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Správa o činnosti za rok 2016 

 Na výročnej členskej schôdzi sme sa stretli v nedeľu 14. februára 2016 v počte 10 členov. 

Na začiatku stretnutia sme zbilancovali akcie za rok 2015, ktoré sme organizovali, ale na ktorých 

členovia združenia vypomáhali. V ďalšom bode sme schválili harmonogram akcií na rok 2016. 

Posledným bodom stretnutia bola diskusia. 

Po dlhšom čase sme boli opäť v roku 2016 poberatelia dvoch percent z dane. 

 

 Už tradične sme vo februári (29.2.2016) a marci (19.3.2016) pomáhali miestnemu spolku 

SZZ so zabezpečovaním odbornej a verejnej časti ochutnávky vín a pri spracovaní výsledkov 

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

fotodokumentáciu ktorú je možné nájsť na webe obce 

(http://www.horneoresany.sk/g/67/ochutnavka-vin-horne-oresany-2016). 

 

 V poradí už siedme jarne upratovanie sa konalo v sobotu 2.4.2016. Upratovali sme užšie 

centrum obce a tradične cestu na priehradu, kde je vždy čo zbierať. Žiaľ zúčastnili sa len dvaja 

členovia a štyria občania. No podarilo sa nám aj tak zozbierať cca 20 veľkých mechov na odpad.  

 

 Tohtoročné letné kino dopadlo nad naše očakávania. Výborné počasie, skvelá atmosféra, 

zrejme rekordná účasť, vypredané pivo a super filmy - aspoň podľa ohlasov divákov. Premietali sa 

dva celovečerné filmy. Komediálna dráma Stážista (The Intern, USA, 2015) a komédia Čo sme 

komu urobili? (Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?, Francúzsko, 2014). V prestávke sa premietali 

krátke filmy s tematikou Horných Orešian. Archívne zábery „Bál“ a letecké zábery paraglidistov. 

 

Aj rok 2016 sme tradične ukončili Vianočným punčom. Už ôsmy ročník sa konal v poslednú 

adventnú nedeľu 18.12. 2016. Prvý krát na novom mieste – vedľa kultúrneho domu, pri obecnom 

adventnom venci. Pripravené boli okrem punču, čaju a vínka aj sladké dobroty, chlieb s masťou a 

cibuľou a lokše. Tento rok nám síce len symbolicky ale aspoň trochu zasnežilo  

Ani tento rok nechýbali magnetky s motívom Horných Orešian. 

 

Ing. Marek Boháček 
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Vybrané fotografie roku 2016 

 

 
- odborná degustácia vín -  

 
- verejná ochutnávka vín -  

 
- jarné upratovanie - 

 
- Letné Lomoz Kino - 

 
- Vianočný punč - 

 
- kalendáriky - 

   

 

 


