CO JSME ZVLÁDLI VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014–2018
Stavby a rekonstrukce
Co je za námi:
rekonstrukce vnitřních prostor hasičské zbrojnice
rekonstrukce tanečního kola
výstavba komunikace, vodovodu a kanalizace v lokalitě Za dvorem *
prodloužení kanalizace v lokalitě Padělky
nová asfaltová komunikace v lokalitě Padělky (dříve panelová cesta) *
oprava komunikace na Podsklepí (u Juříčkového a u Petřkovského)
vyasfaltování komunikace v Nové čtvrti, před rodinným domem č. p. 272 (Plevákovi)
a komunikace ke hřbitovu i s přilehlým parkovištěm (ve spolupráci s Vážany)
rekonstrukce komunikace v ulici Křenová
rekonstrukce hlavního tahu obcí „Silnice III/4276: Ořechov, průjezdní úsek I“ a
chodníků od křižovatky ke hřbitovu po křižovatku u Floriánka (ve spolupráci se
Zlínským krajem) *
rekonstrukce chodníků v Dědině (kolem obecního úřadu, obchodu, ZŠ a pod
kostelem) *
výsadba nové zeleně ve volnočasové zóně Floriánek *
zrestaurování sochy sv. Floriána *
kompletní výměna dětského hřiště u ZŠ *
oprava kostkové silnice před sklepy pod zámkem a části komunikace u obchodu
oprava dvora při obecním úřadu, nová zídka
zbudování archivu a skladu krojů v prostorách obecního úřadu
oprava a požehnání Vandíkova kříže a Újezdeckého kříže *
prodloužení vodovodu do průmyslové zóny
Na co máme projektovou dokumentaci
oprava komunikace u RD č.p. 1 (Vágnerovi)
rozšíření kapacity MŠ, oprava kuchyně MŠ
studie na realizaci základní školy vedle mateřské školy (přístavba)
oprava chodníku v ulici Drahy
oprava autobusového nástupiště v centru obce, včetně nového obratiště
revitalizace rybníka
oprava kamenného kříže na Salajce
dofinancování renovace fotbalového hřiště včetně závlah
vybudování komunitního centra nad obecním úřadem (drobné úpravy již proběhly)
příprava (projektová dokumentace) na vybudování nové kanalizace a čistírny
odpadních vod, následně realizace nové kanalizace a čistírny odpadních vod
biokoridory LBC 12 a 13 pod farmou

Kultura a společnost
Co jsme pro Vás připravili a co pro Vás připravujeme:
osobní přání k životnímu jubileu
Velikonoční jarmark
Den matek
vítání občánků
ořechovský letní tábor
setkání důchodců
divadelní představení
Adventní zvonkování
slovácké hody s právem
pravidelně se účastníme Slováckých slavností vína v Uherském Hradišti
primiční mše p. Jiřího Luňáka (ve spolupráci s farností Polešovice)
Služby občanům
Z další činnosti obecního úřadu můžeme uvést:
pravidelné informování o činnosti obecního úřadu na internetových stránkách
zveřejňování záznamu zastupitelstva obce na našich stránkách www.orechov-uh.cz
rozšíření, modernizace a dovybavení sběrového dvora, dokončení zázemí pro
obsluhu a zavedení elektrické přípojky a osvětlení, zpevnění plochy panely na
stavebním dvoře, zpevnění plochy před a vedle sběrového dvoru frézovaným
recyklátem *
realizace pozemkových úprav (ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem)
odhalení památníku našemu rodákovi a autorovi Dějin Ořechova Dr. Jaroslavu
Němcovi *
instalace nového veřejného osvětlení a rozhlasu v lokalitách Za dvorem, Dědina,
Podsklepí, dále na zastávce na Horním konci a na hřišti TJ Sokol Ořechov
dovybavení knihovny (notebook, dataprojektor, promítací plátno, mikrofon a
reproduktory, elektronická evidence výpůjček) *
pořízení dopravního automobilu pro naše hasiče *
materiální dovybavení našich dobrovolných hasičů (zásahové přilby) *
modernizace, dovybavení a rozšíření počtu sběrných míst na separovaný odpad*
pořízení zametacího kartáče k malotraktoru

* pořízeno s pomocí dotačního titulu

