Správa o činnosti za rok 2009
Občianske združenie LOMOZ vzniklo na jar roku 2009. Dňa 15. 3. 2009 sa konala
ustanovujúca schôdza, kde sa schválili stanovy a ciele združenia.
Naše prvé stretnutie s verejnosťou bolo na verejnej ochutnávke vín Horné Orešany. Tu sme
miestnemu spolku záhradkárov pomáhali s organizáciou odbornej degustácie. Na výstave sme
potom za pomoci prezentácie (http://www.lomoz.sk/subory.htm), kníh a obrázkov propagovali
vinárstvo v regióne. Taktiež sme prvýkrát predstavili tričko „Malé Karpaty“, propagujúce nielen
obec, ale aj celé „Malokarpatsko“. Takisto sme z týchto akcií vytvorili fotoreport.
V máji nám spoločnosť IRISOFT s.r.o. pridelila sponzorovaný webhosting, kde vás
informujeme o akciách, činnosti, prinášame fotografie a iné.
Dňa 8. 6. 2009 sa občianske združenie LOMOZ zúčastnilo na zasadaní obecného
zastupiteľstva s cieľom nadviazať spoluprácu pri tvorbe oficiálnej webovej stránky obce. Pri tvorbe
oficiálneho webu sme vychádzali z neoficiálneho webu obce prevádzkovaného členom
Ing. Marekom Boháčkom.
Posledný víkend pred prázdninami sme sa mohli stretnúť na ihrisku v Horných Orešanoch .
Tu sme pri príležitosti behu "Cez hornoorešanské vŕšky", predstavili koncept náučných tabuľ Horné
Orešany a prezentovali prezentáciu o BK Viktoria od vzniku po súčasnosť a o histórií behu.
V sobotu 26.9. 2009 sa nám podarilo uskutočniť na futbalovom ihrisku prvý ročník
„Orešanskej olympiády“. Na tomto športovom popoludní sa zúčastnilo vyše 40 detí. Program bol
plný súťaží za splnenie ktorých dostávali deti body a tie mohli potom zameniť v obchode za
hodnotné ceny. Večer na všetkých čakala opekačka, vyhlásenie a ocenenie najlepších súťažiacich.
V pondelok 21. 9. 2009 bola na obecnom zastupiteľstve schválená predloha na návrh
o vytvorení a správe oficiálneho webu našej obce. OZ LOMOZ, ktoré bude web spravovať
na dobrovoľníckej báze, bude aktívne spolupracovať s obecným úradom.
Poslednou akciou roka 2009 bol „Vianočný punč“. Punč, varené vínko a čaj sa podával pri
kultúrnom dome na sviatok rodiny dňa 27.12. 2009. Na všetkých čakali medovníčky a chlebíky
s masťou a cibuľou.
Pri príležitosti punču sme tiež predstavili kolekciu štyroch panoramatických pohľadníc
Horné Orešany – jar, leto, jeseň a zima.
Ing. Marek Boháček

Vybrané fotografie roku 2009

- ustanovujúca schôdza -

- tričko MK -

- prezentácia o vinárstve -

- beh cez HO vŕšky -

- Orešanská olympiáda -

- web HO -

- kalendárik HO - pozvánky na punč -

- pohľadnice HO -

