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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,  
stojíme na prahu nového roka a za sebou nechávame rok, ktorý bol vskutku zvláštny 
a zložitý. Udalosti, ktoré priniesol, zasiahli každého z nás. Niekoho menej, iného zá-
sadne. Mnohým sa zmenil život. Veľa sme sa však aj naučili. Rúška, respirátory a zvýšená 
hygiena sa stali samozrejmosťou, spolu s našimi deťmi sme sa ocitli na vyučovacích 
hodinách, presvedčili sme sa, aká výborná je domáca strava, zistili sme, že Slovensko 
je krásna krajina a najmä, ako veľmi nám chýba osobný kontakt s našimi najbližšími. 
Naučili sme sa byť trpezliví a zodpovední. Trpezlivo čakáme, kedy sa budeme môcť 
stretávať s priateľmi a našimi blízkymi bez obavy z toho, že sa môžeme navzájom na-
kaziť. Podstúpili sme aj náročné celoplošné testovanie, ktoré bolo skúškou ohľadupl-
nosti a zodpovednosti voči sebe navzájom. Spoznali sme výnimočných ľudí v radoch 
dobrovoľníkov, zdravotníkov, hasičov. Ich ľudský prístup je silným posolstvom posled-
ných náročných mesiacov. 
Naopak, nezažili sme mnohé obľúbené obecné akcie. S letopočtom 2021 nebudeme 
mať v archíve tradičné pochovávanie basy, stavanie 1. mája, beh cez orešianske vŕšky, 
vodníka či rínek. Museli sme oželieť stretnutie s Mikulášom v kultúrnom dome a ne-
môžeme sa tešiť ani na obľúbené stretnutia pri adventnom punči. 
Radosťou ma však napĺňa to, že tento rok sa nám aj veľa vecí podarilo. Zateplenie 
obvodového plášťa a oplotenie hasičskej zbrojnice. V časopise Hornoorešan 3/2021 
som vás informovala, že obec neuspela v podanej výzve na projekt kanalizácia v 
časti Niva, nakoľko v štátnom rozpočte na vodovod a kanalizáciu neboli vyčlenené 
finančné prostriedky. Dňa 11.11.2021 sme obdržali oznámenie o poskytnutí pod-
pory formou dotácie z Environmentálneho fondu na projekt Kanalizácia IBV NIVA – 

Rekonštrukcia zastávky na Dolnom konci

www.horneoresany.sk

Rozšírenie osvetlenia a rozhlasu Muzika bez muziky

Harmonogram  
separovaného zberu 2022: 
plasty, VKM (TetraPaky),  
plechovky a konzervy  
Vývoz je vždy vo štvrtok. 
• 20. január 
• 17. február / aj papier z domácností 
• 17. marec 
• 14. apríl 
• 12. máj / aj papier z domácností 
• 9. jún 
• 7. júl 
• 4. august / aj papier z domácností 
• 1. september 
• 29. september 
• 27. október 
• 24. november / aj papier z domácností 
• 22. december  
- 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. 

Vývoz komunálneho odpadu bude v 
stredu, nie v utorok.
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Horné Orešany vo výške 102 985 eur s preukázaním, že obec 
má na financovanie účelu dotácie zabezpečených najmenej 
5% nákladov z vlastných zdrojov, teda sumu vo výške naj-
menej 5 420,27 eur. Čerpanie finančných prostriedkov Envi-
ronmentálneho fondu bude realizované následne až po 
splnení všetkých podmienok v zmysle dotačnej zmluvy, pri-
čom oprávneným obdobím na čerpanie dotácie je 1.1.2021 – 
30.08.2022. V časti Niva sme rozšírili verejné osvetlenie a roz-
hlas. V Hoštákoch sa nám podarilo vymeniť staré svietidlá za 
nové LED svietidlá. Výmenu svietidiel plánujeme i v ďalšom 
roku. V januári 2021 sme požiadali Trnavský samosprávny kraj 
o dotáciu na realizáciu projektu Barokový kríž II. etapa, ktorý 
bol umiestnený na pravej strane cintorína. Toho času sa kríž 
nachádza u reštaurátora. Na projekt nám bola schválená fi-
nančná čiastka 3880 eur, spolufinancovanie bude z vlastných 
zdrojov vo výške 30% z celkových finančných nákladov pro-
jektu. V súčasnosti prebiehajú dokončovacie práce na rekon-
štrukcii zastávky na dolnom konci.  
Ani napriek všetkým opatreniam a obmedzeniam sa život neza-
stavil. V mnohých jeho oblastiach si však vzniknutá situácia vy-
žaduje veľkú dávku odhodlania. Veľmi náročná je starostlivosť o 
tých najslabších a najzraniteľnejších medzi nami. Sú to naši drahí 
rodičia a starí rodičia. 
Moje ĎAKUJEM patrí aj všetkým učiteľom. Museli sa veľmi rýchlo 
zorientovať a naučiť sa fungovať tak, aby deti nielen učili, ale aby 
im aj ukázali, že čas strávený s rovesníkmi v školských laviciach 
je veľmi dôležitý. Musím povedať, že sa im to podarilo. Našim 
deťom chýba škola! 
Želám vám všetkým naozaj požehnané vianočné sviatky prežité 
v úzkom kruhu svojich najbližších a v novom roku najmä veľa 
zdravia, spokojnosti a lásky. 

Jarmila Petrovičová 
starostka obce 

 
 

VIANOČNÝ ČAS... 
Opäť sú tu Vianoce. Možno si v duchu povzdychneme, že tento 
krásny čas trvá len krátko. 
Áno, je to tak. Žijeme v uponáhľanom svete a pozastavenie sa 
počas Vianoc je síce krátke, ale tak veľmi potrebné. Na Vianoce 
sme si bližší ako inokedy aj preto, lebo chceme byť blízko seba, 
zaspomínať si na naše detské časy pri vianočnom stromčeku, či 
sa v spomienkach vrátiť ku krásnym okamihom v našich živo-
toch. Chceme si aspoň teraz pripomenúť, aké to je potešiť sa z 
radosti našich detí. V tomto krásnom čase sa opäť vieme radovať 
aj z maličkostí a sme šťastní, že väčšina ľudí okolo nás, naša ro-
dina, priatelia, bližší i vzdialenejší známi, majú k sebe o niečo bliž-
šie ako inokedy.  
Nadišiel čas, na ktorý sme už všetci netrpezlivo čakali. Čas, keď 
nám vyčarí úsmev na tvári najmenšia maličkosť. Kúzlo Vianoc už 
spojilo mnohých ľudí, i keď veľa z vianočných zvykov sa vytráca, 
jedno stále zostáva. Zostáva to tajomné čaro v našich dušiach, 
chuť robiť radosť ostatným, aby sme všetci po skončení sviatkov 
mohli povedať: „Toto boli tie najkrajšie Vianoce.“ 
Dovoľte mi, aby som vám zaželala pokojné a požehnané via-
nočné sviatky, pohodu v kruhu svojich najbližších a do nového 
roka veľa zdravia, energie a chuti do života. Prajem vám všetkým 
krásne prežitie vianočných chvíľ, svojim žiakom veľa snehu a ko-
legom pokoj a pohodu. 

Linda Rábarová,  
riaditeľka školy 

DOPLNENIE VEREJNÉHO  
OSVETLENIA A ROZHLASU 
Po modernizácii osvetlenia v Hoštákoch prišiel rad na rozšírenie 
osvetlenia a miestneho rozhlasu aj na ulici Nivy. Pridaných bolo 
deväť svietidiel. 
Rovnako ako pri dopĺňaní osvetlenia v roku 2019 alebo pri mo-
dernizácii verejného osvetlenia tento rok, boli aj tentoraz použité 
úsporne LED svietidlá. Osadené sú na žiarovo pozinkovaných 6 
m vysokých stožiaroch. Úspora sa očakáva v nižšej spotrebe (už 
67%), ale aj v dlhšej životnosti a s tým spojenými nižšími ná-
kladmi na údržbu. Svetlá sú naprogramované tak, že v noci sa 
automaticky prepnú na 50% spotrebu energie s 75% svetelným 
výkonom. Návratnosť investície voči klasickej sodíkovej lampe 
je cca štyri roky. 
Rozšírený bol aj miestny káblový rozhlas o päť 30 W reproduk-
torov. Marek Boháček 

 

Z KOMISIE KULTÚRY 
Vážení čitatelia Hornoorešana,  
dovoľte mi takto na sklonku roka prihovoriť sa vám touto formou 
v mene komisie kultúry a športu (KK) pri OcÚ v Horných Oreša-
noch. Tento rok 2021 bol znovu iný ako minulé roky. Z dôvodu 
pandémie sme nemohli poriadať akcie, ktoré sme pre vás mali 
pripravené. Počas roka sa nám podarilo usporiadať len jednu 
akciu, a to podujatie pre naše ratolesti s názvom ukončenie leta. 
Akcia sa nám veľmi vydarila a konečne sme mohli stráviť jeden 
deň spoločne s vami a vašimi deťmi. Všetko nám vychádzalo, do-
konca aj počasie nám prialo, tak sme si aspoň tento deň užili a 
zabudli na starosti a problémy, ktoré nás počas roka sprevádzali. 
Ďakujem zo srdiečka všetkým, ktorí na akcii spolupracovali, ale 
aj všetkým vám, ktorí ste sa zúčastnili. Ostatné podujatia a akcie, 
ktoré sme nemohli poriadať, máme pre vás pripravené na budúci 
rok 2022, ak to situácia a okolnosti dovolia. Viem, že je to ťažké, 
mnohým z nás momentálna situácia zmenila životy a životný 
štýl. Všetci však vieme, že zdravie je veľmi vzácne, a preto sme sa 
museli a musíme správať zodpovedne nielen voči sebe, ale aj 
voči našim blízkym a nášmu okoliu. Nikto z nás pred dvomi 
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rokmi ani len netušil, ako sa nám mnohým zmenia životy. My v 
našej komisii sme boli zvyknutí stretávať sa s vami počas roka a 
užívať si spoločné chvíle s vami v našej dedinke. Nuž pevne ve-
ríme, že už bude len lepšie a znovu prežijeme chvíle šťastia, po-
hody a spoločnej radosti.  
Zároveň sa ako členka komisie chcem poďakovať ostatným čle-
nom KK: Janke Saskovej, Miladke Obúlanej, Andrejke Kondrč-
kovej, Márii Lamošovej, Michalovi Straškovi a, samozrejme, 
súčasťou tohto tímu som i ja – Katarína Pagáčová. Tiež našim ro-
dinným príslušníkom, DHZ v Horných Orešanoch, vedeniu ZŠ, TJ 
Iskra Horné Orešany, Štefanovi Szrsenovi, p. Novákovej (potra-
viny Sama), firme CBA, Svetu atrakcií Hlohovec, Lukostreleckému 
klubu Suchá nad Parnou (P. Oravec), Mirke Denkociovej, Dodovi 
Obúlanému, Katke Balážikovej a Marekovi Boháčkovi. Podobne 

aj Bohušovi Strakovi, Jozefovi Saskovi a jednoznačne pani sta-
rostke Jarmilke Petrovičovej. Tiež pracovníčkam OcÚ p. Saskovej, 
p. Borutovej, Zuzke Duchoňovej a všetkým, na ktorých som za-
budla, za spoluprácu aj počas tohto roka. Veľké ďakujem a tešíme 
sa na ďalšiu spoluprácu v nasledujúcom roku 2022. 
Do nového roku 2022 vám prajem, aby ste vykročili tou správnou 
nohou, a hlavne, aby ste boli 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 zdravíčka, samozrejme 
šťastíčka, lásky aspoň do sýtosti a penez aby bolo dosti do každej 
domácnosti . Toto všetko vám zo srdiečka prajú členovia KK pri 
OcÚ v Horných Orešanoch. 
 

Katarína Pagáčová (Uličná),  
členka komisie kultúry a športu 

 

MUZIKA BEZ MUZIKY 
Milovaní priaznivci ľudovej hudby a folklóru, dovoľte mi, aby som 
vás srdečne pozdravila aj v tomto zakliatom čase, keď sa naša a 
všetky ostatné “muziky” musia zaobísť bez muziky.  
Žijeme čas, v ktorom si hudobné nástroje, tanečné topánky a ko-
stýmy užívajú obdobie ničnerobenia, no bohužiaľ nie sladkého. 
Pre hudobníkov a divadelníkov je to smutný čas. Snažíme sa cel-
kom neprestať s tvorivosťou a nácvikmi, sem-tam skúšame v 
rámci aktuálnych opatrení a obmedzení. No nemať kontakt s di-
vákmi je niečo podobné, ako byť kuchárom a variť len tak pre sa-
motné varenie – bez ľudí, ktorí by si pochutnali. Samozrejme sa 
už nevieme dočkať chvíle, kedy vám budeme môcť ponúknuť 
nejakú Fidliakciu. Viac ako kedykoľvek predtým si uvedomujeme, 
aké dôležité je žiť v komunite, v kruhu priateľov vzájomne zdieľať 

radostné chvíle. Veľmi nám chýbajú všetky Rínky, Táčkocupy a 
Táčkofesty, Ochutnávky orechových pocherajov aj Svätošte-
fanské ľudové sv. omše. Mrzí nás to o to viac, že ostatný pripra-
vovaný Rínek ľudovej muziky v roku 2020 mal byť zároveň 
oslavou desiateho výročia existencie ľudovej hudby FidliCanti. 
Kvôli pandémii sme boli nútení ho odložiť a potom zas a opäť . 
Momentálne je naplánovaný na fašiangový február. V tejto dobe 
je však ťažké predvídať okolnosti budúceho týždňa, nieto ešte 
organizovať festivaly s mnohými účinkujúcimi, ktoré si vyžadujú 
niekoľkomesačnú prípravu. Napriek tomu by som vás všetkých 
už teraz rada pozvala na naše nové divadelné predstavenie s 
pesničkami s nádejou, že sa čím skôr uskutoční. Pripravujeme 
pre vás malú komédiu o osídľovaní Horných Orešian. S radosťou 
a usilovne na nej pracujeme vždy, keď je to len trošku možné. 
Rovnako dúfame v reštart Táčkocupu a Táčkofestu, ktorý si našiel 
svojich priaznivcov v širokom okolí. Dovtedy ďakujeme, že FC za-
chovávate svoju priazeň, o čom sa nedávno presvedčil FidliMi-
kuláš so svojou družinou. Veríme, že vám priniesol aspoň takú 
radosť ako nám. Snáď sa už čoskoro budeme môcť všetci stret-
núť v pokojnom a zdravom čase. Zo srdca vám želáme požeh-
nané Vianoce a v novom roku veľa pevného zdravia. Nech sa vám 
vyhýba nielen covid, ale i všetky ostatné choroby. Vinšujeme veľa 
šťastia, radosti, trpezlivosti a správnych rozhodnutí. A tiež schop-
nosť zachovať si úsmev na tvári, radosť a pokojnú myseľ napriek 
všetkému a všetkým. 

Andrea Gregušová  
v mene OZ FIDLICANTI 

 

VÝZVA  
ZÁPADOSLOVENSKÁ  
DISTRIBUČNÁ  
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s usta-
novením § 11 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 3 zákona č. 251/2012 
Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správ-
cov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných 
porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť pre-
vádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa 
nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.1. 2022. 
Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu 
stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spo-
ločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v 
súlade s § 11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
vstúpi na dotknuté pozemky. 
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POMENOVANIE ULÍC V OBCI 
Presne pred rokom v decembrovom čísle Hornoorešana sme publi-
kovali prvotný návrh názvoslovnej komisie pomenovania ulíc a iných 
verejných priestranstiev. Vznikol tak priestor pre posielanie pripo-
mienok a pozmeňujúcich návrhov. O tie nebola núdza. V niekoľkých 
kolách bolo rôznymi spôsobmi doručené veľké množstvo pripomie-
nok, z nich niektoré aj hromadné. Celkovo od občanov prišlo až 42 
návrhov. Každou jednou pripomienkou sa komisia osobitne zaobe-
rala. V prvom kole, teda po zverejnení spomínaného článku a prí-
spevkoch na webe a sociálnych sieťach, prišlo 32 pozmeňujúcich 
návrhov. Po zvážení a zapracovaní týchto pripomienok bolo vypra-
cované všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré bolo zaslané na 
kontrolu Jazykovednému ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadé-
mie vied. V tomto kroku bolo oproti prvotnému návrhu zmenených 
11 názvov. Rovnako bolo možné pripomienkovať aj návrh VZN. Po 
zaslaní ďalších piatich pripomienok boli zmenené dva názvy ulíc. Pri-
pomienky ďalej prišli aj od poslancov miestneho zastupiteľstva, na 
základe ktorých sa upravili ďalšie dva názvy.  

Komisia pri tvorbe prvotného návrhu a pri prehodnocovaní pri-
pomienok dbala na zachovanie historických, ale aj v dnešnej 
dobe zaužívaných názvov a pamäti rodákov. Niektoré názvy ulíc 
vychádzali podobne z lokalít, kde sa nachádzajú, s prihliadaním 
aj na dobové mapy. Po diskusii, ktorá v obci nastala, sa rozhodla 
komisia vypustiť z pomenovania ulíc názvy podľa rodákov. 
Niektoré ulice sa spájali pod jeden názov, iné sa aj delili. Cel-
kovo tak máme v obci aktuálne 41 názvov ulíc a verejných prie-
stranstiev.  
Budúci rok je na rade zameranie adresných bodov a samotných 
ulíc geodetom, príprava a osadenie tabuliek s názvami ulíc a ta-
buliek s orientačným číslom domov. 
O možnosti výmeny dokladov vás budeme včas informovať. 
Ďakujeme všetkým občanom za pripomienky a návrhy. Po-
dobne aj poslancom a pracovníkom obecného úradu za prácu, 
ktorú strávili pri vytváraní týchto dnes už čím viac potrebných 
pomenovaní. 

Marek Boháček, 
člen názvoslovnej komisie 

Pohľad na Lázeň, kolorizované Pohľad na Rajčanku, Nivy a Starú cestu počas budovanie hrádze 
1988.01.08, popredí kaplnka Sv. Františka, foto Ing. Jozef Hodulík

ULICE NA HISTORICKÝCH FOTKÁCH
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VÁŽENÍ ŠPORTOVÍ  
PRIATELIA,  
máme za sebou jesennú časť se-
zóny 2021/2022, preto chceme 
zhodnotiť pôsobenie našich mužstiev v 
majstrovskom kolotoči, zhrnúť uplynulý futbalový rok a predsta-
viť ciele do budúceho roka.  
Po vynútenej prestávke spôsobenej celosvetovou pandémiou 
sa ročník 2021/2022 rozbehol podľa plánu. Ako sme v minulosti 
avizovali, naše A mužstvo už nepôsobí v krajskej V. lige Západ, 
ktorá už neexistuje, ale v okresnej VI. lige. Naši ukončili jeseň na 
8. mieste zo 17 účastníkov, so ziskom 24 bodov za osem víťaz-
stiev a osem prehier, s celkovým skóre 35:35. Najlepším strelcom 
je s 9 gólmi Patrik Malý. Ambície mužstva boli udržať sa v prvej 
polovici tabuľky, čo sa nám aj podarilo naplniť. Umiestnenie 
mohlo byť aj lepšie, ale niektoré zápasy sme nezvládli podľa 
predpokladov. Na jar sa pokúsime zabojovať o ešte lepšie 
umiestnenie v tabuľke. Oblastný Futbalový zväz Trnava avizuje, 
že z našej ligy môže budúci rok vypadnúť aj šesť mužstiev, na-
koľko sa začína hovoriť o reorganizácii súťaží. Neboli by sme radi, 
ak by sme za dve sezóny spadli o dve ligy nižšie. A mužstvo má 
za sebou aj úspešné pôsobenie v pohári ObFZ Trnava pod ná-
zvom BESTRENT CUP, kde sa po výhre v Bohdanovciach 4:3 a 
doma so Zelenčom 2:1 prebojovalo už od štvrťfinále. Na jar ich 
tak čaká boj o zaujímavú, nielen finančnú odmenu. Vyhrať môžu 
2000 eur aj možnosť zahrať si finále na štadióne Antona Mala-
tinského v Trnave, čo by bola určite pekná odmena pre hráčov i 
funkcionárov. Mužstvo bude naďalej pokračovať pod vedením 
hlavného trénera Róberta Gonosa. 
Iste ste zaregistrovali, že už druhý ročník za sebou pôsobia v 
našej obci štyri mládežnícke mužstvá. Mužstvo starších žiakov U 
15, mladších žiakov U 13, prípravky U 11 a prípravky U 9. Celkovo 
v klube vychovávame 60 detí od 5 do 14 rokov.  
Mužstvo starších žiakov v lete zmenilo trénera a pod taktovkou 
Samuela Benoviča sa umiestnilo na 4. mieste so ziskom 8 bodov 
za dve víťazstvá, dve remízy a dve prehry so skóre 9:10. Najlep-
ším strelcom je Šimon Demo, ktorý sa trafil do súperovej siete 
päťkrát. Mužstvo mladších žiakov pod vedením Denisa Martona 
obsadilo 4. miesto so ziskom 16 bodov za päť víťazstiev, jednu 
remízu a dve prehry, s celkovým skóre 36:10. Najviac – 9 gólov – 
zaznamenal Michal Lošonský. Mužstvo prípravky U 11 je pod ve-
dením trénera Ota Hodulíka po jesennej častí na 8. mieste so zi-
skom 6 bodov za dve víťazstvá a sedem prehier, so skóre 14:52. 
Najviac – 6 gólov – strelil Martin Dvornák. Mužstvo prípravky U 
9 pod vedením Miroslava Bujalku obsadilo 5. miesto so ziskom 
12 bodov za štyri víťazstvá a päť prehier so skóre 25:28. Najviac 
bodoval Tomáš Denkoci so siedmimi gólmi. V klube pôsobia ešte 
aj tí najmladší v kategórii U 7, ktorí sa pod vedením Miroslava 
Bujalku učia prvé futbalové kroky. Dúfame, že od leta sa nám po-
darí obnoviť mužstvo dorastu, ktoré v našej obci absentuje už tri 
sezóny. Preto budeme radi, ak sa k nám pridajú chlapci s roční-
kom narodenia 2004, 2005, 2006 a 2007. Toto je náš dlhodobý 
cieľ, aby sme v klube mali päť mládežníckych mužstiev. Nevieme 
predpovedať, ako dopadne celková situácia, ale snažíme sa robiť 
maximum.  
Počas nútenej prestávky v prvom polroku 2021 sme nezaháľali 
a v spolupráci s obcou sa nám podarilo zrekonštruovať interiér 
jednej kabíny, spolu s výmenou vodovodného a odpadového 
potrubia. Taktiež sme vymenili ochranné siete za bránami hlav-
ného ihriska a upravili oplotenie vedľajšieho ihriska. Vďaka patrí 
hlavne funkcionárom klubu a rodičom detí, ktorí sa na týchto 
prácach dobrovoľne podieľali. V budúcom roku chceme pokra-

čovať v rekonštrukcii interiéru kabín, dokončiť oplotenie vedľaj-
šieho ihriska, urobiť terénne úpravy v areáli a zrealizovať výmenu 
umelého osvetlenia vedľajšieho ihriska. Tieto práce sú finančne 
náročné a tak dúfame, že sa nám v spolupráci s obcou podarí zís-
kať dotáciu z fondov SFZ. 
Na záver chceme poďakovať všetkým fanúšikom a ľuďom, ktorí 
nám aj tomto roku pomáhali a zaželať vám príjemné prežitie via-
nočných sviatkov a veľa zdravia a šťastia v novom roku 2022.  
 

Rada klubu TJ  
 
 

BETONÁRI – NEREGISTROVANÍ  
STOLNOTENISOVÍ HRÁČI  
Po dlhej prestávke spôsobenej pandemickou situáciou sa vám 
opäť ozývame a prinášame zopár nových informácií. Začiatkom 
roka 2021 Betonári neprežívali ideálne chvíle, lockdown v de-
cembri 2020 predčasne ukončil naše tréningy a nezostávalo nám 
nič iné, ako si len vyčistiť a schladiť hlavy po nie príliš vydarenej 
sezóne. Na pol roka sme úplne zabudli na stolný tenis. V roku 
2020 sa odohrali len tri turnaje, posledný vo februári 2020.     
Niekedy je asi aj dobre na dlhší čas vypnúť a my sme resetovali 
zrejme poriadne, pretože tak skvelý nástup Betonári ešte nemali. 
Trvalo dlhých sedemnásť mesiacov, než sa uskutočnil reštart, a 
to 4. septembra 2021 priamo v susednej obci Boleráz. Poradie v 
základných skupinách neveštilo nič dobré, avšak potom to prišlo. 
Hneď na začiatku sezóny pódiové umiestnenie – 2. miesto vy-
bojoval Drahomír Malíšek, ktorý vo finále podľahol Erikovi Eck-
hardtovi z Topoľčian 1:3. Za zmienku stojí i skvelé umiestnenie 
Stanislava Nováka, ktorý skončil na peknom 5.- 8.mieste. Ivan Ča-
vojský obsadil konečné 16.- 32. miesto.  

 
25. september 2021 (Vištuk, 13. Betónovačka, turnaj družstiev) 
– robiť veci spolu, je skvelá myšlienka. A tak sa Betonári rozhodli 
zorganizovať, v spolupráci s Nadšencami stolného tenisu vo Vi-
štuku, turnaj štvorčlenných družstiev. Keď sme videli súpisky 
družstiev, bolo nám hneď jasné, že nepatríme medzi favoritov 
turnaja. Ale často sa stáva, že aj motyka vystrelí a vo Vištuku mo-
tyka vystrelila poriadne. Inak sa to nedá ani nazvať, pretože 
druhé miesto Betonárov bolo na turnaji obrovským prekvape-
ním. Do polovice turnaja to s nami ružovo nevyzeralo, ale obrov-
ským finišom sme to zvládli a odchádzali sme v dobrej nálade a 
spokojní. Strieborné družstvo Betonárov – Forner Marián, Čavoj-
ský Ivan, Čavojský Vladimír st., Malíšek Drahomír. 
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13. november 2021 (Horné Orešany, 14. Hornoorešanská betó-
novačka, turnaj jednotlivcov) – čerešničkou na torte v sezóne 
2021 bol domáci turnaj jednotlivcov. Neuveriteľné sa stalo sku-
točnosťou. Betonárom sa podarilo zvíťaziť na domácom turnaji, 
čo sa nám v histórii tohto turnaja ešte nikdy nepodarilo. O 
úspech sa postaral Marián Forner, ktorý vo finále „vybetonóval“ 
Michala Klauča (BA Pinčes) 3:1. Ostatní Betonári sa umiestnili na-
sledovne – 17.- 32. miesto Ivan Čavojský, Miroslav Dedáček a Sta-
nislav Novák, 33.- 48. miesto Drahomír Malíšek. 
 
20. november 2021 (Petrov – ČR, turnaj družstiev) – niekedy ísť 
do turnaja s veľkými očakávaniami, nebýva práve výhodou. A to 
sa aj potvrdilo, tento deň nebol najlepší a celkové 6. miesto bolo 
ďaleko za našimi očakávaniami. Potvrdilo sa aj to, že stolný tenis 
je o hlavách a tie sme mali v Petrove až príliš horúce. A tak pred-
časne ukončená sezóna kvôli ďalšiemu lockdownu možno príde 
aj vhod na načerpanie nových síl. 
 Viac informácií nájdete na našej internetovej stránke – 
www.stolnotenisovyturnaj.eu  
Ďakujeme za priazeň! 

Drahomír Malíšek, 
Betonári Horné Orešany 

 
 

DEDIČSTVO NAŠICH OTCOV  
– OBNOVA OVOCNÝCH REMÍZ 
Mnohí z nás majú doma niečo vzácne po rodičoch či starých ro-
dičoch. Možno knižku, výšivku, obraz. Niečo, čo si chránime a čo 
nám pripomína predošlé generácie. Rovnako vzácne je i naše 
kultúrne, prírodné a krajinné dedičstvo. Avšak roky socializmu v 
nás často spretrhali korene s dedičstvom našich predkov a s 
našou obcou. Žiaľ, nie je tomu v niektorých oblastiach inak aj po 
roku 1989. Zachoval sa v nás nezáujem a letargia.  
Preto sa nemôžeme čudovať, že remízky, ktoré prežili Pálffyho a 
aj sceľovanie polí za bývalého režimu, zarástli. Stratili svoju pô-
vodnú funkciu a nik ich neobnovil ani v období po roku 1989.  
Je to veľká škoda. Plodotvorné remízy, vysadené orechmi, hru-
škami, jabloňami, slivkami, morušami a myrobalanmi, netvorili 
len zdroj plodov a nepredstavovali len hranicu medzi poľami. 
Slúžili ako prístupová cesta, ochraňovali pred vetrom, veternou 
a vodnou eróziou pôdy, predstavovali biokoridor, miesto na 
hniezdenie, zdroj potravy pre vtáky a v neposlednom rade kul-
túrno-prírodný prvok krajiny.  
Dnes sú to zarastené plochy, slúžiace ako čierne skládky, kde do-
žívajú posledné ovocné stromy, prípadne sa zorávajú. 

Práve tu niekde sa začal náš záujem o ich záchranu. Prvým kro-
kom bolo vybudovanie Aleje sv. Benedikta popri Kláštore Naj-
svätejšej Bohorodičky v roku 2020. V tomto roku sme si za cieľ 
zobrali dokončiť aleju a začať s obnovou priľahlých remíz. Už na 
jar sme osadili masívne drevené lavičky a zmapovali drevinné 
zloženie remíz. Počas roka sme dvakrát kosili tzv. ekologicky še-
trným spôsobom (o aký spôsob ide sa dozviete čoskoro na našej 
pripravovanej webovej stránke www.obernussdorf.sk). V mesia-
coch október a november sme vysadili staré odrody dlhovekých 
ovocných stromov. Len pre zaujímavosť, k dnešnému dňu sme 
už posadili viac ako 100 stromov.  

Na záver by som sa chcel poďakovať našim členom, priaznivcom, 
podporovateľom a predovšetkým Trnavskému samosprávnemu 
kraju a KDH Trnava za finančnú podporu. Rovnako by som rád 
poďakoval Obci Horné Orešany za poskytnutie vyžínačov a DHZ 
Horné Orešany za poliatie vysadených stromov v najväčších let-
ných horúčavách. 
Čo dodať? Hádam len, že prvá stovka je začiatok, a že sa nám 
spoločnými silami podarí obnoviť hornoorešanské remízy. 
V mene občianskeho združenia Ober Nussdorf vám želám milo-
stiplné a požehnané vianočné sviatky a v prichádzajúcom roku 
2022 zdravie, pokoj a požehnanie.  

Jakub Slobodník 
Ober Nussdorf 

 
 

ÚZKOROZCHODNÁ ŽELEZNICA  
(NIELEN) NA MAJDANE 
O bývalej úzkokoľajke na Majdane vie, alebo aspoň počul, už asi 
každý. Bola najväčšia z dnes všetkých popisovaných úzkokoľajok. 
Všetko sa to začalo v 19. storočí, už v roku 1880, keď gróf Jozef 
Pálffy, majiteľ Smolenického panstva, začal v doline pod Majda-
nom výstavbu chemického závodu.  
Suchou destiláciou bukového dreva sa malo spracúvať bukové 
drevo na výrobky ako octan vápenatý, kyselina octová a acetón 
s vedľajším produktom dreveným uhlím. Konské povozy časom 
nestačili dodávať dostatok dreva. Bolo potrebné urýchliť do-
pravu. Gróf sa preto rozhodol postaviť animálnu úzkorozchodnú 
760 mm železnicu. 
Železnica mala viacero vetiev. Prvé úseky v dĺžke 14 kilometrov 
viedli cez lokality Majdan, Uhlište, Polámané, popod Veterlín, po 
Záruby a ďalší úsek k Hornej Parine cez Starú Bohatú a Nové 
Domy ku Klokoču. Z tejto vetvy viedla 8 km dlhá odbočka pri bý-
valej hájovni Stará Bohatá: Prehybe cez Dlhý vrch, Polomy, Me-
sačnú k hájovni Kolovrátok a končila sa na rozhraní chotárov 
Doľany – Sološnica (mapa na www.lomoz.sk). 
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Z vetvy ku Klokoču viedla aj 5 km dlhá odbočka cez dolinu Ka-
menné mlieko do Vydatej a ďalšia odbočka do doliny Zabité. Ďal-
šie dve odbočky viedli z „chemiky“ na Rybnikárku a na pílu.  
Mnohé odbočky na trase s dĺžkou 2 – 5 km boli len dočasné, 
pokým sa nevyťažilo drevo. Samostatná trať bola pod vrchom 
Komperek (dnes Kŕč). Drevo sa ňou dopravovalo šmykom a ďalej 
sa spúšťalo k ceste povyše vápenky. 
Všetky trasy boli vyspádované k fabrike a stačilo tak, aby kone 
vytiahli prázdne dvojnápravové drevené vozne ku skládkam 
dreva, odkiaľ ho samospádom dopravovali dole do doliny. Dô-
ležitú úlohu tu zohrávali brzdári. Ak zotrvačnosť získaná dolu 
svahom nestačila tlačiť súpravu do ďalšieho svahu, súprava 
uviazla a tú potom museli tlačiť robotníci. Tento nedostatok od-
stránil Tomáš Štibraný († 1932) prestavaním chybných úsekov. 
 Táto sieť zanikla po 2. sv. vojne v roku 1947 a demontovala sa 
do polovice 50. rokov. Konské trate v okolí Majdanu s rozchodom 
760 mm mali dĺžku vyše 40 kilometrov. 
 
Dva rozchody, dva pohony 
Lesná železnica v okolí Majdanu medzi Hornými Orešanmi a Lo-
šoncom mala rozchod 760 mm. Ťahaná bola koňmi. Na rozdiel 
od novšej 600 mm železnice v okolí Sološnice na Kolovrátku až 
po Dobrú vodu, ktorá bola poháňaná parným rušňom. 
Továreň potrebovala aj iné suroviny a tiež odvážať výrobky. Po vy-
budovaní štátnej dráhy v Smoleniciach v roku 1897 dal gróf v roku 
1898 postaviť 10 km dlhú priemyselnú železnicu na stanicu. Na tejto 
trase boli postavené mosty s kamennými operami a s jednodu-
chými železnými konštrukciami. Najväčší most na trati bol priamo 
pred bránami fabriky. Trasa bola neskôr, v rokoch 1901 – 1903, do-
budovaná v dĺžke 22 km až na Dobrú Vodu, kde bol pobočný závod 
(1898). Úzkokoľajku zo závodu do Smoleníc a Dobrej Vody stavali 
cudzinci. Boli to zväčša Poliaci, Taliani a Chorváti. Ďalšiu časť 600 
mm železnice cez dolinu Dolná Parina z továrne na Poraj stavali v 
roku 1917 talianski zajatci. Výstavbu prerušil v roku 1918 prevrat. 
Dokončená bola v roku 1920 na pokyn riaditeľa Ing. R. Strohbacha. 
 
Drevo do lesa 
V rokoch 1957-58 bola v chemickej továrni zrušená suchá desti-
lácia bukového dreva. Trať sa prestala používať v roku 1960. Nový 
závod, dnešný Chemolak, bol priamo pri železničnej stanici trate 

Trnava – Kúty. Trasy na parný pohon vtedy dosahovali dĺžku až 
70 kilometrov. 
Medzi chemickou továrňou a stanicou v Smoleniciach jazdili 
vlaky s dĺžkou až 30 m, a cesta trvala zhruba 40 minút. Na prie-
myselnej železničke premávalo šesť parných a päť dieselových 
lokomotív, dve dreziny, dva osobné motorové vozy a 140 náklad-
ných vagónov.  
Počas druhej svetovej vojny bolo vedenie továrne nemecké. Trať 
sa vtedy predlžovala na Huty (Smolenice - Majdan - Huty 20 km) 
a Kolovrátok. Predĺženie železnice plánovali až do Sološnice. 
Koncom 50-tych rokov boli miestne lesy vyťažené a muselo sa 
tak voziť „drevo do lesa“. 

Marek Boháček, 
LOMOZ o.z. 

 

EVIDENCIA OBYVATEĽOV  
od 1.10. – 10. 12. 2021 
Prihlásených: 14 občanov 
Odhlásených: 2 
Zomrelých: 3 
Narodené deti: 0

Most na 600 mm trati z roku 1898 spájajúcej fabriku so železničnou 
stanicou Smolenice


