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Správa o činnosti za rok 2018
Na výročnej členskej schôdzi sme sa stretli v sobotu 17. februára 2018 v počte 11 členov. Na
začiatku stretnutia sme zhodnotili akcie za rok 2017. Ďalším bodom bolo schválenie programu
združenia Lomoz na celý rok 2018, kde sme určili termíny všetkých nami organizovaných akcií.
V treťom bode boli členovia znovu informovaní pokračovaní projektu fitnes park a určili sa
konkrétne stroje predbežné termíny realizácie. V ďalšom bode sme zhodnotili stav náučných tabúl
a zhodli sa na obnove náteru. Posledným bodom stretnutia bola diskusia.
Aj tento rok sa členovia združenia zúčastnili na ochutnávke vín – Orešanskej koštofke, kde
už po desiaty krát záhradkárom pomáhali s prípravami výstavy, či už pred, alebo počas samotnej
akcie. Z oboch podujatí, z odbornej degustácie aj z verejnej ochutnávky - koštofky, sme tiež
zabezpečili fotodokumentáciu (http://www.horneoresany.sk/g/102/oresanska-kostofka-2018).
Ako minulý, aj tento rok sme upratovali cestu na priehradu, priľahlý zráz, ale aj lúku pod
hrádzou a cestu vo vinohradoch nad cintorínom. V sobotu 14. 4. 2017 sa na akcií zúčastnilo 11
dobrovoľníkov.
Po dlhom čase, sme sa konečne dostali k realizácií exteriérového fitnes ihriska. V sobotu,
23. 6. sme pripravili konzoly na osadenie fines strojov. Ďakujeme za pomoc Gipsfix sro a Stavox.
V utorok tretieho júla sme stroje osadili. Fitnes park tak bol konečne pripravený na
používanie. Ďakujeme touto cestou všetkým, ktorí nám v minulých rokoch prispeli 2% z daní,
pretože práva vďaka nim sme mohli stroje zakúpiť.
Už šiesty ročník Letného Lomoz kina na nás čakal v sobotu 28. 7. 2019. A ten vyšiel na
jednotku! Po počiatočných obavách z búrok sa navečer vyčasilo a teplučko bolo celú noc. Ako vždy
sa premietali dva celovečerné filmy. Prvým filmom bola krimi komédia Vo veľkom štýle (USA |
2017) a druhým bola komédia Alibi na mieru (Francúzsko | 2017).
Od osadenia náučných tabúl uplynuli už štyri roky a nastal tak čas a na ich obnovu. V sobotu
29. septembra 2018 dostali tabule nový náter od spoločnosti Chemolak.
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Rok 2018 sme uzavreli tradičným Vianočným punčom ktorý sa konal v nedeľu 23.
decembra. Pre tento, v poradí už desiaty ročník sme si prichystali malé prekvapenia. Konkrétne
keramické hrnčeky s motívom „Vianočný punč“ a tiež sme sa v zmysle Eko snažili vylúčiť všetky
plastové jednorazové riady. Ako vždy boli prichystané aj sladké dobroty, chlebíky s masťou
a cibuľou a teplé lokše. Počasie bolo znovu, ako to už býva zvykom teplé. Ako v predošlé roky, aj
tento rok sme tiež rozdávali vreckové kalendáriky na nastávajúci rok a mali k dispozícií aj
magnetky s motívom Horných Orešian.
Ing. Marek Boháček
Vybrané fotografie roku 2018

- odborná degustácia vína -

- verejná ochutnávka vín -

- jarné upratovanie -

- kalendáriky - Letné Lomoz Kino -

- betónovanie fitnes ihrisko-

- Vianočný punč -

- osádzanie fitnes -

- obnova tabúl -

