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Separovaný zber plastov,
tetrapakov, VKM
Štvrtok, 27. December 2018
·
·
Štvrtok, 24. Január 2019
·
Štvrtok, 21. Február 2019
·
Štvrtok, 21. Marec 2019
Vrecia je potrebné zviazať a vyložiť
pred domy do 6.00 hod. v deň ich
vývozu.

Kalendár podujatí
16.12. Súťažná ochutnávka koláčov
/FidliCanti
18.12. Vianočná akadémia / ZRPŠ
23.12. Vianočný punč / LOMOZ o.z.
26.12. Svätoštefanská ľudová svätá omša
/ FidliCanti
28.12. Vianočná kapustnica / OcÚ
29.12. Výstup na slepý vrch
29.12. Štefanská diskotéka / TJ Iskra
26.1. VI. Ples ZRPŠ
23.2. Výstava 75. výročie SNP v H.O. a okolí
13.4. 11. Hornoorešanská betónovačka

Vážení občania
Práve držíte v rukách posledné číslo obecného štvrťročníka Hornoorešan v roku 2018.
Tieto noviny nám mapujú dianie v našej obci.
Tou najviac očakávanou udalosťou pre mnohých z Vás, a tak isto aj pre mňa osobne,
boli komunálne voľby, ktoré sa konali 10. novembra 2018. Pred voľbami a aj po nich ste
si mohli prečítať mnoho a vypočuť ešte viac. Je zbytočné sa na tomto mieste vyjadrovať k rečiam, čo šírili a šíria ľudia, ktorí potrebujú rozsievať zlo a ohováranie.
Vážení občania, ja, ako opätovne zvolená starostka, ďakujem všetkým, ktorí ste prišli
korektne vyjadriť svoj názor vo voľbách do obecného zastupiteľstva obce a vo voľbe
starostu. Ďakujem tým, ktorí mi dali svoj hlas a vyjadrili tým podporu práci, ktorú sme
spolu s poslancami a zamestnancami obecného úradu za štyri roky zvládli. Je to pre
mňa záväzok na dokončenie hlavne investičných akcií, ktoré sa nám nepodarilo
zrealizovať. Nikdy som nepovažovala voľby do funkcie starostky našej obce za
preteky, v ktorých by som mala zvíťaziť. Tak to nebolo pred štyrmi rokmi, a tak to nie je
ani v tomto čase. Práve teraz viem oveľa lepšie, čo všetko ma v úrade čaká, a preto
dostať najviac hlasov vo voľbách považujem osobne skôr za záväzok a už menej za
víťazstvo.
Prichádza však čas Vianoc. Čas, ktorý je časom pokoja a radosti. Tak si želám pre seba a
pre Vás, aby boli pokojné a radostné.
Vianoce sú sviatky, počas ktorých si pripomíname čas príchodu Ježiša Krista na tento
svet. Sú to sviatky nás kresťanov, ale aj ľudí bez vyznania na celom svete. Narodenie
dieťaťa je pre každú rodinu požehnaním spoločnosti či ľudstva. Nech sa teda nový
zrodený život v našej obci stane zárukou úspešnej budúcnosti našej obce a krajiny.
Nadchádzajúce vianočné sviatky a príchod nového roka 2019 budú príležitosťou pre
každého z Vás na stretnutie s členmi Vašich rodín. Stretnutia na to, aby sme si mohli
zaželať to najlepšie, hlavne veľa zdravia do ďalších dní na tomto svete. Mnohí z nás sa
určite vyberú na cintoríny, aby symbolicky navštívili a spomenuli si na svojich blízkych,
ktorí prišli na koniec svojej pozemskej cesty. Budeme na nich spomínať
Vážení spoluobčania, tak ako sú Vianoce sviatkom pokoja a začiatkom nového života,
je nový rok začiatkom nového obdobia v našom živote. Toto obdobie je aj začiatkom
nového obdobia mojej práce starostky obce v Horných Orešanoch. Viem presne, čo sa
nám nepodarilo v predošlom období a presne to bude prvoradými cieľmi práce
obecného úradu v nasledujúcom období.
Milí Hornoorešania, rodáci aj všetci čitatelia novín. Želám Vám všetkým pokojné a
milostiplné vianočné sviatky. Veľa zdravia, šťastia, pohody, osobných úspechov pre
Vás a Vašich blízkych v novom roku 2019.
Jarmila Petrovičová, starostka obce

www.horneoresany.sk
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Komunálne voľby 2018

4. Jakub Slobodík...............................228 platných hlasov
5. Miroslav Bujalka............................223 platných hlasov
6. Ingrid Drozdová.............................184 platných hlasov
7. Martin Ostrovský...........................179 platných hlasov
8. Ľuboš Obúlaný ..............................164 platných hlasov
9. Jana Bujalková...............................110 platných hlasov

Výsledky volieb do samosprávy obcí,
ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018
V obci boli zistené nasledovné výsledky:
Počet volebných obvodov..................................................................1
Počet volebných okrskov....................................................................2
Počet voličov zapísaných v zozname voličov.......................1573
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní.........................926
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku........................................926
Počet platných hlas. lístkov odovzdaných pre voľby
do obec. zastupiteľstva....................................................................908
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť................................................9
Počet zvolených poslancov................................................................9
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
starostu obce.......................................................................................914
Účasť voličov v percentuálnom vyjadrení.......................58,87 %
Výsledky hlasovania pre voľby starostu obce:
č.1. Ivan Chovan,................266 platných hlasov....29,10 %,
nezávislý kandidát
č. 2. Štefan Lisický,.................73 platných hlasov.........7,99 %,
nezávislý kandidát
č.3. Jarmila Petrovičová,............575 platných hlasov....62,91 %,
nezávislá kandidátka

Október-mesiac úcty k starším

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že za starostku obce s najväčším počtom hlasov bola zvolená Jarmila Petrovičová –
nezávislá kandidátka.
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného
zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných
hlasov:
1. Marek Boháček....610 plat. hlasov, NEKA
2. Michal Straška......517 plat. hlasov, KDH
3. Jozef Blažo ............429 plat. hlasov, KDH
4. Róbert Ochaba.....427 plat. hlasov, NEKA
5. Martin Korch.........407 plat. hlasov, NEKA
6. Oto Hodulík...........384 plat. hlasov, SPOLU-obč. demokracia
7. Mária Lamošová.. 383 platných hlasov, KDH
8. Branislav Galo.......303 platných hlasov, NEKA
9. Lucia Belavá...........258 platných hlasov, SMER-SD
Mená náhradníkov, ktorí ako kandidáti neboli zvolení za
poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu
získaných hlasov:
1. Juraj Krajčovič ...............................252 platných hlasov
2. Štefan Lisický.................................238 platných hlasov
3. Štefan Szrsen..................................231 platných hlasov

Obec Horné Orešany ďakuje nášmu rodákovi z Horných Orešian
Ing. Rudolfovi Revezovi za sponzorský dar „ Vianočnú výzdobu“.
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Vinohradnícky rok 2018
v Horných Orešanoch
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Tešíme sa na orechové Vianoce!

Úroda Dornfelderu na Všivavci

Zima v roku 2018 trvala veľmi dlho, pritom nebola krutá. Marec
bol chladný a suchý, teploty podpriemerné, takže zima trvala
v podstate až do prvej aprílovej dekády. Jar takmer nebola.
V pondelok sme mali oblečené zimné veci a v stredu už boli
letné horúčavy - jar bola teda len v utorok. Od 10. apríla nastalo leto s teplotami nad 25 stupňov a o pár dní dosahovali bežne
30 až 32 stupňov. Teplo, napriek tomu že nepršalo, spôsobilo
silný rast letorastov.
V máji tiež pokračovalo veľmi teplé počasie, vystrašili nás ale
prvé krúpy, ktoré padali krátko za súčasného dažďa. Našťastie,
nenarobili žiadne škody. Vinič začal kvitnúť už v polovici mája,
čo bolo takmer o mesiac skôr, ako je normálne. Boli aj také roky,
keď začal kvitnúť až okolo Jána (24.6.), starí ľudia vraveli, že keď
vinič odkvitne do sv. Petra Pavla (29.6.), do jesene ešte dozreje.
Od konca mája do polovice júna bolo niekoľko tichých a
výdatných dažďov i búrok, pršalo asi dvakrát za týždeň, padlo
vždy 15 až 20 mm – skoro ideálne. Vinohrad pri dostatku vlahy
bujne rástol, letorasty boli tak silné a dlhé, že sa muselo už 11.
júna stŕhať vŕšie. Tomu zodpovedala i veľkosť strapcov, boli
zdravé a neskutočne veľké - ukazovala sa veľmi dobrá úroda
(13.6.). Slnečný svit bol tak veľký, že už na sv. Cyrila a Metoda
(5.7.) sa začali zapaľovať bobule na strapcoch červenej odrody
Dornfelder vysadenej na Všivavci.
Leto bolo suché, občas popŕchalo, voda sa však okamžite
vyparila. Počas prázdnin bol teda veľký deficit vlahy. Strapce
boli celkom zdravé, ale nedostatkom vlahy scvrknuté.
Poriadne dažde boli až na prelome mesiacov august a september, keď za tri dni tichým dažďom napršalo v Horných
Orešanoch až 25 cm vody, čo je 250 litrov na m2. Oberačka sa
začala už v auguste, oberali sa nielen skoré odrody. Burčiak pri
cestách ponúkali už začiatkom augusta. Leto bolo veľmi dlhé,
vysoké teploty okolo 25 stupňov pokračovali i v septembri a
prekrásne babie leto trvalo až do polovice októbra.
Vinohradníci, ktorí nechali dozrievať hrozno do tohto času,
zozbierali kvalitné neskoré zbery. Vinohradnícky rok 2018 má
veľa superlatívov, čo do množstva úrody aj kvality hrozna. Prvá
časť úsilia dopadla vynikajúco. Bude záležať na práci v pivnici,
či sa dokáže kvalita hrozna úsilím vinárov pretvoriť na vynikajúci ročník vín 2018. To je už druhá časť práce, ktorú budeme
môcť posúdiť v marci na Orešanskej koštofke.
Ing. Marko Novák, CSc.

Jeseň medzi FidliCantmi bola veľmi tvorivá a plná radostnej
práce. Už tradične sa naša fildlicantská jeseň nesie v znamení
Rínku, ktorý nás naplno zamestnal i tento rok, keď sme sa
pohrali s hodovou témou. Pomohli nám naši tradiční hostia zo
Smoleníc, z Bolerázu i z Dolnej Krupej. Okrem nich sme sa mohli
potešiť z umenia našich moravských priateľov, členov cimbalovej muziky Rozsocháč zo Strážnice. Dúfame, že tí, čo sa prišli
s nami zabaviť, neobanovali, a že si do svojich domovov odniesli
dobrú náladu. No v prvom rade by som rada zo srdca poďakovala VŠETKÝM DOBROVOĽNÍKOM, ktorí nám pomáhali
v „neviditeľných“, no nenahraditeľných funkciách - všetkým
dobrým a ochotným dušiam v zákulisí, v kuchyni, v stánkoch, za
technikou... Bez vás, milí naši priatelia, by sa žiadny Rínek
neuskutočnil, preto nám dovoľte na sklonku roka poďakovať sa
nie len za pomoc počas Rínku, ale za všetku pomoc a priazeň,
ktorou nás obdarúvate už osem rokov. Rovnako srdečne
ďakujeme obecnému úradu. Bez podpory zo strany obce by
Rínek zďaleka nemal takú podobu, akú má.
V čase prípravy tohto článku sa už veľmi tešíme na Ochutnávku
orechových pocherajov 2018, ktorá rozvonia orešanský kulturák v nedeľu, 16. decembra. O hodnotenie sa tento rok okrem
ochutnávačov postará i odborná porota. O dobrú náladu sa
postará pripravovaný kultúrny program a o skvelé koláče zasa
vynikajúce orešanské gazdinky.
No a rok už tradične zakončíme krojovanou sv. omšou. Na 2.
sviatok vianočný, na Štefana, pozývame všetkých, čo majú
doma kroje, aby sa k nám o 11.00 pridali. Príďte s nami prežiť
krásne emócie v chráme v spojení s našimi predkami. Oprášte
kroje aj staré tradičné koledy spolu s nami.
Na všetko krásne, čo nás spoločne čaká, sa tešia a pokojné,
požehnané Vianoce a šťastný nový rok vinšujú
FidliCanti z Orešán.
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Pietna spomienka na obete vojny
Dňa 11. novembra 2018 sa uskutočnila pietna spomienka,
ktorá bola venovaná pamiatke obetiam I. svetovej vojny
z radov občanov Horných Orešian a Medzinárodného dňa
vojnových veteránov, známeho tiež ako Deň červených
makov. Na tejto spomienke sa prihovorila občanom starostka
obce a vdp. Marcel Mecko.
Počiatočné roky 20. storočia boli charakteristické veľmi
nepriaznivou situáciou nielen v Európe, ale aj na ďalších
kontinentoch. Celkové hospodárstvo okolitých krajín bolo
viac zamerané na priemyselnú výrobu v snahe získať čo
najväčšie zisky triedy bohatých majiteľov, zatiaľ čo pospolitý
ľud strádal svoj život v úbohých podmienkach. Priemysel sa
orientoval na vojnovú výrobu modernejších zbraní s cieľom
príprav na vojnové stretnutia, pričom pracujúca trieda žila
v narastajúcej chudobe, biede a hlade. Tieto disproporcie sa
napokon prejavovali v nepokojoch a v štrajkoch robotníkov.
Celková situácia predznamenávala nepokojové predvojnové
obdobie v mnohých krajinách.
Zámienka na vzbĺknutie plameňov vojny vznikla 28. júna 1914,
kedy počas návštevy následníka rakúsko-uhorského trónu
Františka Ferdinanda a jeho manželky v srbskom Sarajeve boli
obaja zavraždení. K následnému vyhláseniu vojny došlo 28.
júla 1914 v Rakúsko-Uhorskom Srbsku. Spočiatku sa zdalo, že
vzniknutá vojna bude iba miestneho charakteru, no v nasledujúcich dvoch rokoch sa do nej zapojili ďalšie okolité európske
štáty, ba aj Rusko, Amerika a Japonsko. Tak vznikla Veľká
svetová vojna, v ktorej hlavnú ťarchu niesla Rakúsko-Uhorská
monarchia a niektoré susedné krajiny. V októbri 1917 vypukla
v cárskom Rusku revolúcia, ktorej idey sa preniesli aj do vojny
v Európe. Medzi bojujúcimi jednotkami postupne dochádzalo
k značným rozporom, ba až k rozkladu armád. Dlhé vojenské
akcie, značné materiálne škody, ale hlavne straty na ľudských
životoch mali odozvu v radoch bojujúcich strán a v závere roku
1918 prinútili štáty, aby začali rokovať o prímerí. Výsledkom
mnohých, a najmä dlhých, jednaní došlo 11. novembra 1918
o 11. hodine a 11. minúte vo francúzskom meste Compiegne
k očakávanému podpisu dohody o mieri.
Na záver tohto dlhého „vojnového inferna“ nemožno nespomenúť, že v jeho priebehu došlo nielen k nevyčísliteľným
majetkovým škodám, ale hlavne treba dôrazne pripomenúť
nenahraditeľné katastrofické straty na ľudských životoch.

Podľa veľkých odhadov bolo do vojny zmobilizovaných 65
miliónov vojakov a z toho 8 miliónov zabitých a 21 miliónov
zranených. Z európskych krajín sa z dostupných štatistík
podieľali iba niektoré z väčších štátov, a to Nemecko 1,8
miliónov, Francúzsko 1,36 miliónov, Anglicko 908-tisíc,
Rakúsko-Uhorsko 922-tisíc a Taliansko 462-tisíc.
Tisíce vojakov boli z ostatných menších krajín. Civilné obyvateľstvo reprezentovalo najviac 6,6 miliónov životov. Z našej
obce bolo do I. svetovej vojny zmobilizovaných niekoľko
občanov, čomu nasvedčuje aj tento pamätník.

Pamätník padlých
Uvedené čísla nás varujú, ale hlavne zaväzujú k zamysleniu, aké
výsledky plodí pýcha, nenávisť a závisť medzi ľuďmi. V prvých
novembrových dňoch si ľudia takmer na celom svete hlbšie
spomínajú na zosnulých rodinných príslušníkov a známych. Ich
hroby ozdobujú vencami, kvetinami a horiacimi sviečkami tak,
že cintoríny aspoň zopár dní vyzerajú ako rozkvitnuté
osvietené záhrady. Nie všetkým sa však dostáva takejto pocty.
Milióny padlých na vojnových bojiskách našli svoju smrť na
rôznych zapadnutých miestach ďaleko od svojich domovov. V
polovici novembra si národy pripomenuli sté výročie
skončenia I. svetovej vojny. Mnohí vo svete si práve v tomto
čase pripomínajú pamiatku padlých pri spoločných hroboch,
alebo pomníkoch. Aj naša obec sa pripojila k tejto pietnej
spomienke. Občania sa zišli pri pamätníku padlých v I. sv. vojne,
na ktorom by bolo vhodné uviesť aj padlých v II. sv. vojne, ktorá
sa skončila pred jubilejnými 65. rokmi.
Pomník padlých bol postavený v roku 1923 z milodarov
občanov a hornoorešanských starostov pána Hečku, Smolka,
Zvonára, Blažu, Krchnára a Samka, ako sa uvádza v pamätnej
knihe. Pozostáva z kríža a dvoch pylónov, na ktorých sú vyryté
mená padlých. Pri pomníku sa do r. 1938 odbavovali štátne
slávnosti 28. októbra. Na dušičky pozostalí padlých ozdobovali
pomník kvetmi a spomínali na tých, ktorí vykrvácali na
bojiskách. Obec Horné Orešany nemá presnú informáciu, na
ktorých miestach padli a kde sú hroby našich padlých vojakov,
ale rodinní príslušníci si ústne odovzdávali informácie a
poznajú, na ktorom mieste bojiska sa skončila životná púť ich
predkov.
Najväčšia vojnová tragédia navždy vzala synov, mužov a otcov
v najlepších rokoch. Z historických dokladov poznáme, že do I.
svetovej vojny z našej obce narukovali všetci muži od 18 do 50
rokov a vojnové roky ťažko postihli život v obci, keď všetku
prácu v domácnostiach a na poliach vykonávali ženy s deťmi.
Obete našich spoluobčanov v I. svetovej vojne neboli márne,
keďže 28. októbra 1918 vznikla prvá Československá republika,
zväzok Slovákov, Moravanov a Čechov, v ktorom sa Slováci po
dlhom období sformovali ako štátotvorený, svojbytný a
emancipovaný národ. Začalo sa úspešné obdobie pre rozvoj
našej štátnosti, čoho dôkazom je súčasný stav, keď Slovenská
republika je suverénnym štátom v európskom kontexte.
Jeden osobný postreh musím spomenúť. Každoročne veľké
európske národy okázalo oslavujú hrdinov I. svetovej vojny, len
mi Slováci sme zakríknutí, nehovoriac o Horných Orešanoch.
Pre nás sú obete I. svetovej vojny zabudnutým príbehom.
Jeden múdry človek povedal: „Národ, ktorý si neváži minulosť a
obete svojich predkov za slobodu, nezaslúži si prítomnosť a nemá
právo na budúcnosť.“ Myslím si, že táto argumentácia pre nás
platí dvojnásobne.Záverom sa chcem v mene svojom i
všetkých spoluobčanov poďakovať všetkým pozostalým za
obete svojich dedov a pradedov, ktorí obetovali svoje mladé
životy pre krajšiu budúcnosť nás, ich nasledovníkov.
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Odbojové roky 1944 – 1945
a Horné Orešany
V deň vypuknutia Slovenského národného povstania 29.
augusta 1944 bola v obci Horné Orešany nepokojná atmosféra. Do obce prichádzajú rôzne správy. Zatýkali sa Nemci a ich
prívrženci a sympatizanti. Tento stav trval od 29. do 30. augusta, kedy trnavská vojenská posádka prebrala vedenie v meste
Trnava. Vojaci obsadili mestský úrad, rozhlas, ktoré boli
strážené guľometmi, zaviedol sa štatariálny súd, zákaz zhromažďovania, na pošte bola zavedená cenzúra, obchody mali
povolené mať otvorené len do deviatej hodiny, obyvateľom
bolo prikázané aby zadržali každého neslováka i Slováka, ktorý
by mohol škodiť hnutiu. 30. augusta posádkové veliteľstvo
vydalo o ôsmej hodine ráno vyhlášku, v ktorej stálo, že preberá
úplné velenie nad celým mestom a okolím, ustanovuje spomínané obmedzenia, príkazy a povinnosti. Hodinu na to, o deviatej, bola vyhlásená „verbovačka“ s okamžitou platnosťou
narukovania pre mužov vo veku od 16 do 60 rokov pod heslom „Kto nie je s nami je proti nám“. Rozruch trval približne do
15.00 hodiny, kedy trnavská posádka odišla z Trnavy, pretože
boli informovaní o blížiacej sa nemeckej armáde. Vojaci z mesta pobrali všetky automobily, vozy, kone, bicykle, naložili ich
hlavne strelivom rôzneho druhu a iným vojenským i nevojenským materiálom a čo najrýchlejšie sa presúvali z mesta
smerom na Bučany a ďalej na stredné Slovensko. O druhej
hodine ráno 30. augusta nemecká skupina „Schill“ dostala
rozkaz aby vstúpila na Slovensko. Za úlohu mali zriadiť oporné
body na strednom Považí.
V obci Horné Orešany sa nachádzalo viacero partizánov, ktorí
vykonávali záškodnícku činnosť. Dňa 3. septembra obyvateľov
obce upozornili nemeckí vojaci, že ak znovu bude prerušená
telegrafná linka medzi rozhľadňou na Holom vrchu a rodinným domom Novákových a Kočkových, kde boli ubytovaní
nemeckí velitelia a osádka rozhľadne, obyvatelia obce budú
zdecimovaní. Spojenie, podľa ich tvrdenia bolo ten čas v oblasti Horné Orešany štyrikrát prerušené. Po tomto vyhlásení
nemeckými vojakmi k prerušeniu spojenia už neprišlo, miestni
partizáni si nemohli dovoliť takúto vysokú cenu odplaty na
spoluobčanoch obce. Od nasledujúceho mesiaca boli
tabakové výrobky na prídel a počty prideľovaných cigariet sa
zmenšili na 50 ks.
Na konci roku 1944 a začiatkom roku 1945 sa zvýšila činnosť
partizánov v okolí obce Horné Orešany a aj v Malých
Karpatoch. Objavujú sa častejšie strety medzi partizánskymi
jednotkami a nemeckými vojskami na samotách, dedinách,
komunikáciách a iných miestach, kde sa zdržiavali nemecké
vojská ich prívrženci, sklady, prekladiská. Prelomenie
nemeckej obrany v Dukelskom priesmyku a na ďalších
miestach, sa citeľne prejavilo na Slovensku predovšetkým vo
vojenskej a bojovej činnosti.
Začiatkom roku 1945 oddiel s názvom generál Štefánik operujúci v pohorí Malých Karpát a predovšetkým v okolí obcí Horné
Orešany a Dolné Orešany, mal na svedomí viacero záškodníckych činností. Spojil sa s 2. Stalinovou Brigádou, veliteľom
brigády bol Vendelín Lančarič. Oddiel generála Štefánika sa
tým pádom pretransformoval na 11. oddiel 2. Stalinovej
brigády. V tomto období sa v Karpatoch začal pohybovať a
vykonávať ďalší partizánsky oddiel gen. Štefánika bol to 11.
oddiel 2. Stalinovej brigády, mal vyše 50 mužov, z toho 6 Rusov,
skladal sa zo značného počtu mužov pochádzajúcich z Modry,
Dolných a Horných Orešian.
Pri horárni Huty 3. marca bola prestrelka medzi partizánmi a
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nemeckými vojakmi strážiacimi chemickú továreň v Horných
Orešanoch. Partizáni tu chceli poškodiť úzkokoľajnú železnicu.
Deň na to, 4. marca, podnikli partizáni ďalší útok medzi
Dolnými a Hornými Orešanmi a to na nemeckú prísunovú
kolónu. O niekoľko dní neskôr 29. marca partizáni opäť
vykonali útok na muničný sklad v Dolných Orešanoch, ktorý
vypálili. Tohto útoku sa podujali partizáni z partizánskej
skupiny Reptovci.
Na Veľkonočnú nedeľu v roku 1945 prišiel československý
vojak Ivan, a hlásil aká vojenská sila sa chystá na obec. Ľudia od
strachu utekajú do hôr a skrývajú sa, kde sa dá. Aj chlapci,
pretože ich brala Červená armáda. Od Bolerázu, Trnavy cez
Suchú nad Parnou postupujú vojská maršala Malinovského.
Hlavný útok na obec mala ruská jazda, pechota podporovaná
tankami, delostrelectvom a kaťušami. Na Veľkonočný Pondelok 2. apríla, bol front už v Horných Orešanoch. Prvý zásah
dostala kostolná veža, ktorá bola zničená. Pri útoku zhorel
značný počet stodôl. Bola tu intenzívna streľba ktorá všetko
zahalila do nepriehľadného dymu. V pechotných zákopoch,
ktoré boli pred dedinou výbuch usmrtil piatich maďarských
vojakov, ďalší vojaci padli na ich miestach v dedine i jej okolí.
Obec ostreľovali aj kaťuše približne z miesta ako je bolerázske
letisko. Jazda Červenej armády pri útoku bola podporovaná
paľbou zo stredných a ťažkých poľných diel, ďalej strednými
tankami T – 34 a inými ľahkými pechotnými zbraňami ale aj
pechotnými protitankovými puškami PTRD – 41 a pod. Útok
čelil nemeckej obrane vyzbrojenej podpornými zbraňami
pechoty ako boli mínomety ľahkého a ťažkého kalibru,
pechotnými zbraňami rôzneho druhu. Na kopčeku medzi
obcami Horné a Dolné Orešany zaujal stanovisko nemecký
tank, bohužiaľ nevie sa aký typ, ktorý ničil ruské tanky. Po
krátkom ostreľovaní nemecký tank dostal zásah a bol vyradený
z ďalších bojov. Na úpätí kopca spolu s pechotnými zákopmi
tvorili systém opevnení aj delostrelecké batérie. Ďalšie
delostrelecké batérie boli z druhej strany kopca, ktorým dávali
pokyny zameriavači z domu, ktorý je na vrchu Všivavec, kde
býval Roman Tandermajer. Ľudia ho podozrievali z paktovania
s Nemcami. Za domom Romana Tandermajera sa nachádzali
zakopané delá alebo tanky. Dnes sa s určitosťou nevie povedať
o aké typy zbraní išlo, ani v akých počtoch boli. Pri nich sa
nachádzalo aj palebné postavenie v betónovom kryte s polguľovitým tvarom, ktoré pravdepodobne chránilo prístupovú
cestu zo smeru od dediny Neštich – Smolenice. Nemci ustúpili
do hory a pokračovali na Záhorie. Niektorí cez pohorie
ustupovali na Bratislavu. Na oboch stranách tu padlo zopár
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desiatok vojakov. Po ústupe a presune cez okolie i obec Horné
Orešany mnohých vojenských útvarov Nemeckej armády a
ďalších bojujúcich spolu s nimi vyššie spomínaných, sa
stávalo, že zostali tu dáki jednotlivci či menšie skupinky
vojakov z týchto jednotiek. Stalo sa aj tak v prípade, že po
ústupe Nemcov to zostali dvaja vojaci z SS Galicia. Jeden vojak
zo sovietskej armády sa po ústupe stretol s jedným z nich.
S nabitou zbraňou nechal vojaka z SS Galicia pred sebou
kráčať, skôr sa dá povedať, že pokolenačky či štvornožky plaziť
zraneného a cestou mu hovoril „poznám teba i tvoju rodinu a
poviem im čo si urobil“. Išiel s ním na dolný koniec dediny, kde
ho zastrelil.V tento deň sa v obci boje skončili.
Mgr. Martin Ostrovský
Klub vojenskej histórie
Trnavská posádka
OZNAM
Na známosť sa dáva, že bude sa konať dňa 23. februára 2019
výstava pri príležitosti pripomenutia si 75. výročia udalostí
Slovenského národného povstania v Horných Orešanoch a
okolí.
Výstava sa bude konať v Kultúrnom dome Horné Orešany.
Srdečne Vás pozýva Klub vojenskej histórie Trnavská posádka.

Z komisie kultúry
Vážení čitatelia
Hornoorešana, dovoľte mi na
sklonku roka 2018 zhodnotiť
akcie a podujatia, ktoré počas
tohto roku 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 naše
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 našim DHZ.
Na začiatku prázdnin sme prežili takisto 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.
Pripomenuli sme si aj sviatok úcty starším malým posedením
v KD. Toto všetko sme zvládli počas roku 2018. Zároveň ako
členka komisie chcem poďakovať bývalej predsedníčke Ingrid
Juricovej a všetkým členom: Janke Saskovej, Miladke Obúlanej,
Andrejke Kondrčkovej, Márii Lamošovej, Jurajovi Krajčovičovi,
Zdenkovi Žaludovi. Súčasťou tohto tímu som bola i ja Katarína
Pagáčová. Ďakujem aj našim rodinným príslušníkom, DHZ
v Horných Orešanoch, vedeniu ZŠ v Horných Orešanoch,
FidliCantom, p. Szrsenovi, p. Novákovej (potraviny Sama),
potravinám CBA, p. Jozefovi Saskovi a všetkým dobrovoľníkom.
Jednoznačne 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 2018. Veľké ĎAKUJEME a
tešíme sa na ďalšiu spoluprácu aj v nasledujúcom roku 2019.
No ešte nekončíme a na konci roka 2018 si chceme ešte spoločne popriať všetko najlepšie a podať ruky. A to už pri tradičnej
kapustnici, ktorú usporadúva pani starostka v spolupráci s KK.
Bude sa konať v našom kultúrnom dome v piatok 28. decembra
2018. Môžete sa tešiť na príjemné hudobné prekvapenie. Aj
tento rok ukončíme už tradičným výstupom na Slepý vrch.
Stretneme sa 29.12.2018 a spoločne sa vydáme na krásnu
prechádzku s výstupom na Slepý vrch. Odchod od KD bude
o 11.00 hod.
Na záver vám rada predstavím nových členov komisie kultúry,
ktorí sa budú počas nasledujúcich štyroch rokov starať
o kultúrno-spoločenský život v našej dedine. Predseda Michal
Straška, členovia: Mária Lamošová, Lucia Belavá, Andrea Kondrčková, Milada Obúlaná, Jakub Slobodník a moja maličkosť
Katarína Pagáčová.To by bolo z mojej strany asi tak všetko.
Ak sme vás počas roka potešili, sme veľmi radi, a ak sme niečo
nedotiahli, prepáčte nám, budeme sa snažiť zlepšiť. Dúfam, že
rok 2018 naplnil aspoň trošku vaše túžby a želania a do nového
roku 2019 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 peňazí aby bolo dosti. Toto všetko
vám zo srdiečka prajú členovia KK pri OÚ v Horných Orešanoch.
Katarína Pagáčová (Uličná), členka komisie KK
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Betonári - neregistrovaní stolnotenisoví hráči

6. Detský stolnotenisový turnaj - Detská betónovačka
Ďalší turnaj pod názvom Detská betónovačka sa uskutočnil
17. novembra 2018. Na turnaj sa prihlásilo 52 detí z trnavského,
bratislavského, nitrianskeho a trenčianskeho regiónu, Českej
republiky a po prvýkrát k nám zavítali aj deti z rakúskeho Bruck
an der Leitha.
Hralo sa dvojstupňovým systémom v štyroch základných
skupinách a najlepší postúpili do vyraďovacích súbojov, kde sa
hralo K.O. systémom.
Kategória deti od 6 do 12 rokov:
1. miesto - Škandík Sebastián – Rastislavice / SVK
2. miesto - Ištokovič Lukáš – Nitra / SVK
3. miesto – Mišo Jakub – Suchá nad Parnou / SVK
Kategória mládež od 13 do 15 rokov:
1. miesto - Mišo Matej – Suchá nad Parnou / SVK
2. miesto - Ištokovič Miroslav – Nitra / SVK
3. miesto – Malacký Oliver – Horné Orešany / SVK
Kategória mládež od 16 do 18 rokov sa hrala systémom
každý s každým:
1. miesto - Kočvara Vít– Petrov / CZE
2. miesto - Svačina Roman – Petrov / CZE
3. miesto – Tokoš Zdeněk – Petrov / CZE

Situácia v športe sa za posledné roky veľmi zmenila. V tejto
dobe vôbec nie je jednoduché nalákať deti na akýkoľvek šport.
Teší nás, že vynaložené úsilie organizátorov prináša svoje
ovocie a aj vďaka pozitívnym ohlasom z minulých ročníkov
začína byť účasť i na našich detských turnajoch vysoká. Spolu
s deťmi prichádzajú na turnaj v hojnom počte aj rodičia a

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili toto podujatie - Obecnému úradu v Horných Orešanoch a STK Elastik, ako i dobrovoľníkom, kamarátom, ktorí prispeli k plynulému priebehu
turnaja.
Podrobnejšie výsledky, fotografie a ďalšie informácie nájdete
na našej stránke www.stolnotenisovyturnaj.eu
Malíšek Drahomír
Betonári Horné Orešany
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Evidencia obyvateľov
V štvrtom štvrťroku sa do našej obce prihlásili:
Mária Holečková
Daniel Bihary
Vlatimil Zela
Alena Zelová
Filip Zela
Simona Zelová
Emília Remžová
Ján Butko
Daniel Charvát
11 občanov sa z našej obce odhlásilo

„Orešanské pesnyčky v nárečí“

Narodili sa:
Juraj Macko
Viktória Grófová
Filip Pšak
Štefan Chorváth
Zomreli:
Petronela Blažová
Peter Moravčík
Vladimír Chnápko
Ludvika Sasková
Ľubica Zelenková
Manželstvo uzavreli:
Peter Boruta a Monika Ružičková
Jakub Hodulík a Patrícia Mikolayová
Attila Zemes a Silvia Lopourová
Maroš Burský a Jarmila Homolová
Róbert Rajt a Ing. Zuzana Petrovičová
Dominik Repa a Bibiana Psotová
Ľuboš Zvonár a Anna Andelková
Michal Bukový a Mgr. Dominika Semjanová
Ing. Jaroslav Severín Slovák a Margita Gergelová
Dušan Novák a Daniela Fedáková
Vladimír Korytár a Tatiana Hubináková
Patrik Školek a Ing. Monika Zabáková
Josef Cícha a Barbara Vavrová
Mgr. Šimon Vojkovič a Anna Krupanská
Daniel Hanke a Klaudia Blažová
Andrej Rehák a Olesia Gorbatsevych
Miroslav Drozda a Monika Demovičová
Ing. František Benovič a Ing. Zuzana Horváthová
Jubilanti

50 rokov
Lenka Danišová, PhDr.
Peter Hečko
Mário Kopúnek
Jana Nováková
Soňa Púchovská
Vlastimil Zela

60 rokov
Agnesa Bažíková
Mária Niedelová
70 rokov
Mária Denkocyová
Veronika Záhradníková, Mgr.
80 rokov
František Greguš
Pavel Púchly
Marta Šajmírová
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