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 Správa o činnosti za rok 2013 

 Na výročnej členskej schôdzi sme sa stretli v nedeľu 27. januára 2013 v počte 14 členov. Na 

pláne boli štyri 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. Tretím bodom oboznámenie o festivale Lomoz. A posledným informovanie o 

„Lomozáckej kvapke krvi“. 

 

 Ako každý rok bolo prvým podujatím, na ktorom sme sa zúčastnili, odborná degustácia 

a verejná ochutnávka vín. V pondelok 25. 3. 2013 sme po piatykrát pomáhali pri zabezpečovaní 

príprav, priebehu a spracovaní výsledkov degustácie. 

Na verejnej výstave, ktorá sa konala o dva týždne, v sobotu 21. 3. 2013 sme takisto 

záhradkárom pomáhali s prípravami výstavy, či už pred, alebo počas samotnej akcie. Už druhý rok 

sme prezentovali o históriu vinárstva v Horných Orešanoch pomocou prezentácie a malej výstavy 

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 20. 4. 2013 sme sa opäť raz stretli pri upratovaní chráneného územia Všivavec. 

Naše „očakávania“ sa znovu naplnili a znovu sme vyzberali kopcom celý kontajner. Našlo sa tu 

všetko, rôzny komunálny, stavebný odpad, pneumatiky, sedačky z áut, ale aj biologický odpad! 

Znovu treba pripomenúť, že Všivavec je 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! 

 

 O deň skorej ako minulú rok, v sobotu 5. 5. 2013, sa na betónovom ihrisku konal tretí ročník 

už tradičného Orešanského nohejbalového turnaja dvojčlenných družstiev. Poradie prvých troch 

tímov je nasledovné: 1. Pekár, Rajnoha, 2. Kranec, Volner, 3. Dusko, Lichner. Pre všetkých hráčov 

ale aj fanúšikov bolo aj tento rok pripravené občerstvenie v podobe gulášu a pečených klobás. 

 

 Leto sme ukončili premietaním celovečerných a krátkych filmov. Na podujatí „Letné Lomoz 

Kino“ si diváci mohli okrem francúzskej komediálnej drámy „Nedotknuteľní“ (2011) a anglickej 

komediálnej drámy „V Brugách“ (2008) pozrieť v prestávke aj krátke študentské filmy.  
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V sobotu 29. septembra 2013 sa na ihrisku tradične konala rozlúčka s prázdninami -  piaty 

ročník Orešanskej olympiády. Tento rok sa za vydareného slnečného počasia zúčastnilo 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. 

 

Ako každoročne bol poslednou v roku tradičný Vianočný punč. Punč, varené vínko a čaj sa 

podával pri kultúrnom dome tento rok v nedeľu 22. 12. 2013. Prichystané boli aj medovníčky, 

sladké srdiečka Lomoz, chlebíky s masťou a cibuľou a teplé lokše. Ani tento rok nebolo počasie 

ideálne, no ani tak 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. Novinkou 

boli tento rok magnetky so súčasnými a historickými fotografiami Horných Orešian. 

 

Ing. Marek Boháček 
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 Vybrané fotografie roku 2013 

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

- nohejbalový turnaj - - Letné Lomoz Kino - - Orešanská olympiáda - 

- Vianočný punč - - magnetky - - kalendáriky - 

 

 


