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Správa o činnosti za rok 2020
V roku 2020 sme si naplánovali viac akcii a činností ako sa nám podarilo zrealizovať. Ale to
asi nie sme určite sami. Začali sme tradične výročnou členskou schôdzou. Stretli sme sa v sobotu
22.2.2020. Zhodnotili sme akcie predošlého roku, naplánovali ďalšie na aktuálny roku. Okrem
tradičných ako jarné upratovanie, letné kino a Vianočný punč (Adventné popoludnie) sme sa znovu
raz chystali zorganizovať turnaj v stolnom futbale. Tieţ znovu po pár rokov obnoviť náter na
náučných tabuliach pri kostole. S pár ročnou prestávkou sme sa znovu rozhodli poberať 2% z dane.
V marci sa podarilo ešte zorganizovať odbornú degustáciu vín. V pondelok, 2.3.2020 sme
pomáhali

na

tomto

peknom

podujatí,

z čoho

sme

aj

zabezpečili

fotodokumentáciu

(https://www.horneoresany.sk/g/129/degustacia-vin-horne-oresany-2020). Ţiaľ verejná – Orešanská
koštofka uţ bola pre koronavírus odloţená, neskôr zrušená.
Hneď piateho marca sme rozbehli ďalšie hlasovanie a znovu za zeleň. Tento krát sa
hlasovalo v nadácií Ekopolis za Zelenú alej, ktorá vznikla popri ceste ku kláštoru najsvätejšej
Bohorodičky, Benediktínskej rehole. Projekt a hlasovanie boli úspešné a podarilo sa tak získať
spolu s ďalšími zdruţeniami 4800 € na zakúpenie stromov ako lipy, orechy a menšie podrasty.
Na projekte Zelená alej sme sa viac krát zúčastnili brigádnickyd a to ako na čistení priestoru,
tak na sadení stromov, či dokončovacích prácach.
Upratovanie bolo ţiaľ tento rok zrušené. Uvidíme, čo nám pribudne v exponovaných
lokalitách na ďalší rok.
Vo februári 2019 sme poţiadali o grant na náučné tabule v priestoroch základnej školy
z nadácie VÚB, kde sme ţiaľ neuspeli. Keďţe by bolo škoda zahodiť uţ vypracovaný projekt,
skúsili sme zo v spoločnosti Henkel. A úspešne. Aj keď o dosť s niţším rozpočtom ako sme
poţadovali. Pripravili sme si preto vlastný dizajn konštrukcií, našli vhodných dodávateľov. Po
dodaní drevených rámov nás čakali dve spoločné brigádnické maľovania.
Obsah náučných tabúľ spracovali učitelia z našej základnej školy. Ţiaci sa na tu môţu
dočítať o zvieratách našich lesov, polí a vôd a tieţ môţu spoznať stromy našich lesov. Spoluprácu
sme doplnili grafickým spracovaním.
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Na začiatku septembra 2020 sme základnej škole odovzdali štyri kompletné panely.
Kompletný obsah tu: http://www.lomoz.sk/c/53/naucne-tabule-v-zakladnej-skole.htm.
Jediným spoločenským podujatím, ktoré sa nám podarilo usporiadať bolo Letné kino. Po
minuloročnom upršanom, bol toto zase dosť studený ročník. No ani to divákov neodradilo, aby si
prišli vychutnať filmy pod holé nebo. V sobotu 25.7.2020 sme premietali skvelú, znovu nemeckú
komédiu na zamyslenie 100 vecí, po ktorej nasledovala hudobná, muzikálna dráma Zrodila sa
hviezda z USA. Počas premietania prelietala kométa Neowise.
Vianočný punč a ani adventné trhy sa tento rok nekonali.
Ing. Marek Boháček
Vybrané fotografie roku 2020

- odborná degustácia vína -

- zelená alej hlasovanie -

- zelená alej -

- náučné tabule - maľovanie -

- obsah jednej z tabúľ -

- tabule v priestoroch ZŠ -

- letné kino -

- Kometa Neowise -

