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V čísle nájdete: Milí spoluobčania!
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Volado si myslí, že je vojna špás

Separovaný zber 

Kalendár vývozu separovaného zberu:

       · Štvrtok, 28. december 2017 

· Štvrtok, 25. január 2018

· Štvrtok, 22. február 2018

· Štvrtok, 22. marec 2018

·     Štvrtok, 19. apríl 2018

Vrecia je potrebné zviazať a vyložiť pred 
domy do 6:00 hodiny v deň vývozu.

Od  1. 1. 2018 nastáva zmena pri vývoze 
odpadu plastov, tetrapakov, VKM a papiera. 
Do žltých plastových nádob a vriec 
separujte len plasty a tetrapaky okrem 
papiera. Papier sa bude zvlášť separovať na 
zberných miestach v obci do 1100 
litrových kontajnerov.
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Spolok SČK MO
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Vianoce sú predo dvermi
Na strane 3

Tento rok sa vám touto cestou prihová-

ram poslednýkrát, preto by som chcela

v prvom rade POĎAKOVAŤ vám Horno-

orešancom, všetkým tým, ktorí spolu-

pracovali s Obcou Horné Orešany a 

akoukoľvek formou pomáhali a podie-

ľali sa na aktivitách a podujatiach v našej 

obci. Verím, že táto spolupráca bude 

fungovať aj v nasledujúcom roku a aj

s vašou pomocou sa nám podaria zreali-

zovať ďalšie ciele a vízie prospešné pre 

obec.

Milí spoluobčania, je tu čas, keď sa 

stretávajú rodiny, príbuzní, známi, keď si 

sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa 

tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme 

rodinné puto.

Vianoce a Nový rok sú obdobím, keď sa 

každý snaží byť s blízkymi, keď si viac 

uvedomujeme silu priateľstva, lásky, 

úcty a obetavosti. To všetko sú hodnoty,  

ktoré znamenajú veľa pre každú rodinu. 

Pre nás všetkých je dôležité, aby sa dni 

napĺňali spokojnosťou, ľudskou spolu-

patričnosťou, osobným uplatnením a 

dosahovaním vytýčených cieľov.

Dúfame, že onedlho naše ulice zasype 

biela perina jemného snehu. Belosť 

symbolizujúca čistotu duše vždy priťa-

hovala predstavivosť človeka a s ňou 

spoločne aj svetlo, lúče z blikajúcej 

sviečky – symbol blížiacich sa Vianoc, 

ktoré určite rozžiari plápolavým plame-

ňom, osvieti naše srdcia, naše vnútro. 

Miestny spolok SČK kríža pracuje 
v Horných Orešanoch dlhé roky.
Posledné obdobie je jeho predsed-
níčkou pani Eva Chrvalová. Počas roka 
miestny spolok usporiadal rôzne 
podujatia pre mládež, ale samozrej-
me aj pre svojich členov a darcov krvi. 
V roku 2017 sme sa spoločne stretli na 
výročnej členskej schôdzi, kde sme si 
uctili darcov krvi, ale i členov miest-
neho spolku, a spoločne sme strávili 
krásny večer pri výbornej večeri a 
dobrom vínku. Počas roka sme uspo-
riadali zájazd na výstavu Gardénia
v Nitre nielen pre členov, ale i pre 
našich občanov. Súčasťou našej práce 
je aj pomáhanie ľuďom, organizu-
jeme odbery krvi v KD Horné Orešany, 
kam prichádza mobilná transfúzna 
stanica, aby nielen naši občania, ale i 
obyvatelia okolitých dedín mohli 
darovať krv, a tým zachránili ľudský 
život. Patrí im všetkým veľké ďaku-
jem. Poďakovanie patrí i členom vý-
boru SČK, ktorí sa zúčastňujú na 
všetkých akciách a zároveň sa snažia, 
aby naša obec bola jednou z tých, 
v ktorej má Slovenský červený kríž 
svoje miesto. Venujeme sa nielen 
aktivitám ohľadom zdravia, ale spolu-
pracujeme aj s obcou a mládežou. 
Pripravujeme už tradičné novoročné 
posedenie, o ktorom vás budeme 
informovať prostredníctvom mies-
tneho rozhlasu.  
V mene výboru miestneho spolku 
vám chcem popriať, aby ste prežili 
spokojne vianočné sviatky a rok 2018 
nech je jeden z výnimočných pre 
každého jedného z vás. 
           

Katarína Pagáčová (Uličná), 
členka výboru SČK 

26. 12. 2017
28. 12. 2017
30. 12. 2017

7. 1. 2018
27.1. 2018
12. 3. 2018
24. 3. 2018

Štefanská diskotéka
Novoroč. kapustnica 17:00
Výstup na slepý vrch 11:00
Vianočný koncert v kostole
Ples ZRPŠ
Odb. degustácia vín v KD 
XXIX. ročník ochutnávky vín

Kalendár podujatí
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Pokračovanie zo strany 1Milí spoluobčania!

Veď každý z nás s vďakou prijíma teplé ľudské svetlo, pohla-
denie či pohľad a svet sa stáva zrazu krajším. Človek sa musí 
vedieť tešiť i zo šťastia toho druhého, svojím postojom a činmi 
vyjadriť svoj úprimný vzťah k životu, k ľuďom a tak dokázať, že 
je naozaj človekom.
Opäť nám nežne klopú na dvere vianočné sviatky, čas radosti, 
zázrakov a prianí. Pripravme sa teda na ne spoločne a vychut-
najme si ich so všetkým, čo k nim patrí. Uvidíte – prídu ticho, 
nenápadne, vyšívané striebornými stehmi na obruse starej 
mamy. V dušiach nech sa nám rozhorí krásny pocit, na stole 
nech zavonia kapor, či iné dobroty a Štedrý večer nech 
zanechá v srdciach stopu pohody a radosti.
Prajem vám všetkým, aby ste si takéto chvíle čo najviac užili, 
prajem vám krásne vianočné sviatky, plné radosti, lásky, šťastia 
a Božieho požehnania.
Želám vám nový rok krajší a lepší ako ten starý, aby sa vám 
splnili vaše priania a predsavzatia, veľa osobných i pracovných 
úspechov. 
Nádherné Vianoce a šťastný nový rok!

Jarmila Petrovičová, starostka 

Podľa plánu Jednoty dôchodcov Slovenska Horné Orešany 

sme absolvovali dva zájazdy na kúpanie v Dunajskej Strede. 

Myslím si, že vplyvom blahodarného pôsobenia liečivej vody a 

krásneho počasia nejeden z nás pookrial. Musíte uznať, že 

cena zájazdu 10 €, v čom je zaplatené vstupné 5,50 € je super. 

Snažíme sa zaobchádzať s finančnými prostriedkami šetrne, 

aby sme mohli vždy ešte doložiť z rozpočtu. 
V septembri sme zorganizovali zájazd na Moravu do zámku 

Valtice. Je veľmi náročné zohnať sprievodcu, ktorý by si pýtal 

prijateľné financie. Náš sprievodca z mesta Břeclav sa zachoval 

veľkoryso aj preto, že má blízko k Slovensku a našej kultúre. 
V Břeclavi sme si obzreli krásny novopostavený kresťanský 

kostol. Ďalej sme pokračovali návštevou židovského kostola, 

kde nám sprievodkyňa z múzea porozprávala históriu tohto 

mesta, obyvateľstva aj obyvateľov židovskej viery, z ktorých 

mnohí sa už nevrátili z koncentračných táborov. Valtický 

zámok bol prekrásny, vyznačoval sa mohutnosťou. Okázalé a 

mohutné boli aj kostoly. Sprievodkyňa v zámku nás 

oboznámila s jeho históriou. Cez prestávku sme si posedeli pri 

chutnom obede. Treba podotknúť, že cena zájazdu bola 10 € a 

vstupné zaplatila organizácia. Zároveň vás informujeme, že 
v tomto roku sme zorganizovali päť zájazdov mimo iných akcií. 

V letných mesiacoch, kedy organizujeme zájazdy na kúpanie, 

môžete prihlásiť i rodinných príslušníkov, vrátane detí. 
Október je známy ako mesiac úcty k starším. Obecný úrad pri 

tejto príležitosti už druhýkrát zorganizoval posedenie, na 

ktorom sme sa zúčastnili. Toto posedenie po minulé roky 

organizovala JDS MO v Horných Orešanoch. Sme radi, že ho 

vzal pod patronát obecný úrad, ktorý posedenie organizuje 

pre všetkých občanov nad 65 rokov, nielen pre dôchodcov 

JDS, ako to bolo doposiaľ. Týmto sa chceme poďakovať 

obecnému úradu, najmä pani starostke, že sa postarali 
o pohostenie a kultúrny program. V novembri sme 

zorganizovali tradičný bowlingový turnaj o putovný pohár. 

Prvé miesto obsadil Jarko Benovič, druhé miesto Filka Hajíč-

Z činnosti JDS MO

ková a o tretie sa podelili Palko Tomaška a Peter Boháček. 

Vladkovi Halenárovi a jeho manželke Majke patrí veľké 

poďakovanie za spríjemnenie večera hudbou a spevom. 

Musím podotknúť, že akcia bola vydarená. Mám radosť, že na 

podujatiach sa vždy zúčastní do 50 ľudí. Všetkým našim členom 

oznamujem, že výročná schôdza sa bude konať 19. februára 

2018 o 15.00 hod. v kultúrnom dome. Príďte, prosím, v čo 

najväčšom počte, pretože si budete voliť zástupcov do výboru. 

Kandidátov sme dali na volebnú listinu podľa prieskumu u vás, 

koho by ste chceli mať na ďalšie štyri roky. Pri tejto príležitosti 

podotýkam, prineste si so sebou okuliare na čítanie, aby ste 

svojich favoritov vedeli zakrúžkovať. Dúfam, že všetko dobre 

dopadne a pri skvelom neskoršom obede a dobrom víne sa 

budete vo všetkej spokojnosti cítiť výborne. 
Blížia sa vianočné sviatky, atmosféra Vianoc  na nás vplýva zo 

všetkých strán. Chystajte sa na ne s pokorou, radosťou, aby ste 

ich v kruhu rodiny prežili pri dobrom zdraví. Nech vás Pán 

naplní pravou vianočnou radosťou, pokojom a mierom. Nech 

vám dáva silu po celý nový rok k svedectvu viery a k službám 

lásky. 

Jana Boháčková, výbor JD

Vážení čitatelia Hornoorešana, dovoľte mi na sklonku roka 
2017 zhodnotiť akcie a podujatia, ktoré pre vás usporiadala 
komisia kultúry (KK) pri OÚ Horné Orešany. Celý rok sme sa 
snažili urobiť niečo pre vás, našich občanov. Zorganizovali sme 
podujatia nielen pre deti, ale aj pre mamičky, babičky a pre vás 
všetkých. Pri príležitosti 1. mája sme v spolupráci s našimi 
hasičmi postavili krásny máj. Zároveň sme v tomto mesiaci 
spoločne oslávili krásny sviatok Deň matiek. Pri príležitosti 
MDD sme pre naše ratolesti pripravili pestré popoludnie plné 
hier, súťaží a zábavy v spolupráci s DHZ v Horných Orešanoch. 
Na začiatku prázdnin sme takisto prežili jedno príjemné 
popoludnie plné súťaží a zábavy na tradičnej Ceste k vodníkovi. 
Počas roka sme sa snažili urobiť radosť všetkým, ktorí nám 
fandia a ktorí s nami trávia aspoň kúsok svojho voľného času. 
Toto všetko sme zvládli počas roku 2017. 
Ako členka komisie sa chcem zároveň poďakovať všetkým 
ostatným členom: predsedníčke KK Ingrid Juricovej, Janke 
Saskovej, Miladke Obúlanej, Andrejke Kondrčkovej, Márii 
Lamošovej, Jurajovi Krajčovičovi, Zdenkovi Žaludovi a súčas-
ťou tohto tímu som i ja, Katarína Pagáčová. Ďakujem aj našim 
rodinným príslušníkom, členom DHZ v Horných Orešanoch, 
vedeniu ZŠ v Horných Orešanoch, OZ FidliCanti, p. Szrsenovi, p. 
Novákovej potraviny Sama, firme CBA, p. Jozefovi Saskovi, 
Lukášovi Krupanskému a všetkým dobrovoľníkom, ktorí sú 
nápomocní pri kultúrnych akciách v našej obci.  
Jednoznačné poďakovanie patrí pani starostke Jarmilke 
Petrovičovej a pracovníčkam obecného úradu p. Saskovej, p. 
Borutovej, Zuzke Duchoňovej a všetkým, na ktorých som 
pozabudla, za spoluprácu počas roka 2017. Veľké ďakujeme a 
tešíme sa na ďalšiu spoluprácu aj v nasledujúcom roku 2018. 
No ešte nekončíme a na konci roka 2017 si chceme ešte 
spoločne popriať a podať ruky, a to pri tradičnej kapustnici, 
ktorú poriada pani starostka v spolupráci s KK. Bude sa konať 
v KD v Horných Orešanoch 28. decembra. Môžete sa tešiť na 
príjemné hudobné prekvapenie. Už minulý rok sme ukončili 
výstupom na Slepý vrch a inak tomu nebude ani tento rok. 

Z komisie kultúry
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„Volado si myslí, že je vojna špás“

Pod týmto názvom sme dňa 28.októbra otvorili brány 
tohoročného Rínku ľudovej muziky. Podujatie, ktoré už 
neodmysliteľne patrí k jeseni v našej obci, organizuje 
OZ FidliCanti. Počas svojej existencie si už fanúšikov 
našiel nie len medzi hornoorešancami. I tento rok sa 
zišli priatelia folklóru a dobrej zábavy zo širokého oko-
lia, aby sa potešili vystúpeniami folklórnych súborov 
nášho regiónu. 
Takmer stovka účinkujúcich sa stala súčasťou hudob-
no-scénického predstavenia o tom, ako do života 
našich predkov zasiahli vojny a udalosti s nimi spojené - 
nábory regrútov do armády, ktoré mali v histórii rôzne 
formy a spôsoby. K už tradičným hosťom rínku (MSS 
Záruby, DFS Čerešenka, ĽH Brezina, FS Karpatskí valaš-
kári) sa tentokrát pridali tanečníci a muzikanti z FS 
Kopa z Myjavy. Tému, vo svojej podstate nie príliš  
radostnú, sme sa pokúsili zachytiť s nadhľadom a 
humorom aj za pomoci modernej techniky. A tak sa
k predstaveniam súborov na javisku pridali scénky 
natočené v čarovnom prostredí mlyna v Doľanoch, 
premietané na rozmernom plátne. Jednotlivé scény a 
obrázky dopĺňali dialógy postáv Smrtky, Vojny a Andela  

Znovu sa stretneme 30. decembra a spoločne sa vydáme na 
krásnu prechádzku s výstupom na Slepý vrch. Odchod od KD  
bude o 11.00 hod. O akcii vás budeme informovať pros-
tredníctvom miestneho rozhlasu. To by bolo z mojej strany asi 
tak všetko.
Ak sme vás počas roka potešili, sme veľmi radi, ak sme niečo 
nedotiahli, prepáčte nám, budeme sa snažiť zlepšiť. Dúfam, že 
rok 2017 naplnil aspoň trošku vaše túžby a želania a do 
nového roku 2018 vám prajem, aby ste vykročili tou správnou 
nohou a hlavne zdraví. Lebo zdravie je všetko, čo si môžeme 
priať, ostatné veci okolo nás sa dajú vyriešiť a kúpiť, ale zdravie 
má človek len jedno. Preto veľa, veľa zdravíčka, samozrejme 
šťastíčka, lásky do sýtosti a penez, aby bolo dosti. Toto všetko 
vám zo srdiečka prajú členovia KK pri OÚ v Horných Oreša-
noch. 

Katarína Pagáčová (Uličná), členka komisie KK
Míru.
Po predstavení sa rozprúdila zábava so všetkým, čo 
k tomu patrí – s chutným jedlom, výborným vínkom, 
s tanečnou školičkou a temperamentnou hudbou 
v podaní Karpatskej muziky, ako je už na rínku zvykom.
Zo srdca ďakujem vám všetkým, ktorí ste akokoľvek 
pomohli pri príprave projektu – a nebolo vás málo! 
Moje poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim, Fidli 
rodinám a ostatným zanieteným a ochotným dušičkám 
- hercom, kameramanom, fotografom, technikom, 
dobrovoľníkom, pomocníkom a sponzorom a samoz-
rejme všetkým vám, ktorí ste si to ako diváci a hostia 
užili s nami. Verím, že kto prišiel, neobanoval a že sa 
v takom hojnom počte stretneme na rínku aj o rok.

Za všetkých FidliCantov Andrea Gregušová
.
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Archívne fotografie od našich občanov

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.

Archív: Rudolf Lisický
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Vážení športoví priatelia, máme za sebou jesennú časť sezó-ny 
2017/2018, preto chceme zhodnotiť pôsobenie našich 
mužstiev v majstrovskom kolotoči, zhrnúť uplynulý futbalový 
rok a predstaviť ciele do budúceho roka. 
Naše A mužstvo ukončilo jeseň na peknom 3. mieste so zis-
kom 14 bodov za štyri víťazstvá, dve remízy, štyri prehry a 
s kladným skóre 22:19. Najčastejšie rozvlnil sieť súpera Marek 
Planeta, ktorý sa trafil celkovo šesťkrát. Najviac odohratých 
minút majú Rastislav Malacký a Štefan Kondrček (zhodne 900), 
ktorí nastúpili vo všetkých zápasoch a ani raz nestriedali. 
Najviac žltých kariet (tri) má zase Miroslav Drozda. Od začiatku 
súťaže sme sa borili so zdravotnými problémami hráčov. Do 
hry nemohli zasiahnuť Andrej Mekký a Matej Krchnavý, časom 
pribudol Miloš Turanský a Jakub Hodulík. Do jarnej časti 
sezóny zase, podľa predbežného zdravotného stavu, 
nezasiahne Dušan Blažo. Do hry v A mužstve sme preto 
zapojili aj niektorých dorastencov. Mužstvo bude aj na jar 
pokračovať pod vedením hlavného trénera Mareka Baxu. 
Mužstvo dorastu po slabšom úvode, kde bola vidieť hlavne 
nezohratosť, ukončilo jeseň na 8. mieste so ziskom 16 bodov 
za päť víťazstiev, jednu remízu, šesť prehier a záporným skóre 
36:37. Najlepším strelcom je Erik Babirát, ktorý sa trafil 17-krát. 
Plný počet odohraných minút 1080 má zase Dominik Planeta. 
Z negatívnych štatis-tík najviac žltých kariet (päť) videl Tomáš 
Burian a červených zase Kristián Mesíček, ktorý išiel predčasne 
pod sprchy jedenkrát. Mužstvo má dobrý potenciál a 
napreduje kaž-dým zápasom. Aj v ďalšom roku budú 
pokračovať pod taktovkou Radovana Kollára a Mateja 
Horníka.Naši žiaci ukončili jesennú časť na peknom 3. mieste 
so ziskom 33 bodov za 11 víťazstiev,  dve prehry a celkovým 
skóre 122:18. Najčastejšie sa triafal do súperovej siete Richard 
Stiller, ktorý ju rozvlnil celkovo 49-krát. Hodnotiť počet 
odohra-ných minút sa nedá, nakoľko žiaci od začiatku tejto 
sezóny striedajú hokejovým spôsobom. Najviac žltých kariet 
na svojom konte má Adrián Ružička. Teší nás, že chlapci 
Samuel Hurek a Adrián Ružička sú pravidelne nominovaní na 
súpisku výberu OBFZ, resp. ZSF, a tak robia dobré meno 
hornoorešianskemu futbalu. Aj v ďalšom období ich povedie 
Radovan Kollár. Naši najmenší prípravkári bojovali až do konca 
zo všetkých síl, ale aj tak zostali na poslednom 10. mieste bez 
zisku bodov. Jediný strelený gól padol z kopačky Miroslava 
Bujalku ml., veríme, že po tvrdej zimnej príprave pod vedením 
Denisa Martona budú aj oni napredovať a podávať zlepšené 
výkony. Ciele, ktoré sme si na začiatku roka stanovili, boli 
dotiahnuté až do konca. Najväčšou otázkou naďalej zostáva 
V. liga západ, ktorá nemá jasnú budúcnosť. Táto téma bola 
prerokovaná našimi zástupcami aj na konferencii OBFZ 
Trnava, ktorá sa konala 24. novembra. Nik však nevie s urči-
tosťou povedať, ako to bude v budúcej sezóne. My však vieme, 
že súťaž so šiestimi mužstvami hrať nechceme. V roku 2018 
chceme pokračovať v obnove hracích plôch a areálu TJ. 
Opätovne sme sa zaregistrovali ako prijímateľ 2 % dane z príj-
mu, takže za každý váš príspevok budeme vďační. 
Na záver chceme poďakovať všetkým fanúšikom a ľuďom, 
ktorí nám v tomto roku pomáhali, a zaželať vám príjemné 
prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia a šťastia v novom 
roku 2018.  
 

Rada klubu TJ 

Jesenná časť sezóny
ukončená

 Vianoce sú predo dvermi
Sviečky na adventných vencoch sa postupne zapaľujú, zima 

ukazuje svoju moc, už spustila snehové vločky na ešte 

nezamrznutú zem, zažili sme čľapkanicu i väčšiu nádielku 

snehu. Vo vyššie položených miestach sa dosť skoro začalo 

lyžovať a horské masívy otvorili lyžiarsku sezónu. Tieto vrtochy 

počasia nám pripomínajú blížiace sa sviatky a, samozrejme, aj 

vianočné prázdniny.
Škola už pohlcuje vôňu sviatočnej atmosféry, vo vestibule žiari 

stromček, nástenky sú vyzdobené vianočnou tematikou. 

Chodbu nám strážia dve ručne vyrobené nové postavičky, 

snehuliak a anjel. Deti z ŠKD vyzdobili medovníčky, piekli 

vianočné oblátky. Musím povedať, že všetci žijeme príchodom 

Vianoc. Pri príležitosti blížiacich sa Vianoc si každá trieda chystá 

program na Vianočnú akadémiu. Prípravy sú v plnom prúde. 

Tradíciou v našej škole je, že každý rok na Mikuláša navštívi deti 

v materskej škole sv. Mikuláš spolu s čertom a anjelmi. Inak 

tomu nebolo ani tento rok. Na túto úlohu sa podujali žiaci IX. 

triedy. Mali sme krásneho Mikuláša, dvoch anjelov a čerta. 

Obdarúvanie sa začalo reláciou v školskom rozhlase. Bola 

venovaná sv. Mikulášovi a príchodu sviatkov. Počas relácie 

zavítal Mikuláš, anjeli a čert do mater-skej školy a porozdávali 

všetkým dobrým deťom sladkosti. O zážitky v tento deň nebola 

núdza. Do začiatku vianočných prázdnin nám už veľa času 

nezostáva. My však máme ešte v pláne navštíviť vianočné trhy v 

Trnave a zúčastniť sa na výchovnom koncerte spolu s ostatnými 

základnými školami taktiež v Trnave. Nebude chýbať ani 

posedenie pod jedličkou v škole s triednymi večierkami a 

obdarúvaním sa. Ako som už spomínala, tvrdo a zodpovedne sa 

venujeme príprave programu na Vianočnú akadémiu. 

Sviečky žiaria na stromčeku.
Na nebi hviezdičiek ako smetí.

Tajomné svetlo je v lese i na dvorčeku, 
najjasnejšie však svieti v očiach detí.

Nech svetlo vianočnej noci
premení smútok na radosť, 

trápenie na šťastie a nezhody na pokoj!
A nech nás sprevádza po celý nový rok!

Toto všetko vám želajú deti a zamestnanci ZŠ s MŠ Horné 

Orešany. 



Orešanský vŕšek holý

1.  Orešanský vŕšek holý je zelený, celý je on rozmarínom 
vysadzený
Ja ho mosím odtrhnút, kebych mal aj zahynút a na teba 
moja milá zapomenút

2.  Ket sa o tem hradní páni dozvedzeli, že je jejich rozmarínek 
vytrhaný,
[: Hnet Janýčka chycili do vazená hodzili, až tam dole do 
Komárna ho zadali :]
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„Orešanské pesnyčky v nárečí“

Jubilanti

50 rokov

Štefánia Branišová

Zlatica Némethyová

Miroslav Niedel

Eduard Novák

60 rokov

František Bukový, Ing.

Zuzana Chrvalová

Ľudmila Hoblíková

Agustín Krupanský

Helena Kubeková

Kornélia Nápravníková

Helena Vašková

70 rokov 

Eva Banárová

Anna Boháčková

Jarmila Denkociová

Marián Horváth

Katarína Janáková

Viliam Mesíček

Bernardína Nováková

Jozef Vaško

Bohumil Zachar

80 rokov

Agneša Gregušová

Cecília Hečková

Helena Nováková

P O Z V Á N K A

Obecný úrad v Horných Orešanoch pozýva 
všetkých občanov

na novoročnú kapustnicu, ktorá sa bude podávať 
v Kultúrnom dome v Horných Orešanoch

 dňa 28. decembra 2017 (vo štvrtok) o 17.00 hod.
Nebude chýbať varené vínko 

a hudobné vystúpenie skupiny KAŠUBOVCI.
Srdečne všetkých pozývame!

OcÚ
 

V Ý Z V A

Západoslovenská distribučná, a.s., ako vlastník energetických zariadení na distribúciu
elektrickej energie, v súlade s ustanovením § 11 zákona o energetike č. 251/2012 Z.z.

Vyzýva

Všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len „vlastníkov“) nehnuteľností,
na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe

Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstánenie a okliesnenie takých stromov a iných
porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky distribučnej
sústavy v rozsahu podľa §43 zákona o energetike. Pre účely tejto výzvy sa každý

z vlastníkov pri výkone činností podľa tejto výzvy považuje za poverenú osobu v zmysle
právnych predpisov na ochranu životného prostredia.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 30.11.2018

V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a.s. vykoná
odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle citovaného

§ 11 zákona o energetike.

V zmysle platných právnych predpisov, využitie drevnej hmoty po oreze, alebo jej
likvidácia je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti.

O nevyhnutné vypnutie el. vedenia pre prípad výrubu a orezu je možné požiadať
v lehote min. 35 dní pred ich realizáciou Západoslovenskú distribučnú, a.s.

na tel. č. 033/5563251.
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