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• 18. 12. 2022, Vianočný punč s koláčmi 
od FidliCantov / Lomoz o.z., FidliCanti

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA 
Leto je nenávratne za nami, to si uvedomujeme a vieme všetci. Prišla jeseň a s ňou ra-
dosti, ale aj starosti. Záhradkári zbierajú plody svojej celoročnej práce. Školáci a škôlkari 
nastúpili po prázdninách do svojich škôl medzi svojich, ale aj nových kamarátov.  
Štyri roky volebného obdobia sa chýlia ku koncu. Už onedlho voliči opäť pristúpia k 
volebným urnám, aby vyjadrili svoj názor. Dôveru vložia do rúk starostu a poslancov, o 
ktorých si myslia, že v nasledujúcom volebnom období budú čo najlepšie zastupovať 
ich záujmy. Voľby sú dňom, kedy volení zástupcovia dostanú spätnú väzbu o tom, ako 
v uplynulom období boli voliči s ich prácou spokojní. Niektorí svoj mandát obhája, iní 
nie. Kto bude najbližšie štyri roky zodpovedný za fungovanie obce, o tom rozhodnú 
voliči 29.októbra. 
Štyri  roky volebného obdobia sa pomaly končia, a tak je čas poohliadnuť sa za tým, 
čo sa mi podarilo spolu s poslancami Obecného zastupiteľstva pre zlepšenie kvality ži-
vota našej obce urobiť. 
Počas štyroch rokov obec investovala do rôznych menších aj významnejších projektov. 
Financie išli nielen na výstavbu či rekonštrukcie, ale aj na spríjemnenie kultúrneho a 
spoločenského života občanov. Niektoré investície sa realizovali z obecnej kasy, iné sa 
podarilo uskutočniť vďaka dotáciám. 
Investičné akcie mnohí berú ako samozrejmosť, ale je za tým veľa práce. Za to by som 
chcela poďakovať pracovníkom obecného úradu a vyzdvihnúť ich prácu. Vidím za tým 
veľa ochoty častokrát pracovať aj nad rámec svojich povinností. Musím im poďakovať 
aj za promntné a profesionálne vybavovanie stránok a rýchle a operatívne riešenie pro-
blémov. 
Štyri roky spoločnej práce priniesli mnoho dobrého. Vždy sme sa snažili nájsť to naj-
lepšie spoločné riešenie, prispieť k dobrej veci a nesklamať našich voličov.  
Investičné akcie, ktoré sa nám podarili zrealizovať za 4 roky: 
Detské ihrisko v areáli ZŠ s MŠ, kamery v obci, zateplenie obvodového a strešného 
plášťa obecného úradu, rekonštrukcia interiéru obecného úradu, výsadba dvora na 
obecnom úrade, chodník k pomníku, zabezpečili sme kompostéry do všetkých rodín 
v počte 670 ks,  zateplenie hasičskej zbrojnice, rekonštrukcia interiéru a oplotenie. V 
miestnej časti Majdánske sme opravili vodovod o dĺžke cca 235 m a riešili sme i hava-
rijné situácie  na prameni Žľab a Romanov kút. V letnom období sme mali nedostatok 
vody v prameni Romanov kút, ktorý sme museli viac krát zásobovať pitnou vodou. 
Veľký problém sme mali  s vysporiadaním cesty do m.č. Majdánske. Ministerstvo do-
pravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií v roku 2020 
nám uvedenú cestu zaradilo do cestnej siete v okrese Trnava a následne sa uskutočnili 
rokovania s Trnavským samosprávnym krajom na prevzatie a odkúpenie pozemkov 
pod cestou. V roku 2022 nám Okresný úrad, katastrálny odbor zaslal rozhodnutie o pre-
vzatí uvedenej cesty do vlastníctva TTSK, ktorú i spravujú. 
Ďalšou investíciou bolo vybudovanie a výsadba parku pri potoku Parná. V roku 2019  
sme zriadili zberné miesto na zber drobného stavebného odpadu a haluzoviny. Ďalšou 
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Cesta k vodníkovi O.Z. Betonári - stolný tenis

Harmonogram separovaného  
zberu 2022: plasty, plechovky  
a konzervy, VKM (TetraPaky) 
Vývoz je vždy vo štvrtok. 
• 27. október  
• 24. november / aj papier z domácností 
• 22. december  
- 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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investíciou bolo vypracovanie projektovej dokumentácie na 
chodník v časti Rajčanka, ktorá je toho času rozpracovaná. Veľ-
kým problémom tohto projektu je doriešenie odvádzanie daž-
ďovej vody, ktorá je v riešení  projektanta. Vypracovali sme 
projekty na zastávku na Lázni, s chodníkom a nasvietenie pre-
chodov pre chodcov, kde je vypracované i stavebné povolenie. 
Pripravené sú projekty  na opravu cesty na Novej domovine, vý-
stavba vodovodu v lokalite NIVY II na ulici Nivy, zateplenie ob-
vodového a strešného plášťa kultúrneho domu, Wifi pre Teba. 
Vybudovali sme kanalizáciu na ulici Stará cesta, verejné osvetle-
nie a rozhlas na ulici Nivy . Z environmentálneho fondu nám bola 
poskytnutá dotácia z Programu obnovy dediny na projekt pre-
dajné stánky a výsadba pred KD. Zrekonštruovali sme sochu sv. 
Floriána, ktorá je umiestnená na Hlavnej ulici.  V roku 2021 nám 
bola poskytnutá dotácia na rekonštrukciu Barokového kríža, 
ktorý je umiestnený na cintoríne.  Finančné prostriedky boli po-
skytnuté i našej TJ Iskra, kde sme zrekonštruovali  prvú časť 
kabín. Zabezpečili sme výmenu verejného osvetlenia na ulici 
Hoštáky a Golnog. V roku 2021 sme miestnu komunikáciu Gol-
nog zrekonštruovali.  Toho času máme rozpracovaný územný 
plán obce, ktorý je v štádiu schválenia  už s novovozvolenými 
poslancami. V roku 2020 sme sa rozhodli zriadiť v obci pouličný 
systém. Bola to veľmi náročná práca  nielen pre poslancov ale aj 
pre zamestnancov obecného úradu. V roku 2022 boli osadené 
informačné tabule s názvami ulíc a následne zabezpečenie 
orientačných čísiel. Preto by som prosila občanov, ktorí si túto 
povinnosť nesplnili, aby si prišli vyzdvihnúť tieto orientačné čísla. 
V tomto roku sme zabezpečili i výmenu jódových profylaktík, 
preto by som prosila občanov, ktorí si túto povinnosť nesplnili, 
aby si prišli vyzdvihnúť aj jódové tabletky pre celú rodinu. V roku 
2019 bolo na obecnom zastupiteľstve odsúhlasené vysporiada-
nie cesty na ulici Dolné záhumnie. Je to veľmi náročná práca, 
ktorá nie je ešte ukončená. Boli sme nútení obnovovať dedičské 
konania u viacerých vlastníkoch a týmto sa nám vysporiadanie 
predlžuje. Toho času je cesta vysporiadaná na 50%. Teraz máme 
vypracovaný ďalší geometrický plán a treba oboznámiť vlastní-
kov nehnuteľnosti a predložiť na OZ na schválenie. Podieľali sme 
sa aj na kultúrnych akciách, ktoré si vyžadujú ľudskú ruku.  My-
slím si, že ich nebolo málo ako sú pochovávanie basy, 1.máj, 
druhú májovú nedeľu sme si pripomenuli sviatok matiek, MDD, 
Vodník, lampiónový sprievod, úctu k starším, kapustnica, výstup 
na Slepý vrch. 
Počas pandémie viackrát zasadal krízový štáb. Na stretnutiach 
sme počas 2 rokov riešili prípravy na testovanie a  zabezpečovali 
činnosť a chod MOM-jek. Členom štábu by som chcela poďako-
vať za ich prácu, ochotu a obetavosť pri riešení vzniknutej krízo-
vej situácie a členom testovacej komisie taktiež patrí veľká vďaka. 
Za všetko čo sa nám podarilo urobiť, patrí vďaka poslancom 
obecného zastupiteľstva, ďakujem Vám za spoluprácu a trpezli-
vosť, poďakovať chcem všetkým, ktorí urobili niečo pre obec. Ďa-
kujem našim hasičom za pomoc v ťažkých chvíľach pri 
havarijných situáciách, všetkým, ktorí svoj voľný čas venujú 
deťom – výchove budúcich členov Dobrovoľného hasičského 
zboru, ale aj budúcim športovcom, ktorí reprezentujú našu obec. 
Ďakujem Fidlicantom, ktorí udržujú tradície, záhradkárom, viná-
rom, BK Viktória, poľovníkom, Lomoz, o.z. a všetkým, ktorí sa po-
dieľali na spoločenskom živote obce, za spoluprácu ďakujem 
pánovi prof. ThDr. Stanislavovi Vojtkovi, PhD., dekanovi,  pred-
sedkyni   Jednoty dôchodcov MO v Horných Orešanoch a Čer-
veného kríža, riaditeľke ZŠ s MŠ, nakoniec ďakujem tým, s 
ktorými som za posledné štyri roky prežila možno viac času ako 
s mojou rodinou – zamestnancom obecného úradu, ktorí zod-

povedne zabezpečovali riadny chod obecného úradu. Ak som 
niekomu zabudla poďakovať, nebolo to úmyselne.  
O chvíľu budeme mať nové vedenie obce, ktorému dajú občania 
vo voľbách dôveru a ktorému želám veľa úspechov.  

 
Jarmila Petrovičová 

starostka obce 
 

A JE TU NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK... 
Školský rok  2022/2023 sa už prihlásil o slovo. Začali sme ho tra-
dične svätou omšou a slávnostným otvorením v kultúrnom 
dome. Ako prvých sme privítali našich prváčikov, pre ktorých sa 
tento rok stal prelomovým. Stávajú sa školákmi, súčasťou našej 
školskej rodiny. Prajeme im veľa úspechov a radosti z každého 
dňa, ktorý strávia v  škole.  Verím, že ich rodičia budú spokojní a 
my učitelia hrdí, akých máme skvelých prvákov. Aj do vyšších 
ročníkov našej školy nastúpili noví žiaci. Dúfame, že si u nás 
rýchlo zvyknú a bude sa im tu páčiť. Náš pedagogický zbor sa 
taktiež rozrástol o nové posily – pani učiteľku Mgr. Dominiku 
Hrmovú s aprobáciou biológia – chémia, špeciálnu pedagogičku  
PaedDr. Ľubicu Vidličkovú, vychovávateľku Mgr. Miroslavu No-
vákovú a asistentku učiteľa Bc. Renátu Oharkovú. Do materskej 
školy nastúpila pani učiteľka Janka Slezáková.  
Uplynuli dva mesiace letných prázdnin. Veríme, že boli plné pek-
ných zážitkov. Mali sme možnosť načerpať nové sily a sme pri-
pravení plniť úlohy, ktoré nový školský rok prinesie. Škola nie je 
len vzdelávanie, učebné osnovy a plány. Dobrá škola je živý or-
ganizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzá-
jomný rešpekt, ale i uvedomenie si povinností. 
Aj našich deviatakov čaká náročný školský rok. Je pred nimi dô-
ležitá úloha vybrať si školu, v ktorej strávia ďalšie štyri roky, a 
ktorá ich pripraví na ich budúce povolanie. Čaká ich testovanie. 
Je len na nich, koľko sa  príprave naň budú venovať, koľko majú 
zodpovednosti voči sebe, svojim rodičom, škole. Držíme im vo 
všetkom palce. 
Tak, ako každý rok, aj teraz sa tešíme na spoluprácu s obcou, 
združením rodičov, radou školy a inými spoločenskými organi-
záciami.  
Prajeme nám všetkým zdravý, pohodový a úspešný školský rok. 
Našim žiakom menej vymeškaných hodín a len tie najlepšie 
známky, za ktorými budú bohaté vedomosti. 

Linda Rábarová 
riaditeľka školy  

 

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 pred-
pisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu 
obce Horné Orešany: 
 
1. Pavol Bíly, 45 r., podnikateľ, nezávislý kandidát 
2. Marek Boháček, Ing., 37 r., SZČO, nezávislý kandidát 
3. Martin Hodulík, Mgr., 51 r., podnikateľ, Obyčajní ľudia a nezá-
vislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola 
4. Ivan Chovan, 51 r., vodič autobusovej dopravy, nezávislý kandidát 
5. Martin Matys, Ing., 59 r., lesný inžinier, Kresťanskodemokra-
tické hnutie 
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ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH  
KANDIDÁTOV 
pre voľby do Obecného zastupiteľstva v obci Horné Orešany 
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 pred-
pisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obec-
ného zastupiteľstva: 
1. Pavol Bíly, 45 r., podnikateľ, nezávislý kandidát 
2. Jozef Blažo, 46 r., analytik výrobných procesov a produktov, 
Kresťanskodemokratické hnutie 
3. Marek Boháček, Ing., 37 r., SZČO, nezávislý kandidát 
4. Miroslav Bujalka, Bc., 38 r., štátny zamestnanec, Obyčajní 
ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), 
zmena zdola 
5. Gabriel Cisár, 53 r., podnikateľ, Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola 
6. Martin Cisár, 43 r., podnikateľ, Kresťanskodemokratické hnutie 
7. Martin Hodulík,  Mgr., 51 r., podnikateľ, Obyčajní ľudia a ne-
závislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena 
zdola 
8. Juraj Krajčovič,  47 r., konateľ firmy, nezávislý kandidát 
9. Mária Lamošová, Ing. 55 r., učiteľka odborných predmetov, 
Kresťanskodemokratické hnutie 
10. Štefan Lisický,  70 r., dôchodca, nezávislý kandidát 
11. Martin Matys, Ing.,  59 r., lesný inžinier, Kresťanskodemo-
kratické hnutie 
12. Martin Ostrovský, Mgr. 35 r., ortopedický technik, Slo-
venská národná strana 
13. Norbert Papranec, Ing. 50 r., obchodný manažér, nezávislý 
kandidát 
14. Natália Sasková, 23 r., študentka, nezávislý kandidát 
15. Jakub Slobodník, Mgr., 46 r., zamestnanec verejnej správy, 
Kresťanskodemokratické hnutie 
16. Štefan Szrsen, 43 r., obchodný reprezentant, nezávislý kan-
didát 
17. Marcela Šúbertová, JUDr., 55 r., zamestnankyňa verejnej 
správy, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kres-
ťanská únia (kú), zmena zdola 

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH  
KANDIDÁTOV 
pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja 
Trnavský samosprávny kraj uverejňuje zoznam zaregistrovaných 
kandidátov pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho 
kraja. 
1. Martin Beluský, Ing., PhD., 35 r., poslanec národnej rady, 
Piešťany, Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko 
2. József Berényi, Mgr., 55 r., podpredseda samosprávneho 
kraja, Dolné Saliby, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Re-
giók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny 
3. Zdenko Čambal, PhDr., PhD., 60 r., primátor, Holíč, Slovenská 
národná strana, SMER – sociálna demokracia 
4. Martin Červenka, Ing., 38 r., starosta, Ratkovce, nezávislý kandidát 
5. Roland Hakszer, 50 r., poslanec mestského zastupiteľstva, vi-
ceprezident národného športového zväzu, Dunajská Streda, ne-
závislý kandidát 
6. Roman Chudý, Mgr., 53 r., advokát, Piešťany, ŽIVOT – národná 
strana 

7. Zdenko Rosina, 52 r., podnikateľ, Trnava, NÁRODNÁ KOALÍ-
CIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 
8. Ivan Stanovič, Mgr., 61 r., súkromný podnikateľ, Malženice, 
Hnutie Občan Národ Spravodlivosť 
9. Veronika Temňáková, Ing., Mgr., 33 r., podnikateľka, Galanta, 
REPUBLIKA 
10. Jozef Viskupič, Mgr., 46 r., predseda samosprávneho kraja, 
Trnava, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, 
Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA; Sloboda a Solidarita; Kres-
ťanskodemokratické hnutie; SPOLU - občianska demokracia; 
ŠANCA; ODS - Občianski demokrati Slovenska; ZA ĽUDÍ; SME RO-
DINA; Občianska konzervatívna strana; Demokratická strana; Ma-
gyar Fórum – Maďarské fórum 
  
 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH  
KANDIDÁTOV 
pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho 
kraja podľa volebných obvodov 
Trnavský samosprávny kraj uverejňuje zoznam zaregistrovaných 
kandidátov pre voľby poslancov Trnavského samosprávneho 
kraja: Volebný obvod č. 7 
1. Iveta Bakičová, RNDr., Ing., 63 r., riaditeľka strednej školy, 
Trnava, nezávislá kandidátka 
2. Daniela Balážová, Ing., PhD., 62 r., dôchodkyňa, Suchá nad 
Parnou, Hlas - sociálna demokracia 
3. Peter Bartovič, JUDr., 53 r., starosta, Opoj, Starostovia a ne-
závislí kandidáti 
4. Mária Benová, PhDr., 46 r., asistentka poslanca národnej rady, 
Trnava, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kres-
ťanská únia (kú), zmena zdola, Sloboda a solidarita, Kresťansko-
demokratické hnutie, Spolu - občianska demokracia, Šanca, Ods 
- občianski demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska 
konzervatívna strana 
5. Natália Blahová, Mgr., 48 r., sociálna poradkyňa, Zavar, De-
mokratická strana 
6. Alan Bočkay, Ing., 45 r., špecialista informačných technológii, 
Trnava, nezávislý kandidát 
7. Kristína Bolemanová, Ing., PhD., 35 r., odborníčka na eu-
rópsku a zahraničnú politiku, Trnava, Progresívne Slovensko 
8. Zuzana Bošnáková, JUDr., Bc., 36 r., riaditeľka vysokoškol-
ského internátu, Trnava, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 
(oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sloboda a soli-
darita, Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu - občianska de-
mokracia, Šanca, Ods - občianski demokrati Slovenska, Za ľudí, 
Sme rodina, Občianska konzervatívna strana 
9. Kashif Butt, Ing., 53 r., obchodný zástupca, Trnava, Starosto-
via a nezávislí kandidáti 
10. Ivan Dobrovodský, Ing., 58 r., starosta obce, Vlčkovce, ne-
závislý kandidát 
11. Ján Drobný, 42 r., živnostník, Trstín, Kotlebovci - ľudová 
strana naše Slovensko 
12. Magdaléna Eliášová, Mgr., 40 r., riaditeľka školy, Trnava, ne-
závislá kandidátka 
13. Jana Fridrichová, MUDr., 56 r., lekárka, Trnava, Starostovia 
a nezávislí kandidáti 
14. Anita Gajarská, Ing., 47 r., starostka, Voderady, Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena 
zdola, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu 
- občianska demokracia, Šanca, Ods - občianski demokrati Slo-
venska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana 
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15. Marián Galbavý, Mgr., Ing., 50 r., advokát, Trnava, nezávislý 
kandidát 
16. Martin Glončák, Ing., 46 r., starosta, Suchá nad Parnou, Oby-
čajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), 
zmena zdola, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, 
Spolu - občianska demokracia, Šanca, Ods - občianski demokrati 
Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana 
17. Žaneta Gogolová, Mgr., Ing., 46 r., starostka obce, Šúrovce, 
nezávislá kandidátka 
18. Marta Gubrická, PaedDr., 63 r., pedagogička, Trnava, Hlas - 
sociálna demokracia 
19. Jana Guldanová, Ing., 60 r., správkyňa registratúry, Trnava, 
Hnutie občan národ spravodlivosť 
20. Martin Halaksa, PhDr., PhD., 48 r., starosta, Košolná, Hlas - 
sociálna demokracia 
21. Peter Hambálek, 40 r., technický inžinier, Trnava, Smer - so-
ciálna demokracia 
22. Martin Hanák, 47 r., podnikateľ, Trnava, Hlas - sociálna de-
mokracia 
23. Juraj Horváth, 39 r., strojár, Cífer, Slovenská národná strana 
24. Radovan Horváth, 44 r., podnikateľ, Ružindol, Progresívne 
Slovensko 
25. Ľubica Horváthová, Mgr., 37 r., administrátorka projektov, 
Trnava, nezávislá kandidátka 
26. Stanislav Hric, Mgr., 39 r., riaditeľ materskej školy, Trnava, 
nezávislý kandidát 
27. Ján Hrubý, Mgr., 35 r., manažér, Trnava, Hlas - sociálna de-
mokracia 
28. Eva Huttová, RNDr., 59 r., vedúca odboru metodiky, Križo-
vany nad Dudváhom, Progresívne Slovensko 
29. Radovan Hynek, 47 r., zámočník, Trnava, Republika 
30. Peter Chmela, Ing., 50 r., riaditeľ regionálnej televízie, pro-
ducent, Trnava, nezávislý kandidát 
31. Ján Jobb, Ing., 59 r., environmentálny a športový manažér, 
Trnava, Starostovia a nezávislí kandidáti 
32. Eva Kalkan, Bc., 41 r., manažérka, podnikateľka, Biely Kostol, 
Progresívne Slovensko 
33. Katarína Karolová, PhDr., PhD., 42 r., riaditeľka, Trnava, Hlas 
- sociálna demokracia 
34. Viliam Kochajda, 32 r., operátor vo výrobe, Hrnčiarovce nad 
Parnou, Smer - sociálna demokracia 
35. Ľuboš Kollár, Mgr., 35 r., obchodný riaditeľ, Trnava, nezávislý 
kandidát 
36. Martin Kováč, Mgr., et Mgr., PhD., 31 r., programový ma-
nažér kultúrno-komunitného centra a starokatolícky kňaz, 
Trnava, Progresívne Slovensko 
37. Jozef Kozoň, 67 r., občiansky aktivista, Bohdanovce nad 
Trnavou, nezávislý kandidát 
38. Marcel Krajčo, Bc., 34 r., projektový manažér, poslanec mest-
ského zastupiteľstva, Trnava, nezávislý kandidát 
39. Branislav Kramár, MUDr., 49 r., lekár, Trnava, Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena 
zdola, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, 
Spolu - občianska demokracia, Šanca, Ods - občianski demokrati 
Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana 
40. Štefan Krištofík, MUDr., 60 r., všeobecný lekár, Trnava, Smer - 
sociálna demokracia 
41. Karol Križan, Ing., 58 r., marketingový riaditeľ, Trnava, Sta-
rostovia a nezávislí kandidáti 
42. Peter Kvasničák, Ing., 37 r., manažér počítačových sieti, 
Trnava, nezávislý kandidát 
43. Matej Lančarič, Mgr., 37 r., manažér, poslanec samospráv-

neho kraja, Trnava, nezávislý kandidát 
44. Dušan Mikulka, Mgr., 34 r., špecialista pre preberanie sta-
vieb železníc, Boleráz, Slovenská národná strana 
45. Rastislav Mráz, Mgr., 44 r., právnik, Trnava, Obyčajní ľudia a 
nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena 
zdola, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, 
Spolu - občianska demokracia, Šanca, Ods - občianski demokrati 
Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana 
46. Peter Náhlik, PhDr., PhD., 41 r., manažér, Trnava, Hlas - so-
ciálna demokracia 
47. Eva Nemčovská, PhDr., PhD., MPH, 39 r., zástupkyňa pri-
mátora, Trnava, nezávislá kandidátka 
48. Marek Neštický, Mgr., 44 r., podpredseda samosprávneho 
kraja, Trnava, nezávislý kandidát 
49. Martin Ostrovský, Mgr., 35 r., technická ortopédia, Horné 
Orešany, Slovenská národná strana 
50. Tibor Pekarčík, Mgr., 44 r., zástupca primátora mesta, 
Trnava, nezávislý kandidát 
51. Marek Polonec, Bc., 47 r., riaditeľ hotela, Trnava, Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena 
zdola, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu 
- občianska demokracia, Šanca, Ods - občianski demokrati Slo-
venska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana 
52. Jozef Remenár, 46 r., hasič - záchranár, Bučany, Republika 
53. Juraj Rezbárik, PaedDr., DBA, LL.M., 44 r., manažér, Trnava, 
Hlas - sociálna demokracia 
54. Zdenko Rosina, 52 r., podnikateľ, Trnava, Národná koalícia / 
nezávislí kandidáti 
55. Martin Ružička, Ing., 42 r., konateľ spoločnosti, Dobrá Voda, 
Slovenská národná strana 
56. Maroš Sagan, Mgr., PhD., 47 r., starosta obce, Cífer, nezávislý 
kandidát 
57. Ivan Stanovič, Mgr., 61 r., súkromný podnikateľ, Malženice, 
Hnutie občan národ spravodlivosť 
58. Róbert Suchý, Ing. arch., Ing., 49 r., architekt, Trnava, Sta-
rostovia a nezávislí kandidáti 
59. Ľudovít Šoltés, Ing., CSc., 66 r., živnostník, Trnava, 
Socialisti.sk 
60. Šimon Štefunko, PhDr., 31 r., manažér, Trnava, nezávislý 
kandidát 
61. Silvia Urmínska, Mgr., 38 r., právnička, Trnava, Smer - so-
ciálna demokracia 
62. Stanislav Vančo, Ing., 55 r., riaditeľ bezpečnosti, Trnava, 
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská 
únia (kú), zmena zdola, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemo-
kratické hnutie, Spolu - občianska demokracia, Šanca, Ods - ob-
čianski demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska 
konzervatívna strana 
63. Marián Viskupič, RNDr., Ing., 45 r., poslanec národnej rady, 
Šúrovce, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kres-
ťanská únia (kú), zmena zdola, Sloboda a solidarita, Kresťansko-
demokratické hnutie, Spolu - občianska demokracia, Šanca, Ods 
- občianski demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska 
konzervatívna strana 
64. Lívia Voleková, PhDr., MPH, 46 r., sestra anestéziológie, 
Biely Kostol, Republika 
65. Július Zemko, PhDr., 57 r., starosta obce, Špačince, Smer - 
sociálna demokracia 
66. Ľudovít Žambokréthy, Mgr., 55 r., konateľ, Malženice, Re-
publika 
 
Vo volebnom obvode č. 7 sa volí 9 poslancov. 
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RÍNEK OPÄŤ PRIVÍTAL  
SVOJICH PRIAZNIVCOV 
Počas šiestich predpandémiových rokov sa jeseň v Horných Ore-
šanoch spájala s festivalom ľudového umenia, ktorý nesie názov 
Rínek ľudovej muziky. Obyvateľom Horných Orešian sa dostal do 
povedomia najmä tým, že si vzal za cieľ spájať folklórnych nad-
šencov z nášho mikroregiónu Orešansko a z okolia. Drobné fol-
klórne zoskupenia, detské i dospelé, sa takto priateľsky stretávali 
jedine v Orešanoch, čím bol náš festival výnimočný. V minulých 
ročníkoch sa podarilo nacvičiť spoločné hudobno-dramatické 
predstavenia, kde sme spomínané súbory zapájali do väčšieho 
celku, a hoci bol tento spôsob práce časovo a logisticky mimo-
riadne náročný, z výsledku mali veľkú radosť nielen diváci, ale 
najmä účinkujúci. Rínek sa stal známym i bohatým sprievodným 
programom a v neposlednom rade sa do povedomia občanov 
zapísal tiež ako gastronomický sviatok. Mal i svoju osvetovú am-
bíciu – každý rok sme sa snažili uviesť aspoň jedného hosťa – ta-
nečný súbor zo vzdialenejšieho regiónu alebo hudobnú skupinu 
hrajúcu netradičný štýl hudby. Príprava každého festivalu trvá 
najmenej trištvrte roka a na jeho realizácii sa dobrovoľnícky po-
dieľajú desiatky našich verných spolupracovníkov. My, FidliCanti, 
si už jeseň bez Rínku ani nevieme predstaviť. 

I počas tichých rokov pandémie sme sa niekoľkokrát s vervou 
pustili do nácvikov divadelného predstavenia, ktorého scenár 
bol pripravený už na jeseň 2020. Minulé dve jesene sa však pri-
pravovaný Rínek musel zrušiť, takže sme s rešpektom čakali, či 
sa tohto roku konečne uskutoční.  
 
Z dôvodu neustálej neistoty sme si netrúfli zahrnúť našich pria-
teľov Valaškárov, Zarubákov, Čerešenku a Brezinku priamo do 
deja predstavenia. Rozhodli sme sa poprosiť ich o samostatné 
vystúpenia a sme veľmi šťastní, že pandémiu „prežili“ a naše po-
zvanie prijali. Rínek 2020 pod názvom „Dze sa zali Orešany“ sa 
teda nakoniec uskutočnil, aj keď o dva roky neskôr. Dnes mô-
žeme s láskou poďakovať všetkým, ktorí sa na jeho realizácii po-
dieľali. Nesmierne si ceníme možnosť zaspomínať si na veľkú 
osobnosť folklórneho sveta, na Pavla Nováka, ktorý nás navždy 
opustil v lete 2020. Práve jeho hymnou v podaní členov Mužskej 
speváckej skupiny Záruby sme festival otvorili. Po vystúpení Va-
laškárov a Čerešenky sme mali tú česť uviesť komédiu o osídľo-
vaní našej obce. Možno bolo pre niektorých našich obyvateľov 
novinkou, že na našom území žili okrem iných národov aj Kelti, 

Nemci a Chorváti, no naše predstavenie malo za cieľ najmä po-
baviť divákov, potešiť ich a vyzdvihnúť krásu a rôznofarebnosť 
našej histórie. Sprievodný program v podobe výstavy dreveného 
umenia Matúša Hečka, tanečnej školičky, vystúpenia Picúchov-
cov, ĽH Trnafčan a dixielandu zo ZUŠ Trnava pokojne plynul po 
celý večer až do hlbokej noci. Verím, že sa nám podarilo zabaviť, 
nakŕmiť, napojiť a na chvíľu vytrhnúť z problémov všetkých na-
šich ctených divákov.  
 
Ešte raz ďakujeme každému, kto bol nápomocný, kto nás ako-
koľvek podporil a držal nám palce, či prispel svojím darom do 
dobrovoľného vstupného. Vaša podpora nám pomáha robiť vám 
radosť. Dúfam, že sa všetci v zdraví a v pohode stretneme na 
Rínku 2023, milí priatelia. 

S láskou a z lásky, 
OZ FIDLICANTI a CĽH FidliCanti 

 
 

VEDELI STE, ŽE...  
UŽ V ROKU 1925 FUNGOVALA  
V HORNÝCH OREŠANOCH KNIŽNICA?  
Dňa 4. februára 1923 sa konalo valné zhromaždenie Dobrovoľ-
ného hasičského zboru v Horných Orešanoch, ktorého hlavným 
bodom bola reorganizácia hasičského zboru (založený bol v roku 
1913) a obnovenie jeho činnosti. Tá bola prerušená I. svetovou 
vojnou a zmenami, ktoré sa v spoločnosti udiali po vzniku Če-
skoslovenskej republiky. Na tomto valnom zhromaždení zaznel 
i návrh na zriadenie spolkovej knižnice. Dňa 7. marca 1925 bol 
valným hasičským zhromaždením návrh na zriadenie knižnice 
schválený ako jeden z hlavných bodov programu. Hasiči si zvolili 
prípravný výbor na zriadenie knižnice v zložení Alexander 
Samek, František Zvonár, Alexander Pašek a Žigmund Zachar. 
V zápisnici z porady členov hasičského zboru dňa 4. mája sa píše: 
„Aby sa mohla zariadiť stála miestnosť jak k čitárne a knižnice tak 
aj k rôznym schôdzam prenajatá bola od Potravného družstva 
jedna miestnosť kde sa umiestni skryňa pre knižnicu, zariadia sa 
vešiaky pre odborné a vzdelávacie časopisy. Počet kníh poteši-
telne rastie. Zakúpeno bolo od G.Bežu 9 sv. Kukučínových diel a 
6 sv. Vajanského románov. Šlachetný členovia 
sboru ako Žigmund Zachar, Alex. 
Pašek, Alex. S a m e k , 
Frant. Zvonár, Ľ u d e v í t 
Zvonár mnoho k n í h 
sboru prepoži- čali. Sú 
to všetko c e n n é 
veci, ktoré sbor ne-
chal vkusne sviazať. 
Akonáhle sa potrebná 
skrýň shotoví a v š e t k y 
knižky sa zain- ventarizujú, 
bude knižnica otvo- rená“.* 
Ďalší zápis zo dňa 28.6.1925 hovorí: 
„Dnešným dňom sa otvára hasičská knižnica s 130 
sväzkami rôznych poučných, vzdelávacích a zábavných kníh. Po-
riadok: Knižky sa vydávajú len v nedelu odpoludnia, v ktorom 
čase môže každý člen aj v knižničnej miestnosti ticho bez pitia 
kúrenia a politizovania čítať. Za každý vypožičaný sväzok sa platí 
na 14 dní 50 hal., po 14 dňoch sa dupluje. Knihy sa musia držať 
v poriadku a čistote, každé poškodenie sa musí nahradiť.“ * 
Počet kníh Hasičskej verejnej knižnice postupne narástol až na 
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približne 180 knižných titulov. Každá kniha mala svoje evidenčné 
číslo, ktoré bolo zapísané v „Sozname vypožičaných kníh Hasič-
skej verejnej knižnice“* spolu s menom, kto si knihu požičal, dá-
tumom a sumou, ktorú zaplatil. Niektoré knihy, ako napr. dielo 
S. H. Vajanského, boli podľa dochovaných záznamov bezplatne 
zapožičané škole v Horných Orešanoch. 
V knižnici boli k dispozícii rôzne knihy. Napríklad Gróf Monte 
Christo alebo Traja Mušketieri od A. Dumasa, Dom v stráni od M. 
Kukučína, Medzi prúdmi od A. Jiráska, Milovaný až na popravisko 
od M. Jókaiho a veľa ďalších titulov od slovenských, českých a 
zahraničných autorov.  
V roku 1925 vyšiel dokonca v periodiku Slovenský ľud článok o 
zriadení tejto knižnice. Autorom článku bol Frolo Orešanský. 
Vieme, že Hasičská verejná knižnica fungovala ešte začiatkom 
roka 1929. Žiaľ historické záznamy z ďalších rokov sa nezachovali.  
Dobrovoľný hasičský zbor v Horných Orešanoch sa v tých rokoch 
venoval nielen ochrane majetku, života a zdravia, ale snažil sa aj 
o rozvoj kultúrno-spoločenského života v obci. Svedčí o tom i 
hasičská verejná knižnica, ako aj hasičská hudba a divadelný 
odbor, ktoré tiež pôsobili pri dobrovoľnom hasičskom zbore. 
A možno i dnes u niekoho doma v rodinnej knižnici driemu his-
torické knižné skvosty starej hasičskej knižnice označené pečiat-
kou a číslom. Skúste sa pozrieť. A ak nie, nevadí. Tak aspoň 
odložte mobily a tablety a prejdite sa do knižnice v Horných Ore-
šanoch. Určite tam nájdete knižný titul, ktorý vás zaujme a osloví. 
*(doslovný prepis hasičských zápisníc bez jazykovej úpravy) 
 

Mgr. Martin Korch 
veliteľ DHZ Horné Orešany 

Z KOMISIE KULTÚRY A ŠPORTU 
 
Vážení  čitatelia Hornoorešana,  
po prázdninovom oddychu sme tu pre vás opäť s informáciami 
z našej kuchyne. Po dlhšej odmlke komisia kultúry a športu za-
čiatkom leta organizovala pre deti a ich rodičov pravidelnú akciu 
Cesta k vodníkovi. Počasie bolo ako stvorené na takéto podujatie 
a účasť bola vysoká. 
Ako každého vodníka, aj tohto sme začínali registráciou pri KD. 
Trasa ďalej viedla smerom cez Golnog na priehradu, kde na sú-
ťažiacich čakal živý vodník s nachystanými sladkými odmenami. 
Po trase si skúsení organizátori pripravili pre deti viacero súťaž-
ných a športových stanovíšť. Cestou na priehradu sa mohli rodi-
čia s ratolesťami odfotiť s rozprávkovými postavičkami – Macko 
Pu, Mimoň, Mickey Mouse a Myška Minnie. Posledné stanovište 
si pripravili naši dobrovoľní hasiči. Súťažiacich dopodrobna 
oboznámili s postupmi hasenia. Na záver sme pre deti pripravili 
tradičné maľovanie na tvár, o ktoré bol veľký záujem. Deti sa s 
radosťou zmenili na motýľa, tigra či vtáčika. 
Na záver by som sa chcel samozrejme poďakovať všetkým čle-
nom KKaŠ, ktorí spoluorganizovali toto podujatie – Katarína Pa-
gáčová, Miladka Obúlaná, Andrejka Kondrčková, Mária 
Lamošová, Janka Sasková. Samozrejme, nechcem opomenúť ani 
pomoc pracovníkov obecného úradu, členov Dobrovoľného HZ 
Horné Orešany, pána Jozefa Saska, potravín CBA v HO, Sveta at-
rakcií, žiakov našej ZŠ, Márii Blahovej, Mirky Denkóciovej, Vlada 
Blaža a ďalších. Všetkým patrí vrelá vďaka. 
Keďže je toto môj posledný článok v tomto volebnom období, 
chcem sa v ňom poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na čin-
nostiach KkaŠ, a to najmä ich členom – Kataríne Pagáčovej, Márii 
Lamošovej, Lucke Belavej, Miladke Obúlanej, Andrejke Kondrč-
kovej, Jakubovi Slobodníkovi. 
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Jednoznačné poďakovanie patrí pani starostke Jarmilke Petro-
vičovej a pracovníčkam obecného úradu p. Saskovej, p. Boruto-
vej a Zuzke Duchoňovej.  
Ďalej moje veľké ďakujem patrí iným organizáciám, ktoré nás 
podporovali sponzorsky alebo účasťou na akciách – ZŠ s MŠ 
Horné Orešany, DHZ v Horných Orešanoch, Trnavská posádka 
OZ, Svet atrakcií Hlohovec, CBA Horné Orešany, Tj Iskra Horné 
Orešany, Bar pod Orechom, Lukostrelecký klub Suchá n. Parnou 
a všetkým, na ktorých som pozabudol. Ďakujem tiež našej mlá-
deži, ktorá nám bola veľakrát nápomocná. 

 
Za KKaŠ Michal Straška  

a Katarína Pagáčová  
 
 

VÁŽENÍ ŠPORTOVÍ PRIATELIA,  
Súťažný ročník 2022/2023 nám pomaly prichádza do jesennej 
prestávky, preto by sme chceli zhrnúť pôsobenie našich muž-
stiev v súťažiach.  
A mužstvo neprežíva najlepšie obdobie, časté zranenia a pra-
covné povinnosti hráčov zapríčiňujú, že ani jeden zápas neodo-
hráme v rovnakej zostave. V súčasnosti je mužstvo 
predposledné so ziskom      6 bodov za domáce víťazstvo nad 
Kátlovcami a Bučanmi. Mužstvo naďalej vedie tréner Róbert 
Gonos, ktorý je aj aktívnym hráčom a musel obliecť dres vo via-
cerých zápasoch, keďže na striedačke bol zväčša sám. Čo nás 
však teší je vývoj mládežníckych mužstiev. Takmer šesťročná 
práca začína prinášať čoraz väčšie potešenie. Mužstvo starších 
žiakov U 15 je v sú- časnosti na tre-
ťom mieste so ziskom 15 
bodov, jedinú p r e h r u 
utŕžilo s dote- rajším lídrom 
tabuľky Dol- nou Krupou, 
ktorá má spo- jené mužstvo 
s Bolerázom. Muž- stvo vedie aj na-
ďalej Samuel Benovič. Mužstvo mladších žiakov 
U 13 je bez straty bodu na čele tabuľky so ziskom 18 bodov, keď 
v poslednom súťažnom kole zviedlo boj o prvé miesto na tráv-
niku Dolnej Krupej. Napreduje ďalej pod vedením Samuela Po-
lakoviča. Prípravka U 11 je na šiestom mieste s 13 bodmi za štyri 
víťazstvá a jednu remízu. Naďalej je pod taktovkou Ota Hodulíka 
ml. Prípravka U 9 pod vedením Miroslava Bujalku je na treťom 
mieste so ziskom 12 bodov. Máme aj najmenšiu kategóriu U 7, 
ktorá ešte nepôsobí v súťažiach, ale učí sa prvým futbalovým 
krokom pod vedením Patrika Brestovanského. Celkovo tak v 
mládeži vychovávame 60 detí do 15 rokov. Mužstvo dorastu 
sme bohužiaľ museli odhlásiť zo súťaže, nakoľko bol počet hrá-
čov nedostatočný.  
Priatelia, apelujem na celú Hornoorešanskú spoločnosť, sme 
obec s cca 1900 obyvateľmi, futbal mládeže je rozbehnutý na 
vyššej úrovni. Veľa obcí nemá ani jedno mládežnícke mužstvo a 
vo veľa obciach futbal už vyhynul. Vo februári 2023 čakajú TJ 
voľby Rady klubu. Súčasná rada klubu už nechce pokračovať 
ďalej vo svojej práci, preto vás vyzývame, kto má záujem pôsobiť 
v štruktúrach TJ, aby sa ozval, aby naša šesťročná práca nevyšla 
nazmar, aby obec naďalej mala svoj klub a deti mohli pokračovať 
v hre, ktorú tak milujú. Veríme, že sa nájdu nadšenci, ktorí aj s 
našou pomocou preberú štafetu a budú pokračovať v našej 
dlhoročnej práci. Ďakujeme!  
 

Rada klubu TJ 

OBNOVA BASKETBALOVÉHO IHRISKA 

Napriek tomu, že basketbalové koše na asfaltovom ihrisku mali 
už čo-to za sebou a podľa toho aj vyzerali, ľudia ich stále využívali 
na zahádzanie si. Aby však bolo možné zahrať si zápas a aby sa 
trochu podporil vzťah k športu, rozhodli sme sa ihrisko obnoviť. 
Okrem rozmerania a namaľovania chýbajúcich čiar sme osadili 
aj nové odrazové dosky a koše so sieťkami. Ďakujeme všetkým, 
čo prišli pomôcť a samozrejme aj všetkým vám, ktorí ste nášmu 
OZ venovali 2% a my sme ich využili aj na tento projekt. 
Staré basketbalové koše nekončili na smetisku ani v zberných 
surovinách. Po repasovaní našiel jeden miesto na dvore základ-
nej školy a ďalší na starej fare.  

Marek Boháček 
OZ Lomoz 

 
 

O.Z. BETONÁRI HORNÉ OREŠANY  
NEREGISTROVANÍ STOLNOTENISOVÍ HRÁČI 
Deň 28. september 2022 sa zapíše do histórie stolného tenisu v 
našej obci, pretože vzniklo nové občianske združenie pod ná-
zvom o.z. Betonári Horné Orešany. Stali sme sa tak najmladším 
o.z. a druhým stolnotenisovým oddielom v našej obci. Veríme, 
že budeme našu obec reprezentovať i naďalej skvelými výsled-
kami. Pozostávame z dvanástich členov. Ak by mal niekto zá-
ujem pridať sa k nám, radi privítame každého nového hráča, 
vrátane detí. 
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Začiatok sezóny 2022/2023: 
Turnaj v štvorhrách, 24. september 2022, Vištuk – novú sezónu 
2022/2023 sme otvorili netradične na turnaji v štvorhrách. Spo-
medzi 28 dvojíc si dvojica Betonárov Malíšek Drahomír – Čavoj-
ský Ivan odniesla z turnaja v štvorhrách slušné 4. miesto. V boji 
o finále sme podľahli víťazom turnaja Klaučo Michal – Fülöp 
Matej 1:3 a v zápase o bronzovú medailu dvojici Šturdík Maroš – 
Gajarský Roman 2:2, keď sme zápas za stavu 2:1 nedokázali do-
tiahnuť do víťazného konca. So štvrtým miestom sme však spo-
kojní, pretože na turnaji v štvorhrách sme sa predstavili po 
prvýkrát. 
 
Detský turnaj jednotlivcov, 8. október 2022, Petrov (ČR) – V sep-
tembri sme opäť spustili stolný tenis pre deti do 16 rokov a po 
pár tréningoch sme sa rozhodli zobrať ich na turnaj do Petrova. 
Bol to ich prvý turnaj, ale nestratili sa. V kategórii deti od 6 do 12 
rokov si vybojovali nasledovné umiestnenia: 5. – 8 .miesto Hor-
váth Oliver a Medvecký Daniel a 9. – 16. miesto Bacigál Maxim. 
Zvíťazil Adam Chrvala z Lošonca, ktorého trénuje Stanislav 
Novák. Blahoželáme! V kategórii od 13 do 15 rokov sa umiestnil 
na výbornom 5. mieste Matej Medvecký. Celkovo sa na turnaji 
zúčastnilo 31 detí zo Slovenska a Českej republiky. 
 
Do konca roka 2022 nás čaká päť dôležitých turnajov v Topoľča-
noch, Bratislave, Petrove, Vištuku a doma v Horných Orešanoch. 
Na domáci turnaj, ktorý sa uskutoční 12. novembra 2022 v miest-
nom KD, vás srdečne pozývame. Po prvýkrát budeme obhajovať 
zlatú medailu na domácom turnaji jednotlivcov a veríme, že sa 
nám to aj vďaka vašej podpore podarí. Ďakujeme za priazeň.  
Viac informácií nájdete na našej internetovej stránke – www.stol-
notenisovyturnaj.eu  

Drahomír Malíšek 
predseda O.Z. Betonári Horné Orešany 

 
 

VÝZVA NA VYKONANIE  
DERATIZÁCIE 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava vyzýva vykonať 
deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) v termíne od 24.10. 
2022 do 27.11. 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 chovajú hospodárske 
zvieratá, aj všade tam, kde sa predtým v minulosti škodcovia vy-
skytovali. 
Objekty, v ktorých sa bude deratizácia vykonávať, musia byť aj 
fyzicky upratané, zbavené materiálov a nečistôt, ktoré prispie-
vajú k množeniu škodcov. 
Premnoženie živočíšnych škodcov, predovšetkým potkanov, 
myší a krýs, je sezónnym problémom. Termín vykonania derati-
zácie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle škodcov 
v jarných a jesenných mesiacoch. 
Ďalšie informácie nájdete na webe obce. 

ZBER ELEKTROODPADU 
V termíne od 17.10. 2022 do 30.11. 2022 sa uskutoční v  obci  
Horné Orešany zber elektro-odpadu. Žiadame občanov, aby uve-
dený odpad priniesli do dvora obecného úradu počas úradných 
hodín. 
Je dôležité neodovzdávať odpad podomovým zberačom kovu, 
elektro a iného odpadu. Tento odpad sa nezapočítava celkovej 

úrovne vytriedenia odpadu v 
obci (čím menej vytriedené, tým 
je väčší poplatok do enviro-
fondu za tonu). Často krát končí 
niekde za dedinou bez kovo-
vých častí! 
Medzi elektronický odpad patria 
staré televízory, rádiá, chladničky, 
mrazničky, mikrovlnky, práčky, 
vysávače, rýchlovarné kanvice, 
počítače, sporáky a podobne.

Prosíme občanov, ktorí majú doma staré foto-
grafie z obce, aby sa o ne podelili aj s ostat-

nými, a zachovali pre ďalšie generácie. 
Fotografie môžete priniesť na obecný úrad, 

alebo zaslať naskenované mailom. 

ARCHÍVNE FOTOGRAFIE

Pohľad na starý most na Lázni zo sochou Sv. Jána Nepomuc-
kého (kolorizované). Nový most bol postavený v roku 1969.
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