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Separovaný zber
Kalendár vývozu separovaného zberu:
· 11. august (štvrtok)
· 8. september (štvrtok)
· 6. október (štvrtok)
Vrecia je potrebné zviazať a vyložiť pred
domy do 7:00 hodiny v deň vývozu vriec

Kalendár podujatí
30.07.2016
11.09.2016
24.09.2016
23.10.2016
19.11.2016
18.12.2016
28.12.2016

Hornoorešan

Letné Lomoz kino
Hody
Rínek
Posedenie s dôchodcami
Zabíjačkové hody
Vianočný punč
Novoročná kapustnica

Vážení občania,
prešla jar a už je tu leto. Na dva mesiace
sa zatvorili školské brány a žiaci a učitelia
majú pred sebou zaslúžený oddych.
Dovolenkové obdobie je v plnom prúde.
V minulom čísle som vás informovala o
plánovaných investičných akciách. Ako
ste si všimli, mostná konštrukcia MS 60
do m. č. Majdánske bola v 24. týždni
preložená, a tým môžeme začať s výstavbou nového mosta. V súčasnosti prebiehajú posledné úkony verejného obstarávania na jeho zhotovenie.
V mesiaci máj obec ukončila rekonštrukciu autobusovej zastávky v m. č. Majdánske a v mesiaci jún rekonštrukciu verejného osvetlenia taktiež v m. č. Majdánske.
Starší občania sa domáhali oddychovej
zóny pri kostole. Umiestnili sme tu
lavičky a kvetináče, ktoré spríjemnia
prostredie a ľudia si môžu oddýchnuť
v tieni pod lipami.
V letných mesiacoch začneme s budovaním oplotenia cintorína – severovýchodnej hranice. Prosím občanov, ktorí
budú prechádzať uvedenou cestou do
svojich rodinných domov, prípadne
vinohradov, o trpezlivosť, nakoľko pri
prácach budú použité rôzne mechanizmy, ktoré môžu sťažovať priechodnosť
cesty.
Tento rok naši FidliCanti zorganizovali
v športovom areáli batôžkový juniáles.
Bola to veľmi vydarená akcia a zábava
prebiehala do neskorých večerných
hodín. Tak ako každý rok, náš bežecký
Pokračovanie na strane 2

www.horneoresany.sk

I keď sme starí,
sme ešte jarí
Tak ako sme si naplánovali na začiatku
roka, zájazd do Košíc sme absolvovali
18. apríla. Cestovali sme vlakom a
využili sme dopravu zdarma. Cesta
ubiehala vo veselej nálade, cez okno
vlaku sme pozorovali krásy Slovenska.
Výlet sme absolvovali v dvojdňovom
turnuse. Zažili sme dobrodružstvo
s ubytovaním, ale všetko sa vyriešilo,
majiteľ penziónu nám ponúkol náhradné ubytovanie, vďaka čomu sme
videli košický futbalový štadión a
získali sme krásne ubytovanie. Majiteľ
penziónu sa zachoval pekne a veľkoryso a objednal nám zdarma desať
taxíkov, ktoré nás odviezli na miesto
nocľahu. Za sprievodcu sme oslovili
nášho rodáka Janka Waltmana, ktorý
nám porozprával históriu mesta
Košice a ukázal nám pamiatky, z ktorých najkrajší bol reštaurovaný Dóm
svätej Alžbety.
15. mája sme zorganizovali tradičnú
púť do Šaštína. Ako každoročne sme
boli účastníkmi omše poriadanej pre
dôchodcov a chorých. Pred cestou
nám dal náš farár Milan Červeňanský
požehnanie, za čo mu vrelo ďakujeme.

15. júna sme sa zúčastnili na turistickom zraze v Piešťanoch, ktorý usporiadala okresná organizácia. I keď
sme trošku zmokli, na nálade to
neubralo.
22. júna sme zorganizovali zájazd do
Pribyliny, skanzenu pri Liptovskom
Pokračovanie na strane 2
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Už sú tu letné prázdniny

Príhovor starostky
Pokračovanie zo strany 1

klub Viktoria zorganizoval beh Cez hornoorešanské vŕšky Memoriál Františka Hečka, tento rok už 36. ročník. Počasie im
prialo, preto členovia klubu môžu mať dobrý pocit z vykonanej
práce.
Dňa 29. júna usporiadali naši dobrovoľní hasiči taktické
cvičenie, na ktorom sa zúčastnili DHZ Lošonec, Dolné Orešany,
Dlhá, Borová, Košolná a Suchá nad Parnou. Cieľom cvičenia
bolo preveriť koordináciu zúčastnených zásahových jednotiek, spoluprácu veliteľa zásahu s veliteľmi jednotiek a funkčnosť hasičskej techniky.
Na záver prajem všetkým občanom príjemné prežitie letného
dovolenkového obdobia.
Jarmila Petrovičová, starostka

l keď sme starí, sme ešte jarí
Pokračovanie zo strany 1

Mikuláši. Autobus bol veľmi pohodlný, klimatizovaný, takže
dlhú cestu sme absolvovali bez ťažkostí. V skanzene sme
mali sprievodcu, ktorý nás zaujal výkladom o histórii starobylej dediny. Prezreli sme si malebné drevenice, zemiansku
kúriu a staručký kaštieľ. Naša cesta pokračovala na pútnické
miesto Staré Hory, zasvätené Panne Márii. Pôsobilo na nás
blahodarne. Domov sme sa vrátili vo večerných hodinách
zdravo unavení.
V prvom polroku sme absolvovali štyri zájazdy vďaka našej
starostke a sponzorovi Mirkovi Novákovi. Vďaka ich sponzorovaniu výročnej schôdze a posedenia ku dňu starších sme
mohli doložiť finančnú čiastku na tieto zájazdy. Snažíme sa
so zverenými financiami nakladať šetrne, aby čiastka, ktorú
prispejú účastníci zájazdu, nebola vysoká.
Aký máme plán na druhý polrok? Rovnako bohatý a skvelý.
V auguste chystáme celodenný zájazd do Dunajskej Stredy
na kúpanie a relaxovanie. Zájazd sa bude konať 15.augusta a
treba sa prihlásiť už v júli, aby sme vedeli objednať autobus.
Na tento zájazd si môžete prihlásiť aj vnúčence. V mesiaci
október budeme v spolupráci s obecným úradom organizovať posedenie ku dňu starším. V novembri usporiadame
tradičný bowlingový turnaj. To sú vyhliadky nás seniorov
z Horných Orešian.
Jana Boháčková, predsedníčka JDS

Dni oddychu, ničnerobenia a pre niektorých aj nudy, to sú dlho
očakávané dvojmesačné prázdniny. Bodku za školskými povinnosťami urobila klasifikačná porada, ktorá sa konala 23. júna.
Na nej sa okrem analýzy výchovno-vzdelávacej práce a dochádzky žiakov veľká pozornosť venovala aj vyhodnoteniu
najlepšieho žiaka školy. Na návrh triednej pani učiteľky a po
schválení pedagogickej rady sa v školskom roku 2015/2016
najlepším žiakom stal Michal Jablonský, ktorý pokračuje v štúdiu na športovom gymnáziu. Jemu a tiež ostatným deviatakom
želáme, aby sa dobre cítili v nových kolektívoch a prajeme im,
aby vykročili tou správnou nohou, robili radosť rodičom aj
našej škole.
Dňa 24. júna sa v našej škole konali účelové cvičenia, ktoré sú
súčasťou učebných plánov. Žiaci si overili poznatky z rôznych
disciplín a najlepšie kolektívy dostali za odmenu putovné
poháre. V tomto školskom roku prvenstvo získali štvrtáci na
prvom stupni a piataci na druhom stupni.
Chcela by som sa poďakovať miestnym hasičom za obohatenie
a spestrenie priebehu účelového cvičenia a vzhľadom k tomu,
že počasie nám nadmieru prialo, aj za schladenie horúcich hláv
studenou sprchou na záver.
Školský rok 2015/2016 sa skončil 30. júna. V tento deň si žiaci
základných a stredných škôl prebrali vysvedčenia z rúk svojich
triednych učiteľov a začali si užívať letné prázdniny. Želám
všetkým žiakom, učiteľom a školským zamestnancom veľa
pohody v čase prázdnin, aby načerpali nové sily do ďalšieho
školského roka 2016/2017.
Nástup do nového školského roka bude 5. septembra o 9.00
hod.
Mgr. Eva Piknová, riaditeľka školy
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Z komisie kultúry
Vážení čitatelia Hornoorešana, dovoľte mi, aby som zhodnotila akcie kultúrnej komisie (KK), ktoré pre vás v minulom
období pripravila. Jednou z tradičných akcií, ktoré KK organizuje, je oslava a sviatok našich ratolestí. Tento rok sme si ju
naplánovali na 28. mája v areáli TJ. V spolupráci s DHZ
v Horných Orešanoch sme pripravili pre naše deti krásny
program. So začiatkom o 15.00 hod. sme na ihrisku privítali
dobrovoľných hasičov z našej obce, ale zároveň aj profesionálov z Trnavy, ktorí prišli medzi nás s ťažkou technikou a
štvorkolkou, na ktorej sme sa mohli všetci povoziť. Predviedli
nám niečo zo svojej práce a zároveň sme si s nimi aj spoločne
zasúťažili o sladkú odmenu. V areáli ihriska sme mohli takisto
súťažiť v rôznych disciplínach, ktoré pre deti pripravila KK, či už
hod loptou, skoky v mechoch, súťaž s loptičkami a všetko
možné, v čom si deti mohli zmerať svoje sily. Za zdolanie úloh
bolo každé dieťa odmenené vecnou cenou. Novinkou bolo, že
ceny deťom odovzdával jeden z najúspešnejších farmárov a
zároveň víťaz Farmy 2016 Tomáš Mrva z Trnavy, ktorý sa svojej
úlohy zhostil spolu s našou pani starostkou, ktorej takisto
ďakujem, že si našla čas a prišla medzi nás. Deti mali možnosť
sa s Tomášom pofotiť a porozprávať. Tomino bol super a deti
boli nadšené. No veľmi sa im páčila aj tohtoročná atrakcia –
zajko, ktorý ponúkal dobroty od firmy Nestlé, jedného zo
sponzorov oslavy MDD, a to zastúpením pána Štefana Szrsena.
Touto cestou mu ďakujem. Samozrejme, veľké poďakovanie
patrí aj zajkovi, ktorý sa napriek veľkým teplotám držal statočne. Lukáško Krupanský, vďaka! S deťmi sme si zaspievali, zatancovali a plní zážitkov sme sa rozlúčili až vo večerných hodinách s prísľubom, že sa uvidíme aj o rok. Poďakovanie patrí
nášmu DHZ Horné Orešany, ktorý sa už tradične podieľa na
organizovaní tohto krásneho podujatia.
Už tradičným podujatím na začiatku prázdnin je Cesta k vod-
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níkovi, ktorá je venovaná takisto deťom z Horných Orešian a
blízkeho okolia. Druhú prázdninovú sobotu, 9. júla, čakala na
deti krásna cesta plná súťaží až po vodnú nádrž s cieľom pri
vodníkovi. Za zdolanie všetkých úloh (skoky v mechoch, hod
loptičkou, lezenie po lane, prenášanie loptičiek, vedomostná
súťaž) odmenil deti darčekom a spoločne si oddýchli pri našej
vodnej nádrži, ktorá je jednou z najkrajších v okolí Trnavy. Tento
rok na Cestu k vodníkovi prišla asi stovka detí. Spoločnes
rodičmi si urobili príjemné sobotné popoludnie, vyrazili do
prírody a užili si súťaže. Vodník mal pripravené krásne ceny
nielen pre najmenších, ale aj pre staršie deti. Samozrejme
nechýbala sladká odmena a dobré občerstvenie. Veľké
poďakovanie patrí sponzorom podujatia, v prvom rade
obecnému úradu, firme Nestlé v zastúpení Štefana Szrsena a
potravinám Horné Orešany – pani Elene Novákovej.
Veľké poďakovanie patrí členom KK pri OU v Horných
Orešanoch pod vedením pána Vladislava Blaža a všetkým
dobrovoľníkom, ktorí sa na podujatiach podieľali.

Katarína Pagáčová (Uličná), členka kultúrnej komisie
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Siedmaci si splnili sen
Žiaci siedmej triedy vytvorili zaujímavý projekt v rámci
slovenského jazyka – vydali vlastnú knihu s názvom
Dobrodružstvá stroskotancov. V knihe sa nachádza sedem
napínavých dobrodružných príbehov. Každý mal na vypracovaní projektu svoj podiel. Niektorí žiaci napísali„robinsonády“,
iní ich ilustrovali. Dôležití boli aj grafici, avšak najdôležitejšou
osobou bola manažérka projektu Zuzka Janíčkova, ktorá
komunikovala s vydavateľstvom. Vytvorenie knihy prebiehalo
celkom ľahko a bavilo nás aj napriek menším ťažkostiam s vydavateľstvom. Hodnota príbehov nedosahuje Daniela Defoa,
ale pre nás majú obrovskú cenu. Žiaci siedmeho ročníka chcú
poďakovať p. učiteľke Ľubici Bencovej za nápad a ochotu
zrealizovať ho. Veľké ďakujem taktiež patrí pani riaditeľke Eve
Piknovej a pani zástupkyni za prekvapenie v podobe torty za
dobre odvedenú prácu.
Žiaci 7. triedy ZŠ s MŠ Horné Orešany

Zoznámte sa s obecnou knižnicou
Viete, že naša knižnica bola založená v roku 1959?
Viete, že ju ročne navštívi približne 150 čitateľov?
Viete, že naša knižnica má celkovo 11 296 knižných titulov?
(Z tohto je odborná literatúra pre dospelých v počte 2 355
kusov, krásna literatúra pre dospelých v počte 4 810 kusov,
odborná literatúra pre deti v počte 598 kusov, krásna
literatúra pre deti v počte 3 533 kusov, knihy a viazané
periodické tituly
v počte 11 296 kusov).
Viete, že minulý rok bolo vypožičaných asi 1 100 kníh?
Viete, že v roku 2015 pribudlo do knižného fondu 29 kníh?
Viete, že naša knižnica odoberá časopisy ako Slovenka,
Záhradkár a Život?
Milí súčasní a budúci čitatelia, budeme veľmi radi, ak
navštívite našu knižnicu. Je tu čo pozerať.
Knižnica je otvorená každý piatok od 17.00 hod. a v sobotu
od 13.00 hod.
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Správne postrekovanie viniča

Nachádzame sa uprostred pestovateľskej sezóny a takmer
každý záhradkár má starosti s ochranou pestovaných rastlín.
V našej obci nás trápi predovšetkým ochrana viniča proti
múčnatke a peronospóre. Na zabezpečenie zdravého stavu
vinohradov existuje v súčasnosti veľký dostatok moderných
fungicídnych prípravkov.
Na zabezpečenie dokonalého účinku postreku je potrebné
dodržať správnu dávku postrekového prípravku a použiť
dostatočné množstvo vody. Množstvo vody závisí od typu
postrekovača – či používame bežný ručný chrbtový postrekovač alebo chrbtový motorový rosič. S rosičmi sa minie
podstatne menej postreku a dosiahneme základnú požiadavku kvalitného postreku, t.j. aby sa prípravok dostal rovnomerne na rub i líce listu a na strapce z oboch
Na každom prípravku je uvedené, ako postrek pripraviť. Dávka
prípravku sa uvádza rozličnými spôsobmi, napríklad práškové
prípravky niekedy v kg/ha (kilogramoch na hektár ) inokedy
v g/10 l (gramoch na 10 litrov) vody. Tekuté prípravky v l/ha
(litroch na hektár) alebo ml/10 l (mililitroch na 10 litrov) vody.
Ak si máme pripraviť niekoľko litrov postreku, pri výpočte
množstva prípravku sa ľahko môže pomýliť aj skúsený vinohradník.
Ako správne postupovať, aby sme na vinič dostali dostatočné
množstvo prípravku? Stručne si pripomeňme zásady postrekovania viniča.
Dávka prípravku do požadovaného množstva vody musí
zodpovedať množstvu odporúčanej dávky prípravku na 1
hektár, prípadne prepočítané na 1 ár. Dávku postrekového
prípravku výrobcovia udávajú v kg/ha, údaj o množstve prípravku na litre vody je len odporúčaná koncentrácia postreku.
Tu sa natíska otázka, koľko prípravku treba použiť v našich
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záhradkárskych podmienkach a koľko postreku treba minúť na
postriekanie vinohradu?
Zásada je pri postrekovaní viniča použiť toľko roztoku, aby sa
dostal všade rovnomerne a aby čo najmenej išlo mimo rastliny. Pri príprave postreku musíme vypočítať:
1) koľko litrov vody spotrebujeme a
2) aké množstvo prípravku do nej pridať.
Potrebné množstvo roztoku (vody) na váš vinohrad si vypočítate s pokusom zistenej spotreby roztoku na jeden ár dvomi
spôsobmi.
Pri prvom spôsobe postriekame jeden ár vinohradu a zistíme
spotrebu na jeden ár. Potom vynásobíme týmto množstvom
počet árov nášho vinohradu. Napríklad ak máme 5 árov vinohradu, predtým zistenú spotrebu roztoku na 1 ár vynásobíme
piatimi. Takto sme dostali množstvo roztoku potrebné na 5
árov.
Druhý spôsob zistenia množstva vody použijeme, keď si nie
sme istí, koľko árov vinohradu máme, alebo chýba veľa koreňov. Postriekame 50 koreňov viniča a zistíme spotrebu na 50
koreňov. Približne 50 koreňov zodpovedá jednému áru.
Napríklad, ak máme 200 koreňov viniča, tieto prepočítame na
áre tak, že počet koreňov vydelíme 50 a zistíme, že to zodpovedá štyrom árom. Zistenú spotrebu roztoku na 50 koreňov
vynásobíme takto zisteným počtom árov, v našom prípade 4.
Takto dostaneme množstvo roztoku potrebné na 200 koreňov.
Do zisteného a vypočítaného množstva vody, či už prvým alebo druhým spôsobom, dáme prípravok na postrekovanie.
Vypočítame ho tak, že množstvo udávané výrobcom v kg/ha
= dkg/ár vynásobíme počtom árov viniča, ktorý máme postriekať.
Možno sa to zdá zložité, ale treba si to niekoľkokrát vyskúšať až
získame prax a, čo je podstatné, dodržíme potrebnú dávku
použitého postrekového prípravku a na vinič sa dostane dostatočné množstvo. V konečnom dôsledku šetríme postrekové
látky i životné prostredie.
Ing. Marko Novák, CSc.
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Elitní neregistrovaní stolnotenisoví hráči
Poďakovanie
Bežecký klub Viktoria Horné Orešany chce touto cestou
poďakovať všetkým, či už aktívnym bežcom alebo divákom,
ktorí sa zúčastnili na 36.ročníku behu Cez hornoorešanské
vršky – Memoriál Františka Hečka.
Ďakujeme tiež všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám pomohli
s organizáciou, a rovnako aj hasičom z DHZ Horné Orešany,
ktorí pomohli so zabezpečením trate a poskytli organizátorom sprievodné vozidlo.
Krátke zhrnutie preteku:
Celkové víťazstvo medzi mužmi si na 36.ročníku vybojoval
Ľubomír Rehuš z AŠK Grafobal Skalica a medzi ženami
triumfovala Denisa Kušnierová z AŠK Slávia Trnava.
Veľmi si vážime aj vysokú účasť domácich pretekárov, ktorí sa
rozhodne v štartovom poli nestratili a viac ako dôstojne
reprezentovali našu obec.
V kategórii muži nad 40 rokov si prvenstvo vybojoval Daniel
Medvecký, v kategórií muži nad 60 rokov sa umiestnil
Alexander Hečko na vynikajúcom 3. mieste. Paulína
Branišovičová vyhrala kategóriu junioriek pred druhou
Gerdou Blážovou. Paulínka tiež zvíťazila v kategórii
dorasteniek.
V samostatnej kategórii najlepší Hornoorešanec zvíťazil
Kristián Mesíček pred Rasťom Gajdošom a Jankom
Horváthom. Kristián si odniesol aj striebornú medailu z kategórie juniorov.
Za BK Viktória sa v tomto ročníku na štartovú čiaru postavili:
Daniel Medvecký – 1. miesto v kategórii muži nad 40 rokov
Martin Šintál – 2. miesto v kategórii muži nad 40 rokov
Slávka Banárová – 2. miesto v kategórií žien do 39 rokov
Paulína Branišovičová – 1. miesto v kategórií dorastenky
a 1. miesto v kategórii juniorky
V súťaži silákov STRONGMAN si víťazstvo vybojoval tím
Dynamit a v súťaži STRONGMAN JUNIOR zvíťazil tím TVAROH.
Všetkým oceneným, ale aj zúčastneným, gratulujeme a tešíme
sa z krásnych výsledkov.
Podrobnejšie výsledky, ako aj fotografie z podujatia, si môžete
pozrieť na klubovej webovej stránke
www.bkviktoria.sk
za BK Viktoria Vladislav Blažo

Medzinárodný stolnotenisový turnaj družstiev – 5.
Hornoorešanská betónovačka
Stúpajúca popularita tohto športu v našom regióne prináša
nové nápady a výzvy. Tou novou výzvou bolo pre nadšencov
rekreačného stolného tenisu v našej obci usporiadanie tímového turnaja v stolnom tenise pre neregistrovaných hráčov.
5. Hornoorešanská betónovačka bola po prvýkrát súťažou
štvorčlenných družstiev. Turnaj sa konal 30. apríla a zúčastnilo
sa na ňom dvanásť tímov, z toho dva české tímy z Petrova a
Ostrožskej Novej Vsi a jeden tím vietnamských hráčov pôsobiacich na Slovensku. Systém dával šancu uspieť všetkým
družstvám, hralo sa v štyroch skupinách. Po desaťhodinových
tuhých bojoch vzišli nasledovní víťazi:
1. miesto - Amatéri z Bachovej Bratislava (Fikar Miroslav, Vanek
Richard st., Kuzma Ivan, Hledík Tomáš), 2. miesto – Senica (Lajda
Ján, Brečka Ján, Hološka Šimon, Klempa Ján), 3. miesto – Malackí
Sparťani (Raffaseder Radoslav, Sopóci Štefan, Cvečka Peter,
Osuský Michal), 4. miesto – Vietnam BA (Hoa Dang Thanh,
Phuong Cao Huy, Guom Ho Hoan, Son Vu Duc). Domáce družstvá sa museli uspokojiť s 5. a 6. miestom. Ďakujem všetkým za
účasť na turnaji.

3. Detská betónovačka
Dňa 14. mája sa uskutočnil detský stolnotenisový turnaj 3.
Detská betónovačka, určený pre deti a mládež do 18 rokov.
Dvadsaťštyri nadšených stolnotenistov bojovalo o
umiestnenia v troch vekových kategóriách.

Hornoorešan 2/2016

Víťazi jednotlivých kategórií:
Mladšie deti od 6 do 12 rokov:
1. miesto – Ištokovič Simon (Nitra) - 2006
2. miesto – Malacký Oliver (Horné Orešany) – 2004
3. miesto – Malíšek Timotej (Horné Orešany) – 2004
Staršie deti od 13 do 15 rokov:
1. miesto - Franko Matúš (Zeleneč) – 2002
2. miesto - Gálus Branislav (Suchá nad Parnou) – 2003
3. miesto – Škrabák Filip (Lošonec) – 2002
Mládež od 16 do 18 rokov
1. miesto - Kmecík Jakub (Sološnica) – 1998
2. miesto - Gajlík Arpád (Sološnica) – 2000
3. miesto – Horváth Ferdinand (Sološnica) – 2000
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli k plynulému priebehu
turnajov, dobrovoľníkom, kamarátom, miestnemu STK
Elastik za zapožičanie stolov a v neposlednom rade obecnému úradu za poskytnutie priestorov.
Ďalší stolnotenisový turnaj dvojhier pre amatérskych
hráčov je naplánovaný na 10. decembra. Srdečne vás
pozývame!
Podrobnejšie výsledky, fotografie a ďalšie informácie
nájdete na našej stránke www.stolnotenisovyturnaj.eu
Drahomír Malíšek
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Evidencia obyvateľov
Jubilanti
60 rokov
50 rokov
Cecília Dragonidesová
Štefan Braniša
Štefan Klopan
Jaroslav Drozda
Zlatka Mišová
Daniela Harajová
Jozef Pašek
Daniel Hovorka
Daniela Púchla
Jaroslava Katuščáková
Emília Tomašková
Ján Kostka
Zdenko Krajčír
70 rokov
Henrik Novák
Miroslav Pavlík
Daniela Šajdová
Peter Varga
80 rokov
Eva Blažová
Emília Krupanská
Ferdinand Sklenár
Karol Sloboda

V druhom štvrťroku sa do našej obce prihlásili:
Augustín Mesíček, č. 254
Radovan Kollár, č. 587
Irena Kovačovičová, č. 431
Ivana Flašíková, č. 533
Sandra Rábarová, č. 533
10 občanov sa z našej obce odhlásilo
Narodili sa:
Richard Kráľovič, č. 739
Patrik Chrvala, č. 184
Leo Královič, č. 390
Linda Balážiková, č. 4
Lukáš Kubiš, č. 342
Jakub Janicsek, č. 585
Juliana Spustová, č. 388
Zomreli:
Juraj Kondrček, 59 r.
Anna Zacharová, 84 r.
Jana Maštalírová, 51 r.
Cyril Čačka, 91 r.

„Orešanské pesnyčky v nárečí“

Manželstvo uzavreli:
Mgr. Miroslav Lackovič, Trnava
a Jana Nováková, Horné Orešany
Juraj Lisický, Horné Orešany
a Mária Kostková, Horné Orešany
Marek Šuba, Horné Orešany
a Katarína Malacká, Horné Orešany

1.

Pavol Kožuch, Horné Orešany
a Ľudmila Kosáková, Horné Orešany

2.
3.
4.

Ore-šanské dzív-ky pekné ste, vese-lé
Či aj svoje dobré srdce, či aj svoje dobré sdrce dáte
chlapcom ce-lé
Čo by sme nedali, len ket si zaslúžá
[:ket sa nám mládenec:] podvolí za muža
Rábarová Marka s bokama si hádže
[:pri tem chutný chlebík:] do pece nasádže
Vedne-v noci nespím,
Len na teba myslím,
Keby sa tak stalo,
Jako sa mi zdalo,
Jako si ja myslím
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