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Správa o činnosti za rok 2015 

 Na výročnej členskej schôdzi sme sa stretli v nedeľu 15. februára 2015 v počte 9 členov. 

Prvým bodom bolo bilancovanie akcií za rok 2014, ktoré uskutočnili, alebo kde pomáhali členovia 

zdruţenia. Ďalším bodom bolo schválenie programu zdruţenia na celý rok 2015, kde sme určili 

termíny všetkých akcií. Posledným bodom stretnutia bola diskusia. 

 

 Ako tradične, aj tento rok sme začínali výpomocou na odbornej degustácií a verejnej 

ochutnávke vín.  V pondelok 23. 2. 2015 sme siedmy krát pomáhali pri zabezpečovaní príprav, 

priebehu a spracovaní výsledkov degustácie. 

Na verejnej výstave, ktorá sa konala o dva týţdne, v sobotu 7. 3. 2015 sme takisto 

záhradkárom pomáhali s prípravami výstavy, či uţ pred, alebo počas samotnej akcie. Uţ v poradí 

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

výstavy s dnes uţ nepouţívaným vinárskym náradím, pomôckami a publikáciami o vinárstve. 

Z oboch podujatí, z odbornej degustácie aj z verejnej ochutnávky, sme tieţ zabezpečili 

fotodokumentáciu ktorú je moţné nájsť na webe obce 

(http://www.horneoresany.sk/g/50/ochutnavka-vin-horne-oresany-2015). 

 

 Šiesty ročník jarného upratovania sa konal v sobotu 21. 3. 2015. Tento rok sme zvolili novú 

lokalitu. Okrem samotného centra sme upratali aj cestu na „staré kúpalisko“ a uţ tradične cestu na 

priehradu. Ako minulý rok, zúčastnilo sa osem členov. Je to smutné konštatovanie, ţe ľudia 

vyváţajú odpad na fúrikoch zo svojich domov za záhrady. 

 

 Na sobotu 9. Mája bol naplánovaný piaty ročník Orešanského nohejbalového turnaja. Ţiaľ 

pre slabú účasť a nedostatok prihlásených tímov bol turnaj zrušený. 

 

 Uţ tradičné letné kino to malo tieţ nahnuté! Nie kvôli účasti, tá bola vysoká, ale kvôli 

počasiu. Prvý krát sme pre búrku letné kino presunúť do kultúrneho domu.  Diváci mohli pozrieť 

v sobotu 25. Júna drámu „Rivali“ (Rush, 2013) a mysteriózny thriller Podfukári (Now You See Me, 

2013). Počas prestávky blok reklám z čias minulých. 

 



 

Občianske Zdruţenie LOMOZ 

Horné Orešany 237 

E-mail: lomoz@lomoz.sk 

Web: www.lomoz.sk 

  

 

Rok 2015 sme tradične ukončili Vianočným punčom. Jeho siedmy ročník sa konal v nedeľu 

20.12. 2015 pri kostole. Pripravené boli okrem punču, čaju a vínka aj sladké dobroty, chlieb s 

masťou a cibuľou a lokše. Ako to býva zvykom, ani tento rok nebol ani náznak snehu.  

Uţ tretí rok ste si mohli na punči zakúpiť magnetky so súčasnými a historickými 

fotografiami Horných Orešian. 

 

Ing. Marek Boháček 

 

 

Vybrané fotografie roku 2015 

 

 
- odborná degustácia vín -  

 
- verejná ochutnávka vín -  

 
- jarné upratovanie - 

 
- Letné Lomoz Kino - 

 
- Vianočný punč - 

 
- kalendáriky - 

   

 

 


