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Pochovali sme Fidlibasu

Separovaný zber 
Kalendár vývozu separovaného 
zberu:

       · Štvrtok, 19. apríl 2018

· Štvrtok, 17. máj 2018

· Štvrtok, 14. jún 2018
Vrecia je potrebné zviazať a vyložiť pred 
domy do 6:00 hodiny v deň ich vývozu.
Od  1. 1. 2018 nastáva zmena pri vývoze 
odpadu plastov, tetrapakov, VKM a papiera. 
Do žltých plastových nádob a vriec sepa-
rujte len plasty a tetrapaky, okrem papiera. 
Papier sa bude separovať na zberných 
miestach v obci do kontajnerov, ktoré sú 
umiestnené Dolné Záhumnie, Lázeň, 
Rajčianka pri Drevoxe, vo dvore obecného 
úradu a v m. č. Majdánske.
Do vyhradených kontajnerov patria:
PAPIER-noviny, časpisy, letáky, zošity, 
krabice, katóny, baliaci papier, katalógy, 
kalendáre bez pružín.
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9. Hornoorešanská betónovačka
Stavanie mája
Deň matiek
Medzinárodný deň detí
TáčkoCup & Fest
Beh cez Hornoorešanské vŕšky

Kalendár podujatí

opäť držíte v rukách výtlačok nášho obecného štvrťročníka Hornoorešan. Verím, že 

cez Vianoce a voľné dni s nimi spojené ste si dopriali trochu oddychu, po príjemnom 

leňošení ste všetci do nového roku vstúpili tou správnou nohou a dnes ste už opäť

v kolotoči pracovných, rodinných a každodenných povinností. Ďakujem za slová 

uznania od mnohých z vás, s ktorými som mala tú česť stretnúť sa na kultúrnych 

podujatiach na konci minulého, ale i začiatku tohto roka, pretože mi dodávajú silu 

riešiť každodenné problémy.  Verím, že tak ako v minulých rokoch, si opäť nájdeme 

cestu k sebe, aby bolo možné riešiť obecné problémy k vzájomnej spokojnosti. 

Rok 2018 je už v plnom prúde. Ako vieme, ide o rok volebný a rok plný udalostí.

Z môjho pohľadu to bude i rok stavebných a investičných plánov, a to:

- Výstavba a prístavba materskej školy

- Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

- Majetkovoprávne vysporiadanie cesty na Dolnom záhumní

Uskutočnené  aktivity v tomto štvrťroku:

- Vymaľovanie priestorov v nadstavbe kabín a položenie plávajúcej podlahy 

- Nákup chladiarenského zariadenia do kultúrneho domu 

- Nákup malotraktora

- Osvetlenie umelého ihriska

- Výrub topoľov na Lázni a príprava na výrub topoľov na Rajčianke

- Rozmiestnenie 5 ks  1100 litrových kontajnerov na zber papiera (OcÚ, Dolný koniec, 

Lázeň, pri Drevoxe, m. č. Majdánske)

Od posledného vydania nášho časopisu sa udiala kultúrna akcia Pochovávanie basy, 

ktorú zorganizovalo naše OZ FidliCanti, komisia kultúry, pracovníci OcÚ a pán Pavol 

Novák, za čo im srdečne ďakujeme. Zároveň sa chcem poďakovať našim orešian-

skym kuchárkam, konkrétne Mgr. Márii Kučerovej, Jozefíne Križanovej, Júlii Griflíko-

vej, Cecílii Danišovej a Janke Boháčkovej, ktoré nám napiekli chutné šišky a fánky. 

Ešte raz, srdečná vďaka! 

Obec pracuje i na projektoch, na ktoré chceme v budúcnosti žiadať dotácie. Aj keď 

táto práca v oblasti prípravy projektov nie je navonok tak viditeľná ako kultúrne 

akcie, priebežne sa pripravujú materiály, ktoré je k jednotlivým žiadostiam o dotácie 

potrebné predložiť. 

O tom, čo sa v našej obci za ostané obdobie udialo a čo pripravujeme, sa môžete 

dočítať na nasledujúcich stránkach.

Veríme, že to bude pre vás zaujímavé čítanie.

                                                                                           Jarmila Petrovičová, starostka 

Archívne fotografia
Na strane 3 Na strane 3

Zrekonštruovaná Tatra pre našich hasičov
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V mesiaci február 2018 sme začali nový rok výročnou 

schôdzou, ktorá sa niesla v znamení volieb na ďalšie štyri roky. 

Voľby prebehli demokraticky a už na 1. výborovej schôdzi sme 

naplánovali prvé veľké akcie, ktoré sa uskutočnia v prvom 

polroku 2018. 

Na sviatok Zoslania Ducha Svätého organizujeme púť do 

Šaštína, kde sa zúčastníme na sv. omši pre dôchodcov a cho-

rých. V mesiaci jún chystáme zájazd do Rakúska. Pozrieme si 

zámok Schloss Hof a navštívime čokoládovňu. Podotýkame, že 

zájazd bude organizovaný cestovkou, ktorá vyšle aj sprie-

vodcu. V tomto mesiaci bude Okresná organizácia v Trnave 

organizovať turistický zraz. V júli plánujeme zájazdy na 

kúpanie do Dunajskej Stredy. Keďže v tomto čase sú 

prázdniny, môžete si so sebou zobrať i vnúčatá. 

O jednotlivých akciách vás budeme informovať prostred-

níctvom rozhlasu. Tešíme sa na vašu čo najväčšiu účasť a vo 

veľkom zdraví, aby ste si tieto akcie, čo pre vás budeme 

pripravovať, užili.       

                                         Jana Boháčková,  JDS - Horné Orešany

Pochovali sme Fidlibasu

Novinky z Jednoty dôchodcov

V posledných rokoch sa do našich dedín a miest opäť vracia 

tradícia fašiangových sprievodov a pochovávania basy. 

V minulosti sa naši predkovia lúčili s obdobím väčšej hojnosti, 

veselosti a zábavy pred nadchádzajúcim pôstom. Počas 

pocho-vávania basy sa ľudia zišli, pochutnali si na 

fašiangových dobrotách, mladom víne, žartovali a často 

ironizovali sociálne, majetkové či politické pomery vo svojich 

dedinách a mestách. V tento večer nebol čas na urážanie sa. 

Pranierovanie na pochovávaní basy naopak svedčilo o 

popularite a sociálnom postavení jednotlivých členov 

komunity. Smutní boli teda často paradoxne tí, ktorých si 

„farár“ na paškál nezobral.

Fašiangové zábavy sa tradične končili presne o polnoci, v uto-

rok pred Popolcovou stredou. V dnešnej dobe sa 

pochovávanie basy často presúva na víkendové dni, no v 

Horných Orešanoch sme sa tento rok pokúsili o dodržanie 

tradície aj v tomto ohľa-de. A tak sme v utorok, 13. februára, vo 

večerných hodinách pochovali aj tú našu Fidlibasu 

v miestnom KD. Vďaka obecné-mu úradu  a ochotným rukám 

našich spoluobčanov bol večer výborne zorganizovaný. Na 

stoloch rozvoniavali čerstvé fašiangové šišky a ani o dobré 

vínko nebola núdza. Pavol Novák sa už tradične postaral 

o fašiangové obrady a FidliCanti zasa o hudobný sprievod. 

Veľká účasť občanov napriek tomu, že išlo o akciu vo všedný 

deň, potešila organizátorov najviac. Svedčí to o tom, že strach 

z papučovej kultúry a hlasy o tom, že v dnešnej dobe sa ľudia 

nechcú stretať, nebudú, našťastie, až také pravdivé.

Na záver zo srdca ďakujem OcÚ v Horných Orešanoch a všet-

kým, ktorí sa akokoľvek pričinili o posledný fašiangový večer 

v Orešanoch.

Andrea Gregušová, FidliCanti

Fotografie z degustácie vín

Foto Marek Boháček
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Hornoorešianski hasiči dostali 18. januára darček k tohto-
ročnému 105. výročiu založenia dobrovoľného hasičského 
zboru. Prezident Hasičského a záchranného zboru SR gen. 
JUDr. Alexander Nejedlý PhD. slávnostne odovzdal veliteľovi 
DHZ kľúče od hasičskej cisternovej striekačky Tatra 148 CAS-
32, ktorá bola kompletne zrekonštruovaná z finančných 
prostriedkov Ministerstva vnútra SR.
V júli minulého roku sme našu staručkú Tatru odviezli do firmy 
GTB, a.s. v Liptovskom Hrádku, kde vozidlo rozobrali do 
poslednej skrutky, vykonali celkovú generálnu opravu 
motora, podvozku, vzduchovej sústavy, elektrickej sústavy a 
kabíny, ktorá dostala nové sedadlá a ďalšie vybavenie. Potom 
vozidlo putovalo do Bratislavy, kde vo firme THT Slovensko, 
s.r.o. na podvozok namontovali úplne novú cisternovú 
nadstavbu, nádrž na vodu, čerpadlo...
Dá sa teda povedať, že na Tatre zostali pôvodné iba tabuľky 
s evidenčným číslom. Všetko ostatné je buď úplne nové, alebo 
po dôkladnej generálnej oprave.
Okrem generála Alexandra Nejedlého sa na akte slávnost-
ného odovzdania vozidla zúčastnili i generálny sekretár 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Vendelín Horváth, riaditeľ 
KR HaZZ v Trnave plk. Vojtech Valkovič, riaditeľ OR HaZZ 
v Trnave pplk. Zoltán Takács, predseda Územnej organizácie 
DPO SR v Trnave Jozef Vadovič, podpredseda a tajomník ÚzO 
v Trnave Ján Blažo, Vdp. Milan Červeňanský, farár našej farnosti, 
a v neposlednom rade, starostka obce Jarmila Petrovičová. Na 
slávnosti sa taktiež zúčastnili okrem našich hasičov aj dobro-
voľní hasiči z Lošonca, Bíňoviec, Suchej nad Parnou a Bohda-
noviec nad Trnavou.

Zrekonštruovaná Tatra pre našich hasičov

Dobrovoľný hasičský zbor pôsobí v Horných Orešanoch nepre-
tržite od roku 1913. Za ten čas sa v zbore vystriedalo niekoľko 
generácií našich občanov, ktorí boli vždy pripravení v duchu 
hesla Bohu na slávu, blížnemu na pomoc pomáhať tam, kde to 
bolo potrebné. A to nielen pri požiaroch, ale aj pri technických 
zásahoch a živelných pohromách. Dobrovoľní hasiči však 
pomáhajú v obci aj pri organizovaní rôznych kultúrno-
spoločenských akcií, ako aj pri práci s mládežou, pre ktorú 
organizujeme ukážky práce a techniky. 
Dobrovoľný hasičský zbor v Horných Orešanoch je zaradený 
do integrovaného záchranného systému SR, a tak na základe 
rozmiestnenia síl a prostriedkov podľa potreby zasahuje aj 
mimo územia obce.

Výbor DHZ Horné Orešany
Foto Marek Boháček
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Fotografie z našich akcií

Vianočná kapustnica v kultúrnom dome

Vianočná kapustnica v kultúrnom domeStretnutie pred výstupom na Slepý vrch 30.12.2017

Slepý vrch 
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Posedenie k MDŽ vo vinnárni z JRD, archív Anna Krutá

Stredná škola Horné Orešany, 1948 - 49, archív Oľga Tóthová

Svadba Blažová Pavlína a Sloboda Michal, 1948, archív Lisická Anka

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.

Horné Orešany špeciálna učebňa

Hornoorešanský spevokol, archív Lisická Anka

Primície Rudolf Benovič, rok 1944-45, archív Mrázová Melánia



6 Hornoorešan 1/2018

Hlavná sezóna stolnotenisových turnajov sa nám začala, avšak 
nie úplne podľa našich predstáv. Počas leta sme mali takmer 
dvojmesačnú prestávku, čo sa odzrkadlilo aj v našich 
výkonoch na prvom turnaji v sezóne v Malackách. Na 3. M-SR 
sme tam veľa vody nenamútili. To sme si však vynahradili na 
Medzinárodnom turnaji jednotlivcov v moravskom Petrove, 
ktorý sa uskutočnil 25. novembra. Ukoristili sme si na ňom 1. 
a 4. miesto. Za povšimnutie stojí i fakt, že všetci naši siedmi 
hráči postúpili v silnej konkurencii do vyraďovacích súbojov. 

1. miesto - Malíšek Drahomír, 4. miesto - Forner Marián, 

17. - 32. miesto - Čavojský Ivan, Dedáček Miroslav, Čavojský 

Vladimír st., Novák Stanislav, Krupanský Roman. 

Zúčastnili sme sa aj na ďalších turnajoch, z ktorých vám 

prinášame naše umiestnenia:

26. december 2017 – 11. Štefanský turnaj v stolnom tenise 

Pezinok: 5. – 8. miesto Malíšek Drahomír, 9. – 16. miesto – 

Čavojský Ivan, Cena útechy – 2. miesto – Novák Stanislav

30. december 2017 – 9. Silvestrovský stolnotenisový turnaj – 

Trstín: 5. miesto – Forner Marián, 6. miesto – Čavojský 

Vladimír st., 7. – 12. miesto – Dedáček Miroslav, Novák 

Stanislav, 13. – 38. miesto – Čavojský Vladimír ml. 

6. január 2018 – 8. ročník stolnotenisového turnaja Špačince:

2. miesto – Malíšek Drahomír, 4. miesto – Forner Marián, 5. – 

8. miesto - Čavojský Vladimír st., Dedáček Miroslav, 9. – 16. 

miesto – Čavojský Ivan, 17. – 32. miesto – Novák Stanislav

24. február 2018 – Stolnotenisový turnaj O pohár starostu 

obce Šintava: 1. miesto – Malíšek Drahomír,  Cena útechy - 4. 

- 6. miesto - Čavojský Ivan, 15 – 27. miesto – Novák Stanislav

DETI – 2. miesto - Malíšek Timotej, 3. miesto  - Malacký Oliver, 

5. – 8. miesto – Tokár Dominik

Celkové poradie našich najlepších hráčov:  

Betonári – neregistrovaní
stolnotenisoví hráči

Ďalší 5. Medzinárodný detský stolnotenisový turnaj Detská 

betónovačka sa uskutočnil 11. novembra 2017. Organizátori 

oslovili veľa nadšencov z okolitých škôl, krúžkov a stol-

notenisových oddielov, čo prinieslo ovocie v podobe bohatej 

účasti. Na turnaj sa prihlásilo rekordných 58 detí zo Slovenska 

a Českej republiky. Vďaka stúpajúcej popularite a dobrému 

chýru k nám prichádzajú deti vo väčšom počte a z nových 

kútov Slovenska. 

Hralo sa dvojstupňovým systémom v štyroch základných 

skupinách. Prví štyria najlepší postúpili do vyraďovacích 

súbojov, kde sa hralo K.O. systémom   

Kategória deti od 6 do 12 rokov:

1. miesto - Holocsy Peter – Malinovo / SVK

2. miesto - Drobný Marek – Dobrá Voda / SVK

3. miesto - Ištokovič Lukáš – Nitra / SVK

Kategória mládež od 13 do 15 rokov:

1. miesto - Ištokovič Miroslav – Nitra / SVK

2. miesto - Mišo Matej – Suchá nad Parnou / SVK

3. miesto - Černý David – Kľačany / SVK

5. Detská betónovačka

9. decembra nadšenci stolného tenisu Betonári zorganizovali 

ďalší 8. Medzinárodný turnaj neregistrovaných hráčov 

jednotlivcov v dvojhrách. Hralo sa podľa osvedčeného 

systému v ôsmich základných skupinách. Štyria najlepší zo 

základných skupín postúpili do pavúka víťazov. Hráči z pia-

teho a šiesteho miesta hrali o cenu útechy. Novinkou bolo 

zaradenie kategórie žien, ktorá zožala veľký úspech. Domáci 

hráči nabudení obrovským úspechom z Petrova, tentoraz 

doma zostali bez pódiového umiestnenia. Zaujímavosťou je, 

že v doterajších siedmich ročníkoch žiaden domáci hráč 

nestál na stupňoch víťazov. Doma sa jednoducho nevyhráva, 

je to však pre nás obrovská výzva.

8. Hornoorešanská betónovačka
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Po tuhých bojoch vzišli nasledovní víťazi:

Celkové poradie - pavúk víťazov:

1. miesto - Vanek Richard ml. - Amatéri z Bachovej/SVK

2. miesto - Eckhardt Erik – Topoľčany/SVK

3. miesto - Gajarský Radovan – Špačince/SVK

4. miesto - Ryška Śtefan - Špačince/SVK

Cenu útechy - pavúk porazených: 

1. miesto - Klaučo Michal – Bratislava/SVK

2. miesto - Vanek Richard st. – Amatéri z Bachovej/SVK

3. miesto - Umšajt Ivan – Petrov/CZE

4. miesto - Széllová Jana – Bratislava/SVK

Poradie - kategória ženy:

1. miesto - Nagyová Katarína – Vištuk/SVK

2. miesto - Széllová Jana – Bratislava/SVK

3. miesto - Ralbovská Jarmila - Amatéri z Bachovej/SVK

4. miesto - Moráviková Zuzana – Prievidza/SVK

Poradie domácich hráčov - 5.-8. miesto – Krupanský Roman, 

9. - 16. miesto - Čavojský Ivan, Forner Maroš, 17. - 32. miesto - 

Novák Stanislav, Kopúnek Mário, Malíšek Drahomír, Dedáček 

Miroslav, 41. - 56. miesto - Čavojský Vladimír st.

Amatérsky stolný tenis sa teší obrovskej popularite. Online 

prihlasovanie bolo spustené mesiac pred turnajom a v 

priebehu rekordných troch hodín sa po 64 miestenkách v 

turnaji len tak zaprášilo. Celkovo sa turnaja zúčastnilo 65 

hráčov (z toho 6 žien, 10 domácich hráčov). Tešia nás pozitívne 

ohlasy, ktoré sme dostali či už priamo na turnaji alebo formou 

emailov a aj príspevkov na sociálnych sieťach. Tieto ohlasy sú 

pozitívnou vzpruhou a motiváciou do organizovania ďalších 

turnajov, ktorých termíny sú už zverejnené na našej 

internetovej stránke. 

Ďakujem Obecnému úradu v Horných Orešanoch za 

poskytnutie priestorov a aj zabezpečenie občerstvenia pre 

deti. Veľká vďaka patrí aj STK Elastik za zapožičanie stolov a 

sieťok a dobrovoľníkom, kamarátom, ktorí sa pričinili k 

plynulému priebehu turnaja. Obrovská účasť a spokojnosť 

zúčastnených je pre nás novou výzvou pre organizovanie 

ďalších turnajov, ktoré sa uskutočnia 14. apríla (turnaj 

štvorčlenných družstiev), 10. novembra (detský turnaj) a 8. 

decembra (turnaj jednotlivcov), na ktoré vás už teraz 

pozývame. Sme nesmierne radi, že aj vďaka podpore všetkých 

zainteresovaných, v na ej obci tento populárny olympijský 

šport ešte stále žije.  

Podrobnejšie výsledky, fotografie a ďalšie informácie nájdete 

na našej stránke www.stolnotenisovyturnaj.eu

š
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Ferdinand Sklenár, 81 r.

Viliam Valdman, 69 r.

Cyril Krajčovič, 92 r.
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Ing. M. Novák, CSc., J.Petrovičová

Príspevky do novín je možné zasielať na email: saskova@horneoresany.sk

„Orešanské pesnyčky v nárečí“

Jubilanti

V Orešanském kostelíčku
1. V Orešanském kostelíčku, v Orešanském kostele

našlo dzífča za oltárom, našlo dzífča za oltárom dva 
stríbrné prste-ne. Prste-ne

2. Jeden sa jej na prst šikol a ten druhý milému,
ket pojdeme od oltára, ket pojdeme od oltára, 
dáme jeden druhému.

3. Na tem našem nátoničku na tem našem nátone,
zavrcel sa švárny šuhaj, zavrcel sa švárny šuhaj 
na koníčku na kone.

70 rokov 

Jozef Štibraný

80 rokov

Michal Čavojský

František Královič

Františka Nováková

90 rokov

Štefánia Grgušová

50 rokov

Gabriela Blažová 

Vilma Chňapeková

Viktor Kvasňovský, Ing.

Štefan Mesíček

Stanislav Ostradický

60 rokov

Ján Bačík

Danica Cisárová

Pavol Dobšovič

Jozefína Muráňová

Tibor Sallai, Mgr.

Anna Švončinárová
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