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Oreské

čo sa udialo v roku 2012

Vážení občania, milí priatelia !
S blížiacimi sa vianočnými sviatkami máme tradíciu rekapitulovať uplynulý rok, akoby za “novoročným večerom‘‘ nasledovala nová etapa.
To, čo robí z atmosféry Vianoc čas zastavenia je práve ich pokoj a harmónia. V osobe Ježiša Krista môžeme objaviť aj náš osobný zrod, našu osobnú nádej
v krajšie dni a nové začiatky. Pritom si možno neuvedomujeme, že sa nejedná o
záležitosť sezónnu, ktorá sa s vyprchaním Vianoc končí, jedná sa o premenu týchto myšlienok v každodennom živote, v strede roka, či počas jeho záveru.
Preto by som sa rád poďakoval za krásny, radostný a úspešný rok, ktorý
sme spolu ako členovia jednej komunity, našej malej obce, mohli prežiť a možno
tak naplniť vianočnú myšlienku svornosti, jednoty a lásky. Počas celého roka sme
sa spolu stretávali pri mnohých veselých i možno vážnejších udalostiach, ktoré
však vnášali ducha do našej obce a spájali nás občanov Oreského.
Želám Vám, aby ste tieto sviatky pokoja, lásky a hlbšieho rozhovoru so
svojím osobným životom prežili čo najintenzívnejšie a s príchodom ruchu nových dní z tejto krásnej atmosféry čerpali.
Prajem Vám taktiež veľa osobných úspechov, pri dosahovaní ktorých budete mať pevné zdravie, dostatok času pre seba, rodinu a neustály úsmev na tvári.
S naplnením tohto želania a s prianím všetkého dobrého sa teším na ďalšie stretnutia s vami aj počas nového roku 2013.
Ing. Tomáš Mikúš
Kultúrny program v roku 2012 odštartoval 2. ročník reprezentačného
plesu Oreské, ktorý sa uskutočnil 4. februára 2012. Do tanca hrala skupina Šmíkalovci a prekvapením večera bola Barbora Balúchová, jedna z dvanástich finalistov druhého ročníka súťaže Superstar. Bolo obdobie fašiangov, tak sme sa stretli
spolu aj pri dobrej domácej zabíjačke, ktorá sa konala pred Obecným úradom.
Pri tejto príležitosti boli na predaj jaternice, tlačenky a pečené mäso vyrobené
tradičnými receptami našich žien a mužov. Nechýbal ani fašiangový pochod, kde
mládenci z našej dediny boli prezlečení do fašiangových masiek a spevom a tancom chodili od domu k domu.
Pri príležitosti Dňa detí, ktorý sa konal 2. júna 2012 obecné zastupiteľstvo
spolu so starostom pripravilo športový deň, ktorého sa zúčastnili deti a mládež
z našej obce a blízkeho okolia. Deti si mohli zasúťažiť v 9 disciplínach, ako bolo
napríklad prekonanie prekážok či strieľanie do brány alebo jazda na kolobežke.
Po splnení všetkých disciplín sa deti mohli tešiť z veľkého prekvapenia, ktorým
bol Juraj Mikúš, strieborný medailista z MS 2012 v Helsinkách. Juraj bol privítaný príhovorom poslanca Viktora Mikuša:“ Uplynulo niečo viac ako 48 hodín od
chvíle, čo si stál pred prezidentom Slovenskej republiky, aby si prijal poďakovanie za
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vzornú reprezentáciu našej vlasti. Dnes tu stojíš pred nami, tvojimi spolurodákmi.
Sme z Tvojej návštevy trochu nervózni, ale zároveň i dojatí, lebo v histórii obce
Oreské sme takú udalosť ešte nezažili. Veď privítať medzi nami na pôde Obecného
úradu strieborného medailistu z Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, nie je obyčajná udalosť. Počas celých majstrovstiev sme Vám strieborným chlapcom držali palce,
ale zvlášť hráčovi s číslom „71“, ktoré si ty nosil na drese. Svojou technickou a obetavou hrou si umocňoval silu celého kolektívu, ktorý to dotiahol až k zisku striebornej
medaily. Aby sme ocenili tvoju šikovnosť, húževnatosť a krásu z hry na MS, rozhodla sa samospráva obce a občania, udeliť ti pamätnú plaketu obce Oreské. Nech ti
toto ocenenie, od nás tvojich spolu rodákov, pripomína krásne okamžiky MS z roku
2012 a zisk striebornej medaily. Do ďalšieho športového a rodinného života ti prajeme veľa zdravia, Božieho požehnania a mnoho gólov v slovenskej reprezentácii.“
Pre naše deti si pripravil autogramiádu, kde sa mohli s Jurajom odfotografovať a zároveň získali cennú fotografiu s jeho podpisom a plagát so všetkými
striebornými medailistami z MS 2012.
Ani tento rok nebol výnimkou a v našej dedine sa začali prípravy na ďalší
ročník Dňa Pece. Bol to už piaty ročník, pričom sme si opäť pripomenuli tra-dície
našich starých mám pri pečení svadobných koláčikov. Deň Pece sa začal 6. júla
2012, a to práve pečením už spomínaných koláčikov. Začalo sa skoro ráno zamiesením cesta, pričom sa pieklo z 18 kilogramov múky. I napriek vysokým horúčavám sa podarilo upiecť 2 700 makových, tvarohových, lekvárových a orechových
koláčikov. Všetko bolo pripravené na ďalší deň tohto podujatia, ktorý sa začal o
18.00 hod bábkovým divadlom s názvom „Ujek Ožgara kráľom“, ktoré potešilo
najmä deti. Tie sa predstavili s pripraveným programom, ktorý si nacvičovali v
materskej škôlke. Nasledoval príhovor pána starostu Ing. Tomáša Mikúša, ktorý
vo svojom príhovore spomenul dôležitosť predávania skúseností a tradícií staršej
generácii tej mladšej. Ďalej pokračovali vystúpenia folklórnych skupín Gbelan
a Šandorfjanka, ktorý nás prekvapili krásne pripraveným vystúpením. Zvyškom
večera nás sprevádzalo hudobné vystúpenie Karla Zelníčka s kapelou a so sólistami Jiří Helán, Květa Navrátilová a Hanka Mlaskačová. Tohtoročný Deň Pece bol
ukončený diskotékou, ktorú mal pod svojou záštitou DJ Kevin.
13. októbra sa uskutočnil celodenný výlet do pútnického mesta Marianka
a na hrad Devín. Pri príjazde do pútnického mesta bola pripravená svätá omša,
po ktorej nasledovala krížová cesta. Pred ďalšou cestou na hrad Devín, sa naši
dôchodcovia posilnili obedom. Na hrade Devín sa oboznamovali s históriou a
krásami okolia, ktoré im priblížil miestny sprievodca. Po ceste domov sa zastavili
ešte na malé občerstvenie v Malackách a okolo 19.00 hod sme ich už očakávali
späť.
Dňa 01. decembra 2012 prišli naše zimné večere spríjemniť divadelníci
z Divadla na Hambálku a Mestského centra kultúry Malacky, ktorý sa nám predstavili s divadelnou hrou „Stálo ti to zlato za to?“.

Marianka
Deň pece

Deň detí a
Juraj Mikuš

Činnosť v obci a jej hospodárenie
Tento rok nemožno jednoznačne charakterizovať, a to z dôvodu rôznorodosti udalostí a skutočností, ktoré sa v našej obci počas tohto obdobia udiali.
Prvou významnou udalosťou boli voľby do NR SR 2012, ktoré sa konali
10. marca 2012. Naše obec v rámci tohto regiónu patrila medzi obce s najlepšou
účasťou, vyše 70%, na základe ktorej boli zvolené nasledujúce strany:
1.
Kresťansko demokratické hnutie s počtom 81 hlasov,
2.
SMER – sociálna demokracia so 62 hlasmi,
3.
SDKÚ – demokratická strana s 15 hlasmi.
Ostatné strany získali v priemere po 4 hlasoch.
Ďalšia dôležitá zmena v obci sa udiala v rámci mesiacov január, kedy
prešiel náš kultúrny dom stavebnými úpravami. Rekonštrukciu plochej a sedlovej
strechy zabezpečil pracovný tím pána Vendelína Boťánka a pána Bayera.
Aj tento rok nám Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny umožnil využiť
nasledujúce paragrafy:
§ 50 j – príspevok na ochranu pred povodňami a riešenia následkov mimoriadnej situácie. Obec využila túto možnosť a zamestnala 3 pracovníkov.
§ 51 – absolventská prax. Tento paragraf je určený na získanie odborných
zručností a praktických skúseností absolventa u zamestnávateľa.
§ 56 – príspevok na zriadenie Chráneného pracoviska. Tento paragraf
využila spoločnosť Správa majetku a služieb, s.r.o., a pod vedením pána Miroslava
Zemana pomáha osobám, ktorých zdravotný stav im bráni sa zaradiť do bežného pracovného života. Chránené pracovisko zreálňuje funkčnosť myšlienky Dňa
pece Beaty Štefkovej, udržiava a prenáša tradície medzi staršou a mladšou generáciou v podobe pekárenskej prevádzky v našej obci. Pre tieto účely sú v chránenom
pracovisku zamestnané 4 pracovníčky.
Pre všetky tieto paragrafy platí, že obec neznáša žiadne náklady, ktoré sú
spojené s vyplácaním mzdy ľudí, ktorý boli prijatý za účelom plnenia jednotlivých paragrafov.
V rámci tohto roku prišlo aj k predaju areálu bývalého družstva, ktorý je
v súčasnosti určený na výrobu a podnikanie. Túto možnosť zatiaľ využilo 5 podnikateľov, ktorý si zakúpili časť areálu.
Počas roku sa riešila aj otázka finančnej zaťaženosti obce. Finančný záväzok, ktorý sme mali voči obci Herzogenbuchsee od 27. augusta 1999 sa presunie
do spoločnosti Správa majetku a služieb, s.r.o. Spoločnosť tento záväzok splatí do
konca roku 2014, a to nasledovne, do konca novembra splatila sumu 30 000Fr a
do konca roku 2014 zaplatí zvyšnú časť dlhu vo výške 10 000Fr. Do konca tohto
roku sa zníži i finančný záväzok 10 000 €, ktorý sme mali v Prima banke Skalica.
Prostredníctvom týchto finančných úprav sa obec vyhne nútenej správe, ktorá
nám hrozila zo strany Ministerstva financií Slovenskej republiky, v prípade nezníženia našich finančných záväzkov.
V rámci rozvoja našej obce bude pripravený dokument „Štúdia a plán
rozvoju obce“, kde sa pripravujú rôzne projekty. Obecné zastupiteľstvo spolu so
starostom obce chce v budúcom roku vybudovať lávku pre peších, aby tak zamedzila častým kolíziám medzi chodcami či cyklistami s osobnou a nákladnou dopravou. Taktiež je v pláne vybudovanie novej ulice s 9 domami pri vstupe do našej
obce od obce Vieska. V rámci športu sa pokračuje vo vykupovaní pozemkov, ktoré sa nachádzajú pod ihriskom a v jeho blízkosti, z dôvodu možnosti získania dotácie na vybudovanie športového komplexu, kde by sa nachádzalo detské ihrisko,
ihrisko určené na volejbal, tenis, basketbal a mnohé iné športy. V budúcom roku
sa plánuje aj odkúpenie alebo dlhodobý prenájom „starej školy“, účelom ktorého
je vybudovanie vlastného Centra voľného času a taktiež bytu, ktorý by bol určený
pre ctihodného dekana Karáča. Všetko sa to udeje pod záštitou získania dotácie v
rámci výzvy švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Počas tohto roku našu obec navštívila sestra Matky Božej Alžbeta Anna
Mikušová, ktorá sa k nám prihovorila pár slovami v našej kronike:
„ Moji milí rodáci, pri príležitosti mojej prvej dovolenky Vás zo srdca pozdravujem a ďakujem Vám za modlitby. Ďakujem Pánu Bohu za dar povolania, za dar
Vás i za dar nášho krásneho kraja. Zostávate v mojom srdci a v modlitbách. Nech
Vás žehná Nebeský Otec, Syn a Duch Svätý, ochraňuje Najsvätejšia Panna Mária a
svätý Jozef. S prianím všetkého dobrého i s prosbou o modlitbu ešte raz Vás srdečne
pozdravujem. Ježišu, dôverujem Ti. „
Dňa 16. septembra 2012 nás navštívil pán Luis Mielnicki-Kralovich, vnuk
po Imrichovi Kralovičovi a Maríne Regáskovej, ktorí odcestovali do Argentíny v
rokoch 1927-1933. Luis taktiež pár slovami prispel do našej kroniky:
„ Pri druhej dovolenky ve Slovensku aj na ráz v obecu Oreske (Zem mojich starých
rodičú) všetko Vám dakuju a pozdravuju všetkých ktorý mňa poznajú tade – rok
2012 byla kultúrna dovolenka a za prijatí ďakuju starostu obce Seňor Tomáš Mikuš.
Ked Boh bude chcet ešte sa vrátim do videnia, Será Hasta la Vista.“
21. októbra 2012 sme mali oficiálnu návštevu z Valbroye, pochádzajúcu
z francúzskej časti Švajčiarskej republiky, ktorí sa s nami podelili o ich radosť v
našej kronike:
„ Prvé stretnutie s miestnymi zástupcami z Valbroye. Úžasné prijatie v Oreskom.
Hovorili sme o novej pekárni a budeme radi, ak navštívite našu pekáreň v Contremeont-le-Grand. Prajeme veľa odvahy v ďalších projektoch. Radi Vás zase uvidíme.
Ďakujeme a veľa šťastia.“
V dôsledku štrajku učiteľov, dňa 26. októbra 2012, bol pod záštitou nášho
starostu obce pripravený náhradný plán pre deti, pre ktoré bola rezervovaná sála
v kine Cinemax Skalica a tak si mohli spoločne pozrieť rozprávku Asterix a Obelix. Po filmovom zážitku boli deti pozvané na Obecný úrad, kde v zasadačke mali
pripravený obed.
V rámci tohto roku bola založená v obci organizácia Únia žien. Zakladateľkou únie je Lenka Ligasová a takto nám ju stručne popísala:“ V minulosti v
Oreskom pracoval zväz žien, preto by bolo vhodné, aby sme v tejto práci pokračovali
ďalej. Tak som v máji tohto roku oslovila niektoré ženy a 30.mája 2012 sme mali
prvú schôdzu, na ktorú sme pozvali predsedníčku krajskej rady únie Mgr. Cákovú, predsedníčku okresnej organizácie pani Kubinovú a nášho pána starostu Ing.
Mikúša. Naša organizácia je pripravená pomáhať oživiť život našej obce, ako aj
pomôcť pánovi starostovi i zastupiteľstvu pri organizovaní rôznych akcií, pri práci s
mládežou, so staršími spoluobčanmi, dôchodcami a ostatnými spoločenskými organizáciami. Naša činnosť by však nespočívala len v spolupráci s ostatnými, ale chceli
by sme pripraviť a zorganizovať i vlastné kultúrne a spoločenské akcie. Som rada, že
tieto moje plány pochopili ženy, ktoré sú už členkami ÚŽ a budeme sa spolu tešiť na
ďalšie členky, ktoré prinesú do našej organizácie ďalšie skvelé nápady.“
návšteva z Valbroy

Luis Mielnicki

Oznamy za rok 2012
Zosobášili sa:

Narodili sa:

Opustili nás:

Zuzana Boťánková – Ján Haraksim
Juraj Mikúš – Anna Šišoláková
Marianna Končitíková – Jiří Olič
Ondrej Kralovič – Nikola Škápiková

Lukáč Radoslav, nar. 09.02.2012
Bartal Alex, nar. 02.03.2012
Melánia Haraksimová, 08.12.2012
Viktor Kralovič, nar. 17.12.2012

Bederka Štefan, nar. 09.09.1948, zomr. 19.01.2012
Formanová Jozefína, nar. 21.07.1923, zomr. 28.02.2012
Odpočívajte v pokoji!

50.
Pobuda Jaroslav
Boťánková Jaroslava
Obermajer Václav
Hrbatý Peter
Štefka Alojz

60.
Jenčová Oľga
Štepanovská Mária
Bederková Eleonóra
Mikušová Alžbeta

70.
Boťánková Zdenka
Boťánek Alojz
Královičová Valéria
Královičová Mária

Lachkovičová Vincencia
Královič Jozef
Končitík Bohumil

Materská škôlka
Po vianočných prázdninách sa deti v materskej škôlke začali pripravovať
na detský karneval, ktorý pre nich pripravili pani učiteľky v spolupráci s rodičmi.
Detský karneval sa konal 11. februára 2012. Zúčastnili sa ho nielen deti z našej
obce, ale i z blízkeho okolia. Počas tohto podujatia bolo pripravené občerstvenie,
ktoré zabezpečili rodičia detí z našej materskej škôlky. Deti sa zabávali a tancovali, dokiaľ im sily stačili, pričom do tanca im hral DJ Kevin. Chvíľku odpočinku
mali deti pri vylosovaní tomboly, kde hlavnou cenou pre každé dieťa, ktoré sa
zúčastnilo detského karnevalu, bol výlet do bábkového divadla v Bratislave, ktorý
daroval našim deťom starosta obce Ing. Tomáš Mikúš. A tak sa mohli ísť všetci
spoločne pozrieť 31. marca 2012 na bábkové divadlo s názvom „Tri vlasy deda
Vševeda“.
Počas celého roka im pani učiteľky pripravujú rôzne aktivity a nacvičujú
programy k rôznym podujatiam. V apríli chodia v sprievode pani učiteľky s letečvýtvarná výchova

kom, ktorý je ozdobený stužkami či tenkými šatkami a chodia ku svojim starým
mamám, ktoré ich odmenia nejakou maškrtou. Tento rok si deti pripravili aj kultúrny program ku Dňu matiek, kde deti tancovali, spievali a recitovali básničky,
ktoré sa naučili, aby tak potešili svoje mamičky. V tento deň boli odmenené kyticou a bonboniérou ženy, ktoré tento rok oslavovali jubileum. Postupne sa už blížil
koniec školského roku, čo bolo zásadné najmä pre tieto deti Čmaraďová Katarína,
Hoško Patrik, Mikuš Timotej, pretože po letných prázdninách nastupovali prvý
krát do školských lavíc.
Deti sa okrem činností v škôlke venujú hudobnej výchove, ktorá je pod
záštitou pána učiteľa Čmaraďu. Hudobnú výchovu navštevujú najmä predškoláci
a deti z obce, ktoré navštevujú základnú školu. Centrum voľného času v Skalici
tento rok zabezpečilo v našej obci výtvarnú výchovu, ktorá sa koná v stredu a je
venovaná predškolákom a i naďalej pokračuje výučba anglického jazyka.
Tak ako každý rok, tak aj tento, si deti spolu s pani učiteľkami pripravili
pre Vás Vianočnú besiedku.
anglický jazyk

hudobná výchova

Cirkev
Tento rok bol pre nás v oblasti našej viery veľmi významný. Nielenže nám
začiatok roka spríjemňovala nová zvonkohra, ktorá nám oznamovala každú celú
hodinu novou melódiou, ale počas tohto roku náš kostol prešiel menšími stavebnými úpravami, čím sa chcelo zabrániť vlhnutiu nášho kostola. Počas tohto
obdobia boli cez sväté omše síce obmedzené podmienky, ale výsledkom je, že náš
kostol je na ďalšie obdobie ochránený proti nepriazňami počasia a zároveň je i v
novom šate, pretože sa vymaľovali vnútorné i vonkajšie priestory.
Taktiež i naša farnosť prešla zmenami. Dňa 31. júna 2012 odišiel pán kaplán Slavomil Komenda, ale zároveň 1. júla 2012 nás našou prítomnosťou potešil
nový pán kaplán Pavol Póša.
Tento rok bol významný aj z toho dôvodu, že ctihodný ThLic. Elemír Jozef Mikuš oslávil dve významné jubileá, a to 55. výročie kňazskej vysviacky a dožitie 85. roku života. Tieto svoje jubileá oslávili dňa 28. júla 2012 svätou omšou v
našom kostole a následne slávnostným obedom v kruhu svojej rodiny a známych.
Dňa 5. októbra 2012 si ThLic. Elemír Jozef Mikuš prevzali čestné občianstvo
TTSK. Dodatočne by sme chceli nášmu ctihodnému pánovi Elemírovi zaželať, aj
touto cestou, nech mu Pán Boh nadelí veľa zdravia a Božej spokojnosti.

Poľovníci
Členovia poľovníckeho združenia Pavlov, úsek Oreské sa podieľajú na
zabezpečení krmiva pre zimné prikrmovanie zveri a zabezpečujú pre občanov
Oreské posedenie pri guláši. V tomto roku boli členovia Baláž Marián starší,
Baláž Marián mladší, Ing. Jozef Baláž, Štepanovský Juraj, Mach Albert, Boťánek
Medard a Štepanovský Anton, ktorý má zásluhu za prípravu nástenky v obci a za
osvetu poľovníctva v našej obci.

Futbal
Dôvod na oslavu mali futbalisti FK Oreské, ktorí po minuloročnom piatom mieste dosiahli celkové víťazstvo v najvyššej okresnej súťaži. Na tomto úspechu sa okrem hráčov vo veľkej miere podieľali aj predseda klubu p. Ladisla Regásek, sekretár klubu p. Jozef Šrámek, starosta obce a člen výboru FK Ing. Tomáš
Mikúš a členovia Štefan Mikuš, Marián Kliment, Alojz Štefka, Vladimír Mikuš,
ktorým hráči touto cestou ďakujú za vytvorené podmienky a podporu v ceste za
úspechom.

Hasiči
V rámci roku 2012 bol predsedom dobrovoľného hasičského zboru Oreské pán Anton Kliment a veliteľom Ondrej Mikuš. Počas tohto roku dobrovoľní
hasiči pomáhali pri strážení svätého hrobu na Veľkú noc, taktiež sa dňa 4. mája
2012 zúčastnili na oslave sv. Floriana v Radošovciach. Vďaka finančnej pomoci
pána starostu Ing. Tomáša Mikúša mohlo dojsť k repasácii hasičskej striekačky
PS12. V tomto roku sa zúčastnili okreskového cvičenia v Radošovciach, kde skúšali nácvik požiaru sýpky v Radošovciach.

Do mužstva sa po roku strávenom na trénerskom poste v MFK Skalica
vrátil Dušan Ferík a spolu so svojim asistentom Petrom Bulkom, ktorý priniesli
lepšiu kvalitu a obraz hry. Kráľom strelcov sa stal Milan Rampáček s 28 strelenými
gólmi a tak sa výraznou mierou pričinil k suverénnemu pôsobeniu FK Oreské.
Na začiatku sezóny mužstvo ešte hľadalo svoju tvár, ale po prehre v piatom kole už ťahalo 10 zápasovú víťaznú sériu a po jesennej časti viedlo súťaž so 4
bodovým náskokom pred druhým nováčikom z Radimova. Keďže prvé jarné kolo
bolo odložené, jarnú časť začínali futbalisti z Oreského práve na horúcej pôde
ich prenasledovateľa. Po zápase, ktorému by svedčila skôr remíza, sa však tešil
Radimov z víťazstva 1:0. Odvtedy však chlapci z oreského zapli na plné obrátky a
pokračovali už bez porážky. Po 26. kole súťaže už mali nedostihnuteľný 13 bodo-

Družstvo MO ObFZ Senica, FK Oreské, bolo odmenené svojím vedením,
za obsadenie prvého miesta v súťažnom ročníku 2011/2012, 4- dňovým výletom
do Rumunska. Tam odohrali 2 priateľské zápasy a to s družstvami FC Hidiseluldesus (4. liga) a Vointa Suplac (6. liga) s nasledujúcimi výsledkami:
FK Oreské – FC Hidiseluldesus 2:1 (0-0), góly Jozef Bederka, 48 min. a Dušan
Ferik, 61 min. (11 m)
FK Oreské – Vointa Suplac 1:2 (1-0), gól Miroslav Baláž, 26. min.

vý náskok a tým potvrdili svoju dominanciu v ročníku 2011/2012, o čom svedčí
hlavne počet nastrieľaných gólov, ktorý v 29. kole prekročil hranicu 100 gólov,
čo sa za posledných minimálne 10 rokov (podľa evidencie v FK Oreské) nikomu
nepodarilo..
V rámci sezóny 2011/2012 naši futbalisti vyhrali 22 zápasov, 5 krát remizovali a 3 krát prehrali. Celkovo získali 71 bodov, čo je o dvadsať bodov viac ako
prenasledovatelia z Koválova a Radimova. FK Oreské sa môže pochváliť najlepším útokom a obranou, keď dokázali súperových brankárov prekonať 106 krát a
dostali len 33 gólov. Na domácej pôde ani raz neprehralo a len 2 krát remizovali,
čím získalo 41 bodov a na ihriskách súperov získalo 30 bodov, keď 9 krát vyhralo, 3 krát remizovalo a 3 krát prehralo. Za tento výsledok môžeme vďačiť celému futbalovému mužstvu i výboru FK Oreské. Futbalové mužstvo, ktoré ťahalo
počas celej sezóny za jeden povraz a svojim úsilím zvíťazil v súťažnom ročníku
majstrovstiev oblasti bol zložený z Andreja Bernáta, Andreja Baláža, Ľubomíra
Bezúcha, Lukáša Hrbatého, Dušana Ferika, Ondreja Královiča, Ladislava Šedivého, Martina Bederku, Pavla Mikúša, Andrei Ferika, Silvestera Starých, Filipa
Zemana, Lukáša Štefku, Jozefa Bederku, Lukáša Šrámka, Jána Bezúcha, Milana
Rampáčka, Stanislava Regáska, Tomáša Paričku a Patrika Klimenta.

Pri príležitosti 30. výročia postupu do krajskej súťaže I. B triedy, sa konalo počas letných prázdnin 4. augusta 2012 športové podujatie, na ktorom si zahrali proti sebe dve mužstva. Domáce mužstvo nastúpilo proti hráčom bývajúcich
v okolitých obciach, za ktorých nastúpil najstarší hráč, 66 ročný Eugen Bederka.
Po zápase bolo pre hráčov prichystane občerstvenie a zábava.
Po letnej prestávke začala sezóna 2012/2013, kedy naše mužstvo prehralo s FK
Cerová, čo bola jediná prehra v tejto časti sezóny. Ďalej naše mužstvo postupovalo s 10 výhrami a 4 remízami, čo znamená, že sa stali víťazom jesennej časti
sezónny majstrovstiev oblasti 2012/2013 s celkovým počtom 34 bodov a tak si
pripravili dobrý začiatok pre ďalšiu časť sezóny.

Pripomeňme si i najlepších strelcov sezóny 2011/2012:
1.
2.
3.
4.
5.

Rampáček Milan – 28 gólov
Starých Silvester – 12 gólov
Kliment Patrik – 11 gólov
Ferik Andrei – 8 gólov
Bezúch Ľubomír – 7 gólov

Oreské Lentilky
FK Oreské sa v roku 2012 začalo venovať mládeži. Chlapci ale aj dievčatá do 15 rokov
mali možnosť prísť na prvý zoznamovací tréning kde sa určili pravidlá a postupy tréningov
pod vedením trénera Andreja Baláža. Do tejto
prípravky sa zapojili aj deti z Lopašova. Niektorých šikovných už stiahla prípravka z Radošoviec kde sa hrajú aj majstrovské zápasy. V roku
2013 budeme v našej práci pokračovať a dúfam,
že vybudujeme skvelé žiacke mužstvo.
Futbalisti

Deti - Oreské Lentilky

Tabuľka na jar
Mužstvo
Oreské
Koválov
Radimov
Cerová
Š. Humence
Rybky
P. Močidlany
Stráže
Mokrý Háj
Smolinské
Jablonica
Sekule
Brodské
Hlboké
Dubovce
Čáčov

Tabuľka na jeseň

Počet zápasov Výhra Remíza Prehra Skóre
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

22
15
16
14
13
13
11
12
12
12
10
11
12
10
7
7

5
6
3
4
5
3
9
5
5
5
10
7
3
6
6
4

3
9
11
12
12
14
10
13
13
13
10
12
15
14
17
17

106:33
62:39
60:46
67:56
73:73
59:63
40:48
65:63
64:64
56:77
48:48
48:49
55:74
47:52
27:60
49:80

Body

Mužstvo

71
51
51
46
43
42
42
41
41
41
40
40
39
36
27
25

Oreské
Mokrý Háj
Cerová
Stráže
Hlboké
Š. Humence
Jablonica
Brodské
Radimov
Kpčany
Rybky
Koválov
Smolinské
P. Močidlany
Dubovce
Sekule

P. záp. Body
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

34
32
29
27
27
24
23
22
20
20
19
18
13
12
11
10

Hokejbal
Hokejbalový klub Oreské (skr. Hbk Oreské) pod vedením Jana Haraksima, bol založený 29. mája 2009 a súpisku týmu tvorili prevažne mladí športovci z
obce.
Vo svojej premiérovej sezóne 2009/2010 obsadilo mužstvo 6. miesto no
v otváracom turnaji OHL sa mužstvo umiestnilo na 2.priečke a priviezlo domov
svoj debutový pohár.
Nasledujúce pôsobenie mužstva sa výrazne zlepšilo keď v sezóne
2010/2011 mužstvo
V sezóne 2011/2012 sa mužstvo umiestnilo na 3. mieste, čím potvrdilo
svoje postavenie medzi tromi najlepšími mužstvami v lige.
V aktuálnej sezóne 2012/2013 mužstvo zápasí s ďalšími ôsmimi klubmi a
spolu so svojími fanúšikmi dúfajú v titul Majster ligy.

Hokejbalisti
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