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 Správa o činnosti za rok 2010 

 V roku 2010 občianske združenie LOMOZ už „oslávilo svoje prvé narodeniny“. Vybrali sme 

sa preto 13. 3. na túru. Tu sme spoločne skonštatovali, že začiatky nebývajú ľahké, no sú pekné a už 

sa nikdy nezopakujú! 

 Začiatkom mája, v piatok 14. 5. 2010, sme už po druhýkrát pomáhali miestnemu spolku 

záhradkárov s organizáciou odbornej degustácie vín, ktorá sa konala v priestoroch telocvične 

základnej školy.  

O dva týždne (29. 5. 2010) na verejnej výstave sme predstavili tiež aj nový oficiálny 

hornoorešanský web, ktorý sme obsahovo navrhli a technicky realizovali bez nároku na honorár 

(http://www.lomoz.sk/sub/horneoresany_sk_lomoz.jpg). Web www.horneoresany.sk bol spustený 

v marci 2010. Z oboch podujatí, z odbornej degustácie aj z verejnej ochutnávky sme tiež 

zabezpečili fotodokumentáciu. 

 Tento rok sme prvýkrát upratovali okolie našej obce. V predposlednú májovú sobotu  

(22. 5. 2010) sme si vybrali lokalitu Všivavec, ktorá je chránená a zapísaná ako chránené územie. 

Nachádzajú sa tu chránené xerotermné (teplomilné a suchomilné) spoločenstvá rastlín a až 1,5 m 

vysoké mraveniská. Nemilým prekvapením bol ale rôzny komunálny, stavebný, ale aj biologický 

odpad!  

 V posledný májový deň sa nám podarilo pofotiť našu obec z malého lietadla. Našťastie 

prestalo aj pršať a bol pekný slnečný deň.  

 Počas tradičného behu „Cez Hornoorešanské vŕšky – memoriál Františka Hečka“ sme 

vypomáhali s fotodokumentáciou celej akcie a taktiež ako záverečný sprievod bežcov na bicykli.  

 V auguste sme začali zbierať podklady na náučné tabule Horné Orešany. Zamerali sme sa 

hlavne na obrazový materiál. Na tento projekt už bola už v máji vytvorená pracovná dokumentácia, 

ktorá bola predložená k nahliadnutiu obecnému zastupiteľstvu (http://www.lomoz.sk/sub/naucne-

tabule-horne-oresany-2010-05.pdf). 

 Koncom augusta nám jaskyniari zo Speleoklubu Trnava porozprávali zaujímavé fakty 

o krasových javoch v našom okolí, v ktorom sa nachádza až stovka jaskýň. Do jednej malej sme sa 

mali možnosť spolu s členmi z klubu Speleo TT dostať a skúsiť si kopať, urobiť prieskum. 

V sobotu 25. 9. 2010 sa na ihrisku konal druhý ročník Orešanskej olympiády. Na tejto milej 

akcii sa zúčastnilo vyše 45 detí. Program bol plný súťaží, za splnenie ktorých dostávali deti body a 

tie mohli potom zameniť v obchode za  hodnotné ceny. Večer na všetkých čakala opekačka,  
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vyhlásenie a ocenenie najlepších súťažiacich. 

Koncom roku 2010 sme po dohode s obecným úradom doplnili na web sekciu inzercia, kde 

si môžu návštevníci webu jednoducho pridať svoje, hlavne regionálne zamerané inzeráty.  

Už tradične bol poslednou akciou roka Vianočný punč. Punč, varené vínko a čaj sa podával 

pri kultúrnom dome na sviatok sv. Štefana, 26.12. 2010. Na všetkých čakali koláče, medovníčky 

a chlebíky s masťou a cibuľou. Tentokrát bola vonku neskutočná zima a trošku nám aj poprášilo 

snehom. 

 

Ing. Marek Boháček 
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 Vybrané fotografie roku 2010 

 

- odborná degustácia vína -  - verejná ochutnávka vín -  - jarné upratovanie - 

- letecké zábery - - beh cez vŕšky - - historické fotografie - 

- jaskyňa Pec - - Orešanská olympiáda - - Vianočný punč - 

 

 


