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 Správa o činnosti za rok 2011 

 Rok 2011 sme začali v deň 31. 1. výročnou členskou schôdzou, na ktorej sme sa stretli 

v počte 14 členov. Jedným z bodov bolo doplnenie stanov o ďalšie ciele združenia a poopravenie 

formálnych náležitostí. V ďalších krokoch sa schválil program činnosti združenia na celý rok 2011 

a členovia sa oboznámili s pokračovaním projektu náučných tabúl. 

 

 Už začiatkom marca, v piatok 11. 3. 2011, sme už po tretíkrát pomáhali miestnemu spolku 

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

Horné Orešany.  

O dva týždne (26. 3. 2011) na verejnej výstave sme záhradkárom pomáhali s prípravami 

výstavy, či už pred, alebo počas samotnej akcie. Z oboch podujatí, z odbornej degustácie, aj 

z verejnej ochutnávky sme tiež zabezpečili fotodokumentáciu. 

 

 Tento rok sme si na jarné upratovanie vybrali cestu na priehradu. Na strmom svahu sme 

v sobotu 2. 4. 2011 vyzberali kopcom celý kontajner. Našlo sa tu všetko, rôzny komunálny, 

stavebný odpad, pneumatiky, sedačky z áut, ale aj biologický odpad! 

 

 Koncom apríla sme pripravovali prvý orešanský nohejbalový turnaj. Bolo teda treba obnoviť 

staré ihrisko a pripraviť nové. Toto sa nám podarilo počas brigády 16. 4. 2011. 

 

 Od rána si v sobotu 30. 4. 2011 na ihrisku zmerali sily vo vyrovnaných zápasoch dvojčlenné 

mužstvá. Prvé miesto patrilo hráčom z Nového mesta (Vilín a Jakubec), druhá priečka patrila 

smolenicko – orešanskej partii Kováč, Hirner a o tretie miesto sa podelili domáce týmy Martin 

Boháček, Pohrebovič a Pašek so Sklenárom. Pre všetkých hráčov ale aj fanúšikov bolo pripravené 

voňavé občerstvenie v podobe gulášu a pečených klobás. 

 

 „Juniáles“, pracovný názov akcie Festival Lomoz, ktorá sa prvýkrát uskutočnila v tomto 

roku. Festival hudby a dobrej nálady pre všetkých zadarmo! V sobotu popoludní sa na orešanskom 

betónovom ihrisku na veľkom stagei predstavili kapely Delikatesa, Vrbovskí Víťazi, HASH, Ranné 

Toporenie a do skorých ranných hodín ľudí zabávali DJ Spinhandz a DJ Peer V. Okrem hudby mali 

ľudia možnosť si prezrieť hand-made vecičky, alebo si zasúťažiť mimo koncertov na ministagei. 
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Prípravy neboli ľahké, keďže necelý týždeň pred festivalom postihli Horné Orešany aj silné 

záplavy. Bolo milou povinnosťou pomáhať hasičom a občanom s plnením vriec proti vode. Pre 

festival sme pripravili aj samostatný web: http://www.festival.lomoz.sk.  

 

V sobotu 17. 9. 2011 sa na ihrisku konal tretí ročník Orešanskej olympiády. Tento rok sa 

zúčastnilo tiež vyše 40 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, vyhlásenie 

a ocenenie najlepších súťažiacich. 

 

Už tradične, po tretíkrát bol poslednou akciou roka Vianočný punč. Punč, varené vínko a čaj 

sa podával pri kultúrnom dome na sviatok sv. Štefana, 26. 12. 2011. Na všetkých čakali 

medovníčky, chlebíky s masťou a cibuľou a teplé lokše. Sneh tento rok nebol, no zima veru 

poriadna. 

 

Ing. Marek Boháček 

http://www.festival.lomoz.sk/
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 Vybrané fotografie roku 2011 

 

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

- brigáda pred nohejbalom - - nohejbalový turnaj - - Festival Lomoz - 

- Orešanská olympiáda - - Vianočný punč - - kalendáriky - 

 


