie až do 
uvoľnenia nebudú. Všetkým prajeme veľa zdravia a ďakujeme za 
účasť na jednotlivých podujatiach.  

Výbor jednoty dôchodcov 
 
 

CYKLOTURISTICKÉ ZNAČENIE 
V septembri bolo osadené cykloturistické značenie trasy, ktorá 
vedie v koridore plánovanej regionálnej cyklotrasy s názvom Vi-
nohradnícka cyklocesta – vetva Boleráz. Táto má v budúcnosti 
spájať krajské mesto Trnava s pohorím Malé Karpaty.  
Nová cyklotrasa v dĺžke 3,2 km je predĺžením trasy 8219, ktorá ak-
tuálne vedie z Majdanu ponad Vodnú nádrž Horné Orešany a končí 
sa napojením na Malokarpatskú vínnu cyklocestu neďaleko kostola. 
Predĺžením cyklotrasy sa prepojili Horné a Dolné Orešany – ukon-
čenie cyklotrasy je pri potoku Parná na už v minulosti vyznačnej 
cykloturistickej trase 8214 Košolná – Dolné Orešany – Boleráz. 

Slovenský cykloklub Bicyglo Trnava  
 

PROJEKT RECYKLO - KOŠE NA SEPAROVANÝ 
ODPAD A CYKLOSTOJANY PRE VŠETKÝCH 
Snahou projektu reCyklo je ako zlepšiť možnosti a dostupnosť 
separovania, tak aj „učiť“ vhadzovať odpad do správnej nádoby. 
Umiestnili sme preto koše na triedený odpad na miestach s väč-
ším výskytom ľudí: pri autobusovej zástavke – v blízkosti obcho-

dov, pri pošte, teda v tesnom kontakte trhoviska a v areáli TJ pri 
detskom ihrisku. 
Ďalšou časťou projektu reCyklo bola podpora cyklodopravy. 
Umiestnením stojanov na bicykle na exponované miesta, ako 
napríklad pri pošte, cintoríne, obchodoch, či ihrisku, tiež moti-
vujeme občanov k zdravšiemu životnému štýlu. V súlade s 
usmerňujúcimi dokumentmi Svetovej zdravotníckej organizácie 
sa odporúča minimálne 60 minút fyzickej aktivity denne v prí-

pade detí a mladých ľudí a minimálne 30 minút v prípade do-
spelých a seniorov. V neposlednom rade si budeme môcť bicykel 
zamknúť, čím sa zabráni prípadnej krádeži. 
Celý projekt v hodnote 1700 € sa nám podarilo realizovať s finanč-
nou podporou nadácie Henkel a 2% z vašich daní. Ďakujeme! 

Marek Boháček, OZ Lomoz 

HISTORICKÉ FOTO 

EVIDENCIA OBYVATEĽOV  
OD 1.7. – 30. 09. 2021:  
Prihlásených:          13 občanov Odhlásených:         10 
Zomrelých:               4 Narodené deti:        1
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