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Správa o činnosti za rok 2014

Na výročnej členskej schôdzi sme sa stretli v nedeľu 16. februára 2014 v počte 10 členov. 

Na pláne bolo päť bodov. Prvým bodom bolo bilancovanie akcií za rok 2013, ktoré uskutočnili, 

alebo kde pomáhali členovia združenia. Ďalším bodom bolo schválenie programu združenia na celý 

rok 2014, kde sme určili termíny všetkých akcií. V treťom bode boli členovia informovaní 

o pokračovaní v projekte náučných tabúľ. Štvrtým bodom bolo prednesenie návrhu akcie – 

hromadného darovania krvi - „Lomozácka kvapka krvi“. Na záver stretnutia prebehli voľby 

orgánov združenia na ďalšie funkčné obdobie.

Aj tento rok sme začínali výpomocou na odbornej degustácií a verejnej ochutnávke vín.  

V pondelok 24. 3. 2014 sme po šiestykrát pomáhali pri zabezpečovaní príprav, priebehu 

a spracovaní výsledkov degustácie.

Na verejnej výstave, ktorá sa konala o dva týždne, v sobotu 5. 4. 2014 sme takisto 

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

Piaty ročník jarného upratovania sa konal v sobotu 12. 4 2014. Tri roky stačili na to, aby sa 

pod cestou na priehradu znovu našiel kontajner neporiadku. Nebol tento rok úplne kopcom, no na 

to, že sa nás stretlo iba osem, to bol aj tak super výkon. Našlo sa tu znovu všetko, rôzny komunálny,

stavebný odpad, pneumatiky, sedačky z áut, ale aj biologický odpad! Treba spomenúť, že touto 

cestou sa nejeden orešanec ide v nedeľu prejsť na priehradu, smutné že to tam iný, alebo tí istý 

vyhadzujú!

O deň skorej ako minulú rok, v sobotu 24. 5. 2014, sa na betónovom ihrisku konal štvrtý 

ročník už tradičného Orešanského nohejbalového turnaja dvojčlenných družstiev. Poradie prvých 

troch tímov je nasledovné: 1. Žák, Križan, 2. Udvornocký, Záhradník, 3. Mikula ml., Mikula st.. Pre

všetkých hráčov ale aj fanúšikov bolo aj tento rok pripravené občerstvenie v podobe gulášu 

a pečených klobás.
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V strede leta sa uskutočnil druhý ročník „Letného Lomoz Kina“ Premietali sa  dva 

celovečerné filmy a počas prestávky blok reklám z čias minulých. Diváci mohli pozrieť sci-fi 

drámu „Gravitácia“ (Gravity, 2013) a mysteriózny thriller „Všemocný“ (Limitless, 2011). 

V roku 2014 sa nám tiež podarilo dokončiť projekt náučných tabúľ. V sobotu 22. novembra 

sme najprv zabetónovali konzoly a o týždeň neskôr 29. novembra sme osadili drevené konštrukcie, 

striešky a samotné tabuľe.

Na piatich tabuliach môžete nájsť mapu s vyznačenými zaujímavými, historicky 

významnými miestami v obci, históriu obce, kultúru a zvyky Horných Orešian, história a súčasnosť 

športu v obci a prírodné pomery.

Poslednou akciou roka už v poradí šiesty ročník Vianočného punču. Punč, varené vínko a čaj

sa podával pri kultúrnom dome tento rok v nedeľu 21. 12. 2014. Prichystané boli aj koláčiky, 

chlebíky s masťou a cibuľou a teplé lokše. Tento rok nám síce nepršalo, no na snehovú nádielku cez

punč si asi ešte dlho počkáme. Ľudí to ale 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. Už druhý rok ste si mohli na punči zakupiť magnetky so súčasnými a historickými 

fotografiami Horných Orešian.

Ing. Marek Boháček
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Vybrané fotografie roku 2014

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

- nohejbalový turnaj - - Letné Lomoz Kino - - betónovanie konzol -

- osádzanie tabúľ - - Vianočný punč - - kalendáriky -
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