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Dáváme slovo starostce a místostarostovi…
Vážení čtenáři,
máte v rukou Ořechovský Louskáček. To je znamení, že se přiblížil konec
roku a s ním i nejkrásnější svátky – Vánoce. Zamýšlíme se nad tím, co jsme
v uplynulém roce prožili a bilancujeme. Byla jsem ráda, když jste se se mnou
o Vaše radosti i starosti podělili a když jsem mohla jakkoliv pomoci. Díky
vám jsem si uvědomila, jak mám svoji práci ráda. Začala jsem brát život jaký
je a viděla jsem i jeho dobré stránky. Naučili jste mě, že kromě překážek a bariér jsou také
příležitosti a možnosti. Ukázali jste mi, jak dělat z obyčejných věcí a okamžiků věci a okamžiky
neobyčejné. Naučili jste mě, že darované dobro, pomoc a podpora se vždy v dobrém vrátí, stejně
jako dobré slovo a úsměv.
Dovolte, abych Vám popřála vánoční svátky plné lásky, pohody a dárků, co nikdo nenadělí:
Co nikdo nenadělí
Štěstí nikdo nenadělí.
Prostě nadělí se samo.
Radost nikdo nenadělí.
Probudí nás třeba ráno.

Rozum nikdo nenadělí.
Každému je různě dán.
Sníh též nikdo nenadělí.
Najednou je nasypán.

Lásku nikdo nenadělí,
i kdybychom všechno měli.
Ze všech lásek v světě
není nad mámino políbení.

Jarmila Jilgová, starostka
Vážení a milí spoluobčané,
rok se s rokem sešel a my se opět setkáváme na stránkách našeho obecního zpravodaje –
Ořechovského louskáčku. A stejně jako každý rok, tak i letos si připomeneme nejvýznamnější
kulturní a společenské události, které jsme v obci zorganizovali, přinesme informace o
uskutečněných či plánovaných stavbách a rekonstrukcích a na následujících několika stránkách
dáme prostor i místním spolkům.
První velkou akcí roku 2017 byl již tradičně Velikonoční jarmark, který se konal v dubnu a který
byl spojen se dnem otevřených dveří ořechovského zámku. Vystoupily zde místní folklorní soubory
Chasa z Ořechova a Děcka z Ořechova, dále pak jako hosté folklorní spolky Děcka z Vážan a
Chlapi z Vážan, cimbálová muzika Oskoruša a skupina historického šermu a tance Berendal. Na
jarmarku bylo možné zakoupit tradiční velikonoční zboží: zdobené perníčky, malovaná vajíčka,
košíkářské zboží, pomlázky apod. A stejně jako v roce předcházejícím se podávaly populární
zabíjačkové speciality a grilované klobásy.
V květnu se na sále kulturního domu konala oslava Dne matek s vystoupením žáků základní školy a
dětí mateřské školy. V tomto měsíci proběhlo také vítání občánků, kdy jsem v naší obci „přivítali“
pět dětí. Druhé vítání občánků pak proběhlo v měsíci říjnu, na kterém byly slavnostně „přivítány“ tři
děti.
O letních prázdninách jsme zorganizovali Ořechovský letní tábor, který letos nabídl tři tematické
týdny: Škola čar a kouzel, Star Wars a Adrenalinové putování.
Obec Ořechov
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Září již tradičně patřilo folkloru: nejprve jsme se zúčastnili Slováckých slavností vína a
otevřených památek, a poté jsme podpořili konání tradičních Slováckých hodů s právem v naší
obci. Ty letos pořádal Sbor dobrovolných hasičů a za stárky tentokrát byli Daniela Miklíková a Petr
Macalík a za podstárky Denisa Hrančíková a Lukáš Ketman.
V listopadu se konalo Setkání důchodců a první prosincovou neděli jsme se sešli na Adventním
zvonkování, rozsvítili jsme vánoční stromeček, ochutnali pochutiny místních spolků a shlédli
pásmo dětí mateřské školy a žáků základní školy. Za spoluorganizaci této akce bych chtěl poděkovat
zástupcům všech místních spolků, kteří přispěli k jejímu hladkému průběhu a především k pohodové
atmosféře.
Pokud jde o realizované a plánované investiční akce, tak jejich seznam naleznete v následující
tabulce, kde jsou mj. uvedeny i rozpočtové náklady, výše získané či předpokládané dotace a
finanční podíl obce:
Plán investic obce Ořechov v letech 2017 - 2018

název plánované akce v r. 2017
Dovybavení knihovny
Separace odpadů
Dopravní automobil pro JSDH
Oprava komunikace ul. Křenová
Oprava komunikace Podsklepí
Oprava komunikace Hřbitovní
Oprava „Vandíkového“ kříže
Doplnění veřejného osvětlení
- hřiště
- zastávka
Celkem
název plánované akce v r. 2018
Oprava „Újezdeckého“ kříže
Oprava chodníků v Dědině
Oprava chodníků v ul.Drahy
Komunitní centrum nad OÚ
Revitalizace rybníka
Oprava komunikace u Vágnerového
Oprava komunikace Padělky
Revitalizace hřiště TJ Sokol
Rozšíření kapacity MŠ vč. opravy
kuchyně
Autobusové nástupiště vč. obratiště
Prodloužení vodovodu do
průmyslové zóny
Biokoridor LBC 12 a 13
Celkem
Obec Ořechov

rozpočtové
výše
dotace v Kč
náklady v Kč dotace
53 467
50,5 %
27 000
850 000
85 %
722 500
1 000 000 50+25 % max. 750 000
340 473
0
0
149 967
0
0
525 402
0 2/5 obec Vážany
182 710
70 %
127 897
119 999
10 027

0
0

3 232 045
rozpočtové
náklady v Kč
175 000
1 500 000
1 800 000
1 500 000
1 500 000
700 000
1 500 000
2 000 000
9 000 000

výše
dotace
70 %
90 %
85 %
?
90 %
50 %
50 %
80 %
85 %

300 000
175 000
1 500 000
21 650 000
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vlastní zdroje
v Kč
26 467
127 500
250 000
340 473
149 967
315 241
54 813

0
0

119 999
10 027

1 837 558

1 394 487

122 500
1 350 000
1 530 000
?
1 350 000
350 000
750 000
1 600 000
7 650 000

vlastní zdroje
v Kč
52 500
150 000
270 000
?
150 000
350 000
750 000
400 000
1 350 000

50 %
0

150 000
0

150 000
175 000

100 %

1 500 000
16 352 500

0
3 797 500

bez komunit. centra

bez komunit. centra

dotace v Kč
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Závěrem mi ještě dovolte poděkovat Vám za práci, kterou každý z Vás pro obec vykonává, za
pomoc při organizaci kulturních, společenských i sportovních akcí v obci a za podporu, ať už
finanční, materiální či morální, při rozvoji obce.
Do roku 2018 Vám kromě zdraví, štěstí, klidu a pohody přeji, ať Vám jsou rodina a přátelé vždy
nablízku.
Jaroslav Březina, místostarosta

Informace ze základní školy
Vážený čtenáři,
škola v obci se v minulém období opět velmi snažila,
aby její vzdělávací program byl velmi pestrý, aby se
k dětem přistupovalo individuálně, aby bylo vše
organizováno především k maximálnímu rozvoji
našich žáků.
Nízké počty žáků ve třídách Základní školy
v Ořechově dávají velký prostor k individuálnímu
přístupu pedagogů k jednotlivým žákům, k
průběžnému sledování pokroku, ke vzdělávání žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami. Ale i přes
tento nízký počet žáků potřebuje výuka dokonalou
organizaci vyučovací hodiny, pedagogickou tvořivost
a uplatňování moderních a alternativních metod
výuky.
Náš školní vzdělávací program Pohádková škola a
Svět okolo nás vytváří prostor pro přirozené, příjemné a inspirativní prostředí, ve kterém se děti cítí
bezpečně a dobře, kde jsou motivovány ke vzdělávání a kde jsou uznávány jejich individuální
potřeby.
Organizujeme mimo jiné kurzy plavání,
akce pro rodiče, děti a přátele naší školy,
jako např.: Adventní zvonkování,
Mikulášskou besídku, Den matek, Školní
zahradní
slavnost
–
rozloučení
s předškoláky a pátým ročníkem… Žáci
při organizování akcí získávají zkušenosti
s plánováním, přípravami i realizací
samotných akcí. Poznávají, že se jedná o
náročnou činnost, kde je zapotřebí
kolektivní práce. Akce školy připravované
pro veřejnost jsou hojně navštěvovány.
Rovněž
spolupracuje
s
místními
organizacemi. Pořádáme řadu soutěží pro
naše děti a žáky a též se aktivně
zapojujeme do soutěží např.: sportovních,
matematických a výtvarných.

Obec Ořechov
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Veškeré informace o škole jsou přístupné rodičům i veřejnosti na webu školy:
www.zsmsorechov.cz, dále využíváme nástěnku ve škole a na návsi, školní zpravodaj Kontakt, ale i
regionální tisk.
Škola je zapojena do projektu „Kvalitní škola“ a využívá nabídky testů dětských schopností, které se
zaměřují na jednotlivé typy inteligence. Pravidelným opakováním testů mají žáci možnost jednotlivé
typy inteligence rozvíjet a prohlubovat. Nyní jsme zapojeni do projektu „Šablony pro ZŠ a MŠ
Ořechov“, který rozvíjí čtenářskou a matematickou gramotnost dětí, dává možnost dalšího
vzdělávání pedagogů a v neposlední řadě umožňuje i nákup školních pomůcek. Dalším projektem na
posílení spolupráce se zákonnými zástupci školy je projekt Rodiče vítáni. V letošním roce jsme
s rodiči úzce spolupracovali a kromě pravidelných schůzek a konzultací spojených s tvořením pro
rodiče a děti se rodiče přicházeli s žáky podělit o své dovednosti a zkušenosti.
Vztahy ve škole jsou téměř rodinné. Děti se navzájem dobře znají napříč ročníky, učí se spolupráci,
vzájemné pomoci a respektu. Menší kolektiv usnadňuje vzájemnou komunikaci, učitelé mohou
pružněji reagovat na případné kázeňské problémy a snadněji zachytit negativní jevy vznikající mezi
žáky. Také spolupráci mezi učiteli lze považovat za příkladnou.
Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, které průběžně doplňujeme. Při výuce
téměř všech předmětů žáci využívají výukový software, který je nainstalován do školní počítačové
sítě. V každé třídě disponujeme interaktivní tabulí.
Sociální zařízení ve škole nevyhovovalo současným hygienickým požadavkům a se schválením
zřizovatele bylo rekonstruováno. Se zřizovatelem stále úzce spolupracujeme na projektu rozšíření
kapacity MŠ a školní jídelny a konzultujeme využití dotace k vybudování nových prostor nejen pro
mateřskou školu a školní jídelnu, ale především k výstavbě nové základní školy, která by
navazovala a byla propojena se školou mateřskou. Tyto úvahy již několik let vyplývají z potřeby
úspory za energie (nyní dvě budovy) a také z důvodu nevyhovujícího stavu budovy základní školy,
která by vyžadovala zásadní, velmi nákladnou rekonstrukci.
V rámci evaluačního programu se škola zapojila do několika soutěží a testů. Žáci 5. ročníku se
zapojili do výběrového zjišťování České školní inspekce z předmětů Anglický jazyk, Matematika a
Kombinované výchovy.
Naši žáci 5. ročníku
dosáhli
výborných
výsledků vzhledem
k výsledkům všech
testovaných škol, což
přičítáme možnosti
individuální
práce
s žáky ve
výuce
v naší škole a také
schopnostem
žáků,
kteří 5. ročník navštěvovali. Je zřejmé, že i výuka na malých malotřídních školách je na velmi dobré
úrovni a přispívá k rozvoji žáků ve všech oblastech vzdělávání.
V rámci vlastivědného vzdělávání i cesty za poznáním jsme o květnovém víkendu (6.-7. 5.)
zorganizovali pro žáky 4. a 5. ročníku výlet – exkurzi do našeho hlavního města. Velké poděkování
patří Mgr. R. Korábkovi a také mamince Mrkusové a Raisové za pedagogickou pomoc a realizaci
výletu.
Ve školním roce 2016/2017 se naši žáci účastnili soutěží s různým zaměřením. Úspěšnou
reprezentací na jednotlivých úrovních soutěží přispěli k dobré reprezentaci školy i obce a také měli
možnost rozvíjet své nadání, schopnosti a dovednosti.

Obec Ořechov
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Děti
MŠ
excelovaly
svým
vystoupením Pomáda na přehlídce
mateřinek v Uherském Hradišti.
Žákyně 3. ročníku Klárka Podolinská
postoupila přes okrskové kolo
recitační soutěže do okresního kola.
Markéta Stodůlková a Ondřej Korvas
se úspěšně umístili na 2. a 3. místě v
okresním kole výtvarné soutěže na
téma „Požární ochrana očima dětí“ a
byli slavnostně oceněni na Městském
úřadě v Uherském Hradišti.
Velmi
nás
potěšily
výsledky
z vědomostní soutěže v Polešovicích,
kde se porovnávaly znalosti z anglického jazyka, sudoku – logického uvažování a všeobecných
znalostí tří okolních škol. Naši žáci z každé disciplíny získali umístění do třetího místa. Celkem
jsme si odnesli čtyři diplomy. Pro tak malou školu s nízkým počtem vyslaných žáků se jedná o
téměř stoprocentní úspěšnost.
Minulý školní rok hodnotíme jako velmi úspěšný. O tom svědčí výsledky našich žáků v celostátním
testování ČŠI i úspěchy našich žáků v různých soutěžích.
Děkuji zřizovateli, rodičům, sponzorům, ale i pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům za
kvalitně odvedenou činnost a spolupráci.
Vám všem přeji krásné vánoční svátky a úspěšný vstup do nového roku.
Mgr. Ladislava Nosková,
ředitelka školy

Motorkáři z Ořechova, zapsaný spolek Žebrák
Vážení spoluobčané – čtenáři Louskáčku,
po roce Vás opět vítám u článku, ve kterém se pokusím v krátkosti
shrnout aktivitu spolku Motorkáři z Ořechova. Stejně jako v
předchozích letech tak i letos nám to všechno začalo zájezdem do
termálních lázní v maďarském Györu. Prohřáté svaly jste s námi mohli
následně roztančit při hudbě kapely Music Plus Band, která nám
zpříjemnila maškarní ples.
Na konci dubna proběhl díky pracovitým dětem, které se s chutí pustily do práce, Den Země. Tato
akce se opět uskutečnila ve spolupráci s mysliveckým spolkem Lesana. V květnu jsme při táboráku
úspěšně postavili a následně skáceli májku.
Červenec již tradičně patřil FechtlCupu, který se jel v pěti kategoriích. A to: Klasik – 1. místo Jakub
Durančík, Speciál – 1. místo Marián Solnica, Ořežplech – 1. místo Martin Šmíd, Ženy – 1. místo
Soňa Stodůlková, PitBike – 1. místo Tomáš Busta. To ale nebylo v červenci všechno. Hned po
FechtlCupu se uskutečnil Minivodák, který se nám ale proměnil spíše v „maxivodák“. Letos se ho
totiž zúčastnilo téměř 50 vodáků, kteří úspěšně pokořili řeku Sázavu.

Obec Ořechov
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Při Drakyjádě se na nás opět usmálo
štěstí a stejně jako loni i letos foukal
vítr, takže se 30. září prohánělo nad
Ořechovem hned několik draků. Na
říjnovém koštu ořechovky jste mohli
ochutnávat ze 189 vzorků likérů a 14
druhů buchet. Degustační komisí byly
letos nejlépe ohodnoceny vzorky Věry
Lukůvkové z Polešovic, Martina Rokyty
ml. z Ořechova a Vladimíra Lankaše ze
Strážnice. Mezi vzorky buchet se na
první tři místa vyšplhaly dobroty Marie
Plevákové, Taťány Stupňánkové a
Marty Macalíkové.
29. října se i přes poryvy větru zúčastnilo pár statečných lampiónového průvodu. A aby toho nebylo
málo, koncem roku jsme se ještě mohli setkat na vánočním Zvonkování a 9. prosince na zimním
FechtlCupu.
Rok 2017 byl pro náš spolek výjimečný oslavou 10. výročí od založení. Doufáme také, že naše
činnost ještě není na vrcholu a že i v dalších letech Vám budeme mít stále co nabídnout.
Nyní Vám za všechny členy přeji poklidné a ničím nerušené adventní období, požehnané prožití
vánočních svátků a šťastné vkročení do nového roku 2018.
Za MzOzsŽ Marta Macalíková.

Folklórní spolek Ořechov
Milé čtenářky, milý čtenáři Louskáčku,
letošní rok opět rychle utekl, a proto mohu znovu usednout k počítači a
sepsat vám, co se během roku událo ve folklórním spolku a co
plánujeme v následujícím roce. Tuto činnost mám ráda, protože si tak
nejlépe vybavím, kolika krásných vystoupení jsme se zúčastnili a kolik
milých setkání jsme zažili. Tu roztomilejší část spolku, tedy
Děcka z Ořechova, jste mohli letos shlédnout na
Velikonočním jarmarku nebo na Setkání seniorů, kde krásně
zazpívaly i zatancovaly a za svou snahu sklidily zasloužený
potlesk. Chasu z Ořechova jste mohli spatřit nejen na výše
zmíněných akcích, ale také na otevření muzea zemědělství
Stodůlka Ořechov nebo již tradičně na Slováckých
slavnostech vína a otevřených památek v Uherském Hradišti,
kde se kromě průvodu podílí také na programu pod Starou
radnicí. Každoročně také navštíví Hanácké bál v Kojetíně,
kde společně s ostatními soubory předtancuje Moravskou
besedu.

Obec Ořechov
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na většině vystoupení doprovází oba soubory cimbálová muzika Oskoruša, se kterou spolek již dva
roky spolupracuje. Chasa i Oskoruša prodělaly během této doby řadu zásadních změn. Pokud jde o
Chasu, především se snížil počet aktivních tanečníků, kteří se mohou pravidelně účastnit
vystoupení. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli přijmout do souboru nové taneční i pěvecké posily.
Proto bych ráda využila tohoto příspěvku a pozvala případné zájemce přímo na zkoušky souboru,
kde si nejlépe vytvoří představu o jeho chodu. Zkoušky probíhají každý sudý týden, konkrétně v
neděli od 10:30 hodin v tělocvičně místní základní školy. S sebou si prosím vezměte vhodnou obuv
na tancování a cvičební oděv. Dveře souboru jsou otevřeny domácím i přespolním mladým lidem,
kteří rádi tancují, zpívají a mohou jej pravidelně navštěvovat. Pokud máte malé děti a rádi byste je
vedli k lidovému tanci a zpěvu, můžete je přihlásit do dětského souboru Děcka z Ořechova.
Informace o probíhajících zkouškách získáte přímo od vedoucí p. Evy Píšťkové.
Současně bych vás všechny ráda pozvala na akce, které spolek připravuje pro rok 2018. První
pořádanou akcí je Fašank, který se
uskuteční 10. února. Maškary se na svou
obchůzku vydají v 10:00 hodin od
obecního úřadu a budou pokračovat po
trase Salajka - Dědina - Podsklepí Vrchní konec. Čím více maškar se
průvodu zúčastní, tím veselejší bude,
takže neváhejte a přidejte se. Od 19:00
hodin je pro vás připraveno na sále
Kulturního domu posezení s cimbálovou
muzikou Oskoruša v čele s novým
primášem Vítem Janečkou. Můžete si
přijít poslechnout či zazpívat krásné
moravské písničky, protáhnout se na
tanečním parketě, ale také si pochutnat
na malém občerstvení, které pro vás
připraví členky spolku.
Ve druhé polovině roku se uskuteční již třetí Taneční škola s Chasou. Ta je plánována na sobotu
1. září. Není náhodou, že jsme tomuto projektu dali název “taneční škola” a zvolili právě tento
termín. Cílem projektu je totiž nabídnout veřejnosti výuku lidových tanců a zároveň si zpříjemnit
poslední prázdninový víkend, předtím než se otevřou dveře všech mateřských, základních i
středních škol a dětem i jejich rodičům nastane obvyklá rutina. Taneční škola se však od klasické
školy podstatně liší. Není omezená věkem, během výuky rozhodně nemusíte sedět tiše v lavicích a
neudělují se zde žádné známky. Na začátku kurzu se v krátkosti představí vyučovaný druh tance z
etnografického i historického kontextu a pak už se všichni účastníci vrhnou na taneční parket, kde si
osvojí základní taneční kroky a figury. Co má naopak taneční škola společného se školou klasickou,
jsou přestávky, během nichž máte možnost doplnit energii i pitný režim. Stejně jako při fašankové
zábavě vás pohostíme vlastnoručně připravenými dobrotami, nouze nebude ani o lahodné víno. Kdo
se obává, že nebude mít na kurzu s kým tancovat, obává se zbytečně. Tanečníci i tanečnice z Chasy
jsou vám plně k dispozici.
Na závěr bych Vám všem ráda popřála krásné prožití vánočních svátků a všechno dobré do nového
roku. Zároveň se velmi těším na setkání s Vámi na některé z naších akcí.
Za Folklorní spolek Ořechov
Mgr. Monika Zemanová

Obec Ořechov
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Český zahrádkářský svaz
Vážení spoluobčané, zahrádkáři,
letošní rok jsme slavili 60. výročí založení ČZS. U nás v Ořechově byl založen
ČZS v roce 1959. V té době měl každý občan pole, zahradu, vinohrad či
zahrádku, které obdělával. Výpěstky tenkrát bohatě stačily pokrýt potřeby
celých rodin – nebylo třeba kupovat např. brambory, ovoce nebo zeleninu, i
když to bylo v té době dosti namáhavé. Do polních prací se tenkrát zapojovaly
celé generace od malých dětí až po nejstarší. V roce 1959 se tedy sešlo několik místních občanů
Ořechova, mimo jiné p. A. Žádník, J. Špendlík, J. Korvas, J. Janík, K. Latina, J. Bublík, F. Macalík,
J. Stodůlka, J. Březina, F. Mrkus, B. Janík a založili místní spolek. V letech 1967 – 1969 přemístili
pálenici z centra obce, zakoupili sklepy a stodoly, které postupně zrekonstruovali až do dnešní
podoby. V začátcích bylo kolem 50 členů. Tolik krátce z historie.
K 1. 1. 2017 má místní spolek ČZS 109 členů. Dne 26. 3. 2017 jsme se sešli na výroční členské
schůzi. Zúčastnění členové vyslechli a schválili přednesené zprávy o hospodaření naší organizace.
Pro nadbytečnost jsme prodali kombajn a vazač slámy. V sušárně, kterou jsme pronajali k vaření
povidel, jsme provedli opravu vody. Mezi pálenicí a sušárnou jsme položili zámkovou dlažbu.
Přes příznivé jaro a po zdárném odkvětu
stromů přišla posledního května t. r.
pohroma v podobě vichřice, krup a
deště, která ve chvíli zničila naděje na
slibnou úrodu ovoce a zeleniny. Tím
jsme také přišli o hodně zakázek na
pálení jak letního, tak i zimního kvasu.
Do konce listopadu jsme zatím vypálili
4 500 l letního i zimního kvasu.
Pro členy i nečleny provádíme naším
traktorem polní práce, jako orání,
rotavátorování a následné rýhování a v letních měsících i mulčování travních porostů. Objednáváme
také pro členy i nečleny sadbové brambory.
Zúčastňujeme se i veřejných kulturních akcích, které podporujeme především finančně.
Na závěr roku jsme uskutečnili pro členy i nečleny zájezd na husí hody.
Pokojné prožití svátků vánočních, hodně zdraví do nového roku a lepší úrodu v roce 2018 přejí
Zahrádkáři.
Zahrádkáři z Ořechova

Sbor dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané,
do roku 2017 jsme tak jako každý rok vstoupili valnou hromadou, která se
konala již tradičně v restauraci u Terky. Na přelomu ledna se členové
zásahové jednotky účastnili velitelského dne a školení strojníků, kde jsme
načerpali nové znalosti, které zajisté uplatníme u případných zásahů.
Obec Ořechov
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s občerstvením, které jsme si pro návštěvníky připravili. V květnu
jsme měli vzhledem k přívalovým dešťům program náročnější, a to
především 13. 5., kdy jsme na žádost obecního úřadu vyjeli na
odklizení nánosu bahna na hlavní silnici ke hřbitovu a na Dědině.
Následně nás 23. 5 svolal tón sirény k odstranění nánosů bahna a
odčerpání vodní laguny naproti domu č. p. 193. Dále jsme vyjížděli k
odklizení naplavených větví, které tvořily hráz v potoku, a k
vyklizení naplaveného bahna u kapličky.
Stejně jako každý rok jsme se zúčastnili okrskové soutěže, tentokrát
v Polešovicích na školním hřišti, kde jsme skončili na prvním místě
jen o několik málo vteřin před druhými Tučapami.
Poslední technickou pomocí bylo čištění ucpané kanalizace na
Podsklepí, kde jsme tlakem vody protlačili úsek zanesený bahnem a
kamením. V červnu jste nás mohli zahlédnout u základní a mateřské
školy, kde probíhalo požární cvičení. Děti si nacvičily, jak postupovat při evakuaci budovy, a
členové jednotky si vyzkoušeli akceschopnost v situaci, kdy je zapotřebí vyhledávání osob v
uzavřených prostorách, a také následné
ošetření zraněných. Po ukončení
cvičení si děti mohly vyzkoušet
hasičské vybavení a prohlédnout
hasičskou techniku.
V říjnu jsme vyjeli na noční soutěž do
Boršic u Blatnice, kde jsme skončili na
6. místě.
Během celého roku jsme se scházeli
v hasičské zbrojnici, kde kontrolujeme
vybavení a udržujeme techniku pro
případ jakékoli potřeby. Tak jako
v minulém roce i letos jsme pořídili
nové
zásahové
vybavení
na
dovybavení jednotky, od obleků,
zásahových opasků a lan až po ženijní
nářadí.
V posledních řádcích článku bychom Vám chtěli popřát krásné prožití svátků vánočních v kruhu
rodinném a v novém roce přejeme hodně úspěchů a splněných přání.
Lukáš Stodůlka

Farní společenství v Ořechově
Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a nadešel čas na shrnutí událostí uplynulého
roku 2017. Jsme velmi rádi, že se lednová pouť k Donu Boscovi
stává čím dál oblíbenější. K této pouti už neodmyslitelně patří
občerstvení pro všechny poutníky spojené s divadelním
představením místních ochotníků.
Obec Ořechov
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V církvi se setkáváme se slavnostmi a svátky, které se každoročně
opakují a které jsme popisovali je již mnohokrát. V naší farnosti se
letos událo mnoho nového. Předně, odešel od nás farář P. Petr
Souček, který byl přeložen do Mohelnice. Nahradil ho nový
duchovní správce P. Jozef Červeň. Další velkou událostí byly
Lidové misie, které se zde konaly po sedmdesáti letech. Vedení
misií se zhostil řád svatého Vincenta de Paul. Součástí misií byly
přednášky, adorace, mše svaté, svátost smíření atd.
Jsme moc rádi, že se můžeme s Vámi podělit o dění v naší farnosti.
Jsme otevřenou církví, otevřenou pro všechny hledající a přicházející.
Přejeme Vám požehnané svátky vánoční a všechno nejlepší v roce 2018.
Společenství věřících

(dů)Chodci z Ořechova
Od roku 2014 se pravidelně scházíme k vycházkám po okolí Ořechova. V poslední době tyto
vycházky prodlužujeme na celodenní výšlapy za památkami po Jižní Moravě. Letošní rok jsme
zahájili, spolu s Polešovskými turisty, pochodem kolem Floriánky. Další výšlapy byly do okolí
Ořechova: do Domanína, Medlovic, Hostějova a Stříbrnic. Jaro jsme zahájili na Břestku s výšlapem
na hrad Buchlov a Barborku. Pak následovaly výlety do Lednice, na Minaret a Janův hrad. Další
výlet byl do Mikulova na známou křížovou cestu a do jeskyně Turold. Další cesty vedly na Radějov,
Bunč a rozhlednu Brdo, srub v Osvětimanech, Smraďavku a Klimentek. Léto jsme končili na
Břestku, pochodem kolem břestecké skály a Chabaní, opekli jsme si špekáčky a zahráli kuželky.
Naše vycházky se konají pravidelně každou sobotu a může se k nám přidat každý, kdo chce pro sebe
něco udělat. Rok 2017 budeme končit opět pochodem kolem Floriánky.

Obec Ořechov
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Myslivecký spolek Ořechov
Vážení spoluobčané,
dovolte nám pár řádků o činnosti členů mysliveckého spolku – myslivců v
Ořechově – během roku 2017.
V jarních měsících se staráme o přikrmování volně žijící zvěře v honitbě
předkládáním sena do krmelců a obilovin včetně kukuřice do zásypů, taktéž je
předkládána medicinální sůl. Pravidelně se v měsíci březnu provádí jarní sčítání zvěře, které nám
ukládá zákon. Během celého roku se staráme o myslivecké
zařízení a naši chaloupku, která se postupně dodělává.
Ve spolupráci s Farností Polešovice, po navrácení Velkého lesa
do její ho vlastnictví, jsme vybudovali v jarních měsících
novou oplocenku v dubičí a vysázeli cca 900 nových sazenic
dubu, o které se během roku staráme vyžínáním, postřikem
proti škůdcům a listové plísni, která napadá mladé sazenice.
Na dubnový „Den Země“ jsme spolu s motorkáři a
ořechovskou mládeží prováděli sběr všeho harampádí, které
bylo vyhozeno našimi neukázněnými spoluobčany do přírody
kolem všech cest na katastru obce Ořechov. I když nám letos
počasí moc nepřálo, bylo
příjemné vidět, s jakým
nasazením a chutí děti uklízí
po neukázněných dospělých.
Odměnou byl dětem táborák
se špekáčky u naší chaloupky.
Tato akce se koná pravidelně každým rokem a je pořád co uklízet.
Což je určitě k zamyšlení!
Rovněž jsme pomáhali motorkářům se stavěním máje. Tato zdařilá
kulturní akce byla završena táborákem a tradiční stezkou odvahy pro děti.
Během léta a podzimu se věnujeme odlovům, jak nám přikazuje zákon o myslivosti o udržování
kmenových stavů jednotlivých druhů zvěře. V měsíci listopadu pořádáme Hon na drobnou zvěř a
zvěř škodící myslivosti. Je to pro nás prestižní akce, kdy se setkáváme s myslivci z okolních obcí a
kamarády ze vzdálenějších honiteb, kteří se k nám
rádi každoročně vrací.
Letošní rok je pro nás nevšední také v tom, že po
restitucích církevního majetku z r. 2016 jsme se
dohodli s Farností Polešovice na rozšíření naší
honitby, kdy společným úsilím bojujeme o
navracení těchto pozemků po 20 letech opět do
honitby Ořechov. Vzhledem k náročnosti, složité
byrokracii a úředních tahanicích s odvoláními není
doposud vše vyřízeno.
Závěrem roku jsme se spolu mohli setkat také na
tradičním „Zvonkování“.
Členové Mysliveckého spolku Ořechov z.s. přejí všem spoluobčanům klidné prožití vánočních
svátků a v novém roce 2018 hodně zdraví a úspěchů.
„Myslivosti zdar“
Obec Ořechov

- 14 -

rok 2017

Ořechovský louskáček
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TJ Sokol Ořechov
Zimní příprava na jarní část sezóny ročníku 2016/2017 začala pro celek
mužů v polovině ledna. Hráči absolvovali pod trenérem Pavlem Barcuchem
střídavě pravidelné tréninky na umělé trávě ve Veselí n. Moravou a na
domácí nově vybudované umělé trávě vedle kabin. Hráči absolvovali také
třídenní soustředění v místním fotbalovém areálu. V rámci zimních
přípravných zápasů sehráli 4 utkání na umělé trávě ve Veselí nad Moravou a
jedno utkání na domácím hřišti s týmem ze Strážnice s bilancí dvou výher a tří remíz. Vzhledem
k postavení v tabulce po podzimní části (6. místo – 24 bodů) bylo cílem do jarních odvet udržet se
v popředí 1.B třídy krajské soutěže. Vzhledem ke kvalitní zimní přípravě a zkušenosti celého týmu
jsme v jarní části soutěže uhráli 31 bodů z 39 možných a skončili jsme na výborném 2. místě
s celkem 55 body, při skóre 77:39. Toto umístění znamenalo možnost postoupení do 1.A třídy, které
jsme po debatě s hráči a členy VV přijali na mimořádném zasedání VV. Nejlepším střelcem našeho
týmu byl v uplynulém ročníku s 20 góly Roman Trlida. Druhý v pořadí střelců byl Jiří Kowalík s 19
brankami.
Začátkem července zahájil mužský tým přípravu na nový soutěžní ročník pod stejným trenérem a
s mírně doplněním kádrem. Vzhledem ke krátké letní přípravě odehrálo mužstvo jen jedno přípravné
utkání, kdy jsme v kombinované sestavě prohráli ve Strážnice 4:2. Následovali zápasy v krajském
poháru, kterého jsme se účastnili po dlouhých letech. V 1. kole poháru jsme vyhráli v Nedakonicích
7:4 a o týden později jsme v 2. kole prohráli doma s Boršicema 1:4. Začátkem srpna byly zahájeny
mistrovské zápasy trvající do konce října. Úvod sezóny nám vyšel náramně. Po 6. kole, kdy jsme jen
jednou prohráli, jsme se pohybovali na 3. místě. Trenér měl za úkol stabilizovat tým a pohybovat se
v klidném středu tabulky. To se po podzimu podařilo, neboť náš tým ve 13 utkáních získal 24 bodů,
při 6 vítězstvích, 2 vítězstvích na penalty, 2 prohrách na penalty a 3 porážkách při skóre 32:23, a
obsadil pěkné 6. místo. Nejvíce branek vstřelili na podzim Roman Trlida (8 gólů) a Jiří Kowalík (7
gólů).

Obec Ořechov
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V kategorii mládeže naši obec reprezentuje družstvo žáků a přípravky. Družstvo žáků je složené
z chlapců, ale i několika dívek ve věkové kategorii do 15 let v okresní soutěži skupině A. Tento tým
se pod vedením Davida Sklenky umístil po
jarní části na 10. místě se ziskem 10 bodů
(2x výhra, 4x remíza, 14x prohra) při skóre
31:116. Přípravka složená taktéž z chlapců a
dívek pod vedením Tomáše Mrkuse a
Radomíra Korvase obsadila v tabulce 7.
místo se ziskem 6 bodů (2x výhra,
12x prohra) při skóre 39:164. Přípravka
trénuje každou středu a pátek, žáci ve
čtvrtek. Rádi přivítáme nové mladé
fotbalisty.
V areálu Tělovýchovné jednoty již rok
funguje víceúčelové hřiště s umělou trávou,
které slouží k tréninku všech kategorií TJ.
Hřiště je také k dispozici MŠ a ZŠ a široké
veřejnosti.
Během roku TJ Sokol tradičně uspořádal několik tanečních zábav (kapely Kumpáni, ZZBAR,
Pantok Rock), sběr železného šrotu a nově také exkurzi do pivovaru.
Na závěr malé rekapitulace činnosti TJ za uplynulý rok si dovoluje výbor TJ poděkovat hráčům a
hráčkám za reprezentaci obce, divákům za návštěvnost a podporu při utkáních a zejména všem
sponzorům a obci Ořechov za finanční podporu, umožňující nám spoluvytvářet zázemí a nabízet
divákům fotbalovou podívanou. Všem spoluobčanům pak přeje výbor TJ úspěšný a fair play
rok 2018.
Výbor TJ Sokol Ořechov

Oddíl stolního tenisu Ořechov
Vážení spoluobčané, přátelé sportu,
dovolte mi, abych zhodnotil činnost oddílu stolního tenisu za rok 2017.
Sloučené týmy Ořechova a Vážan dosáhly v sezóně 2016/2017
pozoruhodných výsledků a celkově lze hodnotit sezónu velmi dobře. Naše
členská základna má v současné době 36 aktivních hráčů. Z tohoto počtu je 16 žáků a dorostenců,
kteří nastupují také v družstvech dospělých. Celkově jsme měli 7 mužstev a 5 z nich postoupilo do
vyšších soutěží! Z toho máme všichni velkou radost a pracujeme na tom, aby se všechna mužstva ve
svých soutěžích udržela.
V současné době v sezóně 2017/2018 hrajeme Okresní přebor I. – V. třídy a zároveň 1. ligu okresu
v žácích.
Ale teď trochu podrobněji: Mužstvo A v sezóně 2016/2017 jako nováček okresní soutěže RP I. třídy
obsadilo velmi pěkné 5. místo při 10 výhrách, 2 remízách a 8 prohrách. O tento úspěch se největší
měrou zasloužili hráči Petr Oharek (52 výher-15 proher), Roman Krys 52-27, Zbyněk Laga 37-46,
Jakub Gottwald 19-36, Tomáš Durčák 5-10, Petr Hlavica 6-11 a Teodor Schottl 3-4. Sezonu
2017/2018 mužstvo zahájilo celkem dobře a při vyrovnaném počtu výher a proher hraje ve středu
tabulky.
Obec Ořechov
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a nyní hraje RP II. třídy. Mužstvo bojovalo do poslední chvíle o vítězství s hráči Nivnice C a
Bílovice C. Soutěž se jim podařilo vyhrát díky tomu, že z 22 zápasů jen jednou prohráli a jednou
remizovali, což znamená, že 20krát vyhráli! Postup vybojovali hráči Tomáš Durčák 53-20, Radomír
Korvas 56-22, Petr Hlavica 68-4 (nejúspěšnější hráč celé soutěže), David Mrkva 26-28, Teodor
Schottl 29-15, David Váňa 1-3 a Ondřej Šoustek 1-3. Sezonu 2017/2018 začalo mužstvo ve středu
tabulky a věříme, že klidný střed bude týmu patřit i po skončení soutěže.
Mužstvo C obsadilo v sezóně 2016/2017 také 1. místo tentokráte v RP IV. třídy a rovněž toto
družstvo postoupilo pro sezonu 2017/2018 do vyšší třídy. Náš tým, který jen dvakrát prohrál,
4x remizoval a 16x vyhrál, nastupoval ve složení Teodor Schottl 64-8 (druhý nejlepší hráč soutěže),
Ondřej Šoustek 45-7, David Váňa 24-22, Libor Neuberger 59-21, Vlastimil Pokorák 40-33, Roman
Šoc 3-1, Zdeněk Kuchař 4-8. Obdobně i tento tým okupuje střed tabulky.

Mužstvo D v sezoně 2016/2017 obsadilo v RP V. třídy velmi pěkné druhé místo, když do
posledního kola soutěžilo s hráči Bílovic E a jen jediná prohra, právě s Bílovicemi, je odsoudila až
na druhé místo. I to však nakonec znamenalo postup. Mužstvo z 22 zápasů 19 vyhrálo, 2 remizovalo
a jen jednou, jak bylo zmíněno, prohrálo, při celkovém skóre 290-106. O tento pozoruhodný
výsledek se zasloužili Roman Šoc 60-12, Tomáš Khun 48-22, Miloslav Tesař 32-34, Vlastimil
Pokorák 9-3, Adam Suchánek 49-14 spolu s Petrem Gajdůškem a Ladislavem Lechnerem.
V současné době se sice mužstvo pohybuje na sestupových místech, ale věříme, že po skončení
sezony bude slavit záchranu v soutěži.
Mužstvo E, které v sezoně 2016/2017 hrálo RP V. třídy, při 12 výhrách, 8 prohrách a 2 remizách
obsadilo 6. místo v soutěži. Toto mužstvo hrálo ve složení Marek Janoušek 26-28, Petr Kodrla 1843, Zdeněk Kuchař 59-11, Miroslav Gottwald 42-28, Jiří Stupňánek 11-20 a Radim Pokorák 6-27.
Díky reorganizaci soutěže i toto mužstvo hraje ve IV. třídě a zatím se jim moc nedaří a jsou
poslední. Je to ovšem mladé a perspektivní mužstvo, a tak věříme, že nabyté zkušenosti prodají v
následujících letech.

Obec Ořechov
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nesmíme zapomenout na naše žáky. V sezóně 2016/217 jsme měli v soutěži dvě družstva, což nám
mohli závidět i oddíly s daleko větší tradicí. Po dvou družstvech v soutěži už měli jen Bílovice,
Hluk a Dolní Němčí. Oddíly byly rozděleny do 3 skupin a naše mužstvo A vyhrálo skupinu II, a
proto pro sezonu 2017/2018 postoupilo do nejvyšší kategorie okresu. O tento úspěch se přičinili
Adam Suchánek, Ladislav Lechner, Petr Gajdůšek, Magdalena Nevařilová a Milan Machynka. Další
mužstvo B hrálo v soutěži III. ligy OP a skončilo na 3. místě. Hrálo ve složení Petr Gajdůšek,
Martin Stodůlka, Milan Machynka, Magdalena Nevařilová a Lukáš Chmelař.
Pro sezonu 2017/2018 jsme utvořili jen jedno žákovské mužstvo, protože tři nejlepší hráči již
nesplňují požadavky pro žákovskou kategorii. V současné době hraje mužstvo 1. okresní ligu a
bojuje o udržení mezi elitou. Mužstvo je hodně mladé a většinou nastupuje ve složení Magdalena
Nevařilová, Michal Schestauber a bratři Lukáš a Roman Chmelařovi. Věřím, že se k nim přidají i
další, aby byla větší konkurence.
Naši žáci se také účastnili dvou krajských bodovacích turnajů, kde v konkurenci dalších sto hráčů
dosáhli pěkných výsledků. Nejvíce se dařilo Magdaléně Nevařilové, která je v současné době na
velmi hezkém pátém místě krajského žebříčku mezi žákyněmi ve své věkové kategorii. Doufám, že
tyto bodovací turnaje budeme absolvovat s žáky co nejčastěji, což bude také záviset na chuti
samotných žáků, jejich rodičů a v neposlední řadě i na financích.
Náš oddíl se také na pozvání účastnil několika turnajů v Kunovicích, v Nivnici a v Hodoníně.
Každoročně pořádané tradiční Vánoční turnaje se uskutečnily také na konci roku 2016, a to s
následujícími výsledky.
Mužský turnaj: 1. Libor Oharek. 2. Tomáš Durčák, 3. Zbyněk Laga.
Mladší žáci: 1. Lukáš Chmelař, 2. Magdalena Nevařilová, 3. Tomáš Pavlíček.
Starší žáci: 1. Adam Suchánek, 2. Marek Janoušek, 3. Jiří Stupňánek.
Turnaj neregistrovaných hráčů: 1. Hrobař, 2. Hlaváček, 3. Rubal.

I letos se můžete zúčastnit
Vánočních turnajů: 25. 12. se koná
turnaj registrovaných hráčů, 27. 12.
turnaj žákovský a 29. 12. turnaj pro
všechny příchozí.
Na závěr bych chtěl za obětavou
práci pro klub poděkovat Teodoru
Schottlovi, který na trénincích,
zápasech i turnajích tráví s žáky
nemalou porci času a také pro mne
připravil podklady pro tento souhrn.
Všem spoluobčanům jménem mým i
jménem ostatních spoluhráčů přeji
klidné Vánoce a šťastný nový rok
2018.
Radomír Korvas
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Motosport
Velký úspěch zaznamenal v letošním roce i Bedřich Špendlík ml., který jezdí již
třetím rokem motocyklové závody country cross (tzv. enduro) za Enduro Team
Slovácko. Na Mistrovství České republiky, které zahrnovalo 7 závodů (v
Ostravě, Liberci, Úpici, Šternberku, Rudníku, Šiklově Mlýně a Dobřanech),
obsadil v celkovém pořadí 3. místo v jednotlivcích a 2. místo ve družstvech.
Zajímavostí je, že každého závodu se účastnilo přibližně 230 jezdců!
Gratulujeme!

Místní knihovna
V polovině tohoto roku jsem po třech letech opět převzala „knihovnické
žezlo“ v ořechovské knihovně. Nebudu skrývat, že jsem se na hodiny
strávené v knihovně těšila. Chci touto cestou moc poděkovat paní Jiřině
Sýkorové, která se o ni po dobu mé studijní přestávky svědomitě starala a
s láskou se jí věnovala. Od září přešla i naše knihovna na elektronický
výpůjční systém, což mimo jiné znamená, že všechny knihy můžete najít v online katalogu
knihovny včetně podrobnějších informací o nich. Do katalogu se lze dostat přes katalog okresní
knihovny
(www.knihovnabbb.cz)
nebo
přes
internetové
stránky
naší
knihovny
(www.orechov.knihovna.cz).
Již druhým rokem v knihovně funguje
Čtenářský klub, v němž se setkávám s dětmi ve
věku 6 – 11 let. Společně čteme zajímavé
knížky, besedujeme o nich, hrajeme hry,
navštívili jsme knihovnu v Uherském Hradišti,
tiskárnu ve Starém Městě, knihvazačství a
dokonce jsme besedovali se spisovatelem Jiřím
Jilíkem. Zajímavé bylo také povídání našich
maminek a babiček o oblíbených knihách z
jejich dětství i halloweenská návštěva
čarodějnice v knihovně.
Obec Ořechov
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naše knihovna je pěkné místo, které mi do duše vnáší klid a pohodu. Byla bych moc ráda, kdybych
se o ten pocit mohla rozdělit i s vámi. Kdybyste si zde vybrali pěknou knížku, popovídali si. Děti
zde najdou spoustu hraček, omalovánky, knihy i časopisy, hry a máme zde i počítače s internetovým
připojením. Můžete zde i jen tak posedět a domů si odnést dobrou náladu.
Naše knihovna jako jedna z mála poskytuje svoje služby zdarma. Najdete ji v 1. patře budovy
obecního úřadu vždy v úterý od 15. 30 do 17. 30 hodin. Těším se na vaši návštěvu a přeji vám
krásné Vánoce!
Mgr. Blanka Martináková

Historická společnost Starý Velehrad
obnovuje vydávání sborníku
Historická společnost Starý Velehrad (HSSV) by Vás ráda
informovala, že plánuje navázat na někdejší vydávání Sborníku
velehradského, který ve své první řadě vycházel v posledních dvou
desetiletích 19. století, poté ve 30. a 40. letech minulého století a ve
své třetí řadě pak na samém konci 20. století.
HSSV začíná připravovat roční vlastivědný almanach s pracovním názvem Krajem Veligradu. Na
rozdíl od posledního zaměření sborníku, jenž se zabýval převážně cyrilometodějskými,
velkomoravskými a archeologickými tématy, mají členové realizačního týmu v úmyslu rozšířit
obsah o vlastivědná a místopisná témata, recenze vydávaných regionálních publikací, pozvánky do
zajímavých míst, místních muzeí a expozic na Uherskohradišťsku, v chřibském regionu a v blízkém
okolí a tím v určitém ohledu navázat na oblíbené a dodnes vyhledávané regionální sborníky
vydávané za první republiky a v několika málo letech po II. světové válce.
Členové realizačního týmu si současně uvědomují, že obnova vydávání takového sborníku, byť v
omezeném množství kusů, je závislá na počtu předplatitelů. V této souvislosti chceme oslovit
všechny zájemce o budoucí regionální revui, aby kontaktovali níže uvedené členy HSSV, od nichž
obdrží další bližší informace k objednání a vydávání chystaného sborníku, či přímo na internetových
stránkách HSSV vyplnili a odeslali objednávkový formulář. Zároveň budeme rádi za případné
náměty, které by mohly být ve sborníku využity, a za kontakty na místní vlastivědné pracovníky
ochotné a schopné ve sborníku publikovat.

Bořek Žižlavský, předseda HSSV
Milan Železník, tajemník HSSV
PaedDr. Jiří Jilík, člen HSSV
http://velehrad.webnode.cz
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Historické hraniční kameny
na ořechovské katastrální hranici
Není již v krajině mnoho starých strážců hranice v podobě hraničních kamenů z dob starých panství.
Ořechovští mohou být právem hrdi, že se několik těchto vzácných drobných památek dochovalo na
jižní hranici ořechovského katastru, kde rovnou tři z nich můžeme zařadit do skupiny nejstarších
v našem kraji.
Nebylo proto divu, že dva z těchto kamenů na ořechovko-domanínské hranici, které vynikají
letopočtem a pěkně dochovaným znakem církevních pozemků v podobě biskupské berly, jsme
v rámci našeho kyjovského spolku Po hranici zařadily mezi více než 30 dalších hraničních kamenů
a tři smírčí kříže v oblasti Chřibů, které v půli srpna prošly tzv. 3D skenováním. Vznikl tak jejich
digitální otisk bez nutnosti náročné manipulace s nimi. Výstupem jsou data pro jejich interaktivní
prohlížení v počítači, možnost tisku na 3D tiskárnách ve volitelném měřítku a v neposlední řadě i
předpoklad zachovaní jejich současného stavu v případě jejich případného poškození nebo odcizení.
Hraniční kameny nalezneme na dnešních katastrálních hranicích, které vycházejí ze stovky let
starých hranic. Na ořechovsko-domanínské hranici, pokud budeme pozorní, nalezneme první
hraniční kámen asi 75 m od Ořechovského potoka směrem k Domanské skále (lomu). Kámen
pochází z roku 1686, strana přivrácená k Domanínu nese zmíněný letopočet 1686 a znak církevních
pozemků v podobě biskupské berly, které v horní části kamene chybí zakončení z důvodu letitého
zvětrávání a zřejmě i kvůli lidskému přičinění. Strana přivrácená k Ořechovu nese písmena HO,
iniciály herrschaft (panství) Ořechov. Rozměry nadzemní části kamene jsou v současnosti asi
47 cm na výšku, 48 cm na šířku a 24 cm na hloubku (obr. č. 1).

Obr. č. 1, kámen z roku 1686

Obr. č. 2, kámen z roku 1680

Pokud se budeme nadále přesně držet hraniční linie kolem Domanské skály a dále, dojdeme přes asi
8 záhybů katastrální hranice a tři strže ve zdejší spraši po 700 m k dalšímu hraničnímu kameni.
Nápovědou nám v těchto místech budou pozůstatky starého posedu a kaluž, ve které se po většinu
roku drží voda. Tento kámen je po svém povrchu značně zvětralý, a tak jen indikační skici
Stabilního katastru z roku 1827 a popisy hranic z mapování katastru (viz níže) nám prozradí, že
kámen nesl letopočet 1680 a opět biskupskou berlu s písmenem W (Velehrad) na straně přivrácené
k Domanínu a na ořechovské MO = Malý Ořechov – tak se dříve ořechovské panství nazývalo.
Dalších asi 315 m přes 3 záhyby hranice nás dělí od dalšího kamene stejné série (obr. č. 2), na
kterém je na rozdíl od předchozího krásně viditelný letopočet 1680, biskupská berla – jedna z těch
nejpěknějších, jaké můžeme vidět u kamenů pocházejících z období velehradského panství, písmeno
W (Velehrad) a na ořechovské straně výše popsané MO (Malý Ořechov). U letopočtu je patrný
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50 cm na výšku, 43 na šířku a 28 cm na hloubku. Rozměry nadzemní části se však mohou měnit,
protože se kameny vlivem zdejšího sprašovitého podloží a hlubokých strží postupně zabořují více
do země. Pro účely skenování byl kámen po všech stranách obnažen, aby byly více vidět jeho
znaky. Tyto dva popisované kameny z roku 1680 patří k těm nejstarším dochovaným z období
velehradského panství a celkově z oblasti Chřibů a kraje. Dosud zdokumentované starší kameny
bychom nalezli jen dva, a to kámen z roku 1677, rovněž s církevní velehradskou berlou na hranici
Boršice-Stříbrnice a letos v srpnu mnou nalezený kámen z roku 1634 na boršicko-buchlovické
hranici, který se stal nejstarším doloženým kamenem ve Zlínském kraji. Nese také církevní
velehradskou berlu a mimo to pochází ještě z konce vlády rodu Zástřizlů na Buchlově.
V pořadí čtvrtý popisovaný kámen se nachází v zarostlém remízu staré úvozové cesty na trojmezí
katastru Ořechov-Domanín-Moravský Písek. Tento trojhranný kámen z roku 1718 nese kromě
letopočtu písmeno C (Conventus), uprostřed berlu a opět písmeno W jako Velehrad (obr. č. 3).
Kámen je zajímavý tím, že souvisí s prodejem Ořechova velehradskému panství (klášteru) v roce
1717, kdy ho prodal předchozí držitel hrabě Magni. Tím se Ořechov dostal opět pod velehradský
klášter jako u prvních zmínek z 13. století a s přestávkami v pozdějších stoletích, kdy celý nebo
části Ořechova měnily majitele, což vždy nebylo Ořechovu ku prospěchu, protože to neslo sebou
celou řadu sporů o hranice, z nichž pocházejí např. i popisované hraniční kameny. Ořechov už nebyl
samostatným panstvím. Kámen tedy stál na hranici tří obcí, které všechny patřily pod velehradskou
správu.

Obr. č. 3, kámen z roku 1718
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trojmezí Ořechov-Moravský Písek-Polešovice. Kámen ze všech tří stran nese znaky velehradského
panství, protože jako u předchozího všechny obce i Polešovice patřily pod velehradský klášter.
Letopočet 1719 dává opět tušit, že souvisí s revizí hranice, která proběhla při výše popsaném prodeji
Ořechova v roce 1717.

Obr. č. 4, kámen z roku 1719
Historické prameny k dokumentaci hraničních kamenů a pozadí jejich vzniku
Dodnes se zachovaly četné historické dokumenty pod správou Moravského zemského archivu
v Brně. Jsou to listiny o prodeji či revizi hranic z 18. století ve fondu cisterciáků ve velehradském
klášteře nebo ve fondu buchlovského panství, pod které pro změnu patřily sousední obce Vážany a
Újezdec.
Pokud nepůjdeme po pozadí vzniku kamenů, ale přímo po informacích o jejich přesném usazení, tak
nejlepším zdrojem jsou operáty Stabilního katastru.
Stabilní katastr, od jehož vyhlášení uběhlo letos 200 let, byl nejrozsáhlejším mapováním s
doprovodnou evidencí. Jedná se o světově unikátní dílo, které dosud nebylo v mnohém překonáno, a
k zajímavostem patří i to, že minimálně ze 70 % vycházíme ještě dnes ze zaměření provedených v 1.
třetině 19. století, protože už tenkrát bylo poprvé celoplošně použito přesné trigonometrické měření.
Je smutnou skutečností, že na rozdíl od rakouské strany, kde v rámci monarchie nebylo tak
podrobné mapování jako v Čechách a na Moravě, neproběhly v Česku žádné oslavy, výstavy pro
veřejnost či připomenutí v celostátním tisku.
Zaměření ořechovského katastru probíhalo v roce 1827 a z rozpracované originální mapy jako všude
jinde byly odvozeny tzv. indikační skici, které mají bohatší popisnou stránku než originální mapa,
kde nalezneme jména držitelů parcel nebo i popisky u většiny hraničních kamenů při katastrálním
obvodu. Tyto indikační skici Ořechova si můžete prohlédnout na stránkách Moravského zemského
archivu www.mza.cz.
Obec Ořechov
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přesných a detailních katastrálních map. Uváděly se v nich např. přesné vzdálenosti mezi hraničními
kameny a popis jejich znaků. Byl to tzv. prozatímní a po měření tzv. definitivní popis. Prozatímní
popis probíhal před měřením, aby se jasně určily a sepsaly hranice. Probíhal většinou předchozí rok,
což byl v případě Ořechova rok 1826. Pro Ořechov se bohužel nepodařilo v jinak pečlivé evidenci
dohledat prozatímní popis hranic, který se zřejmě nedochoval, i když byl ve své době vyhotoven
v několika kopií. V tomto popisu bychom nalezli jména zástupců obce při obchůzce hranic, jména
zástupců sousedních obcí a v neposlední řadě i jména zástupců vrchnostenských úředníků a
geometrů. Definitivní popis hranic z roku 1828, kde už byl zgeneralizovaný popis pro souhlasnost
s mapou, se pro Ořechov zachoval. Tento popis uvádí vzdálenosti v tehdy používané jednotce
vídeňského sáhu (1 sáh = 1,8964 m). Můžeme si uvést citaci překladu závěrečného schválení
se jménem geometra a hejtmana (psáno německy historickým lomeným písmem kurent):
Vyškov 5. dubna 1828
Johan Bahr, geometr
Bylo shledáno, že tento popis hranice souhlasí s mapou.
Katzenberg (Hejtman)
Pozn: Zajímavostí je uvedené místo zápisu 5. dubna 1828 Vyškov. Ořechov jako jihozápadní část
velkostatku Velehrad už spadal pod obvodní církevní úřad ve Vyškově na rozdíl od dalších obcí
velehradského velkostatku, které spravoval úřad v Kroměříži.
Z dokumentů Stabilního katastru vyplývá, že po obvodu ořechovského katastru bylo na sedm
desítek hraničních kamenů různého stáří. Kromě jmenovaných dochovaných kamenů na jižní hranici
z let 1680, 1686, 1718 a 1719 to byly ještě další kameny z let 1686, ale ty byly na hranici se
sousedním buchlovským panstvím, z let 1710, 1798 a poslední z roku 1826, což byly asi dva
kameny z doby výše zmíněného prozatímního popisu hranic před podrobným mapováním v roce
1827. Tyto kameny už nedosahovaly takové velikosti a kamenické propracovanosti v erbové a
znakové části jako starší kameny.
Kameny z roku 1686 u hranic Újezdce a Vážan z buchlovského panství nesly iniciály buchlovského
majitele HZZB (Hanuš Zikmund z Petřvaldu).
Kameny z roku 1710 nesly iniciály dalšího majitele z rodu Petřvaldů a to IGZP (Iohann Gerhard
z Peterswaldu – Jan Dětřich z Petřvaldu).
Kameny z roku 1798 byly zřejmě jen v několika kusech coby na prstech jedné ruky spočítal a nesly
jen iniciály panství HB (herrschaft Buchlov) a HW (herrschaft Velehrad). Byly umístěny na hranici
se Syrovínem.
Pro doplnění ořechovské historie by bylo jistě podnětné iniciovat výpravu za hledáním dosud
skrytých kamenů, které se mohly dochovat. Připomeňme, že v oblasti Ořechova jsou sprašové země,
kde kameny při neobnovování mohou stále zapadat hlouběji do země. Tento osud zřejmě postihl
mnohé kameny v popisované jižní části při hranici s Domanínem, kde se v trati zvané Kopce
nacházejí sesuvné svahy a stále se rozšiřující strže, které jsou patrné i na mapách Stabilního katastru
z roku 1827, kde je v těch místech půda označena písmeny oed., což znamená pustina či v případě
výskytu v polních tratích úhor. V tomto místě nebyly jen dva popsané kameny z roku 1680 a jeden
z roku 1686, ale dle map a popisů hranic asi 24 těchto kamenů včetně těch třech dosud stojících a
viditelných.
Mapy Stabilního katastru a další doprovodné operáty jako zmiňované popisy hranic nebo také
vceňovací operáty či parcelní knihy jsou vhodným námětem pro pokračování v dalším vydaní, kde
bychom se mohli věnovat krajinným změnám za posledních 190 let.
Tomáš Pjevič, Uherské Hradiště
Obec Ořechov
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Společenská rubrika

Narození v roce 2017 (k 30. 11. 2017)

14. 1.

Adam Šmíd

26. 4.

Sofia Partyšová

9. 4.

Jakub Macalík

10. 9.

Eliška Machynková

3. 4.

Lenka Mezírková

11. 9.

Oliver Kaštovský

11. 5.

Aneta Jakšíková

Úmrtí v roce 2017

13. 2.

Marie Pokoráková

16. 3.

Zdenka Otrusinová

5. 5.

Jan Hlaváček

7. 7.

Štěpánka Suchánková

11. 9.

Josef Plevák

21. 9.

Veronika Váňová

14. 10.

Marie Šťastná

Obec Ořechov
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Přehled akcí pro rok 2018
leden

12.-13.1
20.1.
27.1.

Volba prezidenta ČR
Termální lázně, Maďarsko
Pouť k Donu Boscovi

Obecní úřad Ořechov
Motorkáři z Ořechova
Společenství věřících

únor

10.2.
11.2.
17.2.

Fašankový průvod
Dětský karneval
Maškarní ples

Folklorní spolek Ořechov
Sdružení rodičů
Motorkáři z Ořechova

březen

25.3.

Velikonoční jarmark

Obecní úřad Ořechov,
majitelé zámku Ořechov

duben

21.4.
28.4.

Den Země
Stavění máje

Motorkáři z Ořechova
Motorkáři z Ořechova

květen

13.5.
27.5.

Den matek
Pouť k Panně Marii Pomocnici
křesťanů

ZŠ a MŠ Ořechov
Společenství věřících

červen

2.6.
9.6.
26.6

Den dětí, Kácení máje
Výročí folklorního souboru
Školní zahradní slavnost,
pasování školáků

Motorkáři z Ořechova
Folklorní spolek Ořechov
ZŠ a MŠ Ořechov

červenec 14.7.
15.-18.7.
srpen

Olevanec cup, závody fechtlů
Mini vodák

Motorkáři z Ořechova
Motorkáři z Ořechova

září

Folklorní spolek Ořechov
Společenství věřících
Uherské Hradiště

29.-30.9.

Taneční škola s Chasou
Pouť k Andělům strážným
Slovácké slavnosti vína a
otevřených památek
Slovácké hody s právem

říjen

5.10.
6.10.
13.10.

Degustace ořechovky
Drakyjáda
Košt ořechovky

Motorkáři z Ořechova
Motorkáři z Ořechova
Motorkáři z Ořechova

listopad

3.11.
16.-18.
24.11.

Setkání důchodců
Husí hody
Dozvuky hodů

Obecní úřad Ořechov
Restaurace U Terky
TJ Sokol Ořechov

prosinec

2.12
26.12.

Adventní zvonkování
Vánoční košt vína

ZŠ a MŠ, místní spolky
vinaři z Ořechova

1.9.
2.9.
8.-9.9.

Obec Ořechov
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INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Výtah z usnesení č. 1/17 z 13. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov konaného
dne 20. 2. 2017
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 13. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. a 3. návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
4. úpravy rozpočtu č. 1/2017
5. střednědobý výhled rozpočtu obce pro r. 2020 a r. 2021
6. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO-014330041117/001 na stavbu „Osvětimany,
rozšíření NN, Machálek“ se spol. E.ON Distribuce a.s.
7. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. OT-014330037722/001 na stavbu „Ořechov,
náves, kabely NN obnova“ se společností E.ON Distribuce a.s.
8 Plán společných zařízení zpracovaný společností GEOREAL spol. s r.o. v rámci řízení o
Komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Ořechov u Uherského Hradiště
9. záměr obce na nabytí 4/5 nemovitosti pozemku parc. č. 3462 (PK) a uzavření kupní smlouvy na
nabytí 4/5 tohoto pozemku za cenu 100,- Kč/m2
10. záměr obce na převod nemovitostí pozemků parc. č. 2675/11, parc. č. st. 272, 293, 320, 321,
330, 331, 332 a 333 a uzavření kupní smlouvy se spol. ZEAS Polešovice a.s. Polešovice 308, na
převod těchto pozemků za celkovou kupní cenu ve výši 2.455.090,- Kč
11 uzavření dodatku ke kupní smlouvě ze dne 7. 11. 2014
12. název příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola Ořechov, okres Uherské
Hradiště, příspěvková organizace“
13. uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl s OSA – Ochranný svaz
autorský pro práva k dílům hudebním, z. s. Praha
14. odpisový plán na r. 2017
neschvaluje
1. nabídku Aricibiskupství olomouckého na směnu pozemků parc. č. 99/1, 99/3, 99/4, 99/16, 99/20,
3540/39, 3555/2, 3540/47, 2633/1, 2633/25, 2633/27 a 2633/41 o celkové výměře 5917 m2 za část
pozemku parc. č. 3237 (ZE) o výměře 102.767 m2
2. poskytnutí finančního příspěvku na provoz sociálních služeb Centra pro zdravotně postižené
Zlínského kraje, o.p.s. ve Zlíně
3. poskytnutí sponzorského daru z rozpočtu obce Sociálním službám Uherské Hradiště, Domov pro
seniory Nezdenice
4. poskytnutí finančního příspěvku na činnosti základní organizace Český svaz včelařů, z. s.
Polešovice
pověřuje
1. starostku obce k uzavření kupní smlouvy o odkoupení pozemku p. č. 70/55 o výměře 844 m2
bere na vědomí
1. úpravy rozpočtu č. 10/2016 a č. 11/2016, které provedla starostka obce
souhlasí
1. s upravením položek schváleného rozpočtu podle novelizované vyhlášky
Obec Ořechov
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dne 24. 4. 2017
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 14. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. a 3. návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
4. závěrečný účet obce Ořechov za r. 2016 s výrokem: bez výhrad
5. účetní závěrku obce Ořechov k rozvahovému dni 31. 12. 2016 a hospodářský výsledek ve výši
878.459,97 Kč
6. účetní závěrku příspěvkové organizace obce Základní školy a mateřské školy Ořechov, okres
Uherské Hradiště, příspěvková organizace, k rozvahovému dni 31. 12. 2016 a nulový hospodářský
výsledek
7. úpravy rozpočtu č. 4/2017
8. uzavření smlouvy o dílo se spol. Správa a údržba silnic Slovácka s.r.o. Uherské Hradiště na
stavbu „Oprava komunikace v ul. Křenová“
9. uzavření smlouvy o dílo se spol. SWIETELSKY stavební s.r.o. Brno na stavbu „Zpevněné plochy
cesta ke hřbitovu“
10. objednávku pro Správu a údržbu silnic Slovácka s.r.o. Uherské Hradiště na stavbu „Oprava
komunikace v ul. Podsklepí“
11. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek
12. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o místním poplatku ze psů
13. nominaci tradičních hodů s právem v obci Ořechov k zápisu na Seznam nemateriálních statků
tradiční lidové kultury Zlínského kraje
14. investiční akci „Rekonstrukce chodníku kolem prodejny smíšeného zboží a výstavbu nového
chodníku v ul. Průmyslová
15. nájemní smlouvu s Povodím Moravy s. p. Brno, jejímž účelem je provedení stavby „Revitalizace
vodní nádrže v obci Ořechov“
16. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o nočním klidu
neschvaluje
1. poskytnutí finanční podpory pro Linku bezpečí z. s.
1. pověřuje
starostku obce zajištěním projektové dokumentace, stavebního povolení a podáním žádosti o dotaci
na akci „Rekonstrukce chodníku kolem prodejny smíšeného zboží a výstavbu nového chodníku v ul.
Průmyslová“
bere na vědomí
1. úpravy rozpočtu č. 2/2017 a č. 3/2017, které provedla starostka obce
2. upravení OdPa 2221 dopravní obslužnost schváleného rozpočtu podle novelizované vyhlášky na
OdPa 2292

Obec Ořechov
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dne 19. 6. 2017
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 15. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. a 3. návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
4. uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městysem Polešovice o zapisování údajů do RUIAN
5. uzavření smlouvy č. 1030032516/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu
„Ořechov, Moric, kab. smyčka NN“ s E.ON Distibuce České Budějovice a.s.
6. výjimku z počtu žáků základní školy pro školní rok 2017/2018
7. výjimku z počtu dětí mateřské školy pro školní rok 2017/2018
8. záměr obce na převod nemovitosti p. č. 70/55 a uzavření kupní smlouvy převod tohoto pozemku
za cenu 250,- Kč/m2
9. záměr obce na nabytí 1/15 nemovitosti pozemku parc. č. 3462/1 a uzavření kupní smlouvy a
nabytí 1/15 tohoto pozemku za cenu 100,- Kč/m2
10. záměr obce na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 70/81 a uzavření budoucí darovací smlouvy
neschvaluje
1. poskytnutí finanční podpory Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Klub Radost z. s.
Prostějov
2. poskytnutí finanční podpory zdrav. ústavu Pahop Uherské Hradiště
3. poskytnutí finanční podpory Oblastní charitě Uherské Hradiště
4. poskytnutí finanční podpory Diakonii, středisko Cesta Uherské Hradiště
bere na vědomí
1. úpravy rozpočtu č. 5/2017, které provedla starostka obce
Výtah z usnesení č. 4/17 z 16. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov konaného
dne 18. 9. 2017
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 16. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. a 3. návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
4. výsledek výběrového řízení na zakázku „Nákup kontejnerů a nádob na odpad“
5. uzavření kupní smlouvy se spol. Komunální technika s.r.o. Brandýs nad Labem na zakázku
„Nákup kontejnerů a nádob na odpad“
6. výsledek výběrového řízení na zakázku „Kontejnerová stání v Ořechově“
7. uzavření smlouvy o dílo se spol. Inženýrské stavby Hodonín s.r.o. na zakázku „Kontejnerová
stání v Ořechově“
8. výsledek výběrového řízení na zakázku „Projektová dokumentace na rozšíření kapacity mateřské
školy“
9. uzavření smlouvy o dílo se společností Mikulík s.r.o. Uherské Hradiště na zakázku „Projektová
dokumentace na rozšíření kapacity mateřské školy“
10. uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 10N09/60 se Státním pozemkovým úřadem Praha
Obec Ořechov
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12. záměr obce na bezúplatné nabytí částí singulárních pozemků a uzavření darovacích smluv
s majiteli pozemků
13. úpravy rozpočtu č. 7/2017
souhlasí
1. Zastupitelstvo obce Ořechov souhlasí se zapojením do projektu IMAP1 a MAP2, realizovanými
městem Uherské Hradiště na území ORP Uherské Hradiště a souhlasí se svou finanční účastí na
spolufinancování 5% spolupodílu na těchto projektech s tím, že konkrétní výše spolupodílu
připadajícího na obec Ořechov bude propočtena v poměrné výši dle počtu žáků a dětí Základní
školy mateřské školy Ořechov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace.
neschvaluje
1. odkoupení kanalizačních stok A, G a H od Slováckých vodáren a kanalizací a.s. Uherské Hradiště
za cenu 164.000,- Kč.
2. poskytnutí finančního příspěvku Hospici na Sv. Kopečku Olomouc.
bere na vědomí
1. úpravy rozpočtu č. 6/2017, které provedla starostka obce
Výtah z usnesení č. 5/17 ze 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov konaného
dne 27. 11. 2017
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 17. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. a 3. návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
4. úpravy rozpočtu č. 9/2017
5. navýšení návrhu rozpočtu na straně příjmu i výdajů OdPa 2321 kanalizace o 63.000,- Kč
6. přebytkový rozpočet obce Ořechov na r. 2018 podle závazných ukazatelů (odvětvové paragrafy).
Přebytkem bude splácen úvěr u Komerční banky.
7. rozpočet sociálního fondu obce Ořechov na r. 2018.
8. vyrovnaný rozpočet Základní školy a mateřské školy Ořechov, přísp. organizace na r. 2018.
9. střednědobý výhled hospodaření Základní školy a mateřské školy, přísp. organizace na r. 2019 a
2020.
8. plán investičních akcí na r. 2018.
9. uzavření veřejnoprávních smluv
- se SDH Ořechov, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši 10.000,- Kč
- s Folklórním spolkem Ořechov, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši
30.000,- Kč
- s Mysliveckým spolkem Ořechov, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši
15.000,- Kč
- s TJ Sokol Ořechov, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši 150.000,- Kč
- s Motorkáři z Ořechova, z. s. Žebrák o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši
25.000,- Kč.
10. uzavření darovací smlouvy s Římskokatolickou farností Polešovice na poskytnutí daru ve výši
10.000,- Kč.
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dokumentační komise a v návaznosti na zpracovaný návrh nového uspořádání pozemků v rámci
řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Ořechov u Uherského Hradiště.
12. návrh nového uspořádání pozemků pro Obec Ořechov v rámci řízení o komplexních
pozemkových úpravách v katastrálním území Ořechov u Uherského Hradiště.
13. poplatek za pronájem hrobového místa na r. 2018 ve výši 100,- Kč/rok.
14. cenu stočného na r. 2018 ve výši 300,-Kč/osoba/rok.
13. provedení řádné inventarizace podle plánu inventur na r. 2017.
15. pronájem části pozemku p. č. ZE 3506/4, nacházejícího se v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště, který
je zapsán na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské
Hradiště, řady č. 9, 15 a 16, o šířce 3 x 6 m v části obce Zelničky, za cenu 300,- Kč/rok.
15. pronájem části pozemku p. č. ZE 3506/4, nacházejícího se v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště, který
je zapsán na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské
Hradiště, řada č. 12, o šířce 6 m v části obce Zelničky, za cenu 100,- Kč/rok.
16. pronájem části pozemku p. č. ZE 3506/4, nacházejícího se v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště, který
je zapsán na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské
Hradiště, řady č. 13 a 14, o šířce 2 x 6 m v části obce Zelničky, za cenu 200,- Kč/rok.
17. prodej části pozemku p. č. 70/30 o výměře 125 m2, nacházejícího se v k. ú. Ořechov u Uh.
Hradiště, který je zapsán na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště
Uherské Hradiště, za cenu 300,- Kč/m2 .
18. záměr obce na bezúplatné nabytí částí singulárních pozemků v katastrálním území Ořechov u
Uherského Hradiště.
19. uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě ze dne 7. 11. 2014.
ukládá
1. starostce obce vypracovat návrh smlouvy podle bodu 17. tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem
obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této
smlouvy do katastru nemovitostí
2. starostce obce vypracovat návrh smlouvy podle bodu 18. tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem
obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této
smlouvy do katastru nemovitostí.
stanovuje
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 v aktuálním znění p. Jarmilu Jilgovou,
určeným zastupitelem pro územní plánování.
pověřuje
1. starostku obce podáním žádostí o dotace dle plánu investičních akcí na r. 2018
2. starostku a místostarostu obce provádět rozpočtová opatření v souvislosti s dotacemi přijatými v r.
2018 maximálně do výše přijaté dotace.
3. starostku a místostarostu obce provádět rozpočtová opatření za r. 2017, která vyplynou
z daňových příjmů.
4. starostku a místostarostu obce provádět v r. 2018 rozpočtová opatření při zachování přebytku
nebo schodku hospodaření maximálně ve výši 50.000,- u závazného ukazatele.
bere na vědomí
úpravy rozpočtu č. 8/2017, které provedla starostka obce.
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1. návrh J. Luňáka na navýšení dotace pro TJ Sokol Ořechov, z. s. OdPa 3419 o 20.000,- Kč a
navýšení pol. 1111 – Daň z příjmu fyzických osob placená plátci o 20.000,- Kč
2. poskytnutí daru spolku BabyBox pro odložené děti - STATIM, Praha 10

Informace obecního úřadu
Informace o úhradě poplatků a odvozu komunálního odpadu v r. 2018:
Poplatky na rok 2018 se budou vybírat od pondělí 15. ledna do pátku 19. ledna 2018.

Poplatky v roce 2018
- 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

300,- Kč
100,- Kč
450,- Kč
1 000,- Kč

Pouze poplatky za svoz komunálního odpadu lze uhradit
ve dvou pololetních splátkách, tj. na osobu 225,- Kč.
Poplatky se mohou uhradit na účet obce 10225721/0100, který je vedený u Komerční banky a.s.
variabilní symbol pro poplatek za komunální odpad je 1340+číslo domu
variabilní symbol pro poplatek za stočné je 2321+číslo domu
variabilní symbol pro poplatek za psa je 1341+číslo domu
variabilní symbol pro poplatek za nájem hrobového místa je 3632+číslo hrobu

Pytlový svoz plastových odpadů bude v roce 2018 nahrazen pravidelným svozem žlutých
nádob na plastový odpad, které si mohou občané vyzvednout na obecním úřadě. Tyto nádoby
jsme získali v rámci projektu na zefektivnění separace odpadů „Nákup kontejnerů a nádob na
odpad“.
Svoz žlutých popelnic bude probíhat v následujících termínech (každá čtvrtá středa počínaje
17. lednem):

17.1., 14.2., 14.3., 11.4., 9.5., 6.6., 4.7., 1.8., 29.8., 26.9., 24.10., 21.11., 19.12.

Tyto termíny jsou také uvedeny ve stolním kalendáři pro rok 2018, který vydala
obec Ořechov.
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Co patří do žluté popelnice?
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Sběrný dvůr je otevřen každou sobotu od 9.00 – 11.00 hodin.
V případě potřeby je možné domluvit se na obecním úřadě se zaměstnanci obce i na jiném termínu.
Od 1. ledna 2017 je odkládání některých komodit zpoplatněno:
1 ks směsného odpadu (např. pohovka, koberec apod.) / 50,- Kč
1 ks pneumatiky / 10,- Kč
Ostatní odpad je i nadále odebírán zdarma.

SUŤ SE JIŽ NA SBĚROVÉM DVOŘE NESKLADUJE!!!
Informace České pošty
Česká pošta oznamuje občanům změnu telefonních čísel na tyto pobočky:
Polešovice – nové tel. číslo: 954 268 737
Boršice – nové tel. číslo: 954 268 709
Telefonní čísla na ostatní pobočky v regionu zůstávají stejná:
Nedakonice – 572 593 810
Medlovice – 572 594 720
Osvětimany – 572 594 101
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Fotogalerie – stavby a rekonstrukce
Opravená komunikace v ul. Křenová

Opravená komunikace ke hřbitovu

Zrestaurovaný „Vandíkův“ kříž

Nové sběrné místo za obecním úřadem
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Fotogalerie – Oddíl stolního tenisu
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Fotogalerie – TJ Sokol Ořechov

…………………………………………………………………………………………………………
Zpravodaj Obecního úřadu v Ořechově, náklad 300 ks.
Děkujeme všem za poskytnuté příspěvky.
Tiskne Tiskárna Brázda, www.tiskarnabrazda.cz.
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