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Správa o činnosti za rok 2012
V nedeľu 22. januára 2012 sme sa v počte 14 členov stretli na výročnej členskej schôdzi. Na
pláne boli tri body. Prvým bodom bolo schválenie programu združenia na celý rok, kde sme určili
termíny všetkých akcií. V druhom bode boli členovia informovaní o pokračovaní v projekte
náučných tabúl. Posledným bodom bolo rozšírenie výkonného výboru o Ing. Petru Hodulíkovú
a Mgr. Valentínu Nídelovú.
Už tradične bolo prvým podujatím, na ktorom sme sa zúčastnili, odborná degustácia
a verejná ochutnávka vín. V sobotu 17. 3. 2012 sme po štvrtýkrát pomáhali pri zabezpečovaní
príprav, priebehu a spracovaní výsledkov degustácie.
Na verejnej výstave, ktorá sa konala o dva týždne (31. 3. 2011) sme takisto záhradkárom
pomáhali s prípravami výstavy, či už pred, alebo počas samotnej akcie. Tento rok sme pokusne
pripravili aj prezentáciu o histórií vinárstva v Horných Orešanoch a malú výstavu s dnes už
nepoužívaným vinárskym náradím, pomôckami a publikáciami o vinárstve. Z oboch podujatí,
z odbornej degustácie aj z verejnej ochutnávky, sme tiež zabezpečili fotodokumentáciu.
V sobotu 14. 4. 2012 sme sa znovu stretli pri upratovaní chráneného územia Všivavec.
Výsledok bol opäť rovnaký. Vyzberali sme kopcom celý kontajner. Našlo sa tu všetko, rôzny
komunálny, stavebný odpad, pneumatiky, sedačky z áut, ale aj biologický odpad! Všivavec, lokalita,
ktorá je chránená a tiež zapísaná ako chránené územie. Nachádzajú sa tu chránené xerotermné
(teplomilné a suchomilné) spoločenstvá rastlín a až 1,5 m vysoké mraveniská.
Na začiatku mája, v sobotu 5. 5. 2012, sa na betónovom ihrisku konal druhý ročník
Orešanského nohejbalového turnaja. Sily si opäť merali vyrovnané dvojčlenné mužstvá. Prvé
miesto patrilo p. Pašekovi a p. Zimmermanovi. Druhý skončili chalani Kudláč a Cuninka a tretiu
priečku obsadili Pišta Pašek ml. s Danom Tollarovičom. Pre všetkých hráčov ale aj fanúšikov bolo
aj tento rok pripravené občerstvenie v podobe gulášu a pečených klobás.
Tento rok sme mali možnosť zúčastniť sa aj na podujatí s názvom PechaKucha. PechaKucha
Night Trnava vol. 4 sa konala 9. mája v novej synagóge a prostredníctvom 20 obrázkov prezentácie,
na ktoré bolo vyhradených presne 20 sekúnd, sme predstavili naše združenie.
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Druhý ročník festivalu bol o niečo pestrejší, väčší, bohatší. Vynovený bol web festivalu
http://www.festival.lomoz.sk, pribudla samostatná Facebook stránka:
https://www.facebook.com/festivallomoz. Počet účinkujúcich sa takmer zdvojnásobil. V sobotu
popoludní sa na orešanskom betónovom ihrisku na veľkom stagei predstavili kapely Jamestown
z Nitry, Abrakadub z Dolnej Krupej, Walter Schnitzelsson z Bratislavy, Fuera Fondo z Nového
Mesta nad Váhom Feelme z Pezinka, Libido z Trnavy a Teskohippies z Piešťan. Až do tretej nad
ránom hral chytľavé rytmy DJ Sosidz. Rozšírená bola aj hand-made zóna, kde našlo svoje miesto až
desať šikovných výrobcov. Tento rok pribudlo aj miesto pre iné neziskové organizácie.
Červenokamenské panstvo tu informovalo o histórií Červeného kameňa a nášho regiónu všeobecne.
V sobotu 22. 9. 2012 sa na ihrisku tradične konala rozlúčka s prázdninami - štvrtý ročník
Orešanskej olympiády. Aj tento rok 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, vyhlásenie a ocenenie najlepších súťažiacich.
Poslednou akciou v roku 2012 bol tradičný Vianočný punč. Punč, varené vínko a čaj sa
podával pri kultúrnom dome na sviatok sv. Štefana, 26. 12. 2012. Prichystané boli aj medovníčky,
sladké srdiečka Lomoz, chlebíky s masťou a cibuľou a teplé lokše. Prvýkrát nám počas punču aj
pršalo, no ani to ľudí neodradilo, aby sa aspoň na chvíľu zastavili a postretali so známymi. Ako
v predošlé roky, aj tento rok sme tiež rozdávali vreckové kalendáriky na nastávajúci rok.
Ing. Marek Boháček
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Vybrané fotografie roku 2012

- odborná degustácia vína -

- verejná ochutnávka vín -

- jarné upratovanie -

- nohejbalový turnaj -

- PechKucha Night -

- Festival Lomoz -

- Orešanská olympiáda -

- Vianočný punč -

- kalendáriky -

