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DÁVÁME SLOVO STAROSTCE A MÍSTOSTAROSTOVI

Milí čtenáři Louskáčku,
v době psaní úvodníku přicházejí stále nová protiepidemická opatření a nařízení, až mám obavy, zda dokážeme
adventní čas prožít tak, jak si to všichni představujeme. Každodenně sledujeme stoupající čísla o počtu
nakažených a vyhlížíme konec, který je v nedohlednu. Podívejme se na to, co nám v adventním čase zůstává.
Můžeme šířit dobrou náladu, úsměv, pospolitost, štědrost, obětavost, porozumění, laskavost, lásku, víru v Boha,
víru v dobro. Staré pořekadlo říká, že „To, co máme v hlavě, to nám nikdo nevezme“. Proto si naplňme hlavy
pozitivním myšlením a vším, co máme rádi, nebojme se snít a vysnít si i ta nejtajnější přání. Vždyť jsou Vánoce!
Ano, jsou Vánoce, nejkrásnější svátky v roce, s nimi se blíží i konec letopočtu a rok nový. V této době jsme
zvyklí poohlédnout se po událostech ve světě, v naší zemi, v naší obci i v jednotlivých rodinách. V Ořechově
si letos připomínáme 880. výročí od první písemné zmínky. Naše obec byla bezpochyby osídlena již mnohem dřív,
ale rokem 1141 vstupuje Ořechov oficiálně do dějin. (Pozn.: Původně byla listina datována do roku 1131, Jan
Bystřický však prokázal její vznik o deset let později. Bystřický, Jan: Datování Zdíkovy listiny. In: Mikulovská sympozia
78, Praha, 1979, s. 33-35.) Jednalo se o listinu sepsanou biskupem Jindřichem Zdíkem při dokončení kostela
sv. Václava v Olomouci a přenesení sídla biskupství olomouckého do nového kostela. V tomto soupisu majetku
příslušely proboštu spytihněvskému v Ořechově 2 lány.
Další velmi významnou událostí letošního roku je stavba čistírny odpadních vod s rekonstrukcí
a dobudováním kanalizace. Tato investice si vyžádá v Ořechově 75 mil. Kč a dalších 26 mil. Kč bude stát
zatrubnění části Ořechovského potoka. Jedná se bezpochyby o historicky nejnákladnější, nejrozsáhlejší
a nejsložitější stavbu v naší obci. Práce budou dokončeny v polovině roku 2022. Po přímém napojení domácností
na kanalizaci, poteče Ořechovským potokem jenom čistá voda. Těší mě, že se i my budeme tímto podílet
na čistějším životním prostředí.
Na závěr bych ráda Vám všem poděkovala za každodenní úklid kolem Vašich domů, za zkrášlování
předzahrádek, za aktivní přístup při péči o zeleň v obci. Jsme ještě jedna z mála obcí, kde občanům záleží
na prostředí, ve kterém žijeme. Dále Vám všem děkuji za rady, nápady, pomoc i povzbuzení. Jste mojí inspirací
a nábojem. Děkuji jednotlivým členům zastupitelstva. Jenom díky Vaší pomoci a spolupráci může Ořechov
vzkvétat. Děkuji rovněž svým dětem, že s nimi můžu prožívat radost z vnoučat. Poděkování patří i zaměstnancům
obce, za jejich spolehlivost a aktivní přístup. Je s nimi radost pracovat. A o tom život je.
Přeji Vám, abyste v novém roce prožívali samou radost, oplývali pevným zdravím a měli komu rozdávat lásku.
Jarmila Jilgová,
starostka

Moudrosti Jana Amose Komenského

• Všichni na jednom jevišti velkého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče.
• Život činný je opravdový život.
Zahálka je hrobem člověka zaživa.
Co máš udělat, do toho se dej s chutí.
Co sám můžeš udělat, to nečekej od jiných a bez příčiny neodkládej s ničím.
Když můžeš někomu pomoc, učiň to s největší radostí.
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DÁVÁME SLOVO STAROSTCE A MÍSTOSTAROSTOVI

Vážení spoluobčané,
již druhým rokem nás téměř na každém kroku doprovází strašák jménem Covid-19.
Nejrůznější restrikce a nařízení spojené s nepříznivou epidemiologickou situací omezují
zejména náš osobní a rodinný život, ale mají dopad také na veškeré kulturní, sportovní a
společenské dění v naší obci. Opět jsme tak bohužel museli zrušit většinu plánovaných akcí
pro rok 2021: Velikonoční jarmark, Den matek, Setkání důchodců nebo Adventní zvonkování.
Jedinými významnějšími akcemi, které se nám podařilo v letošním roce uspořádat, tak byly
například jen červnové vítání občánků, na kterém jsme při slavnostním obřadu „přivítali“ sedm dětí, nebo
Ořechovský letní tábor se čtyřmi tematickými celky Barevné léto, Na divokém západě, Hry bez hranic a Chytré
hlavičky, což o hlavních prázdninách zcela jistě ocenili zejména rodiče malých dětí. Rovněž jsme podpořili konání
tradičních Slováckých hodů s právem, které letos pořádala TJ Sokol Ořechov. Za stárky tentokrát byli Lukáš
Ketman s Hankou Píšťkovou a Jiří Stupňánek s Monikou Hrančíkovou. Nutnou podotknout, že oba mládenci
překvapili všechny účastníky oslav, když si pro své stárky přijeli na koních… A dozvuky hodů se již nekonaly.
Pokud jde o investice, stavby a rekonstrukce, tak zde byl uplynulý rok o poznání bohatší. Podařilo se nám
zrealizovat inženýrské sítě v lokalitě Za dvorem II (kanalizace, vodovod, kabel pro veřejné osvětlení
a komunikace), z důvodu zvýšení bezpečnosti jsem zrekonstruovali autobusové nástupiště včetně obratiště
v centru obce, opravili jsme komunikaci v Nové čtvrti (nový asfaltový povrch namísto panelů), dovybavili jsme
sběrový dvůr a knihovnu, ve finální fázi je také příprava nového územního plánu obce atd. Za procházku jistě
stojí i dva propojené rybníčky – mokřady u lesa Horka. Na všechny výše uvedené akce se nám podařilo získat
dotaci. Podrobnosti naleznete v přiložené tabulce.
Z vlastních zdrojů jsme pak opravili část fasády obecního úřadu, nechali jsme zmodernizovat veřejné
osvětlení v celé obci (dodavatelská firma nám umožnila rozložit financování do 60 splátek), vybavili jsme
komunitní centrum a instalovali jsme kovový prvek na ostrůvku u autobusového obratiště. Rovněž jsme spustili
nové internetové stránky a hned vedle autobusové zastávky již můžete využít k příjmu i odesílání nejrůznějších
balíčků červený box Zásilkovny.
A i v dalších letech bychom rádi pokračovali ve zvelebování naší krásné obce. Již máme schválenu dotaci
na komunikaci v lokalitě Hůrky, kde nainstalujeme i veřejné osvětlení s rozhlasem. Podali jsme žádosti o dotace
na nový vodojem nad obcí směrem na Vážany, který posílí stávající vodovod, na tzv. pumptarckovou dráhu
určenou zejména pro kola a koloběžky ve volnočasové zóně Floriánek, máme schválenu dotaci na projektovou
dokumentaci na zatravňovací průlehy v lokalitě Břesty a připravujeme podání žádosti o dotaci na chodníky pro
lokalitu Hůrky a pro ulici Průmyslová (od sochy sv. Floriána po dětské hřiště). Ve spolupráci s TJ Sokol Ořechov
čekáme na výsledky dvou dotací, které byly podány na přelomu léta a podzimu: revitalizace hřiště
a rekonstrukce kabin.
Postupně chceme také pokračovat v opravě místních komunikací a každý rok bychom rádi zrekonstruovali
jednu či dvě ulice, v závislosti na připravené projektové dokumentaci, získaných dotacích a finančních možností
obce. Mezi nejproblematičtější úseky, které by si zcela jistě zasloužily novou skladbu a povrch, patří ulice
Kopeček, Podsklepí, Višníky, Zahradní, Průmyslová, Brčkov, Prostřední, U Zámku či parkoviště u pálenice. Tento
výčet samozřejmě není konečný, pokud budete mít jakýkoliv jiný tip, bez váhání jej sdělte vedení obce.
V součinnosti s obcí Vážany (Dobrovolný svazek obcí Ořechov – Vážany) a s dodavatelskými firmami také
pokračují práce na rekonstrukci kanalizace a výstavbě čistírny odpadních vod (ČOV), které započaly v březnu
letošního roku a které by měly být dokončeny nejpozději do září roku 2022. Na tomto místě bych Vás chtěl
opětovně požádat o pochopení a maximální součinnost po celou dobu realizace akce, která si žádá řadu
omezení, která však v konečném důsledku přispěje ke zkvalitnění životních podmínek nás všech.
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DÁVÁME SLOVO STAROSTCE A MÍSTOSTAROSTOVI
Závěrem mi dovolte poděkovat Vám za práci, kterou každý z Vás pro obec vykonává, za pomoc při organizaci
kulturních, společenských i sportovních akcí v obci (byť jich i v letošním roce bylo méně) a za podporu, ať už
finanční, materiální či morální, při rozvoji obce.
Do roku 2022 Vám přeji hlavně pevné zdraví, optimismus, životní pohodu, pochopení pro chyby druhých
a ať Vám jsou rodina a přátelé vždy nablízku.
Jaroslav Březina,
místostarosta

Rekonstrukce kanalizace a výstavba ČOV

Mokřady u lesa Horka
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INVESTIČNÍ AKCE 2021-2026
Přehled realizovaných a plánovaných investičních akcí pro roky 2021-2026, kde jsou
mj. uvedeny i rozpočtové náklady, výše získané, či předpokládané dotace a finanční podíl obce
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INVESTIČNÍ AKCE 2021-2026
Přehled realizovaných a plánovaných investičních akcí pro roky 2021-2026, kde jsou
mj. uvedeny i rozpočtové náklady, výše získané, či předpokládané dotace a finanční podíl obce
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INVESTIČNÍ AKCE 2021-2026
Další plánované akce, ke kterým máme zpracovánu projektovou dokumentaci,
nebo ke kterým bychom chtěli projektovou dokumentaci připravit
• Sociální zázemí pro zaměstnance OÚ

• Oprava komunikace v ul. Podsklepí

(v průmyslové zóně)

• Oprava komunikace v ul. Kolářka

• Opěrná zeď ve Štěpnicích

• Oprava komunikace v ul. Višníky

• Parkovací a odpočinková plocha Štěpnice

• Oprava komunikace v ul. Zahradní

• Přístavba ZŠ k MŠ

• Oprava komunikace v ul. Průmyslová

• Bytový dům – Hůrky

• Oprava komunikace v ul. Prostřední (za OÚ)

• Revitalizace rybníka

• Oprava komunikace v ul. U Zámku

• Revitalizace hřbitova – zeleň, zpevnění uliček aj.

• Oprava komun. vč. parkoviště u pálenice

• Revitalizace zeleně u památníku Dr. Němce

• Chodník na ul. Brčkov

• Kompostárna (svazek obcí Ořechov–Vážany)

• Protihlukový val Hůrky

Přijaté dotační prostředky v roce 2021

Box Zásilkovny
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OŘECHOV

Vážení a milí čtenáři,
dovolte mi malou rekapitulaci loňského školního roku. Závěr roku 2020/2021 se do historie naší školy zapíše
jako zcela výjimečný a z mnoha pohledů mimořádný. Stalo se tak z důvodu pokračující celosvětové pandemie
virového onemocnění Covid-19. Tato skutečnost zásadním způsobem ovlivnila průběh celého školního roku. Žáci,
jejich rodiče, učitelé i další zaměstnanci školy tak byli postaveni před mnoho nových, dosud neznámých,
náročných situací a pracovních úkolů, které se všem podařilo zvládat díky jejich zodpovědnému
a konstruktivnímu přístupu. Žákům jsme v průběhu školního roku předávali nové poznatky, snažili jsme se
rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti. Po celou dobu jsme usilovali o to, abychom všichni, jak žáci, tak
zaměstnanci, měli vytvořenou příjemnou pozitivní pracovní atmosféru pro náročnou práci. Aby byl dán všem
dostatečný prostor pro iniciativu, kreativitu, nové nápady, abychom spolu dokázali komunikovat, abychom
i složitější situace a problémy dokázali zvládat a řešit s nadhledem a s humorem, který zcela jistě
neodmyslitelně patří do školního prostředí.
Věřím, že se nám mnohé z tohoto právě ve školním roce 2020/2021 podařilo, že za námi zůstává poctivá
kvalitní práce, za kterou bych chtěla všem moc poděkovat. Děkuji všem pedagogickým pracovníkům školy za
vstřícnost, pochopení a velkou ochotu při zvládnutí náročných období spojených s uzavřením školy. Zvládli jsme
nejen výuku přímo ve škole, ale i organizaci distančního vzdělávání „na dálku“. Velké uznání si zaslouží rovněž
provozní zaměstnanci MŠ i ZŠ, kteří si velmi dobře poradili s výkonem svých pracovních povinností při
dodržování zpřísněných hygienických podmínek.
V letošním školním roce si vážíme toho, že můžeme společně s dětmi prožívat jejich radosti i starosti
v každodenním setkávání a že se můžeme vzájemně obohacovat svojí přítomností. V příloze Louskáčku najdete
„Ořechovský školáček“, kde jsou zmíněny některé akce z letošního školního roku.
Děkuji i všem rodičům, zřizovateli a Vám čtenářům za přízeň a spolupráci.
Přeji Vám krásné vánoční svátky plné radosti z volnosti, svobody, zdraví, lásky,
porozumění, pochopení, tolerance a vstřícnosti.
Mgr. Pavla Chocholatá,
ředitelka školy

!9

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OŘECHOV
Literární práce žáků ZŠ
O bílém tygrovi

Fotbalista

Byl jednou jeden malý tygřík a nebyl to obyčejný
tygr, byl to tygr bílý, velmi vzácný druh. Když byl malý,
měl hodně kamarádů, například opičku, pár dalších
tygrů, ale jeho nejlepší kamarád byl papoušek Ara.
Hodně si spolu hráli, vždy po školce šli na hřiště a hráli
fotbal. Když se stmívalo, papoušek Ara už musel na
večeři a tygřík musel taky domů. Jeho bílý kožíšek zářil
jako hvězdy na obloze.

Byl jednou jeden fotbalista
z Brazílie a jmenoval se Da
Silva Santos Neymar jr. Už od
mala šlo vidět, že je to velký
talent. Pořád trénoval, až ho
vzali do profesionálního týmu
Santos. Odehrál tam spoustu
zápasů a dal hodně gólů a měl
dost asistencí. Potom ho vzali
do brazilské fotbalové
reprezentace, kde měl čísla
7, 10, 11. Potom ho vzali do
Barcelony a tam vytvořil trojici
s hráči Suarez 9, Messi 10 a byl
tam do roku 2018 a pak si ho
všiml trenér z PSG a viděl, že
je to dobrý útočník a jdou mu
kličky. Tak ho vzali do PSG, je
tam doteď a moc se mu tam
daří. Děkujeme ti Neymar
Jr. 10.

Kristýna Kuchařová, Karolína Kuchařová,
Jakub Špendlík, František Rokyta

Vojta Stupňánek, Adam Špendlík,
Anna Marie Culková, Jáchym Sýkora

Ukolébavka – Plavčíci z Titanicu

Ukolébavka – Žraloci

Zavolám tě jménem tvým,

Spinkej, spinkej na lodi,

už můžeš spát,

pojedeme kamkoliv.

ty už se nebojíš.

Vždyť usneme kdekoliv,

Spočineš v mém náručí,

doma i na poli.

já jsem tvým a ty jsi mým.

Houpat tě budou v posteli

Josef Blažek, Dominika Mrkusová,
Petr Brhel, Marek Sýkora
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jako u nás na lodi.
Kristýna Kuchařová, Karolína Kuchařová,
Jakub Špendlík, František Rokyta

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OŘECHOV

Vážení a milí čtenáři,
naše mateřská škola je umístěna v krásném prostředí,
lesík a hřiště lemují její okolí, je tu klid pro odpočinek
a relaxaci. Jsme velmi rádi, že byla minulý rok velkoryse
zrekonstruována. Přístavba kuchyně a druhého patra ji
proměnila v nadstandardní prostory pro děti i dospělé.
Nová kuchyň splňuje nejpřísnější hygienické a
gastronomické požadavky. Je moderní, stejně jako celá
budova školky. Získali jsme prostory plné skvělého
vybavení, nového nábytku, motivačních her a hlavně
plné dětského smíchu.
V letošním roce máme zapsáno 24 dětí od 2,5 do
6 let. Všichni se snažíme, aby se děti těšily na své
kamarády, na nová přátelství, na nové poznatky i na
objevování světa pohádek a příběhů. Vytváříme pro ně
rodinnou atmosféru s respektujícím přístupem
a podporujeme individualitu všech dětí. Klademe důraz
na dovednosti, které budou mít pro děti význam v
budoucnosti, které jim umožní přizpůsobit se potřebám
dalšího vzdělávání. Naplňování cílů a priorit mateřské
školy probíhá pod pravidelnou kontrolou
s vyhodnocováním témat a akcí doplňujících
výchovně-vzdělávací program.
Velmi si ceníme spolupráce a dobrých vztahů
s rodiči a věříme, že i v následujících letech bude tato
spolupráce na výborné úrovni.
Mgr. Pavla Chocholatá,
ředitelka školy
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OŘECHOVSKÝ LETNÍ TÁBOR

Vážení čtenáři,
v měsíci červenci a srpnu jsme uspořádali již tradiční Ořechovské letní příměstské tábory. Letošní zvolená
témata tábora byla: Barevné léto, Na divokém západě, Hry bez hranic, Chytré hlavičky. Jako novinku v rámci
našich aktivit jsme měli připravený program s hasiči. Všichni společně jsme si mohli prohlédnout a prozkoumat
hasičské auto, dozvěděli jsme se spoustu nových věcí, vyzkoušeli, jaké to je stříkat z hasičských hadic a hasit
oheň, samozřejmě s pomocí hasičů. Největší zážitek jsme však měli z koupání v hasičské pěně a kádi, kde jsme se
chladili v horkém počasí. Všichni jsme si užili každý den tábora, protože na nás čekala spousta her, kvízů, tajných
cest, zábavy a dobrodružství. Našli jsme si spoustu nových kamarádů a vytvořili jsme také nová přátelství. Pokud
nám to situace dovolí, budeme rádi, když se všichni společně setkáme v příštím roce a užijeme si další táborová
dobrodružství.
Andrea Andrýsková
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MOTORKÁŘI Z OŘECHOVA

Krásný předvánoční čas,
milí spoluobčané,
pojďte se s námi poohlédnout za rokem 2021, ve
kterém se nám podařilo uspořádat hned několik akcí.
První, kterou bylo možné připravit, bylo kácení
máje. To se konalo tradičně u místní základní školy
u táboráku se stezkou odvahy. Hned další akcí byla
červnová novinka – Dětské odpoledne s přespáním
v lese. V centru obce bylo pro děti připraveno několik
stanovišť s nejrůznějšími úkoly: slalom na koloběžkách,
lov rybiček, střelba ze vzduchovky a luku, lanová dráha,
hod na cíl apod. Za jednotlivé úkoly si děti vysloužily
zlaté kameny, se kterými mohly obchodovat v místním
krámku. Tady mohly směnit své zlaťáčky za drobnosti
pro radost – bublifuky, autíčka, prstýnky, vodní pistole,
dinosaury atd. Večer měli ti odvážní možnost přespat v
lese pod širým nebem.
Než jsme se nadáli, už tady byly prázdniny a s nimi
Fechtl cup. Letos se na trať sjeli závodníci místní
i přespolní již podesáté. Závod se jel opět ve čtyřech
kategoriích: v kategorii Klasik, které se mohou
zúčastnit motorky značky Jawa bez jakýchkoli úprav,
v kategorii Speciál, do které jsou zařazeny motorky jak
s upravenou kostrou, tak i s upravenými motory,
v kategorii Ořežplech a do poslední čtvrté kategorie
jsou zařazeny motorky Pitbike.
23. října jsme mezi vinohrady vypustili draky.
Drakyjádě letos počasí konečně opravdu přálo a k nebi
se vznášelo několik desítek draků.
31. října se konal již 9. ročník ořechovského koštu
ořechovky. Letos se ochutnávalo 146 vzorků
zlatohnědého likéru. Ocenění za 1. místo si letos
odvezl pan Stanislav Miklík do Kunovic. Druhým
místem byla oceněna ořechovka pana Michala Pavlíčka
z Vážan a 3. místo si odvezl pan Petr Neduchal ze
Svatobořic. Součástí koštu byl také košt ořechových
buchet, do kterého se zapojily pekařky místní i z okolí.
Celkem bylo do koštu zapsáno 10 druhů pečiva. Na
prvních třech oceňovaných místech se letos umístily
Jitka Gajdošíková, Soňa Stodůlková a Mirka Náplavová.
Všem, kteří se zapojili a přispěli ať už vzorkem buchty
nebo ořechovky mnohokrát děkujeme!
Hned následující den, tedy 31. října, proběhla další
akce – lampionový průvod.
Závěrem tohoto článku by bylo také namístě
poděkovat Vám – všem občanům za podporu a účast
na našich akcích. Protože ať bychom se snažili sebevíc,
bez Vás by veškeré akce postrádaly smysl.
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Přejeme Vám tedy krásné prožití blížících se
vánočních svátků a do nového roku Vám všem přejeme
hodně štěstí a pevné zdraví, ať se můžeme i nadále
společně setkávat a bavit.
Vše dobré Vám přejí
Motorkáři z Ořechova,
zapsaný spolek Žebrák

MOTORKÁŘI Z OŘECHOVA
Košt ořechovky

Košt ořechových buchet

1. místo Stanislav Miklík, Kunovice

1. místo Jitka Gajdošíková, Ořechov

2. místo Michal Pavlíček, Vážany

2. místo Soňa Stodůlková, Ořechov

3. místo Petr Neduchal, Svatobořice

3. místo Mirka Náplavová, Ořechov

KLUB PRO RODIČE S DĚTMI
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FOLKLÓRNÍ SPOLEK OŘECHOV
Zvládli jsme to a jedeme dál!
V loňském roce zasáhla pandemie COVID-19 také chod
našeho souboru, kvůli čemuž se zrušilo nejedno
vystoupení a současně jsme se po dlouhou dobu
nemohli potkávat na pátečních zkouškách. Pro soubor
to byla nepříjemná skutečnost, ale vše jsme zvládli
a jedeme dál.
Milí spoluobčané, nechci zde psát o tom, jak to bylo
vše špatné a zlé. Těch negativních zpráv na nás číhá i
tak dost. Chci naopak psát o tom, jak jsme se s novou
situací vypořádali a co všechno jsme i přes složité
uplynulé období zvládli. Nejen děti a studenti ve
školách si vyzkoušeli online výuku, i my jsme se na
nějaký čas přeorientovali do online prostředí
a vyzkoušeli jsme si, jaké to je tancovat na virtuálním
parketu. Můžu vám říct, že to byla zajímavá zkušenost a
všichni tanečníci se toho zhostili s velkou vervou.
Posílali jsme si videa, na kterých jsme tancovali zadané
taneční variace, využívali jsme videohovory a chaty,
abychom mezi sebou neztratili kontakt. Kondici jsme si
už museli udržovat každý samostatně, aby pro nás
návrat do normálního režimu nebyl příliš náročný. A
povedlo se!
Jakmile jsme dostali zelenou, začali jsme opět
naplno trénovat a v srpnu jsme zamířili na Kojetínské
hody, kde jsme se divákům představili se vší parádou.
Konečně jsme mohli obléci milované kroje, konečně
jsme stanuli na pódiu, konečně jsme byli spolu! Na
Slováckých slavnostech vína a otevřených památkách
jsme také nemohli chybět. Diváci nás měli možnost
vidět nejen v programu staroměstského mikroregionu
pod Starou radnicí, ale také v nedalekém přírodním
skanzenu Rochus. V září jsme do svých řad přivítali
několik nových talentovaných tanečníků a tanečnic,
kteří projevili zájem o náš soubor, z čehož mám
upřímnou radost. Společně jsme se pak vydali na
podzimní víkendové soustředění, na němž jsme se
snažili dohnat resty z taneční průpravy a kde jsme
započali s přípravou na novou sezónu.
V následujícím roce plánujeme (pokud nám to
situace umožní) uspořádat tradiční Fašankovou
obchůzku, na kterou Vás všechny srdečně zveme.
Závěrem bych Vám všem chtěla jménem celého
souboru i Folklorního spolku popřát krásné a radostné
prožití svátků vánočních, do nového roku 2022 pevné
zdraví a mnoho dnů, kdy vám bude do tance a zpěvu.
Za FS Chasa z Ořechova
Mgr. Monika Zemanová
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

Vážení a milí spoluobčané,
čtenáři Louskáčku,
čas neúprosně běží, a tak se opět loučíme s dalším
rokem. Mnozí z nás bychom ho nejraději vymazali
ze svých myslí, bohužel tato doba nenávratně
poznamenala mnohé z nás. Navždy nás opustili tři
čestní členové.
Všichni víme, jaká omezení se dotkla všech spolků,
a tak se ani zahrádkáři nemohli scházet na výborových
schůzích a samozřejmě jsme se nesešli ani na členské
schůzi výroční. Navzdory koronaviru jsme však mohli
na jaře začít obdělávat pole, zahrady, políčka,
předzahrádky, prostě každý dle svých možností.
Zde jsme naštěstí nebyli omezeni.
Jarní práce prováděl spolkovým traktorem ochotně
a odborně pan Franta Martykán. Ke spokojenosti členů
i nečlenů připravil rotavátorem a následně rýhováním
36 záhumenek. Také připravil několik parcel k zasetí
travin. Od května do srpna zmulčoval několik desítek
parcel. Přes velké sucho se mu podařilo na zimu pěkně
naorat 30 záhumenek. Škoda jen, že se zatím nenašel
žádný pokračovatel traktorista, oráč, opravář
zemědělských strojů, buď z mladších zemědělců, nebo
ze schopných seniorů.

Zrovna tak se nám nedaří sehnat třetího
páleničáře do naší pálenice. Kvůli současné neutěšené
ekonomické situaci jsme byli nuceni zdražit pálení, a
to na 270,- Kč/absl. Také je dražší odvoz výpalků, a to
350,- Kč za tunu bez DPH, které vozíme až do firmy
BIOKOMP v Buchlovicích. Na druhé straně nás může
těšit větší zájem o pálení v naší pálenici. Aby ne, vždyť
ořechovják Jaromír Helia získal nejvyšší ocenění na
Grand Prix ovocných destilátů na koštu Flora Olomouc
2020. Umístil se na 1. místě z 315 vzorků. Slivovice z
naší pálenice se i v minulosti umísťovala na předních
místech na koštech v našem regionu. Od 24. 8. 2021
jsme vypálili z letního i zimního kvasu 9 860 absl.
pálenky. Letošní úroda modrého ovoce byla
nadprůměrná, tak doufáme, že uspokojíme všechny
zájemce o kvalitní pálení.
Je nám líto, že jsme nemohli kvůli pandemii
uskutečnit žádný tematický zájezd, ani jinou kulturní
akci. Přesto se snažíme i nadále podporovat finančně a
materiálně společenské akce v naší obci.
Do příštího roku 2022 přejeme všem
spoluobčanům především zdraví, hodně osobních
i pracovních úspěchů, pozitivní mysl a negativní testy!
Klidné a požehnané Vánoce i celý příští rok 2022
srdečně přejí zahrádkáři.
Ořechovští zahrádkáři

BLAHOPŘEJEME JAROMÍRU HELIOVI
Blahopřejeme k velkému úspěchu našemu spoluobčanovi
panu Jaromíru Heliovi, který se svým vzorkem slivovice,
ročník 2019, zvítězil v kategorii "Slivovice" na Grand Prix
ovocných destilátů Flora košt Olomouc 2020, kde se
dokonce stal šampionem koštu! Jen se tak potvrzuje, že
destiláty z naší pálenice jsou té nejvyšší kvality.
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MYSLIVECKÝ SPOLEK OŘECHOV

Vážení spoluobčané,
dovolte nám v pár řádcích shrnout činnost
mysliveckého spolku v Ořechově v roce 2021.
Když se řekne myslivec, lidé si představí zeleného
pána s flintou. Lovení zvěře je ale tou poslední
činností, které předchází dlouhodobá péče o životní
prostředí, výsadba zeleně, ochrana vodních zdrojů,
obnova remízů a liniových porostů, ale také likvidace
černých skládek, sběr odpadů a tlumení zvěře
myslivosti škodící a mnoho dalších aktivit
přispívajících ke zkvalitnění životního prostředí.
Povinnosti a práva myslivce jsou přesně vymezeny v
zákonech i stanovách spolků. Myslivost lze navíc
provozovat jen v rámci uznané honitby neboli revíru,
na jejíž činnosti se myslivec nejčastěji podílí. Zákon
a myslivecká etika například žádají, aby bylo o zvěř
pečováno v době nouze. Krmivo pro zimní přikrmování
tedy musí být připraveno včas, v dostatečném množství
a kvalitě. Zvěř však nestrádá jen v zimě, v letním
období se třeba neobejde bez vody. Doby, kdy se o
napájení např. zajíců, kterých byly všude stovky,
nemusel nikdo starat, jsou pryč. Z polí zmizely na
většině katastrů víceleté pícniny, které poskytovaly
po celý rok vegetační vodu. Po sklizni obilovin, olejnin
a kukuřice se pole stávají suchými pouštěmi...
Tolik ve zkratce činnost myslivce.

přivezením. Bohužel také zjišťujeme, že civilizační tlak
a rozrůstající se Ořechov se podepisují i na přírodě
kolem Ořechova. Obliba motorkářů přejet kdekoliv
přes pole, lesík, loučku, mez je stále větší.
A pozorujeme, že i když je v obci sběrný dvůr, neustále
se najde hodně lidí, i místních, kterým není zatěžko
raději přejet 2 km za obec, kde vyhodí nejrůznější
odpad. Takže za obcí najdeme matrace, monitory,
stavební suť, zdraví nebezpečný eternit, pneumatiky,
pozůstatky domácích zabíjaček nebo domácího pálení
aj. Pozorujeme také, že někteří nezodpovědní pejskaři
dobře neovládají své čtyřnohé kamarády. Stává se,
že psi zvěř štvou, ruší ji na hnízdech, při kladení
mláďat a při obstarávání obživy. Bohužel jsme v našem
revíru několikrát zaznamenali i pytláctví! Trápí nás
také bezohlednost řidičů, většinou směrem na Těmice.
Již během prvního půl roku byl „splněn“ plán odlovu
kvůli množství sražené, převážně srnčí zvěře.

I naše činnost byla během roku omezená
covidovou situací. Proto jsme si museli odpustit
společné hony, společné brigády, společné akce
a většinu činnosti jsme v revíru řešili individuálně.

Jsme malá obec a naše honitba taktéž není
největší, proto se k přírodě kolem ní chovejme tak,
abychom po procházce kolem Ořechova přišli nabití
energii a nadšení z toho, co jsme viděli, ne zhnusení a
naštvaní z toho, do čeho jsme zase šlápli.
Členové Mysliveckého spolku Ořechov z. s. přejí
všem spoluobčanům klidné prožití vánočních svátků a
v novém roce 2022 hodně osobního štěstí a pevného
Začátkem listopadu nám situace umožnila uspořádat zdraví.
hon na drobnou zvěř. Díky naší zeměpisné poloze
Myslivci z Ořechova
a s o u č a s n ý m k l i m a t i c ký m p o d m í n k á m n e n í
přikrmování tak důležité jako dříve. Kvalitní jadrné
krmivo v kombinaci s řepkou na velkém množství polí
„Protože všichni sdílíme tuto malou planetu Zemi,
v našem okolí totiž zvěři škodí. Proto během letních
musíme se naučit žít v harmonii a míru mezi sebou a s
měsíců spíše zajišťujeme dostatek vody v okolí zásypů
přírodou. To není jen sen, to je nutnost.“
Dalajlama
v revíru, a to sběrem dešťové vody nebo jejím
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Vážení spoluobčané,

V říjnu se u nás konaly závody požárnické
všestrannosti (ZPV) – hry PLAMEN. Sjelo se k nám
dovolte mi v krátkosti shrnout činnost místního sboru celkem 32 družstev. Z toho bylo 14 hlídek mladších
dobrovolných hasičů za uplynulý rok 2021.
a 18 hlídek starších hasičů. Soutěž proběhla ve dvou
V letošním roce se uskutečnily tři výjezdy místní disciplínách. Dopoledne děti vyrazily po vyznačené
zásahové jednotky. Jeden byl začátkem roku na pomoc trase, kde na stanovištích plnily jednotlivé úkoly
rychlé záchranné službě (RZS) při manipulaci (branný závod), poté proběhl na místním fotbalovém
pacientem, dalším bylo čištění bláta a prachu hřišti požární útok pod hlavičkou Mezinárodního
z komunikace u obecního úřadu při výstavbě ČOV výboru pro prevenci a hašení požárů (CTIF). Za Ořechov
a posledním bylo proplachování kanalizace na Salajce. se závodu účastnily 2 hlídky – hlídka mladších a hlídka
V září jsme oblékli slavnostní uniformy a zúčastnili se starších, kdy se mladší umístili na jedenáctém místě a
straší na místě osmém. 17. října jsme se zúčastnili
tradiční Andělíčkové pouti a průvodu ke kapličce.
bruslení, které pořádalo okresní sdružení hasičů na
Mladí hasiči se schází na pravidelných schůzkách – zimním stadionu v Uherském Hradišti.
vždy v pátek v 17:00 v hasičské zbrojnici nebo
Celkem máme v družstvu 19 dětí: 5 dorostenek,
v tělocvičně ZŠ. První schůzka se kvůli vládním
2
dorostence,
7 dětí ve věku 6-11 let a 5 dětí ve věku
hygienickým opatřením mohla v letošním roce
uskutečnit až na konci května. Od září jsme se začali 11-15 let. Rádi však přivítáme do kroužku mladých
připravovat na závody požárnické všestrannosti hasičů nové posily.
(tzv. „braňák“). 28. září jsme pro děti připravili výlet. Jeli
Za celý sbor Vám přejeme příjemné prožití svátků
jsme do Uherského Hradiště na Sport Centrum Morava, vánočních v kruhu Vašich nejbližších a nový rok plný
kde se děti i jejich vedoucí vyřádili na trampolínách.
lásky, štěstí, zdraví a radosti.
SDH Ořechov
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TJ SOKOL OŘECHOV

Vážení spoluobčané, fanoušci ořechovské kopané,
přátelé sportu,
rok s rokem se sešel a my přinášíme stručný přehled o naší činnosti za uplynulý rok.
Stejně jako většina spolků v naší obci, tak i naše TJ
byla výrazně omezená ve své činnosti kvůli těžkému
soupeři Covidu-19. Loňská fotbalová soutěž byla
ukončená na podzim a jarní část se vůbec nezačala. I
díky tomu jsme měli čas na nutnou údržbu a
zvelebování areálu.

Fotbal:
I v letošním roce se nám podařili přihlásit tři
mužstva. Mužstvo přípravky, mužstvo žáků a muže.
Mužstva přípravky a žáků trénují Tomáš Mrkus
a Radomír Korvas. Mužstvo mužů vede Jaroslav Hastík.

Přípravka začala trénovat hned, jak to umožnila
zlepšující se situace v průběhu dubna. Jarní část
Areál:
soutěže však již nezačala, a tak přípravka začala nový
soutěžní ročník až v průběhu září. I když soupeři naši
Již delší dobu jsme pouze „látali“ podlahu v bufetu,
přípravku téměř vždy přehrávali, byli větší, starší
a po zralé úvaze jsme starou dřevěnou podlahu
a zkušenější, fotbal děti baví a těší se na další zápasy.
vyměnili za kvalitní izolovanou betonovou podlahu.
Sestava přípravky je následující: brankař František
Rekonstrukce se protáhla od jarních měsíců až do
Rokyta, hráči Vojtěch Stupňánek, Jakub a Adam
začátku léta. V dubnu proběhl již tradiční sběr
Špendlíkovi, Sebastian Zelina, Viktorka Kryštofová,
železného šrotu. I když se fotbal v jarní části soutěže
Martin Bystrianský, Ondra a Dominika Sklenkovi, Marek
nehrál, bylo nutné starat se o travnatý povrch hřiště.
Vanďurka, Adélka Kuřinová, Tomáš Durčák.
Hrací plocha je již několik let téměř v nepoužitelném
stavu pro moderní kopanou. Jen díky častému
zavlažování, pravidelnému sečení, aerifikaci, podsévání
a válení se nám daří alespoň trochu udržovat hrací
plochu. Hřiště je původní z roku 1944 a nikdy neprošlo
žádnou rekonstrukcí, podloží je špatné a neumí si
udržet potřebnou vláhu. Převýšení z horního rohu u
školky k dolnímu rohu u pálenice je 1,5 m. Hřiště
absolutně nesplňuje parametry a potřeby dnešní
kopané a krajské třídy, kterou hrají ořechovští muži. V
letošním roce jsme požádali o dotaci na rekonstrukci
hrací plochy. Na výsledek si však musíme počkat do
příštího roku. Podobná situace jako s hrací plochou je i
s kabinami. Již delší dobu jsou naše kabiny ostudou
ořechovské kopané a většina soupeřů má daleko
Družstvo žáků bohužel přestal po covidové pauze
modernější a reprezentativnější areál. Bohužel ani v
trénovat
Jiří Kowalík, zkušený hráč, který mohl mladým
tomto případě nedosáhneme na rekonstrukci z
vlastních zdrojů, a proto jsme v průběhu letošního roku ořechovským nadějím hodně předat. Výboru TJ se
požádali o dotaci i na tuto akci. Na výsledek dotace bohužel nepodařilo najít adekvátní náhradu,
nepodařilo se najít nikoho, kdo by se plně věnoval
zatím taktéž čekáme.
a předával své zkušenosti žákům. To se projevilo na
Kultura:
celé podzimní části soutěžního ročníku. Abychom
Kulturní činnost TJ byla výrazně omezená nepřišli o mládežnické mužstvo, ujali se žáků trenéři
epidemiologickou situací. Již tradiční letní zábavy přípravky. Organizačně to bohužel není nejšťastnější
v našem areálu jsme uspořádali pouze dvě. První řešení, a proto i nadále hledá TJ trenéra k žákům.
s kapelou Generace, druhou s kapelou Kumpáni. V září Většina soupeřů je starších a větších, někdy i o „několik
proběhly tradiční Hody, a i díky počasí, které se hlav“. Proto výsledky posledních utkání skončily
vydařilo, to byly podařené hody. Dozvuky hodů jsme vysokou porážkou našeho celku. V tabulce jsou žáci na
však byli kvůli zhoršující se epidemiologické situací 8. místě z 9 mužstev, po 8 odehraných zápasech mají
nuceni zrušit. Tradiční pořádání zabijačky je v tuto skóre 15:66 a 4 body. Za žáky pravidelně nastupují:
Kamil Píchal, Mikuláš Mrkus, Ondřej a Nela Korvasovi,
dobu prozatím nejisté.
Pavel Přibyl, Lukáš Doubrava, Damian Zelina, Justýna
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Kožušníková, Adriana Frýbortová, Patrik Kozumplík,
Na závěr malé rekapitulace činnosti TJ za uplynulý
Dominik Zámečník.
rok si dovoluje výbor TJ poděkovat hráčům a hráčkám
za reprezentaci obce, divákům za návštěvnost a
V současné době máme několik hráčů i
podporu při utkáních, všem sponzorům a obci Ořechov
v polešovském dorostu, kde sbírají své fotbalové
za finanční podporu. Všem spoluobčanům pak výbor TJ
zkušenosti Tomáš Achiles, Ondra Stupňánek, Šimon
přeje úspěšný a snad už ničím neomezený fair play
Zámečník, Lukáš a Roman Chmelařovi, Dominik
rok 2022.
Havrda a Michal Schestauber.
Tomáš Mrkus

V Ořechově fotbal (zatím)
žije!

Výsledky přátelských utkání na jaře 2021:

Už na začátku tohoto roku se dalo předpokládat, že
pro nás tak nadějně rozehraný fotbalový ročník
2020/2021 1.B třídy, sk. C Zlínského kraje se na jaře
nedokončí. Přesto jsme již 8. ledna započali
s pravidelnou sportovní přípravou. Byť v redukované
podobě, kdy tréninky absolvovalo méně hráčů než
obvykle, jsme v ní pak pokračovali i navzdory
omezením v souvislosti s epidemií čínského viru
prakticky celý rok. Na začátku června jsme dokonce
n a n a š e m fo t b a l ové m h ř i š t i p o d z á š t i to u
ořechovského Penzionu U zámku uspořádali
i třídenní soustředění, což přispělo nejen k utužení
týmu, ale i k jeho nezbytnému restartu před
nadcházející novou sezónou. Jakmile to nepříznivá
situace jen trochu dovolila, jako jedni z prvních
v celém regionu jsme už koncem dubna přistoupili
k sehrání přátelských utkání tzv. „pro radost“. Jejich
výsledky nelze považovat za až tak směrodatné,
ovšem významně nám to pomohlo udržet mužstvo
pohromadě a v potřebném zápřahu. Navíc jsme tím
i ve společensky složitém období získali cennou
zápasovou praxi.

7. 5. doma Zlechov (1.A tř.) 2:3,
Roman Trlida, Peter Mazúch

29. 4. doma 1. FC Slovácko U18 (dorost. liga) 2:5,
Jakub Kolářík 2

14. 5. doma Nedachlebice (1.A tř.) 2:4,
Jakub Kolářík, David Váňa
30. 5. venku Tlumačov (1.B tř.) 2:0,
Jakub Kolářík, Jakub Kowalík
4. 6. doma Velká nad Veličkou (1.A tř.) 6:1,
Jakub Kolářík, Stanislav Malůš, David Hynčica,
Jiří Kowalík z pen., Dominik Havrda, Martin Martykán
12. 6. venku Nedakonice (okresní přebor) 3:0,
Jakub Kowalík, Jakub Kolářík, Pavel Březina
20. 6. venku Polešovice (okresní přebor) 3:1,
Roman Trlida z pen., David Hynčica, Jakub Kolářík
V návaznosti na naše průběžné prvenství
ve skupině C 1.B třídy nedohrané sezóny 2020/2021
nám byl Krajským fotbalovým svazem se sídlem
ve Zlíně dodatečně nabídnut postup do 1.A třídy,
ovšem pouze do tzv. „Valašské“ skupiny A, což jsme
z pochopitelných důvodů nemohli akceptovat.
Po krátké pauze na přelomu června a července
jsme již 9. 7. zahájili regulérní přípravu na nový
soutěžní ročník 2021/2022 v naději, že tentokrát se po
předchozích dvou nedokončených sezónách
už dohraje. Po obránci Davidu Sklenkovi (42), jenž už
dříve oznámil ukončení své aktivní kariéry, se do letní
přípravy nezapojil ani záložník Jakub Kuchař (23), který
zamířil do Žeravic, a po něm ani univerzál Pavel
Březina (32), jenž se rozhodl dále hrát jen základní
třídu ve Vážanech. Do Ořechova naopak zamířili hned
tři talentovaní mladíci ze Starého Města: obránce
David Svárovský (22) s Přemkem Bartošíkem (19)
a útočník Jakub Kowalík (16), syn našeho exligového
kanonýra Jiřího Kowalíka. Náš širší kádr doplnil ještě
Roman Špendlík (45), který se ostatním spoluhráčům
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svým zápalem a poctivým přístupem i přes svůj
pokročilejší věk stal záhy příkladem. Z plánovaných
pěti přípravných zápasů jsme však sehráli jenom čtyři,
neboť závěrečnou generálku nám soupeř z Koryčan
den před domluveným termínem pro údajný
nedostatek hráčů nečekaně zrušil. Problémy s nižší
účastí hráčů na trénincích i jejich jen minimální počet
v přípravných utkáních se však nevyhnuly ani nám,
což se negativně promítlo i v dosažených výsledcích.
Důležitější však bylo, že všichni nově příchozí hráči se
v týmu rychle adaptovali a stali se příslibem do nové
sezóny.
Výsledky utkání v rámci letní přípravy 2021:
10. 7. venku Zlechov (1.A třída) 2:2,
Jakub Kowalík 2
16. 7. doma 1. FC Slovácko U17 (dorost. liga) 3:4,
Jakub Šesták, Jiří Kowalík, David Hynčica z pen.
18. 7. venku Kyjov (1.B třída) 2:8,
Přemek Bartošík, David Hynčica
24. 7. venku Šumice (1. A třída) 1:5,
David Hynčica
Suma sumárum jsme před úvodním mistrovským
utkáním proti Malenovicím stačili během uplynulých
tří měsíců sehrát celkem 11 přátelských a přípravných
utkání, v nichž jsme 4x zvítězili, 1x remizovali,
6x prohráli a dosáhli v nich pasívního poměru branek
28:33. Střelecky se nejlépe dařilo Jakubu Koláříkovi
(7 gólů), dále Davidu Hynčicovi (5 gólů) a Jakubu
Kowalíkovi (4 góly).

Do soutěžní části nového ročníku 2021/2022 jsme
i přes nevyrovnané výsledky z letní přípravy vstupovali
s optimismem. V našich možnostech bylo opět
produkovat pohledný útočný fotbal okořeněný mnoha
góly, vítězit a přinášet tak co nejvíce radostných
zážitků nejen sobě, ale i našim věrným fotbalovým
fanouškům, kterých však bohužel i v souvislosti s
celkovou situací a náladou ve společnosti rapidně
ubývá.
Hned první zápas doma proti našemu loňskému
hlavnímu pronásledovateli Malenovicím nám vyšel víc
než náramně. Po delší době konečně téměř
v kompletní sestavě jsme mnohé šokovali a nad
silným soupeřem ze zlínského předměstí dosáhli
rekordního vítězství 13:1! Pěti brankami se blýskl
debutant v našem dresu Jakub Kowalík, další čtyři
přidal kapitán týmu Roman Trlida, hattrick pak
zaznamenal i střídající Jiří Kowalík a jeden gól si
v pikantním duelu proti svému otci coby trenérovi
hostů připsal i David Hynčica.
Naše euforie však měla pouze jepičí život a už
za týden jsme se dočkali obrovského zklamání
ve Velkém Ořechově, kde jsme nečekaně vysoko
prohráli 1:4. Ujali jsme se sice vedení gólem Jakuba
Kowalíka, ale na celé mužstvo jako by pak v tomto
nepovedeném střetnutí dolehl stín vážného úrazu
hlavy jednoho z těžko nahraditelných hráčů Tomáše
Durny z předešlého dne, čehož nadšeně bojující
protivník dokonale využil...
Vyjma zisku povinných tří bodů pak nic pozitivního
nepřineslo ani následující domácí klání proti
oslabenému Vlčnovu, jehož hráči v čele s kapitánem
Jakubem Tománkem a hrajícím trenérem Václavem
Činčalou s přispěním velmi slabého hlavního arbitra
Bronislava Měšťánka z Brumova utkání proměnili v
nechutnou bramboračku. My jsme toho však
nedokázali využít a po nemastném, neslaném výkonu
jsme dvěma brankami Jiřího Kowalíka a jedné brance
Romana Trlidy vyhráli „pouze“ 3:1.
Následně se nám nevydařil ani zápas ve Slavkově,
kde jsme však opětovně neměli štěstí na rozhodčího,
tentokrát zosobněného Bronislavem Konečným
ze Zlína. Ten po čtvrthodině odehrané v podstatě jen
na polovině soupeře během tří minut vpustil
domácího útočníka Michala Janků dvakrát do brejku
po předchozích ofsajdech, z čehož jsme pokaždé
inkasovali. Navíc jsme se sami dopustili několika
dalších individuálních chyb v obraně. Naše zoufalá
snaha o obrat vedla pak jen k nerozhodnému výsledku
3:3, k němuž dvěma góly přispěl Jiří Kowalík a jedním
Jakub Kowalík.
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Po ne zrovna povedené sérii tří předešlých zápasů
jsme s určitými obavami cestovali do Ostrožské Nové
Vsi. Ačkoliv jsme ani tam herně nijak neoslnili, na jindy
nebezpečného soupeře, který postrádal svého elitního
střelce Martina Zálešáka, to na rozdíl od loňska
tentokrát stačilo. Na naší výrazné výhře 5:1 se největší
měrou podílel křídelník Jakub Kolářík, autor čtyř
branek, pátou přidal David Hynčica.
Naše nesporné fotbalové přednosti se nám
povedlo naplno prokázat až v našem šestém utkání
sezóny proti fotbalově vyspělému celku Zdounek. Ten
jako jeden z mála u nás chtěl hrát fotbal, a to se mu
paradoxně vymstilo. V kvalitním a fyzicky náročném
utkání jsme měli od začátku mírně navrch, v defenzívě
jsme téměř nechybovali a prosadili jsme se i střelecky.
O cennou výhru 4:1 se zasloužil celý tým, gólově pak
Stanislav Malůš, David Hynčica, Jakub Kowalík
a nevídanou rybičkou v samém závěru i náš sváteční
střelec Jakub Šesták.
V Tlumačově poblíž toku Moravy jsme na konci
května v přátelském utkání v poklidu o dva góly
zvítězili, jenže podruhé vstoupit do téže řeky stejnou
nohou nám tentokrát přáno nebylo. Domácí nás
zaskočili vysokým nasazením i důrazem na hranici
pravidel, a to nás vykolejilo. Krátce před přestávkou
a těsně po ní jsme celkem třikrát inkasovali
a rozjetému soupeři jsme Jakubem Kowalíkem vsítili
jen jediný gól, což na zisk bodů nestačilo. Pár minut
před koncem jsme navíc přišli o jednoho z našich
klíčových hráčů a kapitána mužstva Romana Trlidu,
jehož zlomený palec pravé nohy mu následně vystavil
stopku až do konce podzimní sezóny.
Velké očekávání i nebývale početnou diváckou
kulisu provázelo domácí prestižní derby proti
nováčkovi soutěže z blízkých Polešovic. Ty jako jediné
zdolaly i suverénní Zborovice a pod taktovkou
impulzivního trenéra Miroslava Hlahůlka se také u nás
představily jako technicky zdatný a běhavý celek,
jenž si ve vyrovnaném duelu připravil i dostatek
gólových příležitostí. Žádnou však neproměnil a nám
naopak Jakub Kolářík dvěma parádními trefami zajistil
šťastné vítězství 2:0. Cenné tři body tak na ořechovské
hody zůstaly doma. Jarní odveta Na Loučkách však pro
nás určitě nebude procházkou růžovým sadem…
V Uherském Ostrohu na hřišti momentálně
nejslabšího týmu soutěže foukal silný vítr, který
ovlivnil kontrolu míče a bránil i plynulým kombinacím.
Přestože jsme si celý zápas udržovali výraznou herní
převahu, dokázali jsme skórovat jen dvakrát, když se
těsně před přestávkou prosadili Jakub Kowalík
a po něm David Hynčica. Spolu s plným bodovým
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ziskem nás tak potěšil jen návrat doléčeného Tomáše
Durny na zelený pažit po téměř dvou měsících.
Nevyzpytatelná Topolná v Ořechově zdatně
odolávala celý první poločas, ovšem hned z úvodního
útoku po poločasové přestávce jsme naši dosavadní
střeleckou mizérii prorazili a snaživému soupeři
nakonec nasázeli půl tucet branek. Naši vysokou výhru
v poměru 6:1 zařídili dvěma góly Jakub Kolářík
s Adamem Červinkou, jedním gólem přispěli i Tomáš
Durna a Stanislav Malůš.
Každé utkání proti Starému Městu mívá zvláštní

náboj a specifickou atmosféru a nejinak tomu bylo
i letos. Omlazená Jiskra s novým trenérem Petrem
S o n n t a g e m s e p ř e d s ezó n o u o p ě t n e t a j i l a
postupovými ambicemi, její podzimní výsledky to však
zatím nepotvrzují. Navíc ji v několika zápasech
zachránil od hrozících porážek až závěrečný finiš
a góly v posledních minutách. Na Širůchu šli
ve vyrovnaném prvním poločase sice domácí
do vedení, ale po změně stran se nám dvěma rychlými
góly jejich někdejšího dorostence Jakuba Kowalíka
podařilo výsledek otočit. Spoustu dalších gólových
příležitostí jsme však už předtím i poté ještě
promarnili a Staroměšťané pak z rychlé protiakce
vyrovnali na konečných 2:2. Velká škoda, neboť
v tomto divácky atraktivním utkání jsme měli jasně
navrch a měli v něm vyhrát…
Jako poslední k nám i s početným fanklubem
dorazil letošní nováček a suverén soutěže ze Zborovic.
V klíčovém utkání podzimu šlo nejen o cenné body, ale
i o to, jaké budou reálné ambice obou rivalů v čele
tabulky před jarními odvetami. Zkušenými hráči nabité
družstvo z Kroměřížska neponechalo nic náhodě ani
na našem zle pošramoceném trávníku, od začátku
potvrzovalo kvalitu a z brejku si už v prvním dějství
zajistilo jednogólový náskok. Nám se však po hodině
hry chytrou hlavičkou Tomáše Durny podařilo vyrovnat
a měli jsme i další velké šance. Fotbalově vyzrálí hosté
si však brzy vzali vedení zpátky. Deset minut před
koncem jsme však Přemkem Bartošíkem z penalty
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podruhé vyrovnali. Každý chvilku tak tahal pilku, ovšem
na rozhodující zářez Pilany pět minut před koncem
zápasu jsme už gólem zareagovat nedokázali. Porážka
2:3 hodně mrzí, neboť nyní narostl náskok Hanáků před
námi už na propastných 10 bodů. V Ořechově jsme tak
prohráli po téměř dvou letech, kdy nás na konci října
2019 poměrem 3:4 rovněž gólem těsně před koncem
zápasu porazil také tehdejší nováček z Těšnovic. Na
jaře však bude ve hře ještě porce 39 bodů a také zajíci
se obvykle počítají až po honu...

Většinu z celkových 26 bodů jsme opět získali
v domácím prostředí, kde jsme zvítězili v pěti ze šesti
utkání (15 bodů) a dosáhli i vysoce aktivního poměru
branek 30:7. Na hřištích soupeřů jsme ze sedmi utkání
3x zvítězili, 2x remizovali a 2x prohráli (11 bodů) při
aktivním skóre 18:15. Příznivý je i námi dosažený
průměr vstřelených a inkasovaných branek na jedno
utkání, jenž celkově činí 3,7:1,7, v domácím prostředí
pak dokonce 5,0:1,2. Naše vysoká výhra 13:1 nad
Malenovicemi hned v úvodním kole se letos
na podzim stala i rekordním výsledkem v rámci všech
Podzimní část sezóny jsme zakončili v Jankovicích.
mužských krajských soutěží Zlínského kraje.
Na extrémně malém hřišti nás domácí s novým
trenérem Jiřím Kramlem překvapili nadměrně
Podobně jako v ostatních fotbalových klubech
nepříjemným důrazem a vsítili i první gól. Ještě před jsme se však i my v Ořechově letos museli popasovat
přestávkou jsme ale vývoj utkání obrátili v náš se spoustou potíží a problémů. Nebylo a dosud vůbec
prospěch a postupně jsme jasně dominovali. není jednoduché udržet sportovní chod mužstva
K zasloužené výhře 4:2 svým dalším hattrickem přispěl alespoň v přijatelném stavu. Většina hráčů
Jakub Kowalík, krásný gól z dálky zaznamenal Stanislav v a m a t é r s k ý c h p o d m í n k á c h p o c h o p i t e l n ě
Malůš.
upřednostňuje před fotbalem své pracovní, studijní
a rodinné povinnosti a v některých případech i osobní
Ačkoli jsme se v průběhu uplynulého fotbalového
zájmy. Že se to i přesto vcelku daří, je velkou zásluhou
všech, kteří se na tom podílejí, počínaje samotnými
hráči, přes realizační tým a členy výboru tělovýchovné
jednoty až po naše štědré obchodní partnery
a sponzory. Jim především, ale i našim věrným
fotbalovým příznivcům, patří naše velké poděkování.
Bez nich by se dalším výzvám, které nás zřejmě ani
v příštím roce neminou, čelit zřejmě vůbec nedalo.

roku 2021 nevyvarovali chyb a několika herních
a výsledkových výpadků, z ryze sportovního hlediska
bychom s výsledky mužů Ořechova mohli být
spokojeni. Navázat na prvenství z předchozího
nedohraného ročníku se nám sice až tak úplně
nepodařilo, ale ani aktuální druhé místo v naší skupině
1.B třídy nelze považovat za neúspěch. Je však třeba
přiznat, že naše dnešní postavení mohlo být daleko
příznivější, nebýt zbytečných bodových ztrát zejména
ve Velkém Ořechově, ale i ve Slavkově a ve Starém
Městě. Nakonec jsme neuspěli ani v klíčovém souboji
doma proti Zborovicím, v němž šlo fakticky o 6 bodů.

Přípravu na druhou „jarní“ část soutěže chceme
zahájit už 7. ledna 2022. Trénovat hodláme jak
v Ořechově, tak na umělé trávě v Uherském Hradišti,
a pokud to situace dovolí, opět bychom využili
i některého vhodného fitness centra v okolí. V plánu
máme i zimní soustředění v Brumově ve dnech
10.–13. 2. 2022.
Program našich utkání v rámci zimní přípravy 2022:
So 12. 2. od 14:00 Brumov B (1.B tř.) na UT v Brumově
(v rámci soustředění)
Ne 20 .2. od 14:00 Strážnice (1.B tř.) na UT ve Strážnici
Ne 27. 2. od 14:00 Kozojídky (1.B tř.) na UT ve Veselí
nad Moravou
So 5. 3. od 12:00 Šumice (1.A tř.) na UT Radostova v
Luhačovicích
So 12. 3. od 16:00 Rohatec (1 A tř.) na UT ve Veselí nad
Moravou (event. na přírodní trávě v Rohatci)

Ze 13 mistrovských utkání jsme tak na podzim
2021 8x zvítězili, 2x remizovali a 3x odešli poraženi. So 19. 3. od 18:00 Buchlovice (1 A tř.) na UT ve Veselí
Výrazně aktivní skóre 48:22 určitě svědčí o naší nad Moravou (event. na přírodní trávě v Buchlovicích
ofenzívní síle, naopak poměrně velký počet nebo v Ořechově)
inkasovaných branek příliš nectí naši defenzívu.
Jaroslav Hastík,
trenér týmu mužů TJ Sokol Ořechov
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TJ SOKOL OŘECHOV
Zajímavosti ořechovského fotbalu
Věděli jste, že ...
- širší kádr mužstva mužů aktuálně tvoří celkem 20 hráčů, z toho 2 brankáři (Stanislav Kuchař

a Matěj Posolda), 7 obránců (David Váňa, Peter Mazúch, Přemek Bartošík, David Svárovský,
Martin Martykán, Jan Mrkůs a Miroslav Pavlíček), 6 záložníků (Stanislav Malůš, David Hynčica,
Tomáš Durna, Adam Červinka, Jakub Kolářík a Lukáš Řepa) a 5 útočníků (Roman Trlida, Jakub
Kowalík, Jiří Kowalík, Jakub Šesták a Roman Špendlík)?
- i přes letní příchod nových, převážně mladých hráčů dosahuje současný kádr Ořechova
v soutěži jeden z nejvyšších věkových průměrů 32,5 roku a v jeho týmu stále nastupují hned
4 hráči nad 40 let: Miroslav Pavlíček (48), Roman Špendlík (45) Jiří Kowalík (44) a Stanislav
Malůš (44) a další 4 hráči nad 35 let: Stanislav Kuchař (39), Jan Mrkůs (39), Martin Martykán (37)
a Roman Trlida (35)?
- od začátku tohoto roku se muži Ořechova sešli ke sportovní činnosti přesně 100x
(13 mistrovských utkání, 11 přátelských a přípravných utkání, 76 tréninkových jednotek)?
- alespoň poloviční účast na těchto akcích mělo jen 9 hráčů (Peter Mazúch 88, David Váňa 72,
Jakub Kowalík 71, Jakub Kolářík 70, Jakub Šesták 65, Roman Špendlík 64, Stanislav Malůš
a Roman Trlida 61, Martin Martykán 50)?
- mužstvo Ořechova zejména v důsledku dlouhodobých zranění Tomáše Durny a Romana Trlidy,
ale i kvůli množství dalších absencí nenastoupilo v žádném podzimním utkání v kompletním
složení?
- letošní nováček týmu Jakub Kowalík (17) je i ve svém dorosteneckém věku s 15 góly aktuálně
nejen nejlepším střelcem Ořechova, ale i celé 1.B třídy, sk. C?
- v TOP 20 nejlepších střelců naší skupiny krajské soutěže jsou v závěsu za jejím podzimním
králem Jakubem Kowalíkem i další naši hráči: 4. Jakub Kolářík (9 gólů), 13. Jiří Kowalík (7 gólů)
a 20. Roman Trlida (5 gólů)?
- muži Ořechova za celý podzim obdrželi pouze 11 žlutých karet (David Svárovský 3, Roman
Trlida a Jiří Kowalík 2, Adam Červinka, Martin Martykán, Přemek Bartošík a Peter Mazúch po 1)
a neměli ani jednoho vyloučeného hráče, navíc v 7 utkáních dokonce neobdrželi vůbec žádnou
kartu?
- kromě Dominika Havrdy (17) žádný z našich dorostenců (Michal Schestauber (17), Lukáš
Chmelař (16), Ondřej Stupňánek (16), Tomáš Achilles (15) a Roman Chmelař (14)), kteří letos
na podzim startovali za sdružené dorostenecké mužstvo Polešovic ve vůbec nejnižší okresní
soutěži, nevyužil příležitosti získat cenné zkušenosti na trénincích s týmem mužů nebo dokonce
v jeho přípravných utkáních?
- tříčlenný realizační tým mužů Ořechova tvoří od dubna 2019 trenér Jaroslav Hastík (67),
vedoucí mužstva Zdeněk Andrýsek (55) a zdravotník František Pavlíček (56)?
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ODDÍL STOLNÍHO TENISU

Drazí nadšení
i nahodilí čtenáři,

Hrančík, Radim Pokorák, Karel Prostiňák, Šimon Žádník
a Šimon Bednařík.
V okresní žákovské soutěži se blízko špice drží náš
tým ve složení Magdaléna Nevařilová (průběžné
vedení žebříčku ve své kategorii!), Ondřej Hrančík,
Radim Strouhal, Vojtěch Šmít, Matyáš Bartoš, Pavel
Přibyl, Matěj Durčák, Prokop Bednařík a Tomáš
Durčák ml.

rád se s Vámi podělím o zprávy z mikrosvěta
ořechovského stolního tenisu za právě končící rok
2021. Stále hrajeme pod hlavičkou Ořechov–Vážany
a máme radost, že spolu se žáky je nás opět více než
třicet aktivních hráčů. Na strašení o aktuální
epidemiologické situaci se specializují jiná média,
Na dálku držíme palce Liboru Oharkovi, který je
a proto se soustředím jenom na sport, který by měl ořechovským odchovancem a skvěle nás reprezentuje
naopak přinášet jen samou radost.
v týmu Kunovic, kde má v divizní soutěži úspěšnost
Pokud bych měl psát jenom o uplynulé sezóně kolem devadesáti procent.

2020/2021, měl bych to hodně snadné. Ročník se
ze známých příčin zastavil hned po prvním kole a už se
Všem jednotlivcům i obcím Ořechov a Vážany
znovu nerozběhl. Soutěže byly anulovány a na podzim
děkuji za podporu a také si dovolím popřát všem
2021 začínáme, jako by celý rok ani nebyl. Pálky jsme
hráčům klubu i občanům Ořechova klidné a kouzelné
do rukou mohli oficiálně vzít až na začátku uplynulého
Vánoce, pevné zdraví a šťastný rok 2022.
léta a jediný trénink většiny z nás do té doby spočíval v
tom, že jsme sledovali hru nedostižných hráčů na
Radomír Korvas
YouTube. Nikoliv překvapivě to ke zlepšení dovedností
nevedlo. Každý hráč snášel neplánovanou přestávku
jinak. Sám za sebe můžu říct, že mi přestávka příliš
neublížila. O poznání hůře na tom musejí být hráči,
kteří opravdu něco umějí a do formy se budou
dostávat déle. Držím jim palce, aby nabrali ztracenou
formu co nejdříve a zápasy byly co nejzajímavější.
Ročník 2021/2022 odstartoval jako již tradičně
první říjnový víkend. Cílem všech družstev je udržet se
ve svých soutěžích s mírným pošilháváním
po postupech.
Mužstvo „A“ hraje v regionálním přeboru (RP)
I. třídy ve složení Zbyněk Laga, Petr Oharek, Roman
Krys a Petr Hlavica. Náš pomalejší rozjezd zapříčinil
pozici v druhé polovině tabulky, ale kádr má
jednoznačně kvalitu na pozici blízko špice.
Ve druhé třídě RP bojuje družstvo „B“ ve složení
Radomír Korvas, Tomáš Durčák, David Mrkva a Zdeněk
Kuchař. I těmto hráčům by slušela první polovina
tabulky. Zvlášť ve chvíli, kdy ze soutěže odstoupilo
mužstvo z Dolního Němčí.
Z dospělých se nejlépe daří družstvu „C“, které
ve třetí třídě RP bojuje o špici s týmem Teodor Schottl,
David Váňa, Jan Smetana, Vlastimil Pokorák a Libor
Neuberger.
Ve čtvrté třídě RP se ve středu tabulky pohybuje
družstvo „D“ ve složení Miroslav Gottwald, Marek
Janoušek, Magdaléna Nevařilová a Miloslav Tesař.
V družstvu „E“ náš klub reprezentují v páté třídě RP
Petr Kodrla, Josef Bartošík, Rostislav Hrančík, Ondřej
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DIVADELNÍ SPOLEK OŘECHOVŠTÍ OCHOTNÍCI
Vážení čtenáři Louskáčku,
opět nastal čas bilancovat to, co nám přinesl rok
2021.Bohužel nebyl o moc lepší než ten minulý, ba
spíše naopak. Jelikož stále panuje doba koronavirová,
nekonala se tradiční lednová oslava svátku Dona
Bosca, a proto jsme žádné divadelní představení
neuskutečnili. Ani plánovaná divadelní hra „Po cestě
s ním“ se v dubnu nekonala.
V létě jsme se párkrát sešli na zkouškách
a plánovali jsme, co bude dál. Máme připravenou
divadelní hru „Tam pod těmi Krkonoši“. Tentokrát jsme
zvolili veselejší žánr z vesnického prostředí. Pokud
bude příznivá situace, rádi nějaké divadelní
představení uspořádáme. Ať už novou hru nebo i něco
staršího z našeho repertoáru. Budeme doufat
ve zlepšení situace a těšit se, že se opět s Vámi
uvidíme na prknech, co znamenají svět.
Do nového roku Vám chceme popřát hlavně hodně
zdraví, úsměv na tváři a dobrou náladu.
Ořechovští ochotníci

!27

PŘÁTELÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ráda bych ještě zmínila jednu změnu. Na začátku
školního roku 2021/2022, v polovině září, byla svolána
Valná hromada z důvodu změny předsedy spolku,
dovolte mi, abych Vás seznámila s událostmi tohoto změny stanov spolku a zvolení nové Rady spolku.
roku za školní spolek Přátelé základní školy Novým předsedou spolku Přátelé základní školy
Ořechov, z. s. se stala paní Michaela Kuchařová. Tímto ji
Ořechov, z. s.
předávám funkci předsedy a přeji úspěšné vedení
Letos v únoru se neuskutečnil tradiční Dětský
spolku v následujících letech.
karneval, a to z důvodu nepříznivé pandemické situace.
Děti byly od nového roku do dubna na distanční výuce,
proto spolek každému žákovi ořechovské školy přispěl
Na závěr bych chtěla poděkovat všem
na výuku jedním balením kancelářských papírů. Když za dlouhodobou spolupráci ve spolku, které si velmi
už byly podmínky pro vstup dětí do školy příznivější, vážím. Konkrétně děkuji Markétě Culkové, Terezii
za spolek jsme dětem pořídili knihy pro společnou Rokytové, Míši Kuchařové, mému manželovi, rodičům
četbu s názvem Detektivové od Zuzany Pospíšilové. žáků ořechovské školy, všem, co se každoročně podíleli
Vzhledem k tomu, že se v únoru nekonal Dětský na organizaci dětského karnevalu, paní starostce
karneval, rozhodli jsme se, že děti z MŠ i ZŠ dostanou Jarmile Jilgové, paní ředitelce Mgr. Pavle Chocholaté
ke Dni dětí veselé balíčky, které obsahovaly cestovní a paní učitelce Mgr. Kateřině Staňové.
deskovou hru, psací potřeby a knížky. To vše jsme
pořídili z finančního daru od obecního úřadu, za který
moc děkujeme. Ke konci školního roku spolek z části
Přeji Vám v poklidu strávené vánoční svátky
přispěl také na autobusovou dopravu na výlet dětem a do nového roku přeji hlavně hodně zdraví
do ZOO ve Zlíně, kterého se zúčastnily školkové i školní a optimismu.
děti.
Za spolek Přátelé základní školy Ořechov, z. s.
Michaela Korvasová

Vážení čtenáři Louskáčku,

!28

MÍSTNÍ KNIHOVNA OŘECHOV

Milí čtenáři Louskáčku,

ke knihám, aby nepadaly z regálů. Z dotačních
programů pro knihovny nakoupil obecní úřad nový
rok utekl jako voda a opět nastal čas napsat pár řádků počítač, který je k dispozici veřejnosti, a také
o tom, co se událo v naší knihovně. Stejně jako vloni multifunkční tiskárnu.
jsem měla na začátku roku spoustu plánů do knihovny,
Knihovna není jen o půjčování a vracení knih,
zejména k pořádání kulturních akcí, ale bohužel se
ale je také o tom, aby to v ní nějak vypadalo a čtenáři
žádná z nich neuskutečnila.
se mohli lépe orientovat v knihách. Proto jsem se
Ještě, než začnu s událostmi tohoto roku, na chvíli od května pustila do mého dlouhodobějšího projektu
se vrátím do prosince roku 2020. Před vánočními zpětného značení hřbetů knih, prozatím u beletrie.
svátky jsem se s dětmi nemohla setkat při skoro již Na knihy, které nejsou označeny, nelepuji první tři
tradičním předvánočním čtení v knihovně, kde čtou písmena ze jména autora. Je to sice mravenčí práce,
pohádky babičky a nechybí ani knihovní Ježíšek. většinu knih je potřeba ještě přebalit, ale výsledek
Tentokrát knihovní Ježíšek zavítal do základní školy, stojí určitě za to. U knihovnické práce je také důležité
kde měly děti vánoční besídku. A přinesl jim různé vzdělávat se. Letos jsem absolvovala několik online
knihy, jako třeba Fantastický svět od Roalda Dahla, webinářů, které se týkaly především dětské literatury.
cestovatelské knihy, obrázkové životopisy umělců Některé webináře byly hodně zajímavé a určitě mě
a Albi knihy. Uvidíme, kam zavítá knižní Ježíšek letos.
inspirovaly k výběru nových knih do naší knihovny.
Letos byla knihovna otevřena přes celé prázdniny.
Návštěvnost knihovny byla menší, ale s příchodem
školního roku se situace trochu zlepšila. Po dlouhé
době do knihovny zavítaly děti z mateřské školy
Ořechov. Děti si měly možnost prohlédnout dětské
knihy, vyzkoušely si ALBI tužku, kreslily, hrály si
se stavebnicí LEGO a jinými hračkami a ke konci
návštěvy jsem jim přečetla pohádku. Podzimní a zimní
dílničky v knihovně nejsou do konce roku již v plánu,
vzhledem k pandemické situaci.

Nový rok začal uzavřením knihoven z důvodu
nepříznivé pandemické situace. Časem bylo schváleno
alespoň bezkontaktní půjčování a vracení knih.
To znamenalo, že si čtenáři prostřednictvím e-mailu
nebo SMS zprávy objednali knihy z katalogu, které
jsem pak nachystala na určité místo, a čtenáři si je
ve smluvenou dobu vyzvedli. Takto se výpůjčky
a vracení knih realizovaly do poloviny dubna.
O bezkontaktní půjčování byl zájem, ale ne velký.
Od 13. dubna je knihovna pro veřejnost otevřená
s určitými omezeními a je také nutné dodržovat
aktuální hygienická opatření.

A jaké jsou plány v naší knihovně na příští rok?
Určitě pokračovat ve značení knih, půjčování
I když se letos žádné kulturní akce nekonaly, deskových her a snad se podaří i nějaká kulturní akce.
v knihovně se pořád něco dělo a děje. Během prvního
Ještě zmíním pár informací k provozu knihovny.
pololetí dorazily do knihovny nové knihy zakoupené
Standardní otevírací doba je každé úterý od 15:30
obecním úřadem. Celkem se jednalo o 55 nových knih,
do 18:00 hodin. Pokud budete chtít knihu, která není
a to jak pro děti, tak pro dospělé, včetně doporučené
v knihovním fondu naší knihovny, je možné ji zajistit
literatury do školy. Novinkou v naší knihovně je
z knihovny v Uherském Hradišti nebo z výměnného
možnost vypůjčit si ALBI tužku společně s knihami
fondu, dle dostupnosti. Všechny knihy naší knihovny
kouzelného čtení. Pořídily se také nové zarážky
!29

MÍSTNÍ KNIHOVNA OŘECHOV
(i ostatní informace) naleznete na webových stránkách
www.orechov.knihovna.cz v sekci On-line katalog –
Přejít přímo do katalogu. V případě dotazů mě můžete
kontaktovat na e-mailové adrese
orechov.knihovna@seznam.cz
nebo na telefonu 776 048 681.
Ráda bych poděkovala za knihovní spolupráci paní
starostce, pracovníkům obecního úřadu za práce
provedené v knihovně, učitelkám ZŠ a MŠ Ořechov
a také Vám malým i velkým čtenářům, že knihovnu
navštěvujete.
Přeji Vám všem příjemné a odpočinkové chvíle
strávené s knihou, klidné vánoční svátky a do nového
roku hodně zdraví, štěstí a lásky.
Michaela Korvasová,
knihovnice
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FARNÍ SPOLEČENSTVÍ

Milí čtenáři Louskáčku,
když uslyšíte slovní spojení farní společenství, mnohým
z Vás se jistě vybaví klečící lidé v kostele před oltářem.
Ale není tomu tak. Do farního společenství patří každý
z nás věřících i nevěřících, každý občan naší krásné
obce Ořechov. Scházíme se pravidelně každou neděli a
čtvrtek na mši svaté, ale kromě toho jezdíme také na
různé zájezdy a poutě.
Za zmínku určitě stojí návštěva rodiště P. Jozefa
Červeně na Oravě na Slovensku, kam byly vypraveny z
celé farnosti dva autobusy a pro velký zájem i několik
osobních aut.
Navštívili jsme Oravský hrad, projeli se parníkem
po přehradě Oravě a vyšlapali na kopec Grapa, kde
stojí socha Krista Krále jako v Rio de Janeiru. V rodném
domě P. Jozefa jsme byli bohatě pohoštěni jeho rodiči a
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sourozenci. Na oplátku jsme jim zazpívali několik
lidových písniček z našeho kraje.
Každý rok poslední sobotu v měsíci lednu slavíme
svátek sv. Jana Bosca. Po mši svaté, kterou již tradičně
slouží P. Zdeněk Jančařík ze salesiánského střediska v
Brně v Žabovřeskách, se všichni sejdeme v kulturním
domě na zabijačku, kterou připraví místní farníci. Je
zvykem, že zde divadelní spolek ořechovských
ochotníků zahraje premiéru své hry. Vzhledem k
pandemii Covid-19 se letošní setkání nekonalo. V
květnu slavíme svátek Panny Marie Pomocnice
křesťanů a v červenci již tradičně jezdíme na pouť sv.
Cyrila a Metoděje na Velehrad. V tomto měsíci také
oslavil své životní jubileum P. Jozef, což jsme společně
oslavili posezením u kaple. První neděli v měsíci září
nesmíme opomenout pouť k Andělům strážným za
padlé a nezvěstné vojíny z Ořechova z první světové

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ
války. Cestou ke kapličce nás doprovází dechová hudba
Nedakoňanka.
Umíme se modlit, umíme se bavit, a tak společně
přispíváme k oslavě našeho Pána Ježíše Krista, na jehož
příchod čekáme.
Milí farníci, přejeme Vám v roce 2022 hodně zdraví,
lásky, pohody, vzájemného porozumění a Božího
požehnání.
Modlete se!
Milujte se!
Nebojte se!
Farní společenství

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narození v roce 2020

Zemřelí v roce 2020

9. 12.

7. 12.

Franko Filip

Janíková Ludmila

15. 12. Pleváková Klaudie

Zemřelí v roce 2021
Narození v roce 2021

5. 2.

8. 4.

Gajdošíková Mariana

22. 3. Březina František

21. 4.

Váňa Matyáš

8. 7.

Bugaj Vít

5. 5.

Komárková Barbora

2. 8.

Nejezchlebová Marie

26. 6. Sklenková Nela

21. 8.

Komárková Veronika

29. 6. Šenkár Marek

7. 9.

Kozinová Marie

21. 7.

Hnilička Patrik

5. 10.

Rokytová Marie

11. 11.

Ždánský Viktor
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Výtah z usnesení č. 1/21 z 14. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov konaného dne 16. 2. 2021
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 14. řádného zasedání zastupitelstva obce
2. a 3. návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
4. záměr obce na převod nemovitosti pozemku parc. č. 35 o výměře 1482 m2 v k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště a
uzavření kupní smlouvy, za celkovou cenu 385.000,- Kč
5. záměr obce na převod nemovitosti pozemku parc. č. 5275/2 o výměře 750 m2 v k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště a
uzavření kupní smlouvy za cenu 500,- Kč/m2
6. záměr obce na převod nemovitostí pozemků parc. č. 3531/56 o výměře 207 m2 a parc. č.
2633/53 o výměře 856 m2 v k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště a uzavření kupní smlouvy na
tyto pozemky za cenu 600,- Kč/m2
7. záměr obce na převod pozemků parc. č. 3531/57 o výměře 14 m2, parc. č. 99/4 o výměře 33 m2 a parc. č. 99/25 o
výměře 12 m2 v k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště a uzavření kupní smlouvy za celkovou cenu 27.600,- Kč
8. záměr obce na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 99/24 o výměře 13 m2 v k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště a
uzavření darovací smlouvy
9. záměr obce na zřízení věcného břemene pod částmi pozemků parc. č. 66/2 a parc. č. 3531/4 v k. ú. Ořechov u
Uherského Hradiště a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, užívání, údržby a oprav sklepa za jednorázovou úhradu ve výši
6.900,- Kč
10. záměr obce na bezúplatný pronájem části pozemku parc. č. 3531/4 v k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště a uzavření
smlouvy pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování se spol. Zásilkovna s. r. o., se sídlem Lihovarská 1060/12,
Praha 9, Libeň
11. Obecně závaznou vyhlášku obce Ořechov o místním poplatku z pobytu
12. provedení opravy střechy severní přístavby základní školy a objednávku na provedení prací firmou Roktes s. r. o.
Ořechov ve výši 125.815,- Kč
13. odpisový plán obce Ořechov na r. 2021
neschvaluje:
1. uzavření smlouvy o dílo se společností E.ON Energie a. s. České Budějovice na revitalizaci a modernizaci veřejného
osvětlení
2. poskytnutí finančního příspěvku Českému svazu včelařů z. s. Polešovice
3. poskytnutí sponzorského daru Sociálním službám p. o. Uherské Hradiště, Domov pro seniory Nezdenice
pověřuje:
1. starostku obce provedením výběrového řízení na revitalizaci a modernizaci veřejného osvětlení

Výtah z usnesení č. 2/21 z 15. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov konaného dne 20. 4. 2021
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 15. řádného zasedání zastupitelstva obce
2. a 3. návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
4. závěrečný účet obce Ořechov za r. 2020 s výrokem bez výhrad
5. účetní závěrku obce Ořechov k rozvahovému dni 31. 12. 2020 a hospodářský výsledek ve výši 1.846.201,01,- Kč
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6. účetní závěrku příspěvkové organizace obce Základní školy a mateřské školy Ořechov, okres Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, k rozvahovému dni 31. 12. 2020 a hospodářský výsledek ve výši 184.096,47,- Kč
7. převedení hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy Ořechov, okres Uherské Hradiště, příspěvková
organizace, ve výši 134.096,47,- Kč do fondu rezerv. Finanční prostředky z fondu rezerv se použijí na opravu části střechy
základní školy
8. převedení hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy Ořechov, okres Uherské Hradiště, příspěvková
organizace, ve výši 50.000,- Kč do fondu odměn
9. úpravy rozpočtu 3/2021 na r. 2021
10. výsledek výběrového řízení na stavbu „MK Nová čtvrť – Ořechov“
11. uzavření smlouvy o dílo se Správou a údržbou silnic Slovácka, s. r. o. Uherské Hradiště na stavbu „MK Nová čtvrť –
Ořechov“
12. výsledek výběrového řízení na stavbu „Modernizace veřejného osvětlení v obci Ořechov“
13. uzavření smlouvy o dílo s E.ON Energie a. s. České Budějovice na stavbu „Modernizace veřejného osvětlení v obci
Ořechov“
14. výsledek výběrového řízení na stavbu „Mokřad v lokalitě Kopce Ořechov“
15. uzavření smlouvy o dílo s Lesy Horňácko s. r. o. Rohatec na stavbu „Mokřad v lokalitě Kopce Ořechov“
16. finanční spoluúčast ve výši 600.000,- Kč z prostředků obce na stavbu „Revitalizace fotbalového hřiště Ořechov“
17. podání žádosti o dotaci v rámci Národního programu Životní prostředí, výzvy č. 2/2018, na stavbu „Posílení zdroje
pitné vody novým vodojemem“
18. podání žádosti o dotaci v rámci Státního fondu životního prostředí, výzvy NPŽP 6/2020 na akci Projektová příprava
boj se suchem na stavbu „Zasakovací průleh 3 a záchytné průlehy 4 a 5 v katastru obce Ořechov“
19. záměr obce na nabytí pozemků parc. č. 2877/3 o výměře 175 m2 a parc. č. 2878 o výměře 117 m2 v katastrálním
území Vážany u Uh. Hradiště a uzavření kupní smlouvy za cenu 25.000,- Kč
20. záměr obce na nabytí pozemků parc. č. 2872/2 o výměře 311 m2 a parc. č. 2871/2 o výměře 63 m2 v katastrálním
území Vážany u Uh. Hradiště a uzavření kupní smlouvy za cenu 100,- Kč/m2
21. záměr obce na bezúplatný převod pozemků parc. č. 3540/52 o výměře 12 m2, parc. č. 3540/53 o výměře 4 m2, parc.
č. 3540/54 o výměře 5 m2, parc. č. 3540/55 o výměře 2 m2, parc. č. 3540/64 o výměře 27 m2 a parc. č. 3540/70 o výměře 9
m2 v katastrálním území Ořechov u Uh. Hradiště a uzavření darovací smlouvy se Zlínským krajem, Zlín (příloha č. 14)
22. záměr obce na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 3540/68 o výměře 6 m2, parc. č. 3540/69 o výměře 19 m2 a parc.
č. 3540/62 o výměře 21 m2 v katastrálním území Ořechov u Uh. Hradiště a uzavření darovací smlouvy se Zlínským krajem,
Zlín
23. záměr obce na převod pozemku parc. č. 4918 o výměře 158 m2 v katastrálním území Ořechov u Uh. Hradiště a
uzavření kupní smlouvy za cenu 79.000,- Kč
24. záměr obce na převod pozemku parc. č. 5275/2 v katastrálním území Ořechov u Uh. Hradiště o výměře 750 m2 a
uzavření kupní smlouvy za cenu 375.000,-Kč
25. záměr obce na bezúplatné nabytí částí singulárních pozemků od:
- podílu 315/22327 pozemku parc. č. 4024
- podílu 315/21067 pozemků parc. č. 4023, parc. č. 4808
- podílu 315/19807 pozemku parc. č. 4963
- podílu 210/22327 pozemku parc. č. 4024
- podílu 210/21067 pozemků parc. č. 4023, parc. č. 4808
- podílu 210/19807 pozemku parc. č. 4963
a uzavření darovací smlouvy s majiteli pozemků.
26. uzavření smlouvy č. OT-001030065464/001-SITL o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu „Ořechov,
Osoha, smyčka NN“
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27. obecně závaznou vyhlášku k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou
se reguluje užívání zábavní pyrotechniky
28. vypracování projektové dokumentace na stavbu pumptrackové dráhy v části dětského hřiště Floriánek v celkové
hodnotě 1,5 mil. Kč včetně DPH a schvaluje podání žádosti o dotaci
29. uzavření smlouvy č. 1190900294 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Výsadba
stromů v intravilánu obce Ořechov“ realizovanou v r. 2020.
neschvaluje:
1. záměr obce na převod části pozemku parc. č. 3506/1 v katastrálním území Ořechov u Uh. Hradiště
2. poskytnutí finanční podpory Lince bezpečí z. s. Praha
revokuje:
své usnesení ze dne 16. 2. 2021, bod č. 5. – zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce na převod nemovitosti pozemku
parc. č. 5275/2 o výměře 750 m2 v k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště a uzavření kupní smlouvy za cenu 500,- Kč/m2
bere na vědomí:
úpravy rozpočtu č. 1/2021 a č. 2/2021, které provedla starostka obce

Výtah z usnesení č. 3/21 z 16. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov konaného dne 22. 6. 2021
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 16. řádného zasedání zastupitelstva obce
2. a 3. návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
4. úpravy rozpočtu č. 5/2021
5. výjimku z počtu dětí v mateřské škole ve školním roce 2021 – 2022
6. výsledek výběrového řízení na akci „Předcházení vzniku separovaných odpadů“
7. uzavření kupní smlouvy se spol. Elkoplast CZ, Zlín na pořízení zboží na akci „Předcházení vzniku separovaných
odpadů“
8. uzavření kupní smlouvy se spol. ARGO Trnava s. r. o. Třebíč na pořízení kontejneru na textil a kompostérů v rámci akce
„Předcházení vzniku separovaných odpadů“
9. plán financování obnovy vodovodu
11. záměr obce na směnu části pozemku obce Ořechov parc. č. 5448/2 o výměře 912 m2 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště
za pozemky parc. č. 2924 o výměře 328 m2 a parc. č. 2925 o výměře 287 m2 v k. ú. Vážany u Uherského Hradiště a doplatek
ve výši 8910,- Kč
12. záměr obce na směnu části pozemku obce Ořechov parc. č. 5154 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště za pozemky parc. č.
3988, parc. č. 3989 a parc. č. 3990 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště
13. záměr obce na bezúplatné nabytí částí singulárních pozemků od:
- podílu 1/612 pozemku p. č. 2577, zapsaného na LV č. 1182
- podílu 1/612 pozemků p. č. 293/1, p. č. 293/2, p. č. 293/3, zapsaných na LV č. 1351
- podílu 1/612 pozemků p. č. 2675/12, p. č. 3200/1, p. č. 3518/3, zapsaných na LV č. 1364
- podílu 105/20437 pozemku p. č. 4914, zapsaného na LV č. 1385
- podílu 105/19807 pozemku p. č. 4963, zapsaného na LV č. 1396
- podílu 105/21067 pozemků p. č. 4023, p. č. 4808, zapsaných na LV č. 1397
- podílu 105/18547 pozemků p. č. 5176, p. č. 5278, p. č. 5502, zapsaných na LV č. 1398
- podílu 105/22327 pozemku p. č. 4024, zapsaného na LV č. 1399
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- podílu 105/19807 pozemků p. č. 4807, p. č. 4960, p. č. 5106, p. č. 5120, p. č. 5461, zapsaných
na LV č. 1403
- podílu 1/204 pozemku p. č. 2577, zapsaného na LV č. 1182
- podílu 1/204 pozemků p. č. 293/1, p. č. 293/2, p. č. 293/3, zapsaných na LV 1351
- podílu 1/204 pozemků p. č. 2675/12, p. č. 3200/1, p. č. 3518/3, zapsaných na LV 1364
- podílu 210/20437 pozemku p. č. 4914, zapsaného na LV č. 1385
- podílu 1260/22327 pozemku p. č. 4024, zapsaného na LV č. 1399
- podílu 180/19807 pozemku p. č. 4963, zapsaného na LV č. 1396
- podílu 180/21067 pozemků p. č. 4023, p. č. 4808, zapsaných na LV č. 1397
- podílu 180/22327 pozemku p. č. 4024, zapsaného na LV č. 1399
- podílu 1/459 pozemků p. č. 293/1, p. č. 293/2, p. č. 293/3, zapsaných na LV č. 135
- podílu 1/459 pozemků p. č. 2675/12, p. č. 3200/1, p. č. 3518/3, zapsaných na LV č. 1364
v katastrálním území Ořechov u Uherského Hradiště a uzavření darovací smlouvy s majiteli pozemků
14. uzavření Smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby Vodní plocha a mokřady v trati Zákopy v k. ú. Ořechov u Uh.
Hradiště
15. výjimku z počtu žáků v základní škole na školní rok 2021/2022
neschvaluje:
1. poskytnutí finančního daru Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Radost, Barákova 23,
Prostějov
2. poskytnutí finančního příspěvku Projektu Šance, Ve Smrčkách 28, Praha
3. poskytnutí finanční podpory Diakonii ČCE – středisko Cesta, Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště
pověřuje:
starostku uzavřít směnnou smlouvu na části pozemku obce Ořechov parc. č. 5154 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště za
pozemky parc. č. 3988, parc. č. 3989 a parc. č. 3990 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště
bere na vědomí:
úpravy rozpočtu 4/2021 na r. 2021, které provedla starostka obce

Výtah z usnesení č. 4/21 z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov konaného dne 26. 7. 2021
zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 17. řádného zasedání zastupitelstva obce
2. a 3. návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
4. uzavření hromadné licenční smlouvy o veřejném provozování č. VP-2021-64954 s OSA – ochranný svaz autorský pro
práva k dílům hudebním, z. s. Praha 6, Čs. armády 786/20
5. uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se Státním
pozemkovým úřadem pro Zlínský kraj na stavbu „Vodní plocha a mokřad v trati Kopce k. ú. Ořechov u UH
6. uzavření smlouvy č. 1200600032 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci
„Zasakovací průleh 3 a záchytné průlehy 4 a 5 v katastru obce Ořechov“
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souhlasí:
1. s realizací akce „Stavební úpravy objektu fotbalových šaten“, žadatel: Tělovýchovná jednota Sokol Ořechov, z. s., IČO:
48506311, která bude předložena k získání podpory v rámci výzvy Národní sportovní agentury, č. výzvy 8/2021, „Kabina
2021“.
2. se spolufinancováním akce „Stavební úpravy objektu fotbalových šaten“ ve výši 100.000,- Kč, žadatel Tělovýchovná
jednota Sokol Ořechov, z. s., IČO: 48506311, která bude předložena k získání podpory v rámci výzvy Národní sportovní
agentury, č. výzvy 8/2021, „Kabina 2021“.

Výtah z usnesení č. 5/21 z 18. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov konaného dne 21. 9. 2021
zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 18. řádného zasedání zastupitelstva obce
2. a 3. návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
4. úpravy rozpočtu č. 7/2021
5. výsledek výběrového řízení na zakázku na stavební práce „SO 02. 1-1 Komunikace – lokalita Hůrky Ořechov“
6. uzavření smlouvy o dílo na stavbu „SO 02. 1-1 Komunikace – lokalita Hůrky Ořechov“ se společností Správa a údržba
silnic Slovácka, s. r. o. Uherské Hradiště
7. pouze bezúplatné převody podílů singulárních pozemků zapsaných na listech vlastnictví č. 1403, 1351, 1399, 1398,
1397, 1396, 1364, 1182, 1385 v katastrálním území Ořechov u Uherského Hradiště
8. záměr obce na bezúplatné nabytí pozemků od:
- podílu 1/612 pozemků p. č. 2675/12, p. č. 3200/1, p. č. 3518/3, zapsaných na LV č. 1364
- podílu 1/51 pozemku p. č. 2577, zapsaného na LV č. 1182
- podílu 1/51 pozemků p. č. 293/1, p. č. 293/2, p. č. 293/3, zapsaných na LV č. 1351
- podílu 1/51 pozemků p. č. 2675/12, p. č. 3200/1, p. č. 3518/3, zapsaných na LV č. 1364
- podílu 1260/20437 pozemku p. č. 4914, zapsaného na LV č. 1385
- pozemku p. č. 5252
- podílu 1/357 pozemků p. č. 293/1, p. č. 293/2 a p. č. 293/3, zapsaných na LV č. 1351
- podílu 1/357 pozemků p. č. 2675/12, p. č. 3200/1 a p. č. 3518/3, zapsaných na LV č. 1364
v katastrálním území Ořechov u Uherského Hradiště a uzavření darovací smlouvy s majiteli pozemků
9. uzavření smlouvy č. OT-001040018771/001-MPEL o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se spol. EG.D a. s.
Brno, na stavbu „Ořechov, směr Hůrky, obnova NN“ (příloha č. 7)
10. uzavření Smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu
„Vodní plochy a mokřady v trati Zákopy k. ú. Ořechov u UH“ se Státním pozemkovým úřadem Uherské Hradiště, Protzkarova
1180 a s Povodím Moravy s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, Brno – Veveří
11 uzavření smlouvy o ručení s Komerční bankou, a. s., IČO 45317054, k zajištění dluhů Svazku obce Ořechov – Vážany,
IČO 05494702, vůči Komerční bance, a. s. vyplývajících ze smlouvy o úvěru ve výši 38.000.000,- Kč na investiční akci
„Odkanalizování obcí Ořechov, Vážany“ splatného dne 30. 6. 2041, a to v rozsahu ručení do maximální výše části jistiny
Úvěru 28.500.000,- Kč a příslušenství z této částky
12. pořízení projektové dokumentace na opravu komunikace v části ulic Štěpnická a Kolářka.
13. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. OT-014330063193/001-ADS se spol. EG.D a. s. Brno, na stavbu
„Ořechov, napr. sběr. dvora, Rokyta, smyčka NN“
14. poskytnutí příspěvku ve výši 30.000,- Kč Základní škole a mateřské škole Ořechov, na úhradu nedoplatku plynu
mateřské školy
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15. uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy obce
neschvaluje:
1. poskytnutí příspěvku ve výši 20.000,- Kč Základní škole a mateřské škole Ořechov, na úhradu dopravy na plaveckou
výuku
2. poskytnutí finančního daru MAS Buchlov, se sídlem Masarykova 273, Buchlovice, na financování projektu Cisterciácké
krajiny.
3. členství obce ve spolku NAŠE ODPADKY, z. s. se sídlem Uherčice
4. poskytnutí finančního daru spolku NAŠE ODPADKY, z. s. se sídlem Uherčice.
bere na vědomí:
úpravy rozpočtu 6/2021 na r. 2021, které provedla starostka obce

Výtah z usnesení č. 6/21 z 19. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov konaného dne 30. 11. 2021
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 19. řádného zasedání zastupitelstva obce
2. návrhovou komisi ve složení:

MUDr. Eva Píšťková, Jaroslava Šimková

3. ověřovatele zápisu :

Zdeněk Andrýsek, Martin Rokyta

4. úpravy rozpočtu č. 9/2021
5. schodkový rozpočet obce Ořechov na r. 2022 podle závazných ukazatelů (odvětvové paragrafy). Schodek bude
uhrazen finančními prostředky z minulých let
6. rozpočet sociálního fondu na r. 2022
7. střednědobý výhled hospodaření obce Ořechov na r. 2024 a r. 2025
8. plán investic na r. 2022 – 2026
9. vyrovnaný rozpočet Základní školy a mateřské školy Ořechov, okres Uherské Hradiště, na r. 2022
10. střednědobý výhled hospodaření Základní školy a mateřské školy Ořechov, okres Uherské Hradiště pro r. 2023 a r.
2024
11. poplatek za nájem hrobového místa v r. 2022 ve výši 100,- Kč/rok
12. uzavření veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Ořechov, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce na r. 2022
ve výši 190.000,- Kč
13. uzavření darovacích smluv na
- s Římskokatolickou farností Polešovice na poskytnutí finančního daru na r. 2022 výši 10.000,- Kč
- s Přáteli Základní školy Ořechov z. s. na poskytnutí finančního daru na r. 2022 ve výši 10.000,- Kč
- s Mysliveckým spolkem Ořechov, z. s. na poskytnutí finančního daru na r. 2022 ve výši 18.000,- Kč
- s Folklórním spolkem Ořechov, z. s. na poskytnutí finančního daru na r. 2022 ve výši 40.000,- Kč
- s Motorkáři z Ořechova, zapsaný spolek Žebrák, na poskytnutí finančního daru na r. 2022 ve výši 30.000,- Kč
- se Sborem dobrovolných hasičů Ořechov z. s. na poskytnutí finančního daru na r. 2022 ve výši 10.000,- Kč
14. provedení řádné inventarizace podle plánu inventur na r. 2021
15. obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
16. obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
17. záměr obce na převod nemovitostí p. č. 3616/2 o výměře 71 m2 a p. č. st 440 o výměře 8 m2 v katastrálním území
Ořechov u Uh. Hradiště za cenu 500,- Kč/m2
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18. bezúplatné převody singulárních pozemků pro katastrální územní Ořechov u Uherského Hradiště v r. 2021 a v r.
2022
19. dofinancování akce „2021 – 39 TI Ořechov“ v rámci schválené žádosti o dotaci, poskytnuté z programu MMR ČR –
Podpora bydlení pro rok 2021, podprogram Technická infrastruktura, ve výši 2 678 565,38 Kč
20. podání žádosti o dotaci „Pumptrack Ořechov“ v rámci výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2022 z
podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117D8210H Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku
21. uzavření darovací smlouvy se Svazkem obcí Ořechov – Vážany na převedení kanalizace
22. uzavření darovací smlouvy s MAS Staroměstsko z. s. na spolufinancování projektu „Předcházení vzniku odpadů na
území MAS Staroměstsko“
neschvaluje:
1. uzavření smlouvy o partnerství a spolupráci s Partnerství, o.p.s. Brno
2. „Dotaci na zajištění prodeje potravin“ Jednotě, spotř. Družstvo u Uherském Ostrohu
3. poskytnutí finanční podpory Charitě Uherské Hradiště
4. poskytnutí finanční podpory pro PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z. ú. Uherské Hradiště
pověřuje:
1. starostku obce uzavřením darovacích smluv na bezúplatné převody singulárních pozemků v katastrálním území
Ořechov u Uherského Hradiště
2. starostku a místostarostu obce provádět rozpočtová opatření v souvislosti s dotacemi přijatými v r. 2022 maximálně
do výše přijaté dotace
3. starostku a místostarostu obce provádět rozpočtová opatření za r. 2021, která vyplynou z daňových příjmů
4. starostku a místostarostu obce provádět v r. 2022 rozpočtová opatření při zachování přebytku nebo schodku
hospodaření maximálně ve výši 50.000,- u závazného ukazatele.
bere na vědomí:
úpravy rozpočtu č. 8/2021, které provedla starostka obce
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Informace o úhradě poplatků v roce 2022
Poplatky na rok 2022 se budou vybírat v průběhu ledna 2022.
Poplatky v roce 2022
- poplatek za psa/rok

100 Kč

- poplatek za svoz odpadu (popelnice) za osobu/rok

500 Kč

- poplatek za nájem hrobového místa na dobu 10 let

1 000 Kč

Pouze poplatky za svoz komunálního odpadu lze uhradit ve dvou pololetních splátkách, tj. na osobu 250 Kč.
Poplatky se mohou uhradit na účet obce 10225721/0100, který je vedený u Komerční banky.
Pokud to bude možné, prosíme o upřednostnění úhrady převodem na účet před platbou v hotovosti.
variabilní symbol pro poplatek za komunální odpad je 1340+číslo domu
variabilní symbol pro poplatek za psa je 1341+číslo domu
variabilní symbol pro poplatek za nájem hrobového místa je 3632+číslo hrobu
Sběrný dvůr je otevřen každou sobotu od 9.00 do 11.00 hodin.
V pracovní dny je sběrný dvůr otevřen po předchozí domluvě s vedením obecního úřadu.

Informace ke stočnému v roce 2022
Stočné pro rok 2022 bude vybírat Svazek obcí Ořechov – Vážany, který každé domácnosti vystaví fakturu.
Výše stočného pro rok 2022 je stanovena na 1 200 Kč za osobu/rok.

Informace České pošty
Pracovní doba pobočky Polešovice:
Pondělí

11-12

13-18

Úterý

8-12

13-15

Středa

11-12

13-18

Čtvrtek

8-12

13-15

Pátek

8-12

13-15

Sobota

Zavřeno

Neděle

Zavřeno

Telefonní kontakt: 954 268 737
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Informace o dotacích – odpadové hospodářství
Předcházení vzniku odpadů

Řešení separovaných odpadů:

Rozpočet 1 004 409 Kč, dotace 853 748 Kč

Rozpočet 706 715 Kč, dotace 600 708 Kč

Bylo pořízeno

Bylo pořízeno

• Re-Use centrum včetně zastřešení, regálů,

• 1 červený kontejner na kov (1 100 l)

paletovacího vozíku, policového systému a stolů
se skříňkami.

• 300 modrých plastových nádob na papír (240 l)
• 100 žlutých plastových nádob na plasty (240 l)

• 150 kompostérů
• kontejner na textil

Re-Use centrum
Lidé si zvykli na konzumní životní styl a věci, které se jim už nehodí, vyhazují do kontejneru.
Tyto věci pak zbytečně leží na skládce a zatěžují životní prostředí, přestože by mohly ještě několik dalších let
sloužit někomu jinému.
Naše obec se rozhodla motivovat své občany ke změně,
a proto vybudovala Re-Use centrum v areálu sběrného dvora.
Název vychází z anglického slova „reuse“, které se dá přeložit
jako „znovupoužití“. Do tohoto centra můžete přinést věci,
které už nepotřebujete, ale zároveň jsou v dobrém stavu,
a proto poslouží ještě někomu jinému. Jedná se např. o malý
nábytek (nečalouněný), nádobí a jiné kuchyňské potřeby,
nářadí, sportovní potřeby, hračky, knihy, CD a gramodesky,
dekorace, hudební nástroje, hodiny a budíky, kočárky,
autosedačky, houpačky, kufry, tašky a další potřeby pro
domácnost. Věc se pak prodá za symbolickou cenu, a tím se
zase vrátí do oběhu. Nákupem v Re-Use centru tak přispějete
nejen k ochraně planety, ale i na dobrou věc.
Podobně jako u sběrného dvora, mohou služby Re-Use centra
využívat všichni občané Ořechova. Věříme, že využijete těchto
služeb naplno a přispějete tak k budování obce s minimem
odpadu. Zároveň prosíme všechny občany, aby věci nosili
v takovém stavu, v jakém by je sami chtěli dostat!
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RŮZNÉ
Kaplička Andělů strážných

Pomoc obětem tornáda

V září 2021 proběhla rekonstrukce kapličky Andělů
strážných, kdy byla opravena fasáda, střecha a také
obraz Anděla strážného a bylo rovněž upraveno
přilehlé okolí. Na opravě se dobrovolnicky podíleli:
Ignác Stodůlka, František Miklík, Stanislav Kuchař
a Jindřich Plevák. Všem patří velký DÍK!

Koncem června 2021 zasáhla jižní Moravu silná bouře
s krupobitím a tornádem. Jednou z postižených obcí
byly i Mikulčice. Obec Ořechov se rozhodla pomoci
konkrétní rodině zasažené touto pohromou. Paní
Kristýně Chudíkové s dcerami Veronikou, Šárkou
a Světlanou z Mikulčic tak obec přispěla ze svého
rozpočtu částkou 21 728 Kč na obnovu střešních
krovů, stejné rodině byl předán i dar od občanů
Ořechova ve výši 26 290 Kč. DĚKUJEME!

Rodinné muzeum zemědělství Stodůlka
Přijďte si prohlédnout více než stovkou exponátů, jako jsou ruční nástroje, nářadí, nebo vybavení statku
ze začátku minulého století. K vidění jsou i traktory, kombajny, mlátičky a další zajímavé historické exponáty.
Máme otevřeno vždy první sobotu v měsíci, od dubna do listopadu, od 9.00 do 16.00 hodin! Zahájení sezóny
proběhne v sobotu 2. dubna, ukončení sezóny bude v sobotu 5. listopadu.
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Tříkrálová sbírka 2022 bude po roční odmlce
opět kontaktní
Svátek Tří králů je vyvrcholením a ukončením Vánoc. Připomíná
okamžik zjevení Krista všem lidem jako krále všech. Zvyk Tříkrálového
koledování v českých a moravských krajích obnovila Charita Česká
republika v roce 2000, kdy nejprve na Moravě, a o rok později již po celé
České republice, začala, za spolupráce farností, obecních a městských
úřadů a především velkého počtu dobrovolníků, organizovat Tříkrálovou
sbírku.
Navázala tím na tradici, kdy v minulosti chodily chudé děti
převlečené za Tři krále a přinášely požehnání, které zapsaly na rám
vstupních dveří do stavení ve formě tří písmen K+M+B. Tři známé litery
nejsou začáteční písmena jmen králů Kašpara, Melichara a Baltazara
(jde zřejmě o starobylý a zakořeněný výmysl), nýbrž znamenají „Kyrios
mansionem benedicet – Pán žehnej tomuto domu“. Požehnání Tří králů mělo ochraňovat stavení i ty, kteří v něm
přebývali, za což obyvatelé domů obdarovávali příchozí jídlem, sladkostmi nebo penězi.
Dnes tedy opět přicházejí malí i velcí koledníci do našich domácností, křídou označují naše obydlí a přináší
poselství radosti, naděje a pokoje pro celý rok. Stejně jako se kdysi plni radosti z narození Ježíška vraceli Kašpar,
Melichar a Baltazar do svých domovů, také naši koledníci se vracejí plni radosti a hrdosti, že mohli do našich
domácností předat požehnání našich biskupů či arcibiskupů a zároveň naplnit tříkrálové pokladničky.
V roce 2022 k nám přijdou koledníci v období 1.-16. ledna. Konkrétní termíny si pak již města a obce našeho
regionu stanoví samy. V nelehkém období, které v posledních letech zažíváme z důvodu pandemie, možná ještě
více rezonuje to, že v minulosti znamení na dveřích vymezovala také prostor pravdy a spravedlnosti uprostřed ne
vždy přívětivého světa. Proto děkujeme Vám všem, že malým či větším finančním darem přinesete trochu
té „sociální spravedlnosti“ těm, kteří ji potřebují přece jen více než my. A doufáme, že výtěžek z koledování bude
u nás na Slovácku opět jeden z nejvyšších v celé republice.
„Své záměry na využití sbírky zveřejňujeme již v listopadu předcházejícího roku, stejně jako následně
transparentně prezentujeme přesné využití skutečných částek na konkrétní projekty“, uvedl Dalibor Jirásek,
projektový manažer Charity Uherské Hradiště. „V roce 2022 to bude podpora Domácího hospice Antonínek, přímá
pomoc občanům Uherskohradišťska, obnova vozového parku pro naše terénní služby a samozřejmě jsme schopni
reagovat na jakoukoliv další potřebu, která se v roce 2022 vyskytne“, upřesnil Dalibor Jirásek. A Marcela
Kokoliová, koordinátorka Tříkrálové sbírky, dodává: „Hlavně věříme, že po roční odmlce, kdy jsme z důvodu
Covidu mohli koledovat pouze virtuálně, případně u obchodních center, Vás opravdu všechny navštívíme
osobně.“
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VTIPY IVANA KŘEMEČKA
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Řešení: Nikoho nelze vystrkat po žebříku, když neleze aspoň trochu sám.

KŘÍŽOVKA

Oddíl stolního tenisu

TJ Sokol Ořechov

E

G
O
T
FO
Děkujeme všem za poskytnuté příspěvky
do zpravodaje obce Ořechov.
Vydáno 350 kusů.

RI
E
L
A

