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Separovaný zber
Kalendár vývozu separovaného zberu:
·
·
·
·

29. december (štvrtok)
26. január (štvrtok)
23. február (štvrtok)
23. marec (štvrtok)

Vrecia je potrebné zviazať a vyložiť pred
domy do 7:00 hodiny v deň vývozu vriec

Kalendár podujatí
26.12.
28.12.
8.1.
28.1.
6.3.
18.3

Štefanská zábava
Novoročná kapustnica
Vianočný koncert v kostole
IV. ples ZRPŠ
Odborná degustácia vín v KD
XXVIII. ročník Ochutnávky vín

V rýchlom behu dní nášho uponáhľaného sveta prišiel čas Vianoc. Čas sviatočný,
čas výnimočný, čas priam zázračný. Vošiel
do našich príbytkov so všetkým, s čím si
spájame najkrajšie sviatky roka.
K našim Vianociam patrí aj dodržiavanie
zvykov našich predkov a všetci vieme, že
bez tradícií nie sú Vianoce tými pravými.
Vianoce ako symbol čarovných chvíľ prenášajúcich sa z generácie na generáciu
opantali naše duše. Na jagajúci sa
stromček, štedrovečernú večeru a
okamihy čarovných pocitov, ktoré sa
nedajú ničím nahradiť, sa tešíme všetci.
Najviac naše deti, pre ktoré má vianočný
čas osobitné kúzlo. Je to čas očakávania,
čas rozprávok, blízkosti rodičov, dobrôt a
darčekov. Darujme im všetko, čo môžeme, hlavne však lásku a pocit domova.
Tiché a úprimné rozhovory pri sviečkach,
plné pochopenia, radosti a potešenia
z prítomnosti najbližších, zanechávajú
v človeku stopy na celý život. Preto
v príjemnom teple domova iste budú
znieť aj vianočné koledy a modlitby. Ako
poďakovanie za míňajúci sa rok i ako
prosba za zdravie a spokojnosť do
budúcnosti. Niekde i ako spomienka na
tých, po ktorých zostalo pri stole prázdne
miesto.
Opäť nám nežne klopú na dvere
vianočné sviatky – čas radosti, zázrakov a
prianí. Pripravme sa teda na ne spoločne
a vychutnajme si ich so všetkým, čo k nim
patrí. Uvidíte, prídu ticho, nenápadne,
vyšívané striebornými stehmi na
obrusoch starých mám vo vašich
príbytkoch.
Pokračovanie na strane 2
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U nás
v Horných Orešanoch
sa seniorom darí
Ani sme sa nenazdali a prehupli sme
sa do druhého polroku, v ktorom sme
mali naplánované nové akcie. V polovici augusta sme zorganizovali
zájazd na kúpanie do našej obľúbenej Dunajskej Stredy. Zájazdy na
takéto podujatia organizujeme na
celý deň do večera, aby sme využili čo
najviac poskytnutých služieb. Veľmi
nás teší, že účasť v tomto roku na
všetkých podujatiach je vysoká, čo
nám umožňuje vytvoriť čo najmenšiu
sumu, za ktorú by sme sa inak na tieto
zájazdy sotva mohli dostať.
V októbri sme si už tradične pripomenuli úctu k starším. Posedenie k tomuto sviatku nám zorganizovala naša
pani starostka, za čo jej veľmi pekne
ďakujeme. Skvele pripravené pohostenie a kultúrna vložka nás potešili.
Taktiež ďakujeme pánu farárovi, ktorý
bol naším hosťom a pri tejto príležitosti nám všetkým udelil požehnanie.
Október patril aj zábave, 18. 10. sme sa
zúčastnili na programe skupiny
Drišľak v KD Trnava. Predviedli nám
veselé spontánne vystúpenie s vtipnými scénkami.
Zúčastnili sme sa aj na pietnej spomienky pri pomníku padlých v 1. svetovej vojne, ktorá sa konala 11. novembra. Nedalo sa nevšimnúť si, v príhovore a v spomienke na našich
rodákov, v akom mladom veku
Pokračovanie na strane 2
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Vianočný príhovor

MO SČK v Horných Orešanoch

Pokračovanie zo strany 1

Vianočné sviatky plné láskavosti, porozumenia, spokojnosti a
srdečnosti máme zafixované my starší a radi toto posolstvo
odovzdávame zase našim deťom. Nech čistá krása a
úprimnosť sprevádzajúca vianočné sviatky pretrvá aj v ďalších generáciách.
V mene poslancov obecného zastupiteľstva, pracovníkov
a zamestnancov obecného úradu, ale aj osobne – za seba –
želám Vám do nastávajúcich krásnych vianočných dní,
nech sú naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku.
Prajem Vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť
z malých i veľkých vecí života, veľa zdravia, životnej iskry,
lásky a potešenia z najbližších priateľov a ľudí blízkych
Vášmu srdcu.
Jarmila Petrovičová, starostka obce

Most Majdánske

Miestny spolok Slovenského červeného kríža pracuje
v Horných Orešanoch dlhé roky. Posledné obdobie je jeho
predsedníčkou pani Eva Chrvalová. Počas roka miestny spolok
usporiadal rôzne podujatia pre mládež, ale samozrejme aj pre
svojich členov a darcov krvi. V roku 2016 sme sa spoločne stretli
na výročnej členskej schôdzi, kde sme si uctili darcov krvi, ale i
členov miestneho spolku, a spoločne sme strávili krásny večer
pri výbornej večeri a dobrom vínku. Počas roka sme ako spolok
usporiadali zájazd na výstavu Záhradkár do Trenčína nielen pre
členov, ale i pre našich občanov. Súčasťou našej práce je aj
pomáhanie ľuďom a to tým, že organizujeme pravidelne
odbery krvi v KD Horné Orešany, kam príde mobilná transfúzna
stanica, aby nielen naši občania, ale i obyvatelia okolitých
dedín, mohli darovať krv a tým zachránili ľudský život. Patrí im
všetkým veľké poďakovanie.
Poďakovanie patrí i členom výboru SČK, ktorí sa zúčastňujú na
všetkých akciách a zároveň sa snažia, aby naša obec bola
jednou z tých, v ktorej má Slovenský červený kríž svoje miesto.
O tom, že je tomu tak, svedčí pochvala z riaditeľstva SČK
v Trnave. Pani riaditeľka vyzdvihla, že sme jedným z mála
spolkov, ktorý sa venuje nielen aktivitám ohľadom zdravia, ale
spolupracuje aj s obcou a mládežou.
Dovoľte mi na konci vás, všetkých členov SČK a darcov krvi,
pozvať na malé novoročné posedenie do KD v Horných
Orešanoch dňa 7. januára o 18.30 hod. Zároveň vás poinformujem o pripravovaných podujatiach na rok 2017, ktoré si pre
vás náš spolok pripravil.
V mene výboru miestneho spolku Vám chcem popriať, aby ste
prežili spokojne vianočné sviatky a rok 2017 nech je jeden
z výnimočných pre každého jedného z Vás.
Katarína Pagáčová (Uličná), členka výboru SČK

U nás v Horných Orešanoch
sa seniorom darí
Pokračovanie zo strany 1
zomreli. Nejedna rodina prišla o syna a otca. Pieta pokračovala
večernou omšou. Zarážajúce je, ako málo občanov sa na tomto
zhromaždení zúčastnilo i napriek propagácii v miest-nom
rozhlase, a pritom zomrelo mnoho našich rodákov. Mali by sme
uprednostniť dianie v obci namiesto lacných a bezduchých
programov v televízii.
V novembri sme, tak ako po iné roky, absolvovali tradičný
bowlingový turnaj v miestnej reštaurácii. Tohtoročným
víťazom sa stal Tonko Novák, zároveň sme mu odovzdali náš
putovný pohár. O dobrú náladu sa nám postaral Vladko Halenár
so svojou diskotékou, za čo mu veľmi ďakujeme. Do nového
roku plánujeme akcie, ktoré potešia našich členov, ale to už vás
budeme informovať na výročnej schôdzi. Treba pripomenúť, že
naši členovia sa zúčastňovali aj na akciách iných miestnych
organizácií, ktoré boli taktiež vydarené.
Rok sa končí, blížia sa najkrajšie sviatky v roku. Želáme všetkým
našim členom príjemné prežitie vianočných sviatkov a aby na
Vás vaši blízki nezabudli. Do nového roku Vám prajeme veľa
zdravia, aby do Vašich príbytkov prišlo veľa radosti, spokojnosti
a Božieho požehnania.
Foto: Marek Boháček

Jana Boháčková , JDS Horné Orešany

Hornoorešan 4/2016

3

Z komisie kultúry

Advent a blížiace sa Vianoce

Vážení čitatelia Hornoorešana, dovoľte mi na sklonku roka
zhodnotiť akcie a podujatia, ktoré počas tohto roku 2016 pre
vás usporiadala komisia kultúry (KK) pri OÚ Horné Orešany.
Celý rok sme sa snažili urobiť niečo pre vás, našich občanov.
Zorganizovali sme podujatia nielen pre deti, ale aj pre naše
mamičky, babičky a pre vás všetkých.
Pri príležitosti 1. mája sme v spolupráci s našimi hasičmi
postavili krásny máj. Zároveň sme v tomto mesiaci spoločne
oslávili krásny sviatok - Deň matiek. Pri príležitosti MDD sme
pre naše ratolesti pripravili pestré popoludnie plné hier, súťaží
a zábavy. Na začiatku prázdnin sme prežili takisto jedno
príjemné popoludnie plné súťaží a zábavy na tradičnej Ceste
k vodníkovi. Počas roka sme sa snažili urobiť radosť všetkým,
ktorí nám fandia a ktorí s nami trávia aspoň kúsok svojho
voľného času. Toto všetko sme zvládli pod vedením už
bývalého predsedu Vladislava Blaža, ktorý bol súčasťou nášho
tímu. Nakoľko Vladko už nie je predsedom KK, chceli by sme
mu srdečne poďakovať za jeho prácu a zároveň mu popriať
len to najlepšie a veľa úspechov nielen v osobnom, ale i
pracovnom živote. Vieme i to, že Vladko nám bude vždy
nápomocný pri organizovaní rôznych podujatí, takže naše
puto priateľstva a vzájomnej spolupráce sa neprerušilo.
S odchodom Vladka máme novú predsedníčku, a to našu
kamarátku a poslankyňu Ing. Ingrid Juricovú, ktorá bude viesť
kultúrnu komisiu po ďalšie roky. Ingrid, dovoľ, aby sme ťa
privítali medzi nami. Tešíme sa na spoluprácu. Zároveň ako
členka komisie chcem poďakovať všetkým ostatným členom:
Janke Saskovej, Miladke Obúlanej, Andrejke Kondrčkovej,
Márii Lamošovej, Jurajovi Krajčovičovi, Zdenkovi Žaludovi,
Zuzane Branišovičovej a, samozrejme, súčasťou tohto tímu
som i ja Katarína Pagáčová. Ďakujem aj našim rodinným
príslušníkom, DHZ v Horných Orešanoch, vedeniu ZŠ v Horných Orešanoch, Fidlikantom, p. Szrsenovi, p. Novákovej potraviny Sama, firme CBA, p. Jozefovi Saskovi a jednoznačne pani
starostke Jarmilke Petrovičovej a pracovníčkam obecného
úradu p. Saskovej, p. Borutovej, Zuzke Duchoňovej a všetkým,
na ktorých som zabudla, za spoluprácu počas roka 2016.
Veľké ĎAKUJEME a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu aj v nasledujúcom roku 2017.
ESCA na celom kre
No ešte nekončíme a na konci roka 2016 si chceme ešte
spoločne popriať a podať ruky, a to už pri tradičnej kapustnici,
ktorú poriada pani starostka v spolupráci s KK. Bude sa konať
v KD v Horných Orešanoch dňa 28. decembra 2016 o 17.00
hod. Môžete sa tešiť na príjemné hudobné prekvapenie. Už
minulý rok sme ukončili výstupom na Slepý vrch a inak tomu
nebude ani tento rok. Znovu sa stretneme 30. 12. a spoločne sa
vydáme na krásnu prechádzku s výstupom na Slepý vrch.
O presnom čase a odchode od KD vás budeme informovať
prostredníctvom miestneho rozhlasu. To by bolo z mojej
strany asi tak všetko. Ak sme vás počas roka potešili, sme veľmi
radi, ak sme niečo nedotiahli, prepáčte nám, budeme sa snažiť
zlepšiť.
Dúfam, že rok 2016 naplnil aspoň trošku Vaše túžby a želania a
do nového roku 2017 Vám prajem, aby ste vykročili tou správnou nohou a hlavne zdraví. Lebo zdravie je všetko, čo si
môžeme priať, ostatné veci okolo nás sa dajú vyriešiť a kúpiť,
ale zdravie má človek len jedno. Preto veľa, veľa zdravíčka,
samozrejme šťastíčka, lásky do sýtosti a peněz aby bolo dosti.
Toto všetko Vám zo srdiečka prajú členovia KK pri OÚ
v Horných Orešanoch.

Dni pred Vianocami sa skracujú, blíži sa skutočný príchod zimy
a s ňou i najkratší deň v roku – zimný slnovrat. Chladné večery
nás nútia vyhľadávať teplo a piť teplý čaj, ba siahnuť aj po čítaní
strašidelných rozprávok o duchoch, ježibabách, bosorkách, či
škriatkoch. Sviečky na adventnom venci nám odratúvajú
týždne do blížiacich sa sviatkov – Vianoc. Plné ruky práce majú
hlavne gazdinky s výzdobou príbytkov, s pečením vianočných
oblátok a vianočného pečiva a chystaním darčekov pre svojich
najbližších pod stromček. Všetci žijeme v akomsi radostnom
očakávaní.
Aj žiaci v škole pociťujú atmosféru blížiacich sa Vianoc
v podobe vianočných melódií, ktoré zaznievajú zo školského
rozhlasu, aktivít so svojimi vyučujúcimi, týkajúcich sa výroby
vianočných ikebán, pečenia oblátok s pani Teréziou Oravcovou, vianočného pečiva a hlavne prípravy na tradičnú
vianočnú akadémiu. Aj priestorom školy obliekli deviataci
vianočný šat a v hlavnej chodbe už svieti ozdobený vianočný
stromček.
Zo školského rozhlasu sa dozvedáme a oboznamujeme sa
s predvianočnou stridžou mystikou, ktorá začína na Katarínu,
pokračuje Ondrejom, Barborou, Mikulášom, Luciou a končí sa
Tomášom (v minulosti bol sv. Tomášovi zasvätený 21.
december). Naše prababičky vykonávali mystické rituály,
ktorými vyháňali neprajné bytosti z domácností či statkov a
zároveň vytvárali akýsi ochranný štít, ktorý mal počas nadchádzajúceho roka ustrážiť rodiny pred temnotou a zlými silami.
V období stridžích dní zároveň veštili, upevňovali vzťahy,
skvalitňovali zdravie či priťahovali väčšiu hojnosť do domácností.
Dni utekajú a my všetci sa tešíme na slávnostnú akadémiu
venovanú najkrajším sviatkom v roku. Preto Vás všetkých, aj
touto cestou, pozývame 21. decembra 2016 o 16.30 hod. do KD
v Horných Orešanoch.

Katarína Pagáčová (Uličná), členka komisie KK

Nech Vás čaro Vianoc hreje,
nech Vám samé šťastie praje,
nech Vám zdravie dobre slúži.
Hojnosti po čom myseľ túži,
majte stále dosť,
aby Vás potešil krásny čas Vianoc.
Nový rok 2017 naplnený zdravím, šťastím, láskou, porozumením a spokojnosťou želá
kolektív ZŠ s MŠ Horné Orešany
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Neregistrovaní stolnotenisoví hráči

4. Detská betónovačka
Vo štvrtok 17. novembra sa uskutočnil medzinárodný detský
stolnotenisový turnaj 4. Detská betónovačka. O tom, že i deti
majú záujem o tento krásny olympijský šport, svedčí, že sa
zúčastnili v rekordnom počte 42. Zmerať sily si prišli deti z okolitých obcí, Bratislavy, Nitry a moravského Petrova. Dostatočný
počet hráčov umožnil hrať dvojstupňovým systémom v základných skupinách a neskôr aj v pavúku K. O. systémom. Po
šiestich hodinách vzišli nasledovní víťazi:
Kategória mladšie deti od 6 do 12 rokov:
1. miesto – Ištokovič Simon (Nitra) - 2006
2. miesto – Malacký Oliver (Horné Orešany) – 2004
3. miesto – Kortiš Šimon (Suchá nad Parnou) – 2004
Kategória staršie deti od 13 do 15 rokov:
1. miesto – Gálus Branislav (Suchá nad Parnou) – 2003
2. miesto – Peško Jakub (Boleráz) – 2001
3. miesto – Mišo Matej (Suchá nad Parnou) – 2003

6. Hornoorešanská betónovačka
Po úspešne zorganizovanom detskom turnaji sa nadšenci
rekreačného stolného tenisu v Horných Orešanoch rozhodli
zorganizovať 10. decembra ďalší 6. Medzinárodný turnaj
neregistrovaných hráčov v stolnom tenise Hornoorešanská
betónovačka. Hralo sa podľa osvedčeného systému v ôsmich
základných skupinách. Štyria najlepší zo základných skupín
postúpili do pavúka víťazov. Ďalší z piateho a šiesteho
miestahrali o cenu útechy. K nim sa pripojili ešte porazení hráči
z prvého kola pavúka víťazov. Po dvanásťhodinovom
maratóne vzišli nasledovní víťazi:

Celkové poradie:
1. miesto – Vanek Richard ml. - Amatéri z Bachovej/SVK
2. miesto – Klempa Ján – Závod/SVK
3. miesto – Ho Hoan Guom – Vietnam/VIE
Cena útechy:
1. miesto – Benovič Ján – Petrov/CZE
2. miesto – Eckhardt Erik – Topoľčany/SVK
3. miesto - Fikar Miroslav - Amatéri z Bachovej/SVK
Potvrdilo sa, že amatérsky stolný tenis naberá na popularite.
Svedčí o tom fakt, že po spustení online prihlasovania sa po 64
miestenkách po rekordných troch dňoch len tak zaprášilo.
Celkovo sa na turnaji zúčastnilo 64 hráčov z okolia, stredného a
východného Slovenska, ale i z Českej republiky a Vietnamu.
Stúpa i kvalita, tí najlepší neregistrovaní hráči hrajú na úrovni
5. – 6. ligy. U nás platí: Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.
I keď emócie boli občas obrovské, súboje sa i napriek tomu
niesli v duchu fair play, nechýbala dobrá nálada a pohoda.
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli k plynulému priebehu
turnajov, dobrovoľníkom, kamarátom, miestnemu STK Elastik a
Obecnému úradu v Horných Orešanoch.Teší nás stúpajúci záujem o stolný tenis, a preto už teraz rozmýšľame nad ďalšími ročníkmi. Termíny ďalších turnajov sú už zverejnené na našej
internetovej stránke www.stolnotenisovyturnaj.eu
29. 4. 2017 7. Hornoorešanská betónovačka – turnaj štvorčlenných družstiev
17. 11. 2017 5. Detská betónovačka – turnaj pre deti a mládež
do 16 rokov
9.12.2017 8.Hornoorešanská betónovačka – turnaj jednotlivcov v dvojhrách
Malíšek Drahomír
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Deň otvorených pivníc
Malokarpatská vínna cesta
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láskou a starostlivosťou, akú môže vinohradník
ponúknuť. Ochutnajte známe, či menej známe odrody a
odhaľte tajomstvo dobrého vína.

V posledný novembrový piatok a sobotu mala verejnosť možnosť nazrieť do 160 pivníc. Počas Dňa otvorených pivníc – na Slovensku najznámejšom vinárskom podujatí – do nich otvorilo dvere 200 malokarpatských vinárov. Ochutnávali sa výborné malokarpatské
vína, ktoré mali ešte kostrbaté kontúry, neboli ešte
celkom číre, mohli byť i ľahko perlivé, ale zato boli
svieže a ovocné.
Mladé vína bývajú predzvesťou kvality nadchádzajúceho ročníka – sú to prvé vína, ktoré vznikajú v danom vinárstve. Za mladé víno je tiež označovaný
produkt, ktorého vek neprekročil jeden rok, odporúča
sa však skonzumovať ho do pol roka od dátumu
plnenia. Mladé víno je bohaté na antioxidanty. A ako
chutí? Každé inak! Každé má niečo svoje, niečo iskrivé
a zaujímavé. Spolu ich spája ľahkosť, sviežosť a ovocné tóny v chuti i vôni. Nájdeme stovky odtieňov, od
lesného ovocia, cez ich kôstkových bratov až po
tropické tóny. Intenzita farby býva pri mladých vínach
väčšinou nižšia. Škála farieb je širšia pri červených
vínach. Obsah kyselín je od vína k vínu rozdielny a
variabilný, záleží na konkrétnej odrode, terroir vína a
od rukopisu vinára. Mladé víno je skrátka zážitok. Tým,
že je mladé, nečakáme zázraky. Víno je na začiatku
svojej cesty, treba mu dať čas dozrieť a ukázať kvality.
Ale to, že vie poriadne potešiť zmysly, o tom niet
žiadnych pochýb.

Ing. Marko Novák, CSc.

Historické fotografie z našej obce

Horné Orešany, Lázeň, oslava na 1. mája (archív Melánia Kosáková)

Oberačka na JRD (archív Melánia Kosáková)
Foto archív mvc

Francúzi majú svoje Beaujolais (Božolé). Toto víno
spôsobuje v niektorých krajinách hotové šialenstvo.
Beaujolais sa stalo skoro kultom. My máme naše
dobré Svätokatarínske. Toho sa držme a neoľutujeme.
A práve toho sa držia aj vinári z Horných Orešian, ktorí
prezentovali svoje vína počas Dní otvorených pivníc
na Malokarpatskej vínnej ceste. Tento rok to bol už 17.
ročník. Aj v Horných Orešanoch mali otvorené pivnice
a prezentovali vína vinárstva Miroslav Novák, Ľubomír
Novák a Vino Dious.
Hornoorešianske vína si zaslúžia pozornosť návštevníkov. Prijmite preto pozvanie na ochutnávku vín
v Horných Orešanoch, ktorá bude v kultúrnom dome
v sobotu 18. marca 2017. Svoje vína budú prezentovať aj ostaní vinári z našej obce i širokého okolia.
Nechajte sa zviesť zmyselnou vôňou a ešte
opojnejšou chuťou vín, dorábaných s tou najväčšou

Staršia dychovka, viedol Alexander Novák (archív Melánia Kosáková)
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.

Hornoorešan 4/2016

Evidencia obyvateľov
V štvrtom štvrťroku sa do našej obce prihlásili:
Iveta Dobšovičová, č. 202
Anna Dobšovičová, č. 202
Peter Lorenčík, č. 202
Andrea Velšová - Jankechová, č. 325
Martin Velš, č. 325
Adriána Jankechová, č. 325
Martin Velš, ml. č. 325
Eva Klepancová, č. 574
Veronika Adamcová, č. 832
Jana Slobodová, č. 244
Wiliam Sloboda č. 244
Zorah – Scotia Slobodová, č. 244
Jasmin Slobodová, č. 244
18 občanov sa z našej obce odhlásili

Vianočný stromček z Horných Orešian v Bruseli

Narodili sa:
Tamara Baranová, Horné Orešany č. 276
Mária Haberlová, Horné Orešany č. 595
Jakub Štibraný, Horné Orešany č. 773
Zomreli:
Jozef Mišo, 72 r.
František Smolek, 79 r.
Pavol Hájiček, 73 r.
Viliam Heger, 73 r.
Manželstvo uzavreli:
Marek Halenár, Horné Orešany
a Katarína Bažíková, Horné Orešany
50 rokov
Marcela Branišová
Jana Čambálová
Viera Niedlová
Pavol Vavro
Katarína Zvonárová
60 rokov
Rudolf Boháček
Rudolf Čambál
Mária Gregušová
Eva Kormúthová
Irena Kovačičová
Stanislav Novák
Karol Tollarovič

Jubilanti

70 rokov
Alexander Griflík
Eva Mruškovičová
80 rokov
Anna Halenárová
Ján Varga
90 rokov
Viktória Klopanová
Hedviga Nováková

Foto: Terézia Drdul

„Orešanské pesnyčky v nárečí“
Okolo Orešan
1. Okolo Orešán, chodnýček jako dlan
Tam som ja chodzíval, za milú šlapával, na okénko klopal.
2. Na okénko klopal, otec to uslyšal :]
Popadol sekeru, popadol sekeru, stal Jankovi hlavu :]
3. Janíčkova hlava po Dunaji pláva :]
A za nú vodenka a za nú vodenka teče krvavá :]

POZVÁNKA
Obecný úrad v Horných Orešanoch pozýva všetkých občanov na
novoročnú kapustnicu, ktorá sa bude podávať v Kultúrnom dome
v Horných Orešanoch, dňa 28. decembra 2016, t. j. v stredu o 17. hod.
kde nebude chýbať varené vínko a hudobné prekvapenie.
Srdečne všetkých pozývame
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