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Správa o činnosti za rok 2017
Na výročnej členskej schôdzi sme sa stretli v sobotu 4. februára 2017 v počte 11 členov. Na
pláne boli štyri body. Na začiatku sme bilancovali akcie za rok 2016. Druhým bodom bolo
schválenie programu združenia na celý rok 2017, kde sme určili termíny všetkých akcií. V treťom
bode boli členovia informovaní pokračovaní projektu fitness park a úspešnosti zbierania 2% na
tento projekt. Predbežne sme tiež vybrali stroje, ktoré sa majú zakúpiť. Posledným bodom stretnutia
bola diskusia.
Ako každý rok bolo prvým podujatím, na ktorom sme sa zúčastnili, odborná degustácia
a verejná ochutnávka vín. V pondelok 6. 3. 2017 sme po deviatykrát pomáhali pri zabezpečovaní
príprav a spracovaní výsledkov degustácie.
Na verejnej výstave, ktorá sa konala o dva týždne, v sobotu 18. 3. 2017 sme takisto
záhradkárom pomáhali s prípravami výstavy, či už pred, alebo počas samotnej akcie. Z oboch
podujatí, z odbornej degustácie aj z verejnej ochutnávky, sme tiež zabezpečili fotodokumentáciu
(http://www.horneoresany.sk/g/87/ochutnavka-vin-horne-oresany-2017).
V sobotu 8. 4. 2017 sme znovu ako už viac krát predtým upratovali cestu na priehradu, ktorá
je frekventovanou lokalitou na prechádzku, alebo cyklistiku a priľahlý svah. Znovu sa tu našlo
množstvo odpadu. Nie len drobného, ale aj pneumatiky, matrace z gaučov, koberce a podobne. Na
akcií sa zúčastnilo osem členov.
V strede leta, v sobotu 29. júla sa ľudia z obce a okolia stretli na piatok ročníku Letného
Lomoz kina. Premietali sme dva celovečerné filmy. Prvým filmom bola životopisno – športová dráma Orol Eddie (Eddie the Eagle) (Veľká Británia / USA / Nemecko | 2016) a druhým romantická
komédia Dovolenka za trest (Blended).
Prvý krát sme v rámci letného kina pripravili aj pojatie pre deti: Letné kinečko. V nedeľu 30.
júla podvečer si deti, mládež a rodičia mohli pozrieť animovanú rodinnú komédiu Zootropolis
(Zootopia | USA | 2016). Žiaľ účasť bola veľmi slabá.
Ako každoročne bol poslednou akciou v roku tradičný Vianočný punč. Punč, varené vínko
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a čaj sa podával pri kultúrnom dome tento rok v nedeľu 17. 12. 2017. Prichystané boli aj sladké
dobroty, chlebíky s masťou a cibuľou a teplé lokše. Počasie bolo teplejšie, nie príliš zimné, no účast
bola pekná. 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 2017

- odborná degustácia vína -

- verejná ochutnávka vín -

- jarné upratovanie -

- kalendáriky - Letné Lomoz Kino -

- Vianočný punč -

