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Separovaný zber plastov, 

tetrapakov, VKM

· Štvrtok, 9. júl 2020

· Štvrtok, 6. august 2020

· Štvrtok, 3. september 2020

· Štvrtok, 1. október 2020

Vrecia je potrebné zviazať a vyložiť 
pred domy do 6.00 hod. v deň ich 
vývozu.

7.7.
25.7. Letné kino/Lomoz o.z.

Mobilný odber krvi/MO ŠČK HO

Kalendár podujatí

Pokračovanie na strane 2

Obnova budovy Obecného úradu Zelená alej

Ako jedna z mála obcí sme v prísnych hygienických podmienkach a organizačných 

opatreniach od začiatku mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR dňa 12. 3. 2020 

poskytovali všetky služby samosprávy, aj keď v časovo obmedzenom režime. Prijímali 

sme príslušné opatrenia, o ktorých sme vás prostredníctvom miestneho rozhlasu a 

webovej stránky obce operatívne informovali. Uvedomili sme si vážnosť situácie aj 

skutočnosť, že napriek všetkému „život“ nie je možné zastaviť. Ešte pred vyhlásením 

mimoriadnej situácie sme uzatvorili všetky priestory vo vlastníctve obce, ktoré za 

normálnych okolností slúžia pre športové a spoločenské udalosti. Prijali sme opatre-

nia na ochranu zamestnancov obce, ale aj verejnosti, prichádzajúcich do styku 

v priestoroch obecného úradu. Aktivovali sme krízový štáb obce a aktualizovali 

všetku potrebnú dokumentáciu na riešení mimoriadnej situácie. Zintenzívnili sme 

spoluprácu s vedením materskej a základnej školy.

Dňa 16. marca 2020 sme prostredníctvom webstránky obce, ale i osobne oslovili 

miestne šičky, ktoré nás priebežne zásobovali ochrannými rúškami, aby sme ich mohli 

rozdať do domácností našich seniorov, v prvom rade všetkým starším ako 70 rokov. 

Následne sme zabezpečili a rozdali rúška všetkým občanom v dôchodkovom veku, 

ale aj občanom so zdravotným postihnutím a nakoniec všetkým, ktorí si rúško ako 

„úzkoprofilový tovar“ nedokázali zabezpečiť sami. Spoluprácu s občanmi si nes-

mierne vážim a oceňujem, ako rýchlo zareagovali na našu výzvu o pomoc. Z materiálu, 

ktorý sme nakúpili, ale aj z materiálu poskytnutého občanmi ušili naše dobrovoľné 

šičky 2000 ks rúšok. Doručenie rúšok do domácností seniorov zabezpečovali 

pracovníčky a pracovníci obecného úradu. 

Od  14. 3. 2020  zasadal  pravidelne krízový štáb, na ktorom sme vyhodnotili aktuálnu 

situáciu v obci, oboznámili sa s prijatými, ale aj plánovanými opatreniami a dohodli 

sme sa na ďalšom postupe. Dňa 14. 6. 2020 bol zrušený núdzový stav, kedy sme 

skonštatovali, že mimoriadnu situáciu naša obec bez väčších problémov zvládla, začo 

vám všetkým patrí moje úprimné poďakovanie. Dnes, keď sú už plánované 

výraznejšie zrušenia a úľavy z prijatých opatrení, v čase keď už deti MŠ a prvý stupeň 

ZŠ navštevujú naše zariadenia a rodičia nastúpili do zamestnania, nepoľavujme 

prosím, a tak ako doteraz zostaňme aj naďalej zodpovední. 

Vážení občania, verím, že po tomto období sa budeme môcť znovu stretávať na 

spoločných  akciách pri hudbe a dobrom jedle. Namiesto rúšok už však budeme mať 

na tvárach spokojný úsmev a srdcia plné radosti. Zatiaľ vám však aspoň takto prajem 

pevné zdravie, trpezlivosť a pozitívnu energiu na zvládnutie týchto dní. 
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V roku 2019 obec požiadala o dotáciu z Environmentálneho 
fondu na rok 2020 v rámci Programu obnovy dediny na 
projekt Revitalizácia zón č. 6 a 7 pri kultúrnom dome vo výške 
5000 €. Projekt obsahuje predajný stánok, ktorý bude umies-
tnený v priestoroch kultúrneho domu a pošty a výsadbu 
drevín. Dňa 17. 3. 2020 obec obdržala Rozhodnutie MŽP SR 
o poskytnutí podpory formou dotácie z Eurofondu so spolu-
účasťou najmenej 5% nákladov z iných zdrojov, t. j. 263, 16 €. 
Dňa 22. 4. 2020 obec podpísala zmluvu o dielo Revitalizácia 
zón 6 a 7 s dodávateľom V – architekt, s. r. o. Bratislava s ter-
mínom predmetu zmluvy 30. 10. 2020. 
Dňa 12. 02. 2020 obec požiadala Trnavský samosprávny kraj 
(ďalej len TTSK) o poskytnutie dotácie na projekt Obnova 
centrálneho barokového kríža – II. Etapa na cintoríne, kde sme 
boli vyhodnotení ako úspešní. 
Dňa 30. 4. 2020 nám bol doručený e-mail od TTSK, že z dôvodu 
mimoriadnej situácie, zapríčinenej pandémiou ochorenia 
COVID-19 prehodnotili možnosti realizácie všetkých výziev a 
na základe rozhodnutia zastupiteľstva TTSK nebudú schva-
ľovať žiadnu dotáciu  a na vyčerpané dotácie budú použité na 
opatrenia v boji proti koronavírusu  na území TTSK. V roku 
2019 bola obecným zastupiteľstvom schválená finančná 
čiastka 6800 € na reštaurovanie sochy sv. Floriána s pod-
stavcom z r. 1810. V 24. týždni nám bola socha odovzdaná, kde  
v letných mesiacoch budeme riešiť okolie jej priestranstva.
V súčasnosti pracujeme na príprave projektovej dokumen-
tácie zastávky na Lázni s prechodmi pre chodcov, osvetlením a 
chodníkom pre chodcov. V mesiaci máj nám bola zapísaná KZ 
a GP na pozemky pod cestou na DZ – 2. časť.
Z dôvodu COVID-19 bola obec nútená zrušiť kultúrne akcie: 
Stavanie mája, Deň matiek, MDD a 40. ročník behu cez 
Hornoorešanské vŕšky, futbalové zápasy, Táčkofest, 
neregistrovaní stolnotenisti turnaj detí a dospelí, Cesta k 
vodníkovi. Dúfam, že o rok sa podobná situácia už nebude 
opakovať a verím, že sa opäť zídeme pri plánovaných akciách. 
Ďalej by som chcela spomenúť, že obec plánovala započať
s realizáciou chodníka na Dolnom konci. Na stretnutí so 
zástupcami TTSK som bola informovaná, že pripravujú pod-
klady na rekonštrukciu cesty II/502, ktorá vedie po celej 
dedine od Dolných Orešian až do Smoleníc a z tohto dôvodu 
nedoporučujú rekonštrukciu chodníka pred rekonštrukciou 
uvedenej cesty. Preto prosím občanov o trpezlivosť, nakoľko 
chodníky sú v zlom stave. V mesiaci jún budeme podávať 
projekt cez Malokarpatské partnerstvo (MAS-ka) na 
rekonštrukciu zastávky na Dolnom konci spolu s vybudova-
ním chodníka a nasvietením prechodu pre chodcov. Pri 
úspešnosti tohto projektu by mali práce započať ešte v tomto 
roku.

Jarmila Petrovičová,  starostka obce  

Ako ste si už určite všimli, budova obedného úradu bola 
kompletne zrekonštruovaná. Nevyhovujúci bol jej technický 
stav a rovnako aj vzhľad. Rekonštrukciou sa tiež znížila 
energetická náročnosť a vznikla nová zasadačka – svadobná 
miestnosť.
Rekonštrukcia sa týkala vonkajšieho opláštenia, strechy a 
fasády. Zateplené boli obvodové steny, stropy a podlahy. 
Rekonštrukciou a zefektívnením prešlo aj kúrenie. Namonto-
vané bolo tepelné čerpadlo a podlahové kúrenie.
Nový šat dostala aj vstupná chodba, kde boli staré netesniace 

Obnova budovy obecného úradu

okná vymenené za nové okná a presklené steny. Taktiež aj tu 
bol zaizolovaný strop. Kompletnou rekonštrukciou prešli aj 
vnútorné priestory. Izolácie proti vode a vlhkosti omietky a 
maľovanie, spomínané podlahové kúrenie a keramické 
podlahy.
Nová zasadačka, rokovacia alebo svadobná miestnosť vznikla 
po podrezaní muriva, ktoré bolo v havarijnom stave, vložení 
izolácie, vystavaní štítu, výmene okien a ďalších krokoch 
v nevyužívaných priestoroch obecného úradu.
Posledným krokom bola úprava spevnených plôch a dažďovej 
kanalizácie na dvore obecného úradu.
Rozpočet celého projektu bol 196 tisíc eur, z toho sa podarilo 
získať cca 118 tisíc Eur z environmentálneho fondu (Obecný 
úrad Horné Orešany - Zateplenie obvodového a strešného 
plášťa - Činnosť L5: Zvyšovanie energetickej účinnosti 
existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania), pričom 
obec sa spolupodieľa 5% z vlastných nákladov. Ďalšie financo-
vanie projektu je realizované z vlastných prostriedkov obce vo 
výške 78 tisíc Eur.

Ing. Marek Boháček, poslanec OZ Horné Orešany

Obecný úrad pred rekonštrukciou

Obecný úrad počas rekonštrukcie

Zrekonštruovaný Obecný úrad
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Ďakujeme za ochotu!
Nápad šiť rúška prišiel v pondelok 16. marca, v čase, keď ešte 
nebolo povinné ich nosiť. Mali sme tak dostatok času pripraviť 
sa. A keďže máme v obci veľa obetavých žien, ktoré sa dali do 
šitia, tak sa nám to aj podarilo. Spolu ušili viac ako 1200 
ochranných rúšok! Menovite ďakujeme Milade Obúlanej, 
Blanke Brestovanskej, Ľudmile Púchlej, Blanke Kuglerovej, 
Elene Novákovej, Kvetke Blažovej, Veronike Kvasňovskej, 
Jozefíne Benovičovej, Daniele Labaničovej, Zlatke Blahutovej, 
Martinke Belicovej, Štefánii Čačkovej, Gabriele Blažovej, Vilke 
Chnapekovej, Zuzane Novákovej, Anke Rábarovej, Soni 
Lužákovej, pani Mrenovej a pani Malíškovej. Tiež sa našlo veľa 
ochotných ľudí, ktorí našli doma rôzny materiál a podelili sa 
oň. Okrem bavlnenej látky bolo treba každú chvíľu zháňať 
niečo iné. Raz gumky, potom nitky či drôtik.

Všetkým ešte raz jedno veľké ĎAKUJEME!
Rúška najprv priebežne distribuovali pracovníci OcÚ 
občanom nad šesťdesiat rokov, neskôr si ich občania mohli a 
stále môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Marek Boháček

Školský rok, aký sme tu ešte nemali...

dištančné, zároveň ste dokázali zo svojich domácností zvládať 
aj online hodiny, aby ste kontakt so svojimi žiakmi nestratili. 
Naša práca je náročná, pohlcuje celého človeka, berie veľa 
energie, ale aj pozitívne ňou nabíja, pozná prehry aj víťazstvá, 
hnevá aj teší… Okrem zákonov, poučiek, pravidiel a letopočtov 
učíme našich žiakov ľudskosti, obetavosti, spolupatričnosti, aby 
naša spoločnosť nebola iba internetovo vzdelaná, aby bola 
ľudská, aby našu spoločnosť neriadili iba počítače, ale aj srdce a 
rozum v symbióze, aby sme sa nenaháňali iba za peniazmi, ale 
aby sme okolo seba vnímali potreby iných. Vážení učitelia, 
ďakujem vám za vašu obetavú prácu počas celého školského 
roka a zároveň vám prajem veľa tvorivosti a dobrých nápadov 
pri príprave toho nadchádzajúceho. Príjemné prežitie 
dovolenkového času s tými, ktorí sú vám blízki…
Milí žiaci, aj vám patrí moje ďakujem, vám a vašim rodičom. 
Rodičia sa stali na istý čas vašimi domácimi učiteľmi, a keďže 
ako učiteľka i mama v jednej osobe si viem dokonale predstaviť 
dni, kedy rodičia nevedeli, čo skôr, kedy ste sa vy dohadovali so 
svojimi súrodencami, kto sa práve pripojí cez MS Teams, 
pretože naraz sa nedalo, nemali ste k dispozícii viac počítačov, 
notebookov, či iného vybavenia alebo ste mali paralelne online 
hodiny každý v inej izbe. Zažila som to v realite a naživo, 
chápem vás a obdivujem.
Končí sa ďalší školský rok, ktorý bol pre niektorých úspešný, pre 
niektorých menej. Žiaci pracovali pod vedením svojich učiteľov, 
ktorí ich viedli, posmeľovali, posúvali vpred, vzdelávali a usmer-
ňovali. Viem, že život žiaka je radostný a krásny, ale aj náročný a 
vyčerpávajúci. Máme pred sebou dva mesiace prázdnin. Prajem 
nám všetkým, aby sme si oddýchli, načerpali novú silu a 
energiu, spoznali veľa zaujímavých ľudí, miest a vecí. Nech sú 
prázdninové dni plné slnka a veselých zážitkov.

                                                                                                   riaditeľka školy 

 

 

Zasa je tu koniec školského roka, v mnohom iného, odlišného 
od tých ostatných. 
Všetci sme boli súčasťou neľahkej situácie, ktorá nás zo dňa na 
deň pripútala k našim domácnostiam, museli sme sa naučiť, 
ako vzdelávať z domáceho prostredia, ako komunikovať 
s kamarátmi a rodinou len prostredníctvom mobilov alebo 
sociálnych sietí. Bolo to náročné, ale prispôsobili sme sa. O to 
radostnejší bol dátum 1.6.2020, návrat do školy. Viem, že 
aspoň naši najmenší žiaci sa na svojich kamarátov tešili a želali 
si byť s nimi v škole.
Chcela by som sa touto cestou poďakovať svojim zamestnan-
com, úplne najviac pedagógom. Milí kolegovia, chcem vám 
vyjadriť svoju úctu a vďaku za vynaloženú prácu v situácii, 
ktorá bola pre každého z nás nová. Obdivujem, ako pohotovo 
ste sa jej prispôsobili a z prezenčného vzdelávania prešli na 

V dnešnej dobe, keď vírus Covid-19 ohrozuje nás všetkých, aj 
naši dobrovoľní hasiči prikladajú ruku k dielu a pomáhajú 
zdravotníkom v Trnave. Technicky zabezpečujú chod triedia-
cich hygienických stanov, ktoré fungujú pri Fakultnej nemoc-
nici v Trnave.

Mgr. Martin Korch, veliteľ DHZ Horné Orešany

Aj dobrovoľní hasiči z Horných Orešian 
pomáhajú zdravotníkom
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Spomienky z dávna

V dávnejších dobách boli zimy na sneh oproti súčasným 
omnoho štedrejšie. V chotároch dedín pod Malými Karpatmi 
dosahovala niekedy výška snehu aj vyše metra. Tak vysoké 
oplotenie majera vtedajšieho ministra Pavla Teplanského na 
Čajove nebolo vôbec vidieť. Psy z jeho dvora voľne pobehovali 
po okolitých poliach za zajacmi a bažantmi, ale často obťa-
žovali náhodných chodcov (môjho otca dokonca musel 
majiteľ odviezť dohryzeného na saniach k lekárovi do Smo-
leníc a späť domov). Vtedy starostovia organizovali brigády na 
odhadzovanie závejov. Z našej obce boli brigádnici až pri 
Božej muke za Zvončínom smerom k okresnému mestu.
Cestovanie za prácou, štúdiom, k lekárovi a iným povinnos-
tiam bolo možné iba na saniach alebo väčšinou pešo. Z našej 
dediny v zime v prevažnej miere cestovali ľudia pešo poľnou 
cestou do Bolerázu a odtiaľ vlakom do Trnavy. Takáto každo-
denná dochádzka vyžadovala u mnohých veľa námahy a síl. 
V spomienkach sa často vraciam k jednej príhode, pri ktorej 
som bol osobne účastníkom. Stala sa v roku 1944 krátko pred 
Vianocami, kedy kruté boje na frontoch II. svetovej vojny od  
jesene 1939 nabrali opačný smer na západ k hraniciam našej 
krajiny. Chlapčenskú meštianku už dlhší čas obsadzovali 
nemeckí vojaci. Z tohto dôvodu nám bol učebný proces 
preložený na popoludňajšiu dobu do susedného gymnázia 
v čase od 14:00 do 20:00 hodiny. Pre dochádzajúcich žiakov 
z dedín to bolo veľmi náročné. Nám vlak z Bolerázu do Trnavy 
odchádzal pred obedom a späť posledný spoj o 22:30, takže 
domov sme prichádzali pred  polnocou.
V tom decembrovom dni poriadne mrzlo a stále padal sneh 
sprevádzaný silným vetrom. Na spiatočnú cestu z Bolerázu 
domov sa vybrala skupina 18 až 20 ľudí. Sneh v poli siahal do 
výšky kolien, pričom v protismere od Políčka do očí viala neú-
prosná metelica.
Starší a mocnejší (Gabriel Denkóci, Vinco Mišo, Poláček, 
Švárny) brodili sneh vpredu a za nimi mladší (Kosák Jaro a jeho 
bratranec Lajo, Hodulík Simeon, Horváth Laco, Novák Ferko, 
Heger Fraňo a ja) kráčali spolu v jednom rade. Kolóna sa však 
postupne začala pretŕhať, lebo mladší viditeľnejšie zaostávali. 
Tma a snehová fujavica bola príčinou ich napredovania. Ja 
spolu s Fraňom sme boli poslední, keď po krátkej chvíli 
kamarát od detstva padol do hlbokého snehu s povzdychom, 
že už ďalej nevládze. Sám som v chôdzi nechcel pokračovať, 
ale krok dva som sa vrátil k nemu s úmyslom, že po krátkom 
odpočinku budeme v ceste pokračovať. Moje prehováranie 
však odmietol a vyslovil spásonosný návrh vrátiť sa späť do 
Bolerázu a prenocovať u jeho tety. O jeho rodinnom vzťahu 
som nevedel, lebo sa o ňom v minulosti veľmi nezmieňoval. 
Spiatočná cesta bola omnoho kratšia ako zostávajúca dĺžka 
domov, a preto sme v polnočnom čase zaklopali tete na okno 
s prosbou o prenocovanie. Na druhý deň sme sa vrátili domov, 
pričom som sa dozvedel, že teta bola sestrou jeho prvej mamy, 
ktorá mu v jeho 10-tich rokoch zomrela a jej dcéra Mária sa 
neskôr vydala do Orešian za Františka Greguša z Domoviny.
Nebyť šťastného vyriešenia spomínanej cesty domov, kto vie, 
ako by dopadlo jej ukončenie. Môj priateľ Prof. Dr. Ing. 
František Heger by mal 11.02.2020 deväťdesiat rokov. Jubilea 
sa však, žiaľ, nedožil. Zomrel 21.12.1997 v meste Schenectady 
v štáte New York. 

Rudo Mesíček

Úroveň vytriedenia odpadov v našej obci bola 30,56%, čiže 
takmer rovnaká ako v roku 2018. V tabuľke sme sa neposunuli a 
sme na tej iste úrovni - od 30 do 40%. Toto percento sa počíta 
ako podiel vytriedeného odpadu a celkového odpadu podľa 
váhy.
Žiaľ, sadzba za uloženie odpadu tým pádom stúpa na 13 € za 
tonu odpadu. Pokiaľ ostaneme v tomto stupni, tak budúci rok 
bude poplatok 22 €/tona.
Dobrou správou je, že v roku 2020 pribudlo v obci päť 
kontajnerov na papier a päť na sklo. Tiež veľkokapacitný kon-
tajner na BIO odpad z cintorína (modrý pri plote) a kompostéry 
do domácností. Podľa asociácie podnikateľov v odpadovom 
hospodárstve tvorí biologicky rozložiteľný odpad (BRKO) 40 – 
45% podiel komunálneho odpadu.
Je potrebné, aby sme využívali všetky možnosti triedenia 
odpadu: plasty, VKM a kovové obaly (vrecia, žlté zberné 
nádoby), sklo (zelené kontajnery), papier (modré kontajnery), 
kovy/ drobný kovový odpad/ (červený kontajner na OcÚ), 
drobný elektroodpad a baterky (červený kontajner na Lázni), 
elektro (pravidelné zbery), nebezpečný odpad ako batérie, 
oleje a farby (pravidelné zbery), haluzovina - biologicky 
rozložiteľný odpad a drobný stavebný odpad (zberné miesto), 
použitý rastlinný oleja z domácností (päťlitrové nádoby na 
výmenu vo dvore obecného úradu), obnosené šatstvo, textílie 
a obuv (biele kontajnery).

Ďakujeme, že triedite odpad.
Marek Boháček

Chceme vás aj touto cestou poprosiť o separovanie v čo 
najvyššej miere. Len odpad, ktorý sa vyseparuje je možné 
recyklovať a ďalej zhodnotiť.

Triedenie odpadov
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V sobotu 29. februára sa dve štvorčlenné družstvá našich mla-
dých hasičov zúčastnili na detskej hasičskej súťaži s názvom 
Školovica, ktorá sa konala v priestoroch Základnej školy 
v Bučanoch. Stretlo sa tu celkovo 28 súťažných družstiev. 
Súťažili v disciplínach ako viazanie hasičských uzlov, spájanie 
sacieho požiarneho vedenia, zhadzovanie kolkov hasičskou 
hadicou, zdolanie vodnej priekopy, pretek hasičských dvojíc a 
to všetko na meraný čas. Naši mladí hasiči tam spoznali 
ďalších mladých hasičov, prežili pekný športový deň a okrem 
pekných zážitkov si priniesli i diplomy za siedme a jedenáste 
miesto v súťažných disciplínach.

Mgr. Martin Korch, veliteľ DHZ Horné Orešany

Mladí hasiči reprezentovali na súťaži 

Jaskyniari pracujú v oblasti Horných a Dolných Orešian či 
Smoleníc dlhé desaťročia. Je to takmer sto rokov, čo v oblasti 
Komperka (Kŕča) nad Majdánom sondovali neskorší 
objavitelia jaskyne Driny Imrich Vajsábel, Ján Banič a ich partia. 
Netreba zabudnúť ani na neskoršiu jaskyniarsku skupinu 
z Dolných Orešian pod vedením Pavla Nemčeka, ktorá bola 
jednou z najstarších jaskyniarskych skupín na Slovensku.
Najväčšie úspechy v krase dosahovali v šesťdesiatych až 
osemdesiatych rokoch minulého storočia. Ako mladí 
jaskyniari sme kras začali spoznávať začiatkom milénia, čo 
neskôr vyústilo do založenia jaskyniarskej skupiny – Speleo-
klubu Trnava.
Okrem iných krasových území sme sa zamerali aj na 
Kuchynsko-orešanský kras. Ide o pruh vápencov (krasových 
hornín, kde môžu vznikať jaskyne) tiahnuci sa od obce 
Kuchyňa až po Horné Orešany. V tomto krase doposiaľ 
evidujeme 41 jaskýň a viac ako stovku závrtov. A čo sú to 
vlastne závrty? Ide o lievikovité útvary, kadiaľ voda preniká do 
podzemia a vytvára podzemné priestory, teda jaskyne. Sú 
dôležité aj pre jaskyniarov. Pomocou takéhoto závrtu sa 
napríklad podarilo jaskyniarom preniknúť do najdlhšej a 
najhlbšej malokarpatskej jaskyne na Čachtickej planine. 
Nazýva sa Čachtická jaskyňa a je dlhá približne 4 km! 
Dva podozrivé závrty sa nám podarilo lokalizovať pri 
povrchovom prieskume v oblasti Vápeníc (kopec oproti 

Nová jaskyniarska lokalita – Vápenice

známemu Husiemu stoku).  Na povrchu sme si všimli škrapy – 
sú to povrchové krasové formy, ktoré indikujú vhodné rozpúš-
ťanie kvalitných vápencov dôležitých aj pre vznik jaskýň. 
Zaevidovali sme ich spolu s Hornoorešancom Matejom Zvoná-
rom v lete 2019. Na prelome rokov 2019/2020 sme začali po 
dohode s lesníkmi, ktorí spravujú lesy v tejto časti, prvé 
výkopové práce. Pridali sa k nám aj ďalší jaskyniari. Už po pár 
metroch vyzerala lokalita sľubne. Medzi kameňmi sa nám začali 
otvárať voľnejšie priestory. Problém pri otváraní závrtov je ten, 
že prvé metre vykopaného materiálu je potrebné nejako 
vystužiť. Na to slúžia napríklad betónové skruže, ktoré vydržia 
takmer naveky. Neosvedčili sa rôzne výdrevy, ktoré po čase 
zhnijú. Taký osud čakal aj jaskyňu na Komperku, ktorú objavili v 
minulosti jaskyniari z Dolných Orešian. Nestabilná výdreva 
časom padla a do jaskyne sa už nikto nedostal.  Preto sme aj tu 
zvolili zabezpečenie trvácnym materiálom – korugovanou 
rúrou, ktorá sa osvedčila už vo viacerých jaskyniach. Ide však o 
finančne nákladné opatrenia. Ako jaskyniari sme občianske 
združenie, ktoré nedostáva žiadne dotácie na našu činnosť. 
Preto nám prišla vhod pomoc od Obecného úradu v Horných 
Orešanoch, ktorý nám pomohol s materiálnym zabezpečením. 
Po týchto prácach sme mohli v jarných mesiacoch pokračovať 
ďalej v prieskume. Dostali sme sa do častí tvorenými 
vápencami, ktoré sú opracované od vody. To naznačuje, že sme 
na dobrom mieste a časom očakávame, že by sme mohli 
preniknúť do voľnejších jaskynných priestorov. Indíciou môže 
byť aj prievan, ktorý sme identifikovali na poslednej pracovnej 
akcii. Ten napovedá o možnosti voľných priestorov. Zároveň 
sme sa dostali do časti jaskyne, ktorá je už stabilnejšia. Aj 
naďalej však bude potrebné stabilizovať väčšie bloky vápenca. 
Bude záležať od našej vytrvalosti, pravdaže pri zabezpečení 
maximálnej bezpečnosti. 
Jaskyňa nebude pravdepodobne nikdy sprístupnená 
verejnosti pre problematický prístup. Ak sa aj podarí objaviť 
väčšie priestory, budú medzi sebou poprepájané úzkymi 
časťami, ktoré jaskyniari nazývajú plazivkami. Sprístupnenie 
jaskyne nie je cieľom prieskumu. Ten však môže priniesť 
dôležité poznatky o vývoji krasu v tejto oblasti. Upozorňujeme, 
že do neprístupných jaskýň je zakázané vstupovať, nebodaj 
poškodzovať krasovú výzdobu. Ako jaskyniari musíme mať 
príslušné povolenia na túto činnosť.  

Nie je však problém vypomôcť nám s prácami na lokalite a ak 
by vás jaskyniarstvo bavilo, môžete posilniť naše rady. Viac 
informácií o našej činnosti nájdete na stránke 
www.speleott.sk 

Alexander Lačný 
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Nadácia Ekopolis a Slovnaft, a.s. vyhlásili v poradí už 14. ročník 
grantového programu Zelené oázy. Spoločnosť Slovnaft, a.s. 
venovala do tohto ročníka programu Zelené oázy sumu 
60.000 Eur, ktorú rozdelia medzi najlepšie projekty. Nadácia 
Ekopolis má 26-ročné  skúsenosti s manažovaním grantových 
programov, zameraných na demokratizáciu občianskej 
spoločnosti a environmentálnu udržateľnosť, pričom bez 
zbytočnej byrokracie pružne podporuje projekty a činnosť 
stoviek mimovládnych neziskových organizácií, podľa ich 
aktuálnych potrieb.
Na základe iniciatívy niektorých poslancov zastupiteľstva 
z klubu KDH a Mgr. Jakuba Slobodníka vznikol projekt Zelená 
alej.  Ide o výsadbu aleje, v dĺžke cca dvakrát 360 m, popri ceste 
k benediktínskemu Kláštoru najsvätejšej Bohorodičky v Hor-
ných Orešanoch. Cieľom výsadby je zvýrazniť duchovno-
krajinný prvok a zároveň vytvoriť oddychovú zónu pre 
obyvateľov obce a jej návštevníkov. Práce budú zamerané na 
vyčistenie náletových drevín, ktoré zasahujú do cesty, výsadbu 
drevín, zabezpečenie proti poškodeniu a následnú údržbu.
Autorov projektu inšpirovala novovysadená alej pri miestnej 
časti Košolná – Podbor. V poslednom období sa zaoberáme 
myšlienkou obnovy alejí, ako aj predelovej zelene – medzí
v okolí obce Horné Orešany. Ako prvý vzorový projekt sme si 
vybrali revitalizáciu cesty k benediktínskemu kláštoru, čím sa 
lokalite vráti vzhľad, aký mala pred sceľovaním pozemkov. 
Chceme zachovať tradičnú a duchovnú hodnotu, pretože 
takéto aleje sa vysádzali aj pri sakrálnych objektoch. Táto 
snaha by mala predstavovať len akýsi prvý krok či prvú etapu 
v budúcej obnove zaniknutých, resp. neudržiavaných alejí 
v katastri obce Horné Orešany.
Kláštor benediktínok sa nachádza mimo centra obce, vedie 
k nemu spevnená cesta. Po obidvoch stranách zarastá 
náletovými drevinami a rastlinami (trnka obyčajná, ruža 
šípová, ostružina černicová atď.), ktoré sú prehustené a 
výrazne zasahujú do cesty. Cesta je obľúbeným miestom 
prechádzok, nakoľko poskytuje jedinečný výhľad na Malé 
Karpaty, ako aj na trnavskú rovinu. Zároveň slúži ako 
prístupová cesta do kláštora za účelom účasti na boho-
službách. Táto lokalita je tichá a vhodná na oddych a rozjíma-
nie. V tesnej blízkosti plánovanej aleje realizuje v súčasnosti 
komunita benediktínok výsadbu parku, čím sa rozšíria 
možnosti trávenia voľného času pre širokú verejnosť. 
V posledných rokoch je výrazný trend zvyšovania denných 
teplôt, a to nie len v letných mesiacoch. Práve výsadba aleje by 
mohla pozitívne redukovať vplyv horúčav na ľudí a zvieratá a 
zároveň by predstavovala v zimných mesiacoch účinný 
vetrolam a bariéru vzhľadom na okolitú poľnohospodársku – 
otvorenú krajinu.
Okrem estetickej, klimatickej, ochrannej a zdravotnej hodnoty 
bude prínosom aj jej funkčná hodnota a tiež vďaka otepľo-
vaniu prírody povedie k vytvoreniu významného zdroja pre 
včelstvo. Našou snahou je zasadiť stromy – lokálny genetický 
materiál, vytvoriť oddychovú zónu a tým vytvoriť významný 
krajinný prvok, ktorý bude mať dopad nielen na biodiverzitu a 
klímu, ale aj na zadržiavanie vody v krajine. Alej bude 
predstavovať významný zdroj pre medonosnú podporu 
opeľovačov (včely, divoké samotárske osičky, čmeliaky, motýle 
a iný hmyz) a čo je nemenej dôležité, vytvorí hniezdne 
možnosti pre rôzne druhy spevavcov a ostatné vtáctvo.
Plánujeme vysadiť alej tvorenú cca 54 ks drevín, ktoré budú 
umiestnené po obidvoch stranách cesty. Pôjde predovšetkým 
o lipu, nakoľko slúži pre včelstvo a tiež na zber liečivých častí. 
Výber drevín na výsadbu bol konzultovaný s odborníkmi zo 
spoločnosti Green line, ktorí sa venujú parkovej a krajinnej

Zelená alej

architektúre, so združením Ovocný strom – Bošáca, ktorí sa 
venujú pestovaniu a záchrane historických a krajových drevín 
a záhradníckym centrom Garden Horné Orešany. Príprava 
projektu sa konzultovala aj so zástupcami obecného úradu.
Kvôli zastrešeniu projektu sme oslovili občianske združenie 
Základná organizácia zväzu záhradkárov (SZZ) Horné Orešany, 
ktoré sa okrem vinárskej problematiky venuje aj rezaniu, 
očkovaniu a ošetrovaniu drevín. Za ich ochotu im týmto 
verejne ďakujeme. Partnermi projektu sú OcÚ Horné Orešany a 
komunita benediktínok. Kontaktnou osobou pre projekt je 
Ing. Marko Novák, CSc., člen Základnej organizácie zväzu 
záhradkárov Horné Orešany.
Samotný projekt plánujeme zrealizovať svojpomocne s finan-
čnou podporou nadácie EKOPOLIS a Slovnaft, a.s. Do tejto 
dobrovoľnej aktivity bolo oslovených cca 25 ľudí z o.z. SZZ 
Horné Orešany, o.z. LOMOZ, o.z. FidliCanti, miestneho klubu 
dôchodcov,  komunity benediktínok a Ocú Horné Orešany.

Na tomto mieste by sme chceli tiež poďakovať za ochotnú 
spoluprácu a propagáciu o.z. Lomoz, hlavne Ing. Marekovi 
Boháčkovi, ako i za zastrešenie a spoluprácu pri realizácii parku 
na Lázni z participatívneho rozpočtu TTSK. Ďakujeme i všetkým 
občanom, ktorí projekty podporili v internetovom hlasovaní a 
prispeli a radi ešte prispejú dobrovoľníckou prácou. Naše 
poďakovanie patrí všetkým na ktorých si nespomíname alebo 
sme zabudli. Ďalší projekt, na ktorom pracujeme v spolupráci 
s o.z., Farským úradom a Obecným úradom, je rekonštrukcia 
centrálneho barokového kríža na cintoríne, momentálne 
v štádiu realizácie. V spolupráci s Farským úradom v Horných 
Orešanoch pripravujeme tiež projekt reštaurovania hlavného 
oltára vo farskom kostole mena Panny Márie.
Za účelom ďalšieho zveľaďovania prírodného a kultúrneho 
dedičstva sme sa rozhodli založiť občianske združenie. Naším 
cieľom je záchrana, rozvoj a propagácia prírodného a kultúr-
neho dedičstva Horných Orešian a širšieho regiónu, realizácia 
kultúrnych podujatí a iných aktivít vedúcich k propagácii 
trvalo udržateľného turizmu. Všetkých vás, ktorým sú tieto 
oblasti blízke a majú chuť priložiť ruku k dielu, si dovoľujem 
osloviť s ponukou na vstup do nami pripravovaného združenia. 

Mgr. Jakub Slobodník, 
Ing. Marko Novák, CSc. - kontaktná osoba pre projekt Zelená 
alej
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1. ročník turnaju A mužstiev

V sobotu 27. júna sa na domácom ihrisku 
uskutočnil prvý ročník turnaju A mužstiev. 
Zúčastnili sa tímy TJ ISKRA Horné Orešany, FK SOKOL Dolné 
Orešany, TJ Slavoj Boleráz B a OŠK Smolenice.
Výsledky:
TJ ISKRA Horné Orešany : OŠK Smolenice (5:1)
FK SOKOL Dolné Orešany : TJ Slavoj Boleráz B (3:2)
zápas o 3 miesto:
OŠK Smolenice : TJ Slavoj Boleráz B (0:2)
finálový zápas:
TJ ISKRA Horné Orešany : FK SOKOL Dolné Orešany (3:1)
Celkové umiestnenie mužstiev :
1.   TJ ISKRA Horné Orešany
2.   FK SOKOL Dolné Orešany
3.   TJ Slavoj Boleráz B
4.   OŠK Smolenice

Gratulujeme víťazom. 
Ďakujeme všetkým zúčastnením mužstvám a divákom.

Víťazný domáci tím TJ ISKRA Horné Orešany

Vážení športoví priatelia, 
Máme za sebou obdobie, ktoré poznačilo nielen futbal, ale nás 
všetkých. Naše mužstvá si prešli tvrdou zimnou prípravou, ale 
do súťažného kolotoča sa už nedostali. Ročník 2019/2020 bol 
z rozhodnutia Slovenského futbalového zväzu anulovaný. 
A tak nám nezostáva nič iné, ako po trojmesačnej neželanej 
prestávke vstúpiť do tréningového procesu a herného kolo-
toča.  
Iste niektorí z vás zachytili zverejnené informácie, že Horné 
Orešany nechcú ďalej pokračovať v V. lige Západ, ale chcú hrať 
okres. Áno bola to pravda. V zmysle súťažného poriadku 
slovenského futbalu sme požiadali Oblastný futbalový zväz 
Trnava o zaradenie do najvyššej okresnej súťaže VI. ligy. Našej 
žiadosti však nebolo vyhovené, aj keď sme si splnili všetky 
normatívne podmienky. Oblastný futbalový zväz nám ozná-
mil, že ak sa neprihlásime do kraja, budeme hrať VIII. ligu, čo 
samozrejme odmietame. A tak nám nezostalo nič iné, ako 
prihlásiť mužstvo do krajskej ligy, ktorá každý rok stráca 
účastníkov a vytráca sa z nej radosť pre futbal, lebo niektoré 
tímy ju hrajú „za trest“. Do novej sezóny je prihlásených osem 
mužstiev. Ako sa s touto situáciou popasuje Západoslovenský 
futbalový zväz zatiaľ nevieme, ale po minulých rokoch sme si 
istí, že nič dobré nás nečaká. Keďže budeme pôsobiť v krajskej 
lige, využili sme aj možnosť prihlásiť sa do Slovenského 
pohára – Slovnaft Cupu. Mužstvo bude naďalej viesť tréner 
Róbert Gonos. 
Do novej sezóny vstúpime s tromi mládežníckymi mužstvami, 
aj keď nie sme nadšení z kategórií, ktoré vytvoril Oblastný 
futbalový zväz Trnava. Z minuloročnej kategórie U 12 vytvoril 
tohtoročnú U 13, čím spôsobil, že nikto z kategórie neodchá-

dza, a tým oslabil staršiu kategóriu U 15. Aj z tohto dôvodu, sa 
do súťaže starších žiakov prihlásilo len šesť mužstiev. Prihlášku 
do súťaže sme dali aj v kategórii U 9, tak ako sme to avizovali 
v predchádzajúcom čísle. Opätovne sa nám však nepodarilo 
zložiť mužstvo dorastu, i keď sme sa pokúšali aj o spojenie 
s Dolnými Orešanmi. Mládežníckymi trénermi do budúcej se-
zóny zostávajú Denis Marton pri U 13, Jakub Hodulík pri U 9 a 
Miroslav Bujalka pri U 15. Zvažujeme ešte možnosť prihlásiť 
mužstvo U 11, ktorému v súčasnosti hľadáme trénera. 
Dúfame, že obmedzenia z dôvodu pandémie čoskoro pominú 
a budeme sa môcť vrátiť do súťažného kolotoča v ročníku 
2020/2021. 
Taktiež vás chceme informovať, že ak má niekto záujem spo-
lupracovať na futbale v obci, či už ako tréner, hráč, funkcionár, 
alebo má niektoré z detí chuť hrať futbal, nech sa prihlási na 
e-mail: tjiskrahorneoresany@gmail.com, alebo telefonicky na 
0911 855 695.
Na záver chceme poďakovať všetkým fanúšikom a ľuďom ktorí 
nám aj naďalej pomáhajú. 
Zároveň však vyzývame našich spoluobčanov, aby rešpek-
tovali, že areál TJ je určený na šport a oddych, nie na venčenie 
domácich maznáčikov! 

Rada klubu TJ 

BETONÁRI - neregistrovaní stolnotenisoví hráči

Nepriaznivá situácia spôsobená zavedením opatrení v boji 
proti Covid-19 predčasne ukončila našu sľubne rozbehnutú 
jarnú stolnotenisovú sezónu. Ale ani táto situácia nás 
nenechala ani na chvíľu poľaviť, a tak vzišiel v našich hlavách 
skvelý nápad. Už dlhší čas sledujeme žalostnú situáciu 
v stolnom tenise a aj v iných športoch všeobecne. Čoraz menej 
detí sa zapája do športových akcií, preto sme sa rozhodli 
rozbehnúť stolnotenisový krúžok, ktorý dostal v našej obci 
zelenú. Krúžok oficiálne otvoríme 7. septembra 2020 a bude 
prebiehať v priestoroch miestneho KD každý pondelok alebo 
stredu v čase od 17:00 do 19:00 hod. Termíny sa nebudú 
križovať s futbalovými tréningami. Do tejto chvíle je prihlá-
sených 19 detí, čo sme vôbec neočakávali. Na druhej strane to 
je pre nás obrovská výzva a urobíme maximum, aby sa čo 
najviac detí „chytilo“. Zárukou toho by mohli byť aj skvelé 
podmienky, ktoré pre deti chceme vytvoriť. Všetky deti budú 
zapojené do tréningového procesu, máme pre nich 
pripravených šesť stolov s kvalitným vybavením. Raz do mesia-
ca budú pod dohľadom skúsenej trénerky, bývalej reprezen-
tantky ČSSR a viacnásobnej majsterky SR v stolnom tenise, 
p. Gabriely Mišíkovej – Navarovej a bývalého hráča 2. ligy 
p. Jána Krupanského. Niečo sa naučia aj od nás Betonárov. Svoje 
nadobudnuté zručnosti a skúsenosti budú môcť zúročiť na 
rôznych turnajoch v SR, ČR a aj v Rakúsku. Ak máte deti, ktoré 
baví stolný tenis, tak neváhajte a prihláste ich. Treba si len 
priniesť výstroj – stolnotenisovú raketu, vhodnú obuv a dobrú 
náladu, ostatné veci nechajte na nás. 

Naše pripravované akcie v roku 2020:
8. Detská betónovačka - detský stolnotenisový turnaj  
jednotlivcov – 
13. Hornoorešanská betónovačka - stolnotenisový turnaj 
štvorčlenných družstiev – 
14. Hornoorešanská betónovačka - stolnotenisový turnaj 
jednotlivcov – 

Viac informácií nájdete na našej internetovej stránke – 
www.stolnotenisovyturnaj.eu 

14. november 2020

17. november 2020

5. december 2020
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V prvom a druhom  štvrťroku sa do našej obce prihlásili:

Vavro Jozef
Bednárová Ľubica

Bednár Miloš
Bottek Matej

Brázdovičová Mária
Brázdovič Jozef

Rajt Róbert
Lakatoš Jozef
Vavrová Ivana

16 občanov sa z našej obce odhlásilo

Narodili sa:
Zemesová Norika

Cisárová Lucia
Žák Max

Spustová Michaela
Hirnerová Stanislava

Benovič Šimon
Pisarovičová Júlia
Zvonárová Agáta
Sudinová Vanda

Zomreli:
Vaško Jozef

Blažová Božena
Uhlárová Mária

Jankovič Stanislav
Nováková Hedviga

Hubáček Milan 
Branišovič Jozef

Odkladalová Paulína
Štibraná Anna
Greguš Ignác
Chnápko Cyril

Halenárová Mária
Detková Terézia

Manželstvo uzavreli:
Lukáš Hájiček a Lucia Lebedová
Martin Belica a Kristína Psotová

Archívne fotografie

Prvé sväté prijímanie, cca 1935-36, v strede K . Vavro, riaditeľ školy a organista

archív Viera Šimončičová

Mládežnícky súbor, hra Bacúchovie dvor   (archív A. Mesíček, S. Žák)

Statky zmätky  (archív A. Mesíček, S. Žák)

Statky zmätky, M. Nevrlová, K. Kostolanský, S. Žák   (archív A. Mesíček, S. Žák)

Kompostéry na biologický odpad je možné si 
vyzdvihnúť počas úradných hodín na OcÚ Horné 

Orešany. Platí pre rodinné domy so súpisným číslom 
(aj bez trvalého pobytu, neplatí pre chaty).

OZNAM
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