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Vážení čtenáři,
opět se nám přiblížil konec roku a s ním i další číslo Ořechovského louskáčku. Uplynulý rok byl na
kulturní i sportovní zážitky skutečně bohatý a jsem rád, že Vám na několika následujících stránkách
můžeme představit činnost všech místních spolků a zájmových skupin za rok 2014. Rovněž je
potěšující, že se nabídka společenských akcí, které můžete v naší obci navštívit, neustále rozrůstá.
Příkladem může být Fašankový průvod připravovaný Folklorním sdružením Ořechov, Olevanec cup
a Košt ořechovky, které pořádají Motorkáři u Ořechova, nebo zcela nově slovácká zabijačka v režii
TJ Sokol Ořechov. A není bez zajímavosti, že v naší obci působí od tohoto roku i hokejový klub
HC Scorpions, takže pokud jste spíše sportovně zaměřeni, můžete vedle fotbalových zápasů a utkání
stolního tenisu navštívit i klání v rámci Amatérské hokejové ligy (AHL).
Významné místo mezi těmito akcemi zaujímají události, které spojují celou obec a do
kterých se zapojují snad všechny místní spolky. Z těch letošních uveďme alespoň Žehnání obecních
symbolů, Velikonoční jarmark nebo Adventní zvonkování. Věřím, že i v následujícím roce 2015
nebude nouze o kulturní a sportovní zážitky, které Vám přinesou radost z toho, že bydlíte právě
v Ořechově.
Přeji příjemné počtení.
Jaroslav Březina

Dáváme slovo starostce a místostarostovi…
Vážení a milí spoluobčané,
každý rok jsme vám na tomto místě přinášeli rekapitulaci právě končícího
roku, ale vzhledem k tomu, že jsme si letos zvolili nové zastupitele, pokusíme
se zde shrnout nejvýznamnější události a investice, které proběhly ve
volebním období 2010–2014.
Dovolte nám proto poděkovat končícím zastupitelům za obrovský kus práce, který odvedli, a
popřát těm nově zvoleným mnoho úspěchů, správných rozhodnutí a pevných nervů v nadcházejícím
čtyřletém volebním období.
Zároveň Vám přejeme co nejpříjemnější prožití svátků vánočních, štěstí, zdraví a spoustu
životních i pracovních vítězství v novém roce 2015.
Jarmila Jilgová, Jaroslav Březina

Nově zvolení zastupitelé (zleva): Jaroslava Váňová, Radomír Korvas, Mgr. Jaroslav Březina, Jarmila Jilgová,
MUDr. Eva Píšťková, Lubomír Martykán, Zdeněk Andrýsek, Josef Luňák, chybí Zdeněk Svoboda
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Co jsme zvládli ve volebním období 2010–2014
Stavby a rekonstrukce
Co je za námi:
rekonstrukce tanečního kola za hasičskou zbrojnicí
nová ulice na Padělcích
oprava kaple sv. Václava *
oprava komunikace na Podsklepí
výstavba nového chodníku a oprava stávajícího chodníku na Salajce
prodloužení kanalizace k domu č.p. 309 (Sklenkovi ml.)
výsadba biokoridoru pod farmou *
výstavba dětského hřiště „Dětský sen uprostřed přírody“ u MŠ *
dokončení zateplení mateřské školy *
nová hrobová místa, urnová místa a rozptylová loučka na hřbitově
oprava opěrné zdi na Brčkově
odvodnění polní cesty za zahradami na Salajce
rekonstrukce knihovny (regály, okna, elektřina, podlaha…)
úpravy na budově obecního úřadu (zateplení stropu nad sálem KD, vybudování rampy pro
bezbariérový přístup, nový sklad nádobí a sklad krojů, nové zázemí pro zaměstnance…)
obnova a rekonstrukce kulturní památky sochy sv. Jana Nepomuckého
oprava kříže pod farmou a Újezdeckého kříže
nová podlaha v hasičské zbrojnici
vytvoření nových stavebních míst (Padělky, Za dvorem)
revitalizace zeleně v obci *
rodinné hřiště nad Floriánkem s cvičebními prvky pro dospělé *
Na co máme projektovou dokumentaci
inženýrské sítě v lokalitě Padělky (panelová cesta)
inženýrské sítě v lokalitě Za dvorem
inženýrské sítě v lokalitě Podsklepí (před č.p. 276 - Juříčkovi a č.p. 302 – Janska)
oprava komunikace u RD č.p. 1 (Vágnerovi)
základní škola v nástavbě nad mateřskou školou
startovací byty, popř. klubovny nad kulturním domem
revitalizace středu obce *
oprava hlavní silnice od křižovatky ke hřbitovu po kostkovou silnici
Obec Ořechov
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Co jsme pro Vás připravili a co pro Vás připravujeme:
osobní přání k životnímu jubileu
Velikonoční jarmark
Den matek
ořechovský letní tábor
žehnání obecních symbolů
setkání důchodců
divadelní představení
Adventní zvonkování
slovácké hody s právem
pravidelně se účastníme Slováckých slavností vína v Uherském Hradišti
Služby občanům
Z další činnosti obecního úřadu můžeme uvést:
dokončení a schválení územního plánu
zřízení nových internetových stránek, které uspěly i v soutěži Zlatý erb
zveřejňování záznamu zastupitelstva obce na našich stránkách www.orechov-uh.cz
zprovoznění sběrového dvora, dokončení zázemí pro obsluhu a zavedení elektrické přípojky
zakoupení pivních setů
pořízení svozového auta a 4 kontejnerů *
dodání kompostérů do každé domácnosti *
pořízení štěpkovače *
příprava pozemkových úprav
vydání dvou knih o Ořechovu (Ořechov, dějiny obce a Obec Ořechov)
pořízení nových židlí a závěsů do sálu kulturního domu
odstranění černých skládek u kaple Andělů strážných, za hřbitovem a kolem kříže u farmy
rozšíření veřejného osvětlení na sběrový dvůr, do průmyslové zóny, podél panelové
komunikace na Padělcích, v nové ulici na Padělcích a mezi obcemi Ořechov a Vážany
zavedení sběrného místa obnošeného šatstva
pořízení nového vyrozumívacího a varovacího systému *
zakoupení zásahové obuvi, rukavic, hadic a proudnice našim dobrovolným hasičům *
* pořízeno s pomocí dotačního titulu
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Informace ze základní školy
Vážení čtenáři,
čas plyne jako voda v řece a další kalendářní rok je pomalu za námi.
Pojďme se za ním společně ohlédnout a zavzpomínat, co nás v něm ve
škole potkalo. Tady je tak trochu letecký pohled zpět do roku 2014.
Školu se nám podařilo více otevřít veřejnosti, a to nejen konzultačními třídními schůzkami,
ale i pořádáním mnoha zajímavých aktivit pro děti a jejich rodiče. Spojení ročníků nechápeme jako
problém, ale spíše jako příležitost, jak vést žáky přirozenou cestou ke spolupráci a k samostatnosti, a
tak z nich formovat jedince schopné uspět v mnoha životních situacích. Vytváříme pro ně takové
zázemí a podmínky, které rozvíjejí tvořivost, radost z poznávaného, a zároveň zohledňují možnosti
každého jednotlivce. V minulém roce též započala zahraniční spolupráce se školou podobného typu
na Slovensku – se ZŠ Brestovec Myjava. Žáci si psali a zasílali dopisy a proběhly také výměnné
výlety. Navýšili jsme počet volnočasových aktivit a kromě pravidelných činností uskutečnili
pedagogové pro děti i rozličné a velmi přitažlivé akce. Letos poprvé se na počátku prázdnin
uskutečnil příměstský tábor pod vedením vychovatelek ze ZŠ, a to pod názvem Pohádkový týden. O
tento tábor byl z řad rodičů i žáků velký zájem a hodláme tuto nabídku pro naše žáky udržet.
Česká školní inspekce zahájila na naší škole v letošním roce svou hloubkovou inspekční
činnost, která jak víte, dopadla na výbornou. Inspekční zpráva je pro veřejnost dostupná na
stránkách ČŠI i na webových stránkách školy www.zsmsorechov.cz.
Ve škole se stále snažíme získávat finanční prostředky i prostřednictvím nejrůznějších
projektů. V mateřské škole jsme zapojeni do projektu „Podpora logopedické prevence
v předškolním věku“ projektem „Hraj si, povídej a jazýček ohýbej“. Zaměřili jsme se na
chybnou výslovnost dětí. Dále byl v letošním roce úspěšně dokončen projekt pod názvem „Dětský
sen uprostřed přírody – úpravy zahrady v přírodním stylu v areálu Mateřské školy
v Ořechově“ předkládaný zřizovatelem školy v součinnosti se školou. Děti MŠ plně využívají
zahradu, která je při hrách povede k poznávání přírody a její ochraně.
Dalším schváleným projektem je v ZŠ právě probíhající projekt INTERES, pomocí něhož
by měli pedagogové zvýšit na seminářích, školeních a praxích svou zručnost a znalosti v oblasti
informačních technologií a projekt Zdravě do života, který žákům rozšíří pohybové aktivity ve
škole a vědomosti z dopravní výchovy.
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V úterý 20. ledna 2015 proběhne na
Základní škole v Ořechově zápis dětí do 1.
ročníku, a to v čase od 13.00 do 16.00 hod.
(nebo i déle podle zájmu dětí a rodičů). Pro děti
bude připraven zajímavý motivační program
(jak jinak než v pohádkovém duchu),
prostřednictvím kterého si vyzkoušíme jejich
znalosti a dovednosti potřebné pro vstup do 1.
třídy.
Nabízíme dětem i rodičům školu
domácího typu, moderně vybavenou, kde se
všichni známe, respektujeme se, vzájemně si
pomáháme a spolupracujeme. Naším cílem je
vzbudit v dětech touhu po celoživotním učení, rozvíjet v nich radost z učení, a to prostřednictvím
vyučovacích metod tradičních a osvědčených i prostřednictvím nových zajímavých (včetně těch
nejmodernějších při práci s interaktivními tabulemi, které jsou ve všech třídách).
S sebou v den zápisu je třeba mít rodný list dítěte a občanský průkaz.
Děkuji všem, kteří se aktivně podílejí na chodu školy, a přeji krásné a pohodové prožití
svátků vánočních, mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Mgr. Ladislava Nosková
ředitelka školy

Práce žáků základní školy
O mimozemšťanech
Byla jednou jedna planeta jménem Země. A na ní žili
lidé v obci Ořechov. A ti lidé letěli na planetu Desingner.
Doletěli tam zhruba za 20 let a chtěli vyzkoušet něco
nového. Jakmile tam doletěli, uviděli tam samé mimolidi
a začali jim říkat mimozemšťani. Mimozemšťani pořád
něco navrhovali (například létající auta, nadvzduchové
domy a super rychlé a chytré stroje).
Potkali tam jednoho mimozemského kluka, který
řekl, že jsou na planetě Desingner a že tady všichni
všechno navrhují. Například on navrhl a postavil jedno
super mega rychlé auto a taky připomněl, že se jmenuje
Šubakuk. Lidé se zeptali Šubakuka, jestli se v jeho super autě mohou proletět domů. Prozradili, že
se jim porouchala raketa a teď nemohou zpět. Šubakuk říkal, že jim navrhne a postaví novou raketu.
Lidé se nestačili divit!!! Provedl tak asi za 5 minut a mohli letět na planetu Zemi. Doletěli domů a
všechno dopadlo dobře. Od těch dob si čím dál více vážili domova a všeho krásného, co v naší
vesničce máme a měli se moc rádi.
Petr Kubíček a Milan Machynka (žáci 5. roč. ZŠ)

Obec Ořechov
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Motorkáři z Ořechova
Pár řádků pro rok 2014
Jednodenní lyžovačka v Alpách
Tentokráte jsme se rozhodli pro středisko Mönichkirchen. 1. února
ve 3:30 jsem se sešli u autobusu, který nás zavezl až do našeho
střediska. Přijeli jsme tam poměrně brzy, takže jsme měli čas na
přípravu a nemuseli jsme se mačkat ve frontách. Jak jsme byli
připraveni, mohli jsme vyrazit na lyžovačku.
Počasí nám moc nepřálo, mrholilo a byla mlha, ale i tak jsme se nevzdali, po obědě jsme plni
sil opět vyrazili zdolávat upršené rakouské Alpy. V 16 hodin jsme se sešli u autobusu a příjemně
unaveni vyrazili na cestu domů.
Maškarní ples
V sobotu 22. února v 19 hodin jsme se plni očekávání sešli
na sále kulturního domu. Ve 20:00 tu měl začít v pořadí již
10. maškarní ples. Ze začátku to moc dobře nevypadalo, ale
úderem 22 hodiny se začal sál plnit nejrůznějšími maskami.
A zábava se mohla plně rozjet. Nechyběly soutěže jako
tancování s balónky naplněnými heliem, tančení okolo
židliček, kdo řekne nejvíce slov na jeden nádech z balonku
plného hélia atd.
Měli jsem domluvenou i barmanskou show, ale
barman bohužel nemohl dorazit. Nám to ale nevadilo, my
jsme si vystačili sami a dokonce nám jeden z účastníku
karnevalu dobrovolně zazpíval ve stylu beatbox.
Samozřejmě nechyběla skvělá slovenská kapela
Music plus Band, která měla jako vždy připravený skvělý
hudební nářez. I tentokrát nám tato skupina vybrala výherce
nejlepší masky. Jelikož se její členové nemohli rozhodnout,
zvítězily dva páry Minie s Mickym a Mimoni, kteří se
podělili o krásný dort.
Hlavním lákadlem maškarního plesu byla tombola. Mezi hlavní ceny patřily kávovary
Cafissimo, SodaStream, tablet, víkendové zapůjčení vozu nebo skipasy na lyžování do rakouských
Alp.
Letošní 10. ročník navštívilo 88 masek a 17 nemasek. Už se moc těšíme na příště a zveme
Vás na 11. ročník, který se uskuteční 21. února 2015 ve 20 hodin v sále kulturního domu.
Stavění máje
Letos jsme se rozhodli udělat stavění máje v
sobotu 3. května. Bohužel nám počasí moc
nepřálo, foukal silný vítr a vypadalo to, že snad
i zmokneme.
Chlapi obstarali krásný kmen, který
jsme museli kvůli silnému větru zkrátit, pak
následoval výběr vrcholku – nakonec to vyhrál
pěkně rostlý smrček. Děti nám pomohly
nazdobit ho fáborky i mašlemi a nesměl chybět
ani nový prapor naší obce. Dalším úkolem bylo
Obec Ořechov
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připevnili ho k máji. Pak přišla řada na chlapy, kteří po velké dřině nakonec májku umístili do jámy,
zakopali a opatřili vzpěrami, aby nám nespadla.
Teď už nás čekali jen příjemné věci, soutěže, rozdávání sladkostí, opékání špekáčků a
nesměla chybět ani stezka odvahy s pokladem. K velké spokojenosti všech se nakonec stavění máje
vydařilo.
Výlet pro děti
V sobotu 24. května jsme se v počtu 15 dospělých a 24 dětí vydali na výlet do westernového
městečka v Boskovicích. Cesta tam se nám trošku vlekla, ale děti byly statečné a plné očekávání, co
je tam všechno čeká. Nakonec jsme dorazili na parkoviště, kde jsme dětem rozdali spoustu dobrot a
pak nás čekalo naše oblíbené vypouštění poštovních holubů. Každé dítě, které chtělo, mohlo si
jednoho vybrat, vypustit ho a čekat, jestli se vydá tím správným směrem k domovu.
Pak jsme se vydali na stometrový pochod k celní bráně městečka. Tam na nás čekal pan
vrátný, který nám vyměnil naše peníze za ty, kterými se platí v městečku, a pak jsme mohli vstoupit
za závoru, která nás vpustila dovnitř.
Na náměstí nás přivítali dva šerifové, dali nám plánek města a oznámili nám program na
sobotní den. Pak už jsme se vydali směrem k lanovému městečku. Pro větší děti byla připravena
lanová dráha s 16ti překážkami a ty menší si zatím mohli zaskotačit na trampolíně nebo využít
dřevěné prolézačky. Kdo měl už lanové centrum projité a vyzkoušené, mohl využít aktivit
v městečku, jakými byly například kozí farma, velké pískoviště, jízda na koních, malování na
obličej, omyvatelné tetování, krmení rybek v potůčku nebo dokonce zapůjčení kozy na vodítku a
procházka s ní po náměstí.
Kolem 12:00 nás zastihla 15ti minutová průtrž mračen, ale to nikomu nevadilo, všichni jsme
zašli do místního saloonu, kde se zrovna konalo vystoupení ve švihání lasem. Zároveň jsme tam i
poobědvali, a jak přestalo pršet, tak jsme se opět rozprchli po městečku. Sluníčko krásně svítilo a za
chvíli nebylo po dešti ani známky. Kdo chtěl, mohl zajít na jezdecké vystoupení do místní arény
nebo navštívit obchod s místními suvenýry.
Kolem 15 hodiny jsme se všichni sešli u místního rybníčku, udělali skupinové foto a vydali
se na pochod k autobusu. Cesta domů uběhla rychle také proto, že spousta nás únavou usnula a
vzbudila se až doma. Pak jsme se spokojeně vydali do svých domovů.

Obec Ořechov
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Letos nám máj nikdo nepokácel, tak jsme to museli udělat sami. V sobotu 31. května jsem se sešli
na hřišti před základní školou, kde májka celý měsíc stála. Netrvalo moc dlouho a chlapi májku
skáceli k zemi. Pak vytáhli kůl a děti nám pomohly zakopat jámu po máji, aby do ní nikdo nespadl.
Nakonec jsme májku pořezali na polena a založili velký táborák
Všichni jsme si opekli špekáčky a dali se do soutěží o sladkosti. Jakmile se začalo stmívat,
děti nejvíc zajímalo, zda bude stezka odvahy. Samozřejmě jsme je nemohli zklamat.
Chlapi šli napřed a označili cestu svícemi, aby děti věděly, kudy se vydat. Všem dětem jsme
rozdali svítící náramky, ty pak utvořili skupinky po 2 až 3 dětech a vydali se po 5ti minutových
intervalech na cestu za pokladem.
Všechny děti se pak vrátili ve skupině se všemi organizátory stezky a každé z nich si
přineslo nějakou tu sladkost z pokladu. Pak už se za doprovodu rodičů vydaly domů.
Fechtl cup
V sobotu 12. srpna se v naší obci uskutečnil ji 3. ročník Olevanec cupu,
závodu na fechtlech, který je zapsaný do Slováckého fechtl cupu. Závod
se jel opět na trati v části obce Valachy, ale trať se od minulého roku
značně změnila.
Jelo se ve třech kategoriích a díky příznivému počasí se závodu
zúčastnilo nemálo jezdců i diváků. V kategorii Klasik soutěžilo celkem
19 jezdců, ve Speciálech to bylo 16 jezdců a v kategorii Pit bike
nastoupilo 11 závodníků.
Domácí jezdci se samozřejmě nenechali zahanbit. Sice tentokrát nikdo z nich nevyjel až na
stupně vítězů, ale o podívanou při závodech nebyla nouze.
Poháry si v kategorii Klasik odvezli za 1.místo Jakub Durančík, za 2.místo Radek Kabát a za
3.místo Šimon Čajka. V kategorii Speciál patřila místa vítězů rodině Gavlíkových, a to 1.místo
Pavolu Gavlíkovi, 2.místo Patriku Gavlíkovi a 3.místo Dušanu Gavlíkovi. V kategorii Pit bike si
cenu za 1. místo převzal Daniel Mihalík, za 2.místo Juraj Kamparik a za 3.místo Martin Hrabčík.
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Dne 18. října jsme pořádali již 11. ořechovskou drakyjádu. V sobotu ve 14 hodin jsme se sešli za
humny ve vinohradě a vůbec nás nepřekvapilo, že nefouká, neboť jsme si na podobné počasí za ty
roky již zvykli. Co nás překvapilo, bylo nádherné slunné počasí a nebe skoro bez mráčků, prostě
jako na jaro. I přesto, že nefoukalo, se některým jedincům podařilo svého draka dostat do oblak a
nějakou chvíli jej tam udrželi. I když je pravdou, že je to stálo značné úsilí.
Jelikož jsme byli na bezvětří připraveni, měli jsme pro děti i jiný program, než bylo pouštění
draků. Mohli si zastřílet ze vzduchovky, opéct špekáček, dát si něco na zub nebo se i nechat
pomalovat na obličej. Nejlepší zábavou byl ale hod mobilem nebo stavění vojenského bunkru, u
kterého se pak děti vyfotily. Pro všechny děti nesměl chybět dárkový balíček se sladkostmi a malou
hračkou.
Ti, kteří vydrželi až do setmění, si směli za odměnu vypustit lampion štěstí, na který si
napsali své přání. Pak jsme se s dobrým pocitem všichni rozešli do svých domovů.
Košt ořechovky
V sobotu 8. 11. proběhl již 3. ročník koštu ořechovky, ke kterému byla letos
přidána i ochutnávka ořechových buchet. Košt nabídl návštěvníkům širokou
škálu vzorků. Nalévalo se z celkem 127 lahví.
Ze všech vzorků vyhodnotila degustační komise jako nejlepší vzorek
Karla Šebely ze Zlechova, poté Gurmánů z Mikulčic a na 3. místě konečně i
vzorek domácí, a to ořechovku Radka Pleváka.
Začátku koštu se zúčastnil pan Michal Jurečka z agentury Dobrý den z Pelhřimova, který
dohlédl na průběh koštu a zaznamenal český rekord v největším počtu vzorků ořechovky na jednom
místě. Letos zde návštěvníci totiž mohli ochutnat neuvěřitelných 127 vzorků tohoto nahořklého
likéru.
Do
ochutnávky
buchet bylo napečeno 37
druhů. Jako nejlepší byl
vyhodnocen medovník od
pana Pavlíčka z Vážan, na
2.místě se umístila buchta
od paní Hany Plevákové a
na 3.místě buchta Petry
Petřkovské.
O
hudební
doprovod se stejně jako
v loňském roce postarali
Muzikanti z Vážan.
Závěrem bychom
chtěli všem moc poděkovat
nejen za finanční podporu,
ale také za morální a fyzickou pomoc. Doufáme, že zůstanete věrní naším akcím a aktivitám nejen v
příštím roce, ale i v letech následujících.
Tímto Vám naše celé sdružení přeje krásné a pohodové vánoční svátky a bohatého Ježíška.
V novém roce mnoho radosti a úspěchů jak v osobním životě, tak v práci.

Za Motorkáře z Ořechova o.s. Žebrák

Texty: Marta Stodůlková, Michaela Kuchařová
Foto: archiv sdružení
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Folklórní sdružení Ořechov
Vážení čtenáři Louskáčku, milí příznivci folkloru,
dovolte mi, abych Vám na následujících řádcích přiblížila činnost Folklorního sdružení za
uplynulý rok. Folklorní sdružení v naší obci oficiálně funguje již od roku 2012 a od té doby se
rozrůstá nejen počet členů, ale i seznam akcí, kterých se účastníme. S folklorním souborem Chasa
z Ořechova jsme odstartovali letošní taneční sezónu na Velikonočním jarmarku, kde jsme Vám
předvedli rekonstrukci tance „Pod šable“, který
je znám především z oblasti moravskoslovenského pomezí a zároveň se tancuje při
fašankových průvodech. Poté jsme se podíleli
na přípravě programu PhDr. Ludmily Tarcalové
v rámci Mezinárodního folklorního festivalu ve
Strážnici, který byl zároveň vysílán na TV Noe.
V krátkém programu jsme divákům představili
hodové právo a současný slavnostní kroj, který
se v naší obci obléká při hodovém veselí.
Součástí programu byla také ukázka krojových
součástek odvedenců či kroj nevěsty a ženicha.
V červenci se pozornost celého sdružení
zaměřila na pomoc s organizací a zajištění
folklórního odpoledne, které se uskutečnilo
během slavnostního žehnání obecních symbolů. Program, který jsme připravili, byl tematicky
nazván „Rok na vsi“ a naší snahou bylo ztvárnění lidových zvyklostí, které byly dříve součástí
venkovského života a některé z nich přetrvávají dodnes. Myslím, že akce byla vydařená a osobně si
vážím pomoci starších členů sdružení, kteří nám pomohli vytvořit krásnou atmosféru a podpořili nás
nejen pěvecky, ale i herecky. Ráda bych zde tímto všem účinkujícím poděkovala za jejich ochotu a
pomoc s přípravou. Dále chci poděkovat cimbálové muzice Slačáci a národopisnému souboru
z Kojetína, který byl součástí
programu. V září jsme se již tradičně
zúčastnili Slováckých slavností vína
a
dne
otevřených
památek
v Uherském Hradišti. Přestože nám
letošní počasí zprvu nepřálo,
nakonec se program na nádvoří
Staré radnice uskutečnil a mohli
jsme
společně
s cimbálovou
muzikou
Bálešáci
vystoupit
s pásmem dívčích písní. Doufám, že
v příštím roce se k nám přidá více
účastníků. Poslední akcí letošního
roku, na které jsme se podíleli, bylo
Adventní zvonkování.
V předchozích
odstavcích
jsem vám, milí spoluobčané, vylíčila události a činnost sdružení v letošním roce, se kterým se
pomalu loučíme. Naše činnost však neustává. V únoru se zúčastníme hanáckého bálu, na nějž nás
pozval národopisný soubor z Kojetína, abychom společně s nimi zatancovali Moravskou besedu.
Největší chystanou akcí, na kterou bych vás ráda všechny pozvala, se však stane Fašankový průvod,
který chceme v naší obci opět obnovit. Masopust bývá obdobím hojnosti, veselí a hodování, kdy se
Obec Ořechov
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Vrcholem masopustního období je tzv. tučný čtvrtek, po němž nastávají třídenní slavnosti končící
právě průvodem masek, muzikantů a chlapců, kteří před domy tancují „podšablový tanec“.
V následujícím roce připadá popeleční středa na 18. února, proto jsme se rozhodli, že fašankový
průvod obcí uspořádáme v sobotu 14. února. Budeme moc rádi, když se k nám přidáte v maskách či
bez nich a pomůžete nám vytvořit co nejpočetnější průvod.
Na závěr bych Vám jménem celého sdružení chtěla popřát krásné a požehnané vánoční
svátky a do nového roku mnoho zdraví, radosti i spokojenosti.
Za Folklorní sdružení Ořechov
Mgr. Monika Zemanová

Český zahrádkářský svaz
Vážení spoluobčané,
Čas neúprosně běží a všichni pomalu obracíme poslední stránky kalendáře roku
2014. Ohlížíme se zpět a rekapitulujeme, co jsme my zahrádkáři za tento rok
vykonali.
30. března 2014 jsme se sešli U Terky na výroční členské schůzi. Na této
schůzi byl volen a zvolen nový, i když jen trochu pozměněný výbor místního ČZS
na období 2014–2018. Předseda – Štěpán Andrýsek, místopředseda Antonín
Sýkora, jednatelka Marie Cilečková, dále pak František Pačes – předseda revizní
komise, Ladislav Hůlka, Milan Pozděch, Zdeněk Hančík, Jan Hlaváček, Jan
Klišík, Josef Orava, Ivana Repíková – kronikářka, Františka Stupňánková, Anna
Myškeříková – zástupce ÚR UH. Dva členové př. Bohumil Janík a př. Ignác
Stodůlka na vlastní žádost odstoupili.
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Příprava na jarní práce traktorem s pospěchem +
následné rýhování 18 parcel, mulčování travních
porostů 32 zahrad nebo polí. Podzimní práce se už tolik
nedařily, traktor byl neustále poruchový. Jelikož
náklady na jeho opravy neustále stoupají, výbor
rozhodl zakoupit nový traktor. S novým strojem se už
bez problémů podařilo zvládnout orání na zimu i
ostatní práce. Zoráno bylo členům i nečlenům 50
záhumenek. Pro malý zájem o práce kombajnem jsme
zrušili povinné ručení a hodláme kombajn odprodat. Na
příští rok jsme pro členy i nečleny objednali 575 kg
sadbových brambor.
U pálenice jsme opravili kanalizaci ze studny do potoka v délce 15 m. Do pálenice jsme také
zakoupili nový přepalovací kotel. V letošní sezóně jsme zatím vypálili 2880 absl. pálenek. Kvůli
letošní neúrodě modrého ovoce pálí jen dva páleníci. Dosavadní cena za vypálený absl. zůstává i
nadále 225,- Kč. Začátkem května jsme uspořádali pro členy i nečleny zájezd do Vizovic, a to do
firmy Distillery Land R. Jelínek. Po zajímavé exkurzi a následné degustaci jsme navštívili také
místní zámek. Celoročně se také aktivně, finančně i naturálně podílíme na všech kulturních i
společenských akcích, které se konají v naší obci. Tolik k naší činnosti a službám, které hodláme
nabízet všem spoluobčanům i v budoucnu.
Pokojné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a bohatou úrodu (hlavně modrého ovoce)
přejí do příštího roku všem spoluobčanům zahrádkáři.
Marie Cilečková, jednatelka

Sbor dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané,
24. ledna 2014 proběhla valná hromada, které se zúčastnilo asi 20 členů SDH
Ořechov. Probíraly se události uplynulého roku a zároveň se odsouhlasila
rekonstrukce hasičské zbrojnice. Ta započala v březnu vybouráním staré
podlahy, následovalo vybrání nevyhovujícího podloží, uhutnění kameniva, betonování a izolace.
Dále jsme se 24. května zúčastnili okrskové soutěže v Tučapech, kde jsme se po těžkém
trénování umístili na 1. místě.
K příležitosti svěcení obecních
symbolů, zvonu a sochy sv. Jana
Nepomuckého nechalo SDH ušít čtyři
nové vycházkové obleky. Slavnost
proběhla 7. června 2014. Účastnili jsme se
nejen
slavnostního
průvodu,
ale
zajišťovali jsme také parkování a plynulou
dopravu v obci.
V sobotu 14. června se tříčlenné
družstvo SDH Ořechov zúčastnilo soutěže
„Nezdravotních složek IZS“ pořádané
obcí Kostelany nad Moravou ve
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která se skládala ze čtyř disciplín – transportu raněného, ošetření tržné rány, ošetření otevřené
zlomeniny a na závěr šestiminutovou resuscitací. Poté následovala hasičská soutěž jednotlivců, kde
bylo úkolem v co nejlepším čase proběhnout opičí dráhu dlouhou cca 200 m, na které bylo celkem
osm překážek.

Činnost Mysliveckého sdružení Ořechov v roce 2014
V zimních a jarních měsících se jako každý rok věnujeme přikrmování zvěře
drobné i spárkaté. Koncem měsíce února proběhlo pravidelné sčítání, podle
kterého po dohodě s honebním společenstvem plánujeme hospodaření na celý
rok. V letošním roce byl patrný nárůst drobné zvěře žijící volně v přírodě, kdy
nejen při pochůzkách, ale hlavně při sčítání zvěře v letních měsících byl tento
nárůst prokazatelný. Z čehož máme radost i přes „záporný ohlas“ těch, kterým
zvěř navštěvuje záhony zeleniny či občas srnec poškodí nějaký ten ovocný
stromek při vytloukání parůžků a při svém teritoriálním chování. Tímto se všem moc omlouváme a
doporučujeme takovéto ohrožené rostliny či stromky svépomocí řádně zabezpečit .
V měsíci únoru byl na výroční schůzi zhodnocen rok 2013 a odsouhlaseny výdaje na naši
celoroční činnost. Zjara bylo naše sdružení zapojeno do budování – výsadby stromů a keřů
v biokoridoru vedle farmy. V květnu jsme spolu s Motorkáři stavěli máj a mladší členové se podíleli
na noční stezce odvahy pro ořechovské děti.
V letních a podzimních měsících se organizace připravovala na zimní období krmivem, které
jsme získávali sběrem a odkupem od okolních pěstitelů nebo družstevníků. V listopadu proběhl
tradiční hon na drobnou zvěř, který byl zakončen poslední lečí. Ta byla zpestřena i bohatou
zvěřinovou tombolou. Tohoto honu se účastnili i členové sousedních sdružení.
A co nás trápí? Každým rokem apelujeme na spoluobčany, aby se nesnižovali k tomu, že
vyváží svůj domovní odpad a jiné nepotřebné (hlavně plastové) věci do odlehlých částí
ořechovského katastru, protože tento odpad NEPATŘÍ DO PŘÍRODY už tak narušené civilizací.
Ale abychom nebyli jen negativní, v posledních letech pozorujeme určité zlepšení.
Tímto děkujeme!
Myslivecké sdružení přeje všem spoluobčanům klidné prožití vánočních svátků a do
nového roku 2015 hodně zdraví a mnoho osobních úspěchů.
„Myslivci z Ořechova“
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Farní společenství v Ořechově
Život ve společenství věřících
Rok 2014 jsme ve společenství věřících zahájili slavností Matky Boží Panny Marie, při které si
manželé obnovili manželský slib.
V sobotu 25. ledna jsme oslavili pouť ke sv. Janu Boskovi. Po slavnostní mši svaté byli
všichni poutníci pozváni na zabíjačkové speciality. Vstupenkou na zabíjačku byla stejně jako loni
účast na mši svaté.
Čtyřicetidenní příprava na největší křesťanský svátek v roce letos začala až na začátku
března. Věřící se v tuto dobu scházeli každý pátek a neděli na křížové cestě. Velkopáteční
pobožnosti vyvrcholily v naší obci křížovou cestou od kaple sv. Václava na místní hřbitov.
K předvelikonočním dnům neodmyslitelně patří i takzvané klepání. Je to náhrada za zvony, které
podle křesťanských zvyklostí v tuto dobu nezvoní. Tuto činnost pravidelně vykonávají místní děti,
které tím udržují mnohaletou tradici. Začátek velikonoc letos připadl na dvacátý duben.
Květnovou pouť k Panně
Marii, která se konala 25. května,
celebroval p. Jan Komárek SDB.
Největší událostí letošního
roku bylo bezpochyby žehnání
obecních symbolů, sochy sv. Jana
Nepomuckého a zvonů. Žehnáním
byl pověřen rektor kněžského
semináře v Olomouci pater Antonín
Štefek. Dále se zúčastnili kněží
pocházející z Ořechova a široká
veřejnost. Tato událost má pro
všechny spoluobčany velký kulturní
dopad ve formě vystavené sochy a
zvonících zvonů. Děkujeme všem,
kteří se zapojili do realizace opravy a
vystavení takřka zapomenuté sochy a
přelití zvonu.
Na národní pouť na Velehrad
odjíždíme již dlouhá léta společně autobusem. Vytváříme tak hlubší duchovní zážitek. Současně tím
pomáháme těm, kteří by se na Velehrad jinak nedostali.
Poutní místo svatý Antonínek se stalo 27. července cílem věřících z naší farnosti. Tato pouť
je vždy situována na nedělní odpoledne. Počasí nezklamalo ani letos, a tak mohla být mše svatá a
křížová cesta sloužena pod širým nebem.
Ani hluboká totalita nezpřetrhala tradici průvodu k Andělům strážným, který se konal 7. září.
V nedělním odpoledni se po mši svaté vydali věřící s věncem a hudbou ke kapličce, kde položením
věnce uctili památku padlých vojáků. Po modlitbě a hymně se za doprovodu dechové hudby všichni
rozešli do svých domovů.
Svatý Mikuláš přišel za nejmenšími do kostela 4. prosince. Rodiče si zde pro děti připravili
divadlo, a pak už dali prostor Mikuláši, který jim přinesl dárečky.
Přejeme všem spoluobčanům požehnané vánoční svátky a vše nejlepší v roce 2015.

Společenství věřících
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Informace ze zámku
Zámek Ořechov: místo pro netradiční svatbu
Koupání v bazénu, prohlídka zámku, lukostřelba a závěrečný
ohňostroj. To není popis událostí zábavného odpoledne, ale netradiční svatby, které se před
nedávnem v Ořechově účastnila Jana Páleníčková z Uherského Hradiště.
„Musím říct, že jsem už zažila zhruba deset svateb, ale ta v Ořechově byla jednoznačně
nejlepší. Proč? Právě kvůli možnostem, které majitelé zámku svatebčanům nabídli. Program byl
neuvěřitelně bohatý, a přestože jsme tam strávili asi deset hodin, ani minutu jsem se nenudila,“
netají své nadšení žena, která na zámku „svědčila“ při obřadu svému kamarádovi z dětství. Bez
váhání tvrdí, že pokud její aktuální partnerství má mít radostnou tečku v podobě svatby, uskuteční
se právě na zámku Ořechov.
Zámecká paní, Jana Alagiová tvrdí, že je schopná připravit svatbu kompletně „na klíč“,
podle přání zákazníků.
„Spolupracujeme se salonem, který svatebním párům nabídne vhodné šaty. Připravíme
květinovou výzdobu, pohoštění, raut a kompletně vše, co ke svatbě patří. Lidé se mohou nechat
oddat přímo u nás, přímo na zámku máme krásnou kapli. Oddací obřad se ale může konat třeba
u barokní kašny na nádvoří nebo v některém ze slavnostně vyzdobených salonků. Pro novomanžele
nabízíme i romantické ubytování na zámku,“ upřesňuje Jana Alagiová.

Obec Ořechov
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fotografa, kameramana, grilování selátek, ale třeba také svatební holubičky a nejrůznější svatební
rituály. K dispozici je také bazén, zámecké sklepení s pohoštěním anebo možnost vyzkoušet si
lukostřelbu v lesíku u zámku.
„Kromě svatebčanů využívají zámek rádi i podnikatelé, zástupci firem a nejrůznějších
organizací. Zámek se stále častěji stává místem nejrůznějších přednášek a seminářů, výstav,
firemních večírků a setkání odborníků. Zrovna před nedávnem jsme například hostili seminář
lékařů. Pro veškeré akce máme k dispozici technické vybavení, aparaturu, promítačky a vše co tyto
akce vyžadují,“ podotkla Jana Alagiová.
A v čem je pořádání svateb a jiných akcí na zámku mimořádné?

„Především širokou škálou nabídky. Díky tomu, že máme k dispozici rozsáhlé venkovní
i vnitřní prostory, můžeme pořádat akce zhruba až pro sto lidí najednou. Zámek a okolí nabízí
nepřeberné množství možností. Pokud chtějí hosté relaxovat, mohou využít i saunu, bazén,
posilovnu a další vybavení zámku,“ podotkla Jana Alagiová s tím, že bližší informace si může každý
zájemce najít na internetových stránkách www.zamekorechov.cz.
Zámek Ořechov je také partnerem soutěže regionálního Deníku, v němž soutěží svatební
páry.
Jindra Pechová

Obec Ořechov
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TJ Sokol Ořechov
Vážení spoluobčané,
přiblížil se konec roku, a tak je potřeba zhodnotit, co se nám v naší činnosti
podařilo lépe či hůře. Letošní rok byl pro TJ přelomový. Začátek sezóny jsme
začali soustředěním v Osvětimanech, kterého se zúčastnilo 14 členů hráčského
kádru. Následovaly přípravné zápasy ve Veselí nad Moravou a dohrávka jarní části soutěže. Již
v průběhu jarní části bylo zřejmé, že danou třídu neudržíme a že nám především půjde o důstojné
dohrání soutěže. Rok 2014 byl pro nás zlomový i tím, že jsme oslavili 70 let činnosti a po deseti
letech bohužel i sestup z 1.A třídy KP.
Oslavy 70 let byly zahájeny slavnostní Valnou hromadou, poté následoval slavnostní průvod
a přátelská utkání fotbalové přípravky, starých pánů a současných hráčů a večer proběhla taneční
zábava zakončená velkolepým ohňostrojem. Po sestupu do 1.B třídy sk.C jsme v tabulce na
10. místě a můžeme říct, že kádr je stabilizovaný s chutí hrát a reprezentovat jak TJ tak i Ořechov.
Velkou radost nám dělala přípravka, která pod vedením p. Berana a p. Vyskočila dosahovala
těch nejlepších výsledků. Od letošní sezony jsme přihlásili místo přípravky mužstvo žáků. Během
roku jsme pořádali několik tanečních zábav, pomohli jsme s průběhem žehnání obecního znaku a
praporu, uspořádali jsme tradiční slovácké hody, dozvuky hodů a pomohli z průběhem již tradičního
Adventního zvonkování.
Tímto bychom chtěli poděkovat rodičům stárek a stárků, že pomohli vypravit děti a
nachystali vše potřebné k hladkému průběhu hodů. V dnešní době je totiž organizace hodů rok od
roku obtížnější. Chtěli bychom také poděkovat obecnímu úřadu a všem sponzorům za finanční dary,
bez kterých by chod TJ Sokol Ořechov nebyl možný, a všem divákům a fanouškům za podporu
během celého roku.
Na závěr bychom rádi popřáli všem spoluobčanům pokojné a radostné prožití svátků
vánočních a do nového roku hodně zdraví a optimismu.
Sportu zdar, fotbalu zvlášť!

Obec Ořechov
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HC Scorpions
Na vánoce roku 2011 jsme v hospodě v Ořechově z hecu domluvili přátelský
hokejový zápas. Dvě místní firmy SH MONTSTAV s.r.o a
STELLMONT s.r.o. se utkaly na ledě v Uh. Ostrohu. Zápas se uskutečnil
v duchu fair play. Tehdy jsme neměli žádnou výstroj, jen brusle, hokejky a
rukavice. Pravidla jsme také moc nedodržovali a zcela dotlučení jsme se po zápase
téměř vlekli z ledové plochy. Nicméně jsme zůstávali natěšeni na další hokejové souboje. Vzalo nás
to všechny a postupně se z našich pravidelných utkání stala srdeční záležitost. Hrávali jsme každý
týden s plným fyzickým nasazením. Nemohli jsme se dočkat další sezony a už v dalším ročníku
2012–2013 jsme si objednali led na celé hokejové období. Postupně jsme také doplnili kádr o
kamarády z jiných vesnic, kteří se nechali zlákat naším nadšením. Někteří přišli už ve výstroji a nás
ostatní to donutilo postupně si opatřit vlastní výstroj a
kvalitnější vybavení.
Sezonu 2013–2014 jsme hráli už v 25 lidech, kteří
byli zapáleni pro hokej a chodili pravidelně. Zlomový
okamžik nastal, když nás oslovili amatérští hokejisti
působící v Amatérské hokejové lize (AHL) HC Žraloci
Mistřice s nabídkou zahrát si s nimi přátelský zápas.
Poprvé jsme měli možnost zahrát si i s gólmany, které
sehnali kluci z Mistřic. Od té doby jsme začali hrávat i
s brankáři a pravidelně jsme se utkávali i s jinými týmy
AHL.
Na
konci
sezony 2014 jsme v
sobě našli tolik
drzosti, že jsme si
odhlasovali podání
přihlášky do AHL.
22. května 2014
dorazila z vedení
AHL radostná zpráva, že nás do soutěže přijímají. Zvolili
jsme si název HC SCORPIONS a utvořili soupisku 20 hráčů
a 2 gólmanů. Máme dokonce živého maskota! Jen doufáme,
že nevleze nikomu z nás pod dres.
Více se o našem týmu dočtete na našich stránkách:
www.hcscorpions.cz.

Obec Ořechov
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Oddíl Stolního tenisu Ořechov
(ukončená sezóna 2013/14 a probíhající sezóna 2014/15)
Rok 2014 byl pro ořechovský stolní tenis pestrý, plný změn a co se
týká výsledků, tak i úspěšný. V tomto roce došlo také k obnovení
mládežnické činnosti v oddíle a podařilo se získat mnoho mladých
žáků ke hře, a tím pádem k trávení volného času při sportu. Ve
spolupráci s oddílem ze sousedních Vážan došlo nejdříve k založení a
přihlášení jednoho mládežnického družstva žáků do okresní soutěže,
ale pro velký zájem se na sklonku roku podařil vytvořit ještě jeden
další kompletní žákovský tým.
Z ořechovských hráčů se tréninků a zápasů žáků zúčastňují
především tito hráči: Machynka Milan, Janoušek Marek, Stupňánek Jiří, Nožička Marek, Svoboda
Dominik, Stodůlka Martin, Šoustek Kryštof, Machynka Michal, Zámečník Šimon a Zámečník
Dominik.
Ořechovské „A“ družstvo navázalo v roce 2014 na výsledky z předchozích let a ve skončené
sezóně 2013/2014 dosáhlo v Regionálním přeboru I. třídy na výborné 3. místo (viz. tabulka).
Nicméně během letní přestávky došlo v družstvu k výrazné hráčské obměně, když klub nejdříve
opustil z osobních důvodů Nožička Jiří, který působil v našem oddíle 13 let, a následně se náš
nejlepší hráč Oharek Libor rozhodl vyzkoušet působení ve vyšších třídách a přestoupil do Kunovic.
Na základě těchto změn bylo rozhodnuto, že se ořechovské „A“ družstvo mužů přihlásí o jednu třídu
níže do Regionálním přeboru II. třídy. V probíhajícím a rozehraném soutěžním ročníku
2014/2015 se naše „A“ mužstvo, které hraje především ve složení Oharek Petr, Korvas Radomír,
Krys Roman, Durčák Tomáš a Schottl Teodor, pohybuje ve středu tabulky a vzhledem
k reorganizaci soutěží, kdy za určitých okolností může postupovat až 6 družstev, bude bojovat o
postup do Regionálního přeboru I. třídy.
Oddíl stolního tenisu Ořechov – Vážany Vás také srdečně zve na společný Vánoční turnaj ve
stolním tenise, který se uskuteční na 1. svátek vánoční tj. 25. prosince 2014 v kulturním domě ve
Vážanech od 13:00 hod. Více informací o našem týmu naleznete na: www.ostorechov.wbs.cz.
Libor Oharek

Přehled úspěšnosti jednotlivých hráčů Ořechova v sezóně 2013/2014

hráč/družstvo:
Oharek Libor / A
Oharek Petr / A
Nožička Jiří / A
Gottwald Jakub / A
Krys Roman / A,B
Korvas Radomír / B
Machynka Pavel / B
Durčák Tomáš / C
Pokorák Vlastimil / D
Váňa David / D

Obec Ořechov

soutěž:
R.P.I.tř.
R.P.I.tř.
R.P.I.tř.
R.P.I.tř.
R.P.I.tř., II.tř.
R.P.II.tř.
R.P.II.tř.
R.P.III.tř.
R.P.IV.tř
R.P.IV.tř.

úpěšnost %:
92,77
63,16
52,38
35,29

výhry
77
48
44
12

prohry
6
28
40
22

Podrobnosti nejsou k dispozici

- 21 -

celkové umístnění v
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Konečná tabulka Regionálního přeboru I.tř.2013/2014
Poměr
Mužstvo

Utkání Výhry Remízy Prohry

zápasů

Body

1. Bojkovice A

22

16

5

1

262:134

75

2. Orel Uherské Hradiště A

22

16

1

5

247:149

71

3. Ořechov A

22

15

2

5

241:155

69

4. Dolní Němčí D

22

14

3

5

233:163

67

5. Bílovice A

22

14

3

5

226:170

66

6. Vlčnov B

22

11

1

10

212:184

56

7. Kunovice C

22

9

1

12

186:210

50

8. Hluk A

22

8

3

11

201:195

49

9. Nivnice B

22

7

2

13

179:217

44

10. Újezdec - Těšov B

22

5

4

13

172:224

41

11. Drslavice-Veletiny A

22

1

4

17

121:275

29

22

1

1

20

96:300

24

12.

Bystřice p. Lopeníkem
B

Ivan Křemeček

Obec Ořechov
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Společenská rubrika
Narození v roce 2013 (září)
30.9.

Eliška Jakšíková

Narození v roce 2014 (k 8. 12. 2014)
13.1.
9.1.
28.2.
6.4.
21.5.
24.6.
12.7.
8.7.
27.7.
23.10.

Ondřej Sklenka
Šimon Šenkár
Martin Bystrianský
Melánie Ferdanová
Vojtěch Vejmula
Tomáš Durčák
Sebastián Zelina
Andrej Witoš
Jakub Špendlík
Kristýna Kuchařová

Úmrtí v roce 2013 (prosinec)
31.12.

Hubert Duchoslav

Úmrtí v roce 2014
5.2.
12.2.
9.3.
15.3.
6.4.
10.4.
30.5.
1.6.
9.8.
25.8.

Obec Ořechov

Jaroslav Svoboda
Evžen Váňa
Zdenka Pokoráková
Matouš Fábík
Alois Latina
Jan Janík
Jarmila Stodůlková
Jan Nýdrle
Cyril Stodůlka
Jan Čech
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Přehled akcí pro rok 2015
leden

31.1.

Pouť Don Bosco

společenství věřících

únor

7.2.

Motorkáři z Ořechova

14.2.
21.2.

Termální lázně Györ,
Maďarsko
Fašankový průvod
Maškarní ples

březen

29.3.

Velikonoční jarmark

Obecní úřad Ořechov,
majitelé zámku Ořechov

duben

3.4.

Křížová cesta

společenství věřících

květen

1.5.
10.5.
30.5.
30.-31.5.

Stavění máje, táborák
Den matek
Kácení máje
Dny Italské republiky na
Moravě
Pouť k Panně Marii

Motorkáři z Ořechova
ZŠ a MŠ Ořechov
Motorkáři z Ořechova
majitelé zámku Ořechov

Divadelní představení pod
hvězdami - Zlínské divadlo
Akce pro děti

majitelé zámku Ořechov

Olevanec cup

Motorkáři z Ořechova

společenství věřících
Uherské Hradiště

26.9.

Andělíčková pouť Ořechov
Slavnosti vína a otevřených
památek
Slovácké hody s právem

říjen

10.10.
23.10.
31.10.

Drakyjáda
Degustace ořechovky
Košt ořechovky

Motorkáři z Ořechova
Motorkáři z Ořechova
Motorkáři z Ořechova

listopad

7.11.
13.-15. 11.
21.11.
29.11.

Setkání důchodců
Husí hody
Dozvuky hodů
Adventní zvonkování

Obecní úřad Ořechov
Restaurace U Terky
Sbor dobrovolných hasičů
ZŠ a MŠ, místní spolky

Vánoční košt vína

vinaři z Ořechova

31.5.
červen

20.6.
20.6.

červenec 11.7.

Folklorní sdružení
Motorkáři z Ořechova

společenství věřících

Motorkáři z Ořechova

srpen
září

6.9.
12.-13.9.

prosinec 26.12.

Obec Ořechov
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Výsledky Tříkrálové sbírky 2014
Obec

částka

Obec

Obec

částka

částka

Babice

38 105 Kč Medlovice

11 885 Kč Topolná

42 691 Kč

Bílovice

53 567 Kč Mistřice

28 940 Kč Traplice

20 904 Kč

Boršice u Blatnice

30 550 Kč Modrá

24 363 Kč Tučapy

7 911 Kč

Boršice

72 779 Kč Nedachlebice

26 630 Kč Tupesy

33 506 Kč

Břestek

19 555 Kč Nedakonice

52 350 Kč Uherské Hradiště - město

Březolupy

43 868 Kč Ořechov

20 174 Kč Uherské Hradiště - Jarošov

40 693 Kč

Buchlovice

72 190 Kč Ostrožská Lhota

37 127 Kč Uherské Hradiště - Míkovice

22 580 Kč

67 540 Kč Uherské Hradiště - Sady

31 786 Kč

21 046 Kč Uherské Hradiště - Vésky

14 424 Kč

Hluk

135 500 Kč Ostrožská Nová Ves

Hostějov

4 601 Kč Osvětimany

Huštěnovice

19 747 Kč Podolí

20 131 Kč Uherský Ostroh

Jalubí

34 429 Kč Polešovice

42 649 Kč Újezdec u Osvětiman

Jankovice

11 105 Kč Popovice

26 343 Kč Vážany

Kněžpole

33 401 Kč Salaš

Kostelany nad Moravou

26 124 Kč Staré Město

Košíky

101 035 Kč
8 371 Kč
11 702 Kč

7 985 Kč Velehrad

0 Kč Stříbrnice

38 147 Kč

154 045 Kč Zlámanec

10 608 Kč

10 480 Kč Zlechov

39 482 Kč

Kudlovice

25 820 Kč Sušice

16 000 Kč

Kunovice

139 625 Kč Svárov

9 030 Kč

Celkem vykoledováno:
2 060 659 Kč

Děkujeme!!

Obec Ořechov
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Sbírka pro Lucinku
Koncem listopadu proběhla v naší obci sbírka pro Lucinku Skládalovou, která
od narození trpí dětskou mozkovou obrnou a nechodí. Cílem této sbírky bylo
přispět Lucince na léčbu v lázních Klimkovice, která jí velmi pomáhá.
V rámci této akce vybraly dvě skupinky (Veronika Kryštofová
s Boženou Talákovou a Klára Martykánova s Žanetou Ferdanovou) od
ořechovských občanů 14 210,- Kč. Mimoto přispěli i místní podnikatelé, a to
těmito částkami: Lubomír Martykán – 10 000,- Kč, Rostislav Trlida – 5 000,- Kč
a Jiří Flašar – 2 000,- Kč a Martin Zelina – 2 000,- Kč. Částkou 1 500,- Kč
přispěl i TJ Sokol Ořechov.
Sbírka pokračovala na Adventní zvonkování prodejem zvonečků pro Lucinku. Při této akci
se od občanů podařilo vybrat 9 350,- Kč, přičemž 2 700,- Kč půjde na úhradu zvonečků a 6 650,- Kč
bude předáno paní Skládalové.
Celková částka vybraná pro Lucinku tak činí 41 360,- Kč!
VŠEM MOC DĚKUJEME!!!

Oblastní charita Uherské Hradiště
Centrum denních služeb pro seniory
Trávíte rádi svůj volný čas ve společnosti svých vrstevníků? Nechcete nebo nemůžete být sami celý
den doma? A nebo máte ve své domácnosti staré rodiče či prarodiče a nevíte, jak skloubit
zaměstnání s péčí o ně? Potřebujete zajistit dopravu pro člena rodiny z domácího prostředí do
našeho zařízení ? Pokud jste si odpověděli, alespoň na jednu otázku ano, tak naše sociální zařízení
Centrum denních služeb pro seniory je tu pro Vás.
Centrum denních služeb pro seniory poskytuje ambulantní službu, seniorům od 60 let se
sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního znevýhodnění,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a kteří mají zájem se zapojovat do nabízených
aktivit, které centrum nabízí. Ke každému uživateli služby přistupujeme důstojně a individuálně.
Zajišťujeme mu poradenství, spolupráci s rodinou, motivujeme ho, jsme flexibilní, co nejvíce
uživatele zapojujeme do dění v zařízení.
Služby, které centrum nabízí jsou placené a mezi základní poskytované činnosti patří pomoc
při převlékání a přemísťování se v prostorách centra, podávání a příprava stravy, dodržování pitného
režimu, pomoc při osobní hygieně, výchovně-vzdělávací a aktivizační programy (např. procvičování
jemné, hrubé motoriky, luštění křížovek, jednoduchá kondiční a dechové cvičení, trénink paměti a
mnoho dalších aktivit), sociálně-terapeutické činnosti (např. návštěvy divadla, vernisáže, akce pro
seniory atd.). Dále centrum nabízí placené fakultativní činnosti a mezi ně patří DOPRAVA
z domácího prostředí do zařízení a zpět, doprovod při procházkách, výletech, obědy, snídaně,
svačiny.
Denní centrum, kde uživatelé mohou trávit svůj volný čas OD PONDĚLÍ DO PÁTKU OD
7:00 do 15:30 hod. naleznete v UHERSKÉM HRADIŠTI v části zvané Rybárny, Moravní nábřeží
81. STŘEDISKO JE BEZBARIÉROVÉ. Bližší informace naleznete na internetových stránkách
www.uhradiste.charita.cz nebo na emailu cds@uhradiste.charita.cz či na tel.č. v Centru denních
služeb pro seniory v Uherském Hradišti 572 151 454, 725 520 983.
Pokud chcete, aby Vaši blízcí neměli čas myslet na přibývající léta – přijďte se za námi
podívat. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
Obec Ořechov
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INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Výtah z usnesení č. 1/14 z 21. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov
konaného dne 24. 2. 2014
Zastupitelstvo obce :
schvaluje:
1. program jednání 21. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. a 3. návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
4. úpravy rozpočtu č. 1/2014 na r. 2014
5. odpisový plán na r. 2014
6. výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby „Vytvoření biokoridoru v k.ú. Ořechov“
7. uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Vytvoření biokoridoru v k.ú. Ořechov“ se spol. Lesy
Horňácko, Kuželov 14
8. odměny neuvolněným zastupitelům obce ve stejné výši jako doposud
9. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek obcí Ořechov
bere na vědomí
1. úpravy rozpočtu č. 8/2013 provedené starostkou obce

Výtah z usnesení č. 2/14 z 22. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov
konaného dne 23. 4. 2014
Zastupitelstvo obce :
schvaluje:
1. program jednání 22. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. a 3. návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
4. úpravy rozpočtu č. 3/2014 na r. 2014
5. závěrečný účet obce s výrokem bez výhrad
6. účetní závěrku obce Ořechov k rozvahovému dni 31.12.2013 a hospodářský výsledek ve výši
1.434.849,01 Kč
7. účetní závěrku příspěvkové organizace obce Základní školy a mateřské školy Ořechov, okres
Uherské Hradiště k rozvahovému dni 31.12.2013 a nulový hospodářský výsledek
8. převod nemovitosti p.č. 2633/22 o výměře 1637 m2, za cenu 250,- Kč/m2, tj. v celkové výši
409.250,- Kč
9. převod nemovitosti p.č. 2633/23 o výměře 1396, za cenu 250,- Kč/m2, tj. v celkové výši 349.000,Kč
10. převod nemovitosti p.č. 2633/30 o výměře 1228 m2, za cenu 250,- Kč/m2, tj. v celkové výši
307.000,- Kč
11. převod nemovitosti p.č. 2633/35 o výměře 1855 m2, za cenu 250,- Kč/m2, tj. v celkové výši
463.750,- Kč
12. převod nemovitosti p.č. 2633/38 o výměře 985, za cenu 240,- Kč/m2, tj. v celkové výši 236.400,Kč s doplněním věcného břemena na kanalizaci
13. převod nemovitosti domu č.p. 65 a pozemků p.č. st. 41 o výměře 126 m2, p.č. 2474 o výměře
1573 m2, p.č. 2475 o výměře 245 m2, p.č. 2476 o výměře 567 m2 a p.č. 3618 o výměře 186 m2 za
celkovou cenu 140.000,- Kč
14. rozpočtový výhled na r. 2016

15. dofinancování akce „Revitalizace zeleně v obci“ z vlastních zdrojů obce ve výši 263.312,- Kč
v r. 2014

Obec Ořechov
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1. poskytnutí dotace ve výši 70.000,- Kč na oslavu 70. výročí založení TJ Sokol Ořechov
bere na vědomí
1. úpravy rozpočtu č. 2/2014 provedené starostkou obce

Výtah z usnesení č. 3/14 z 23. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov
konaného dne 21. 5. 2014
Zastupitelstvo obce :
schvaluje:
1. program jednání 23. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. a 3. návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
4. výsledek výběrového řízení na dodavatele zakázky „Separace a svoz bioodpadů v obci Ořechov
5. uzavření kupní smlouvy na zakázku „Separace a svoz bioodpadů v obci Ořechov“ se spol. SOME
Jindřichův Hradec s.r.o., Jarošovská 1267/II, 377 01 Jindřichů Hradec

Výtah z usnesení č. 4/14 z 24. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov
konaného dne 23. 6. 2014
Zastupitelstvo obce :
schvaluje:
1. program jednání 24. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. a 3.návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
4. výsledek výběrového řízení na dodavatele zakázky „Kompostéry pro občany obce Ořechov“
5. uzavření kupní smlouvy s dodavatelem zakázky „Kompostéry pro občany obce Ořechov“
Ondřejem Štěpančíkem, Částkov 111, 687 12 Bílovice
6. výsledek výběrového řízení na dodavatele zakázky „Revitalizace zeleně v obci Ořechov“
7. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem zakázky „Revitalizace zeleně v obci Ořechov“ Ing.
Ladislavou Nagyovou, Hradišťská 250, 686 03 Staré Město
8. výsledek výběrového řízení na vyhotovení projektové dokumentace na zakázku „ZTV ulice Za
Dvorem“
9. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem projektové dokumentace na zakázku „ZTV ulice Za
Dvorem“ s Ing. Josefem Hrubošem, V Teničkách 616, Uherské Hradiště
10. uzavření smlouvy č. 13162906 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
na akci „Vytvoření biokoridoru v k.ú. Ořechov“
11. povolení výjimky z počtu žáků v ZŠ Ořechov na školní rok 2014/2015
12. povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Ořechov na školní rok 2014/2015
13. Dohodu o společném postupu přípravy a realizace stavu „Silnice III/4276: Ořechov, průjezdní
úsek I“ č. 5/14
14. kupní smlouvu s RWE GasNet s.r.o., Klišská 940, Ústí nad Labem, na převod plynárenského
zařízení v lokalitě Padělky za částku 333.500,- Kč
15. rozpočtová opatření č. 5/2014
pověřuje :
1. starostku obce jednáním se zástupci spol. ZEAS Polešovice o podmínkách převodu pozemků p.č.
st. 272, 320, 330, 331, 321, 293, 332, 333 a část pozemku p.č. ZE 2675/1 v areálu zemědělského
družstva
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štěpkovače a s dotací na pořízení svozového auta a s výdejem finančních prostředků na jejich
pořízení v rozsahu přijatých dotací
Výtah z usnesení č. 5/14 z 25. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov
konaného dne 16. 9. 2014
Zastupitelstvo obce :
schvaluje:
1. program jednání 25. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. a 3. návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
4. převod nemovitosti pozemku p.č. 2633/29 o výměře 848 m2, za cenu 250,- Kč/m2
5. uzavření smlouvy č. 14181854 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Kompostéry pro
občany obce Ořechov
6. uzavření smlouvy č. 14179004 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Separace a svoz
bioodpadů v obci Ořechov“
7. smlouvu o spolupráci s Městem Uherské Hradiště na projekt „Technologické centrum města Uh.
Hradiště, pořízení el. spisové služby vč. vnitřní integrace“
8. výsledek výběrového řízení na dodavatele zakázky „Dětské hřiště v obci Ořechov“
9. uzavření smlouvy o dílo č. 29/2014 s dodavatelem zakázky „Dětské hřiště v obci Ořechov“ se
spol. ALESTRA s.r.o. Kuřim
10. uzavření smlouvy č. 10300149146/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu
„Ořechov, rozš. DS, Sklenková“
11. uzavření smlouvy č. 1040007522/006 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu
„Ořechov, náves, kabely NN obnova“
12. uzavření smlouvy č. 1030018255/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu
„Osvětimany, rozšíření NN, Machálek
13. uzavření smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Masarykovou univerzitou Brno a
Základní školou a mateřskou školou Ořechov na projekt „Interes – Informační technologie
realizované spoluprací“
14. úpravy rozpočtu č. 7/14
neschvaluje:
1. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt z ROP regionu soudržnosti Střední
Morava č. ÚRR D-2014/0221/OKP na akci „Revitalizace středu obce Ořechov“
2. výsledek výběrového řízení na dodavatele zakázky „Revitalizace středu obce Ořechov“
3. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem zakázky „Revitalizace středu obce Ořechov“ se spol.
STAMOS Uherské Hradiště s.r.o.
pověřuje :
1. starostku obce provést rozpočtová opatření v souvislosti s volbami do zastupitelstva obce a do
Senátu Parlamentu ČR maximálně do výše přijaté dotace

Výtah z usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ořechov
konaného dne 7. 11. 2014
Zastupitelstvo obce :
schvaluje:
1. program jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.
2. návrhovou a volební komisi
3. předsedkyni volební komise
Obec Ořechov
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5. smlouvu č. 14166156 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci
„Revitalizace zeleně v obci“
určuje
1. pro volební období 2014 – 2018 zvolení jednoho neuvolněného místostarosty
2. v souladu s § 84. odst. 2 písm. k) zákona o obcích funkci starosty dlouhodobě uvolněnou
volí:
1. starostkou obce p. Jarmilu Jilgovou
2. místostarostou obce Mgr. Jaroslava Březinu
3. předsedkyní finančního výboru MUDr. Evu Píšťkovou
4. členy finančního výboru Aleše Fryštáka, Václava Stodůlku, Veroniku Kryštofovou, Lubomíra
Martykána
5. předsedkyní kontrolního výboru Jaroslavu Váňovou
6. členy kontrolního výboru Michala Culka, Zdeňka Šefčíka
stanoví
1. v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích měsíční odměny za výkon jednotlivých
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
místostarosta
15.500,- Kč
předsedkyně výboru
800,- Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí
400,- Kč
a tyto odměny se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení.
2. Jarmilu Jilgovou určeným zastupitelem pro územní plánování a to na základě ustanovení § 6
odst. 1) písmeno c) a odst. 5) písmeno a) a f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) v aktuálním znění a ustanovení § 35 odst. 1) a § 84 odst. 2)
písmeno x) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Informace obecního úřadu
Informace o úhradě poplatků a odvozu komunálního odpadu v r. 2015.
Poplatky na rok 2014 se budou vybírat od pondělí 19. ledna do pátku 23. ledna 2015.
Poplatky v roce 2015
- stočné za osobu/rok
- poplatek za psa /rok
- poplatek za svoz odpadu (popelnice) za osobu/rok:
- poplatek za nájem hrobového místa na dobu 10 let

100,- Kč
100,- Kč
450,- Kč
1.000,- Kč

Poplatky za svoz komunál. odpadu lze uhradit ve dvou pololetních splátkách, tj. na osobu 225,- Kč.
Sběr plastových obalů, PET lahví a tetrapack obalů bude i nadále probíhat vždy třetí úterý v měsíci.
Pytle speciálně určené k tomuto svozu si mohou občané zakoupit na obecním úřadě za cenu 10,Kč/ks.
Termíny pytlového svozu plastových obalů v I. pol. 2014

20.1., 17.2., 17.3., 21.4., 19.5., 16.6.
Sběrný dvůr je otevřen každou sobotu od 9.00 – 11.00 hodin.
Obec Ořechov
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Jak jsme volili v naší obci
Volby do zastupitelstev obcí 2014 – Ořechov
Okrsky
Počet
Počet
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné
volených volebních
v
seznamu
obálky účast v % obálky
hlasy
členů
obvodů celkem zpr. v %
zastupitelstva
9
1
1
1 100,00
595
456
76,64
456
3 903
Kandidátní listina
název

číslo
1
2
3
4
5
6
7
8

Sdruž. pro spravedlivý Ořechov
Nezávislí pro rozvoj Ořechova
Ořechov 2014
Hlas Mladých
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Šance pro lepší Ořechov
TOP 09
"SDRUŽENÍ OŘECHOVSKÝCH
OBČANŮ"

Přepočtený Přepočtené
Počet
Počet
základ
%
mandátů
kandidátů
dle počtu
platných
v%
kandidátů
hlasů
9,81
9
3 903,00
9,81
1
15,14
9
3 903,00
15,14
2
11,38
9
3 903,00
11,37
1
7,17
9
3 903,00
7,17
0
12,71
9
3 903,00
12,70
1
4,94
9
3 903,00
4,94
0
9,94
9
3 903,00
9,94
1

Hlasy
abs.

383
591
444
280
496
193
388
1 12
28,90
8

9

3 903,00

28,90

3

Zvolení členové zastupitelstva
Kandidátní listina

název

číslo

Kandidát
po
ř.
čís
lo
1
1
3
3
1
1

příjmení, jméno, tituly

Hlasy

Pořadí
zvolení

věk

abs. v %

56
44
48
46
49
32

158
109
106
145
119
133

41,25
18,44
17,93
32,65
23,99
34,27

1
1
2
1
1
1

1
2
2
3
5
7

Sdruž. pro spravedlivý Ořechov
Nezávislí pro rozvoj Ořechova
Nezávislí pro rozvoj Ořechova
Ořechov 2014
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
TOP 09

8

"SDRUŽENÍ OŘECHOVSKÝCH
OBČANŮ"

1 Jilgová Jarmila

50

208 18,43

1

8

"SDRUŽENÍ OŘECHOVSKÝCH
OBČANŮ"

3 Píšťková Eva MUDr.

47

180 15,95

2

8

"SDRUŽENÍ OŘECHOVSKÝCH
OBČANŮ"

4 Korvas Radomír

38

157 13,91

3

Obec Ořechov
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Svoboda Zdeněk
Andrýsek Zdeněk
Luňák Josef
Váňová Jaroslava
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Senátní volby – 1. a 2. kolo

Okrsky
Voliči
počet zprac. v % v seznamu
1
100,00 595
1. kolo 1
1
100,00 595
2. kolo 1
-

Kandidát
číslo
příjmení, jméno, tituly
+1 Botek Pavel Ing.
2
Galuška Luděk doc. PhDr. CSc.
3
Pijáček Jan
4
Hučík Václav
5
Doupovcová Hana Ing.
6
Mařák Ivan Ing.
7
Botek Zdeněk doc. RNDr.
*8 Valenta Ivo
9
Alagia Alessandro
10 Mikula Stanislav Ing.

Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
obálky účast v % obálky
hlasy
hlasů
409
166

68,74
27,90

407
166

395
166

Navrhující Politická Počty hlasů
strana příslušnost 1. kolo 2. kolo
KDU-ČSL KDU-ČSL 70
80
NK
BEZPP
32
X
ODS
ODS
11
X
NK
BEZPP
4
X
ČSSD
ČSSD
19
X
KSČM
KSČM
9
X
ANO 2011 BEZPP
39
X
SsČR
BEZPP
131
86
VIZE
BEZPP
80
X
ZH
ZH
0
X

97,05
100,00

% hlasů
1. kolo 2. kolo
17,72 48,19
8,10 X
2,78 X
1,01 X
4,81 X
2,27 X
9,87 X
33,16 51,80
20,25 X
0,00 X

+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát
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Fotogalerie

Oddíl stolního tenisu Ořechov – Vážany „A“
HC Scorpions

Obec Ořechov
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Fotogalerie

Mužstvo TJ Sokol Ořechov - žáci (při přátelském utkání)
Mužstvo TJ Sokol Ořechov – muži

…………………………………………………………………………………………………………
Zpravodaj Obecního úřadu v Ořechově, náklad cca 250 ks.
Na tvorbě zpravodaje se podílí redakční rada ve složení:
Jarmila Jilgová, Mgr. Jaroslav Březina
Děkujeme všem za poskytnuté příspěvky.
Tiskne Agentura NP.
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