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Vážení čtenáři,
vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po
studeném a deštivém jaru přineslo mnoho krásných dní plných sluníčka.
Je pravda, že jaké tyto dny budou, nezáleží jen na počasí a množství slunečních paprsků, ale i
na naší schopnosti krásu objevovat, na naší citlivosti a otevřenosti vůči tomu, co lze jako krásu
vnímat. Vždyť je všude kolem nás – v rudém západu slunce, ve stříbřitém okraji mraku, ve
třpytivých kapkách rosy, v čisté bělosti kopretin, ve sladké vůni akátů, ve vznešeném letu dravce
nad polem, v rozpustilém švitoření vlaštovek, ale i krásně upraveném stole, v ilustracích pěkné
knížky, také v tónech krásné hudby, v bezstarostném spánku miminka, ve vráskách starého
člověka, připomínajících mapu jeho bohatého života…
Všude kolem nás je krása, přesto jakoby se nám vytrácela ze života. Jako bychom ji přestávali
potřebovat. Naše děti nosí oblečení s obrázky lebek se zkříženými hnátami, místo do divadla s nimi
jezdíme do nákupních center, místo čtení pohádek je necháme na počítači hrát bojové hry, místo
poetických obrázků M. Alše a J. Lady jsou dětem vnucovány pohledy na dámská pozadí
s pozvánkou do nočního klubu, místo společného poznávání přírody je učíme střílet při paintballu a
airsoftu.
Dětská duše tomu postupně přivyká, otupuje, chudne a její citlivost se pomalu vytrácí. Je chudší
o hodnoty, které jí byly dříve automaticky vštěpovány. Děti si zvykají ne vnímat a vytvářet, ale brát
a bořit. Je to však naše krátkozrakost, za níž, pokud si ji včas neuvědomíme a nenapravíme ji,
budeme „náležitě odměněni“.
Využijme proto čas, který nám letní volné dny nabízejí, abychom svým dětem poskytli co nejvíc
příležitostí vnímat a procítit krásu, abychom s nimi něco vytvořili a prožili, abychom jim pomohli
znovu najít čistou dětskou duši.
Mnoho krásy v letošním létě Vám za tvůrce Louskáčku přeje Blanka Martináková

Ořechovský louskáček
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dopis školáka

26. 5. 2010 Ořechov

AHOJ ŠKOLO !
Jsem moc ráda, že můžu psát tento dopis. Hodně budu vzpomínat na
tebe a na paní učitelky, když odejdu na 2. stupeň do Starého Města, kde
potkám bývalé spolužáky a hlavně Radima Pokoráka, který spolu se mnou,
Nikčou a Lukášem chodil do třídy. Odešel ve 4.ročníku. Taky se těším, až
poznám nové kamarády a paní učitelky, ale nejraději bych tu zůstala až do
střední školy. Je to tu velmi pěkné.
Vzpomínám si na 1. třídu, když jsme se učili psát, číst a počítat. Nejlepší byly přestávky, protože
páťačky nám kreslily obrázky a s bylo s nimi veselo.
Noci s Andersenem byly strašidelné, ale pohádkové a veselé.
Pamatuji si také na družinu, protože my prvňáci jsme vždycky měli největší dům z
lega. Stavěli jsme vždycky kuchyně, garáže, zahrady a hlavně kamery, aby nás někdo
nevykradl, protože jsme tam měli pizzu a další poklady.
Ve 2. třídě jsme měli vedle ředitelny malé květinářství, kde jsme chodili každou
velkou přestávku, abychom přesadili a zalili květiny. Bylo to dost dobré, protože jsme
se u toho i pobavili.
V roce 2008/2009 jsme si hráli naši vymyšlenou hru. Já, Nikča a Barča jsme byly ošetřovatelky a
staraly jsme se o nemocného chlapce (Lukáše). Bylo to zábavné a poučné. Nemocný chlapec byl u zubaře,
v nemocnici, v letadle... V roce 2009/2010 jsme si také hráli naši hru, ale bez tetičky Barči, ta jela do
Egypta (do ZŠ Starého Města).Také jsme si s tetičkou Barčou posílaly dopisy. No prostě legrace.
Dny matek byly pěkné. V 1. třídě jsme hráli Vílu Amálku, ve 2. třídě Palečka a jeho kamarády, ve 3.
třídě Abecedu, ve 4. třídě Zlatovlásku a v 5.třídě Rok na vsi (naše poslední vystoupení). Všem lidem a
hlavně maminkám se to líbilo.
Zajímavé byly také exkurze (např.: Kovosteel, Uh. Hradiště, muzeum, knihovna, EVP (ekologické
výukové programy) atd.
Ještě jsem zapomněla zmínit Halloweeny, které byly strašidelné a domů jsme přišli počmrkaní od
fixek, rtěnek a tužek... Také byl dobrý PROSINEC, protože do školy přišel Mikuláš s čerty a anděly. Vždy
jsme dostali ovoce a sladkosti a slíbili jsme, že budeme hodní. Vánoce byly taky dobré, protože jsme
dostaly dárky od Ježíška a nemuseli jsme jít do školy.
Na prázdniny se velmi těším a doufám, že bude velké horko a budu se moci koupat na koupališti.
Milá pohádková školo, přeji Ti, abys ještě pár století vydržela a děti do Tebe s radostí chodily.
S pozdravem Denisa Hrančíková
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Dáváme slovo starostovi….
Vážení spoluobčané,
polovina roku 2010 je již za námi a já se k Vám tradičně v prázdninové době
obracím s několika informacemi týkajícími se aktivit obecního úřadu a vedení obce v prvním pololetí letošního
roku.
Na začátku roku hospodařila obec podle rozpočtového provizoria a to až do schválení rozpočtu
v měsíci březnu. Rozpočet počítá v letošním roce s příjmy 7.751 tis.Kč a výdaji 11.149 tis. Kč. Vyrovnanost
rozpočtu, a tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji je finančně pokryt financemi získanými z prodeje plynovodu.
Zastupitelstvo obce se sešlo v průběhu první poloviny roku na dvou zasedáních a několika pracovních poradách
na nichž se řešily vesměs obvyklé záležitosti týkající se chodu obce. Skutečnost získání finančních prostředků
z prodeje plynárenského zařízení v obci v závěru loňského roku nám pro letošní rok umožnila rozběhnout
některé investiční či neinvestiční akce, na něž jsme se v minulosti projekčně připravovali. Mezi nejvýznamnější
akce lze zahrnout dokončení II. etapy chodníku u hlavní silnice k horní zastávce, dobudování osvětlení křížové
cesty, výstavba sběrového dvora, kde nás ještě čeká jeho dovybavení a zahájení provozu, realizace úprav na
hřbitově a oprava dlažby pod zámeckými schody. Byla také zahájena připravovaná rekonstrukce kulturního
domu. Získali jsme také příslib získání dotace na zateplení objektu mateřské školy. Ale z důvodu rozhodnutí o
podpoře datovaného až v měsíci červnu nebylo možno tuto akci zrealizovat v průběhu prázdnin a tak bude na
vedení obce, současném či budoucím, najít vhodné rozetapizování předpokládaných prací. Tradičně se obec
podílela na organizaci či podpoře obvyklých kulturních a sportovních akcí. O dalších aktivitách Vás mimo jiné
podrobně informuje na jiném místě kolega místostarosta.
Vzhledem k tomu, že je před námi konec volebního období a v polovině měsíce října nás čekají nové
volby do zastupitelstva naší obce, chtěl bych při této příležitosti poděkovat všem dosavadním zastupitelům za
aktivní přístup ke své funkci v průběhu celého čtyřletého období a občanům za podporu a pomoc dosavadnímu
vedení obce.Všem oprávněným voličům pak přeji dobrou volbu, z níž by mělo vzejít zastupitelstvo a vedení
obce, které bude schopno úspěšně řídit naši obec další čtyři roky.
Přeji Vám příjemné prožití zbytku léta.
Josef Luňák, starosta

… a místostarostovi obce
Vážení spoluobčané,
dovolte mi krátké ohlédnutí na sklonku volebního období za dosavadní činností obecního úřadu a
zastupitelstva obce. Většina zastupitelů vstupovala do tohoto období s jasnou vizí postupných, ale systémových
kroků směřujících k vysvobození se od konzervování stavu a nedobrých poměrů v obci, k rozvoji a k probuzení
života jak na poli investic, tak na poli mezilidských vztahů, směrem k vytváření rámce a prostoru pro investice,
podnikatelské aktivity a větší spolupráci zejména mezi zájmovými a společenskými organizacemi. Směrem
k budování lepší perspektivy života v naší krásné obci pro nás pro všechny, kteří se cítíme být její pevnou
součástí a spojujeme s ní svou budoucnost. Důraz byl a je kladen zejména na posílení infrastruktury. Tam stále,
díky poloze a malému počtu obyvatel, a také díky diskriminačnímu přerozdělování státního rozpočtu, máme
stále co dohánět.
Základním, a řekl bych nejdůležitějším počinem pro celkový rozvoj Ořechova, byla tvorba Územního
plánu. Nový územní plán je již hotov a čeká se pouze na závěrečné schvalovací procedury, aby mohl vstoupit
v platnost. Několikaleté úsilí se tak, jak doufám, promění v závazný dokument, který posune naši obec výrazně
kupředu. Územní plán byl zpracován za pomoci Ing. arch. Špoka a firmy Visualcad, kteří zde přenesli řešení
našeho území předloženého starostou a místostarostou obce s připomínkami zastupitelů a dali mu předepsanou
formu. Tento dokument řeší rozvojové plochy pro bydlení, podnikání, sport a rekreaci, vodní a nové lesní plochy
a řeší řadu stávajících problémů v našem katastru.
Nutno říci, že zastupitelstvo obce pracovalo téměř po celou dobu s vyrovnaným rozpočtem.
Z chudičkého obecního rozpočtu se přesto podařilo zejména provést sanaci sesouvajícího se svahu za
Nožičkovým na Podsklepí. Zde jsme byli úspěšní při získání dotace. Věříme, že se tak podařilo tento dlouho
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kabinám podél hřiště. Při obou trasách byly vybudovány rovněž nové chodníky. Na Horním konci se jednalo o
chodník souběžně s hlavní silnicí, jehož vybudování má značný vliv na zvýšení bezpečnosti provozu. Chodník
od mateřské školy podél hřiště zase konečně vytvořil spojnici mezi Salajkou a Drahami, kde se léta zejména
rodiče s malými dětmi brodili blátem. Nový chodník byl vybudován také na hřbitově prodloužením stávajícího.
Vede k vyčleněným místům pro nové urnové hroby. Tím se podařilo zkulturnit nejen část hřbitova, ale také
uspokojit zájemce o tento způsob uložení ostatků svých blízkých.
Byl rozšířen chodník v Plotkách stejně jako upraven celý tento prostor zpevněním břehu, vybudováním
nového osvětlení. Tato krkolomná „stezka odvahy“ tak dostala podobu významné spojovací komunikace
z Dědiny na Padělky.
Pro celkový výčet je třeba říci, že byl nově přeložen chodník na Brčkově a v současnosti se již pracuje
na projektu dobudování chodníků v Dědině a na Salajce.
Velkou investicí do infrastruktury bylo vybudování nové cesty na Podsklepí směrem do Štěpnice. Byl
tak vyslyšen hlas obyvatel této části obce, kteří dlouhá léta trpěli snad nejhorší místní komunikací u nás.
Výstavbě předcházel složitý proces směn a darování pozemků okolo této cesty a pod ní, neboť bylo zde nutno
nejdřív narovnat majetko-právní vztahy k nim. Po dohodě se Správou a údržbou silnic Slovácka se podařilo
zajistit také dílčí rekonstrukci průtahu obcí vyfrézováním a položením nového povrchu hlavní vozovky.
Provedlo se také několik dílčích oprav místních komunikací, jako ve Vyšníkách, v ulici na Horním konci a před
kaplí v Dědině přeložením kostky.
Další velkou investiční akcí bylo provedení nástavby nad celou budovou mateřské školy. V současné době se
řeší zateplení, výměna oken a aplikace nové fasády včetně vymalování. Na tuto část stavby jsme byli úspěšní při
získání dotace, takže předpokládám brzké zahájení těchto prací. O využití takto nově vzniklých prostor
v podkroví zřejmě rozhodne nové zastupitelstvo. Osobně jsem vzhledem k charakteru budovy a příznivé
demografické křivce v obci a aktivní proimigrační politice pro jakékoli využití v souvislosti s provozem
mateřské školy. Zároveň byla provedena rekonstrukce a renovace sociálního zařízení v základní škole. Byly
vyměněny léty zchátralé odpady, instalovány nové baterie a sanitární technika a položeny nové obklady. Své
rekonstrukce se také dočkalo dětské hřiště pod školou. Změnilo se rozmístění houpaček, vystavilo se nové
pískoviště, provedly se nátěry a vybetonovaly nové betonové patky pro bezpečnější kotvení všech prvků.
Administrativně složitým procesem nákupů a přeparcelací pozemků určených k zástavbě byla konečně
vytvořena nová stavební místa pod hřbitovem na Horním konci, Za Dvorem a nad Floriánkem. Vytvořila se tak
možnost usadit se v naší obci jak pro místní rodiny, tak i pro přespolní zájemce, což je jistě pro Ořechov jedna ze
strategických rozvojových aktivit. Rovněž probíhá jednání s majiteli o výkupu, směnách a přeparcelaci pozemků
v lokalitě Padělky za účelem vytvoření dalších nových stavebních míst.
Jednou z důležitých záležitostí bylo vyčlenění a vytvoření průmyslové zóny. Zde již první investoři své
podnikatelské záměry rozbíhají a na další ještě část tohoto areálu čeká. Na tomto místě se podařilo vybudovat i
sběrový dvůr, jehož provoz bude zahájen během několika týdnů. Jeho provoz jistě vytvoří občanům větší
komfort při likvidaci odpadů a všeho nepotřebného a přispěje tak ke zlepšení životního prostředí. Byl také
vybudován nový stavení dvůr pro potřeby obecního úřadu.
Obec se finančně podílela na vybudování nového schodiště a sociálního zařízení pod kaplí, čímž se
zároveň zlepšil i architektonický výraz této budovy. Pro zlepšení a zkulturnění prostředí v obci byla vybudována
Křížová cesta, jako trvalý monument připomínající Kristovo utrpení. Rovněž zde jsme byli úspěšní při získání
dotace.
Pozornost byla věnována také výsadbě zeleně. Nově vysázena byla plocha u křižovatky mezi Vyšníky a
Padělky, na Brčkově poté co byly odstraněny staré borovice, a v prostoru zrekultivované skládky nad tratí
Jarošov. Ve spolupráci s mysliveckým sdružením byl proveden odborný pěstební zásah v obecním lesíku nad
hřištěm, který má zároveň částečně zmírnit dopady nešetrného zacházení s tímto porostem z let minulých.
Rozsáhlou akcí je právě se rozbíhající oprava a přestavba kulturního domu. Tato značně zchátralá
budova je významným místem pro pořádání různých kulturních akcí a setkávání občanů při významných
událostech, a tak jsou stavení úpravy nezbytné. Byl vypracován projekt Ing. arch. Hajduchem, který předpokládá
mj. i rozšíření kapacity míst na sále a balkonech. Kulturní dům se tak stane důstojnou budovou v centru obce
s kvalitním zázemím pro pořádání akcí různého charakteru.
Z obecního rozpočtu byly uvolněny také prostředky na výměnu oken na hasičské zbrojnici.
Další investiční akce jsou ve fázi již hotových projektů. Obec pořídila projekt na výstavbu vodních
ploch. Jedná se o soustavu rybníků sloužících k celkovému zlepšení životního prostředí, udržení vody v krajině,
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celého díla předpokládá rovněž zalesnění části teras v trati Hájky. Jistě by se tak zvýšila
atraktivita naší obce s předpokladem příznivého ovlivnění ekonomiky u nás, vytvoření
nových investičních i zájmových příležitostí a zvýšení cestovního ruchu, což je vzhledem
k poloze do budoucna jedna ze strategických priorit Ořechova. Velká část práce byla také
odvedena při zajišťování dohod o umístění stavby s majiteli dotčených pozemků.
Byl vyhotoven projekt na rozšíření hřbitova a novou výsadbu v tomto místě.
Zpracován je i projekt na opravu kaple sv. Václava. Na brzkou realizaci čeká také projekt na dobudování
kanalizace na novou komunikaci na Podsklepí okolo domu rodiny Brhelových k domu rodiny Špačkových a
Nejezchlebových. Jedná se o jakousi druhou etapu rekonstrukce místní komunikace v této části obce, která je
v dost špatném stavu. K realizaci je také připraven projekt na vybudování technické infrastruktury v lokalitě Za
Dvorem, která je určena pro zástavbu rodinnými domy. Budou tak připravena další nová stavební místa, další
nové možnosti pro naše stávající i budoucí občany. Pro tuto lokalitu byla rovněž pořízena zástavbová studie
budoucího uspořádání novostaveb. Před dokončením je projekt na sanaci břehu na Brčkově pod domem pí.
Repíkové. V závěrečné fázi zpracování je také projekt na revitalizaci centra obce. Tento dokument předpokládá
celkovou opravu provozu i vzhledu středu obce, nové řešení dopravy, opravy a úpravy uličky na Podsklepí, nové
využití ploch např. před obchodem, za obecním úřadem apod. Realizací tohoto projektu získá centrum obce
novou podobu.
Obecní úřad se snažil v tomto volebním období o zlepšení informovanosti občanů. Za tímto účelem byly
spuštěny internetové stránky obce – www.obecorechov.cz, kde je možné získat aktuální informace o dění v naší
obci např. jako přečíst si hlášení místního rozhlasu aj.
Pokrok byl učiněn také v oblasti obsahové podoby obecního zpravodaje, kdy se zde objevují praktické
informace, ale také informace o činnosti obecního úřadu a chystaných či zrealizovaných záměrech obce. Na
stěně obecního úřadu visí nové informační skříňky, kde je úřední deska a informace dalších společenských
organizací. Na obecním úřadě byla zavedena služba Czech POINT, kterou lze využít pro vystavení výpisu
z katastrálního úřadu, výpisu z rejstříku trestů, obchodního a živnostenského rejstříku a další. Za zmínku také
stojí, že obec Ořechov vstoupila do Sdružení místních samospráv, tedy organizace měst a obcí, která mj.
vystupuje proti nespravedlivému přerozdělování rozpočtového určení s negativním dopadem na malé obce.
V této souvislosti bych chtěl také zdůraznit, že od začátku volebního období až dosud jsme hospodařili
s vyrovnaným rozpočtem a dokonce byl splacen dluh za vodovod Ořechov – Vážany.
Pro potřeby obecního úřadu byly zakoupeny nová kopírka a počítač (na které jsme získali dotaci),
rozhlasová ústředna, travní sekačka a do kuchyně kulturního domu nová myčka nádobí.
Obecní úřad kladl důraz na podporu všech kulturních akcí. Pro tento účel byl každoročně zaveden do
rozpočtu obce kulturní grant, ze kterého byly podpořeny různé společenské organizace pořádající zábavy a
plesy. Obecní úřad kladl důraz zejména na zlepšení komunikace mezi nimi a jejich spolupořádání různých akcí.
Tak se podařilo zavést tradici spolupořádání Dětského dne a Adventního zvonkování s bohatým programem a
hojným občerstvením, které si u veřejnosti získaly značnou oblibu. Patří se na tomto místě poděkovat všem
obětavcům, kteří se na zajištění všeho potřebného podíleli. Osobně bych si přál, aby tento trend přátelské a
sdílné atmosféry zůstal zachován i do budoucna. Obecní úřad tradičně podporuje pořádání Slováckých hodů,
jako největší akci tohoto druhu v obci. Obec se zapojila také do zabezpečení primiční mše svaté našeho
spoluobčana p. Radima Kuchaře. Tato významná církevní akce byla vyjímečným svátkem nejen pro místní, ale
také pro přespolní věřící ze širokého okolí. Obec se každoročně prezentuje také na Slavnostech vína v Uherském
Hradišti. Přes masivní účast téměř všech obcí našeho okresu se náš stánek nikdy v konkurenci neztratil. Svědčí o
tom i udělení titulu „Vinařská obec roku 2009“.
Tolik stručný výčet dosavadní práce obecního úřadu. Samozřejmě na stránkách tohoto zpravodaje nelze
opisovat každodenní starosti a práci spojenou se zajištěním chodu obce a veškerá jednání, která se skrývají na
počátku výše uvedených počinů. Proto mi dovolte poděkovat panu starostovi za dobrou spolupráci a kolegům
zastupitelům za odpovědný a konstruktivní přístup při řešení problémů a zajištění chodu obce. Děkuji také všem
občanům za údržbu svého okolí, za zájem o záležitosti obce a podporu obecního úřadu. Již za několik týdnů se,
jak doufám, všichni sejdeme u komunálních voleb. Mějte prosím na paměti, že tento termín je důležitým
mezníkem pro určení směru vývoje naší obce. Proto volte odpovědně k budoucnosti s ohledem na perspektivu
kvalitního života v Ořechově a jeho rozvoj.
Přeji Vám krásný zbytek léta a hodně zdraví a úspěchů do dalších let.

Zdeněk Svoboda, místostarosta obce

Obec Ořechov
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ŠKOLA

A

PRÁZDNINY

Vážení občané,
léto je v plném proudu. Děti a učitelé si užívají vytoužené prázdniny, vy
ostatní určitě také zasloužené dny volna. V tyto horké dny si každý rád najde chladné
místečko a vezme do rukou letní vydání Ořechovského louskáčku. Přestože děti teď
o prázdninách jistě pustily školu z hlavy, je dobré si
připomenout všechny naše
zdařilé akce, které se ve II. pololetí školního roku 2009/2010 v naší škole
uskutečnily a které zanechaly v dětech nejednu pěknou vzpomínku.
Nejúspěšnější akcí naší školy byl podle vašich ohlasů stoprocentně Den matek
s nezapomenutelnou scénkou „Zabijačka“. Velmi zjednodušenou verzi tanečků
předvedli žáci 4. a 5. ročníku poslední červnový pátek postiženým dětem z Ústavu sociální péče
v Medlovicích. Cílem této návštěvy bylo udělat radost i dětem postiženým, vědět, že i takové děti žijí
mezi námi, a hlavně vážit si svého vlastního zdraví. Legračními scénkami se žáci rozloučili s otcem
Vítem Hlavicou a předali mu naši společnou fotografii v rámečku.
Nejoblíbenější akcí pro žáky bývá každoroční Noc s Andersenem s noční stezkou odvahy a
přespáním v budově školy, kterou znají jen za bílého dne. Tentokrát na téma
pohádek Františka Hrubína. Poctivě připravovaný Jarní trh hodnotíme z našeho
pohledu jako málo zdařilý, neboť práce žáků přišlo zhlédnout velmi málo občanů
a rodičů. Děti si nakupovaly své výrobky samy, a to není účelem této akce. Děti
mají být za svou práci pochváleny svými rodiči, prarodiči a blízkými. Tímto vám
všem chceme ukázat, jak máte šikovné děti.
Vydařený školní výlet na Ranč Kostelany nám vůbec nezkazilo chladné počasí a déšť.
Spolupráce se Základní školou
v Polešovicích
byla
ryze
sportovní, kdy vybraní sportovní
borci získali 1. místo ve štafetě a
2. místo v hodu dalekém na
místní olympiádě. Ekologický
výukový program se uskutečnil
v terénu, kde mohli žáci poznávat
les
všemi
smysly.
Do
projektového
vyučování
se
zapojili žáci 4. a 5. ročníku ve
dvou projektech: Velkomoravská
říše a Člověk-zázrak života. V tom
prvním projektu navštívili nově
otevřený Památník Velké Moravy,
poznávali život v dobách příchodu
Cyrila a Metoděje na Moravu,
vyrobili si vlastní oděv, psali
v hlaholici a vykonávali spoustu
zajímavých aktivit. V druhém projektu žáci 5. ročníku jako skupinka mladých lékařů v bílých pláštích
prozkoumali své tělo skutečně do detailů. Značí o tom spousta vyrobených plakátů v životní velikosti.
V závěru školního roku jsme se společně i s rodiči rozloučili se třemi žáky 5. ročníku. V novém
školním roce 2010/2011 nastoupí do 1. ročníku 9 žáků. Na všechny žáky se těšíme ve středu 1. září
2010.
Ale teď ještě krásné prázdniny a krásnější léto plné slunečných paprsků nabitých energií.
Mgr. Blanka Andrýsková
Obec Ořechov
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Slavnostní rozloučení
V červnu jsme přemýšleli, jak zpestřit našim předškolákům
den, na který se tak dlouho těšili.
Tablo bylo vystaveno na velké nástěnce v MŠ, plakát
s pozváním ohlašoval, kdy propukne „karnevalový rej“.
V určený den přišly všechny děti z naší školky s krásnými maskami – princezny,
zvířátka, Batmani,… Všichni byli kouzelní. Pozvali rodiče na „maškarní rej“, zazpívali, zatančili…
Paní ředitelka pronesla pár vět s přáním do dalšího života. Následovalo „pasování na školáky“
s předáním vysvědčení z mateřské školy, knížek a malých dárečků. Na závěr jsme si zazpívali píseň
„Nashledanou, milá školičko“. Paní kuchařky nám připravily nazdobené zmrzlinové poháry a
pohoštění. Slzy v očích maminek nás dojímaly a rozzářená dětská očka nám byla velkou odměnou.
Léto je v plném proudu a my prožíváme spoustu prázdninových zážitků. Až si v září budeme
s dětmi povídat o tom, co všechno zažily, určitě se nebudeme nudit.

Krásné prázdniny přeje kolektiv MŠ

Vážení rodiče, milé děti,
ráda bych Vás také oslovila a vyjádřila své pocity.
Že čas letí jako voda, ví každý. Mně těch 32 let ve
školičce uplynulo také tak a nadešel čas se rozloučit. Přeji
Vám hodně elánu a trpělivosti ve výchově Vašich dětí.
Ráda bych poděkovala všem bývalým i současným
spolupracovnicím. Mé poděkování patří také vedení obce.
Ráda se budu do Vaší krásné vesničky vracet.
Vaše učitelka mateřské školy Marie Smělíková

Obec Ořechov
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Zahrádkáři
V sobotu 27. března 2010 se konala členská schůze Zahrádkářského
svazu. Byla zde hodnocena činnost naší organizace za uplynulý rok 2009.
Obšírnou zprávu přednesl předseda Štěpán Andrýsek. Zmínil zde práce pro lepší
chod naší pálenice jako zprovoznění chladičů, opravu střechy, vybavení pálenice
ledničkou, mikrovlnou troubou a elektrickým vařičem pro obsluhu i zákazníky
pálenice.
Rok 2009 byl úrodný na ovoce jak letní, tak i podzimní. Za sezónu 2009 –
2010, tj. od 4.9.2009 do 8.2.2010 bylo vypáleno 23 098 absl. alkoholu. Byla to
jedna z nejvýnosnějších sezón. Od 1.1.2010 byla zvýšena daň z alkoholu o 10,Kč, naše pálenice však cenu nezvýšila.
V zahrádkářském sklepě, který slouží k výborovým schůzím a je také hojně pronajímán spoluobčanům
k rodinným oslavám, stále zlepšujeme vybavení ke spokojenosti všech návštěvníků.
Od 1.1.2010 převzal funkci hospodář př. Jan Klučík, který provádí veškeré polní práce
traktorem.
Naše kulturní činnost se projevuje aktivně i finančně na všech akcích uskutečňovaných v naší
obci. V prosinci 2009 jsme uspořádali pro členy i rodinné příslušníky předvánoční zájezd do Vídně.
V dubnu letošního roku jsme zorganizovali další velmi vydařený zájezd do Prahy na muzikál Baron
Prášil. Zájezd byl všemi účastníky velmi kladně hodnocen.
-------------------------------------------------------------------------------------

Sbor dobrovolných hasičů
V letošním roce jsme pořádali okrskovou soutěž, které se zúčastnilo
5 družstev z okolí. Soutěž se skládala z překážkového běhu a také
v požárním útoku. I když jsme moc netrénovali, tak v celkovém součtu jsme
se podělili ještě s jedním družstvem o 3. místo.
Dále se ořechovští hasiči podíleli na řešení mimořádné situace, která
nastala při letošních povodních. Jako správní hasiči jsme se nabídli
pomocnou
ruku
městu
Kunovice
zasaženým záplavovou vlnou, která
vytvořila lagunu. Odčerpávali jsme vodu ze
zaplavených dvorů, odkud voda nemohla
sama odtéct. Jen nás trochu zradila mašina,
ale to by nebyl tým z Ořechova, aby si
s tím neporadil. Do budoucna by to chtělo
něco lepšího, abychom byli správně
připraveni pro krizové situace. Týmová
spolupráce se prokázala i tím, že
postiženým Kunovicím pomáhali i hasiči
z okolních obcí, ale dokonce i z Českých
Budějovic, kteří si s sebou přivezli
velkokapacitní čerpací stroj.
Mladá generace hasičů zatím
nedorostla do správných kvalit, a tak
věříme, že v dalších letech se bude stále zlepšovat a zlepšovat
Hasiči Ořechov

Obec Ořechov
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TJ SOKOL

Ořechov

Vážení příznivci kultury a sportu,
dovolte nám ve stručnosti Vás seznámit s činností
TJ Sokol v uplynulém půlročním období.
Zimní přípravu jsme začali pod vedením trenéra Jiřího Flašara v lednu.
Fyzickou kondici jsme nabírali v domácích podmínkách, herní tréninky probíhaly
na umělé trávě v Kunovicích nebo u soupeřů, kteří měli umělou trávu (Morkovice, Kyjov). Utkání jsme
odehráli se střídavými úspěchy, když jsme z osmi zápasů 4 x vyhráli a 4 x odešli poraženi.
Vstup do jarní části soutěže se nám příliš nepodařil, když jsme zápasy prohrávali brankami
v posledních minutách nebo v nastavení. Bodově jsme se chytili až v 7. kole výhrou v Prakšicích. To
nás nakoplo a poté jsme uhráli další cenné body. Soupeři taktéž nezaháleli a proto jsme se v závěru
ocitli v pásmu sestupu. Ten se nám podařilo odvrátit v předposledním kole remízou ve Zborovicích. Po
ukončení soutěže oznámil svoji rezignaci na post trenéra J. Flašar. V létě převzal trenérskou taktovku
Libor Matoušek a pod jeho vedením se mužstvo připravuje na novou sezónu. V přípravných zápasech
zatím hledá optimální sestavu pro bitvu o body.
Nesmíme také zapomenout na naše dorostence hostující v 1. FC Polešovice, kteří se velkou
měrou podíleli na konečném 2. místě v okresním přeboru dorostu.
Pozitiva také převažují v hodnocení jarní části sezony 2009/2010 u mladé
ořechovské přípravky. Zprávy o její pravidelné činnosti zaujaly i děti z okolních
vesnic, především z Polešovic, a tak se řady hráčů rozrostly o další členy. Posily
z okolí samozřejmě zkvalitněly i tréninkovou přípravu a co více, díky tomu, že
celkem pět dětí z Polešovic se přidalo již v zimě, umožnila škola v Polešovicích
naší přípravce v zimě trénovat v její výborně vybavené tělocvičně.
Kvalitní příprava se promítla i do výsledků na jaře. Po chvilkovém
sehrávání jsme z posledních sedmi zápasů šest (!) vyhráli, což v konečné tabulce znamenalo 5. místo.
Především vítězství nad Březolupy 7:1 nebo dvojnásobné vítězství doma i venku nad lídrem soutěže a
přípravkovou baštou ze Starého Města byla již ukázkou formy, které gradovala v závěru sezony.
Vrcholem v podání naší přípravky pak bylo vítězství na umělé trávě na Širůchu nad Jiskrou Staré
Město 6:1, kde především předvedená hra byla taková, ke které bychom se rádi blížili i v následující
sezoně.
Příprava na tuto sezonu je již v plném tempu, a je potěšitelné, že se vždy na tréninku sejde
alespoň 8 – 10 hráčů a to i v čase dovolených. Podzimní část nové sezony proto vyhlížíme bez obav.
V kulturní oblasti jsme upořádali na Velikonoce taneční zábavu s kapelou VHS a hostem
večera, domácí kapelou Černá tma. Sál byl zcela zaplněn a tak doufáme, že se z této velikonoční
zábavy stane nová tradice. V červnu jsme se opět ujali organizace Dětského dne. Do této akce se
aktivně zapojili i hasiči, zahrádkáři, sdružení rodičů, myslivci, airsofťáci a další dobrovolníci ochotní
přispět k bohatému programu. Ten mimo atrakce a soutěže doplnilo také vystoupení kouzelníka a
mistra úniku, jízda na koních, ukázka výcviku psů z kynologického klubu Boršice a Ivan Křemeček se
svými kresbami na tělo.
V červenci jsme uspořádali „Rockování u grilu“, kdy v průběhu večera zahrála kapela Melichar.
Koncem měsíce července jsme uspořádali pouliční fotbalový turnaj, kterého se zúčastnily týmy konců
naší obce. Bohužel díky nepřízni počasí se však nekonala plánovaná zábava. Počátkem srpna jsme
uspořádali tradiční festival rockových a metalových kapel Rohatorium za účasti skupin Tabák, Neutral,
Melichar a Wetesh. Přítomné zaujal mimo skvělá vystoupení účinkujících i velký výběr specialit na
grilu a z udírny. Koncem prázdnin plánujeme taneční zábavu se skupinou Generace.
V srpnu připravujeme další tři akce na tanečním kole u hřiště. V neposlední řadě Vás všechny
co nejsrdečněji zveme na tradiční Slovácké hody s právem, které se uskuteční 25. a 26. září. K tanci
bude hrát dechová hudba Nedakoňanka a cimbálová muzika Cifra.
Obec Ořechov

strana 9

léto 2010

Ořechovský louskáček
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V létě plánujeme dokončit přípojku vody do kabin, která by měla vyřešit problémy
s nedostatkem vody v období sucha. Taktéž postupně dokončujeme zastřešení kabin a další práce na
úpravě sportovního areálu. Chceme tímto poděkovat všem, kdo se na tomto podílel a zejména
stávajícímu obecnímu zastupitelstvu, které po dlouhých letech až v minulém období vnímalo potřeby
společenských organizací a vyšlo nám vstříc. Jen tak bylo možno zajistit sportovní vyžití dětí i
dospělých a přinášet veřejnosti více kultury.
Sportu zdar!
Za výbor TJ Sokol Zdeněk Svoboda, Mgr. Michal Beran, Zdeněk Andrýsek
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motorkáři z Ořechova os. Žebrák

Kosmický výlet do Galaxie
A už je to tu zase! Houf dětí čeká na ořechovské autobusové zastávce,
až se konečně dostaví vedoucí vesmírného provozu. Jako vždy jsme se sešli
v plném počtu a jako vždy s námi cestovali i opeření kamarádi.
Jakmile všichni účastníci obdrželi letenku na palubu našeho raketoplánu a usadili se všichni do
křesel, které je dopraví k mezinárodní vesmírné stanici, mohlo se vyrazit.
Asi po hodinové cestě jsme dorazili na místo, kde jsme všichni vystoupili a rozhodli se vypustit
poštovní vesmírné holuby, aby podali zprávu zpět na Zemi. Ale aby to nebylo jen obyčejné vypuštění,
rozdělili jsme děti do 5 skupin a každá skupinka dostala svého holuba. Jeden člen skupinky měl tu čest
ho vypustit. Každý holub dostal na nožku dopis s názvem skupinky a s časem, kdy vyletěl. Pak už
nezbývalo nic jiného než čekat!
Abychom si zkrátili dobu čekání do vypuštění do vesmírného prostoru,
tak jsme dětem připravili stopovací cestu s úkoly, samozřejmě, že je tahle cesta přivedla až
k toužené Galaxie.
Nebojte se, neletěli
jsme do vesmíru, ale
navštívili
jsme
zábavní
centrum
Galaxie nejen pro
děti.
Jakmile jsme
dorazili před Galaxii,
děti museli najít
poklad
–
plný
sladkostí, a pak už se
všichni
plni
očekávání vrhli do
zábavy.
Co Vám budu
říkat! Bylo to tam
prostě super! Plno
atrakcí,
například
Obec Ořechov
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horolezecká stěna, trampolíny a pro ty línější masážní křeslo!
Po třech hodinách by jeden řekl, že už toho budou mít děti dost, ale to
jsme se spletli. Dalo nám dost práce je zase všechny najít a sehnat dohromady,
ale podařilo se!
Pak jsme se všichni nahrnuli do autobusu, pojedli zbytek svačin, pomlsali
nějaké sladkosti a těšili se na úspěšné přistání opět v Ořechově.
A jestli si myslíte, že to už je konec, tak se pletete. Za necelé dvě hodiny jsme se sešli u
táboráku, abychom slavnostně skáceli máj, opekli si buřty a povykládali si dojmy z Galaxie!
Málem bych zapomněla! První holub doletěl za půl hodiny a poslední až kolem 22h, to jsme se báli, že
letěl domů do Polska, ale naštěstí se večer vrátil.
Jestli chcete vidět fotky a nějaká videa, mrkněte na www.moto-orechov.rajce.idnes.cz
!!! VŠICHNI SE OPĚT TĚŠÍME NA DALŠÍ VÝLET, MOŽNÁ I DO VESMÍRU!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------

Farní společenství v Ořechově
Také v tomto Louskáčku si připomeneme něco z dění naší farní
obce, ale i celé farnosti.
Již na konci ledna se v Ořechově v kapli slavila tradiční pouť k Donu
Boskovi za účasti bývalých žáků tzv. „salesiánů“.
Na Velký pátek (pátek před velikonočními svátky) večer se sešli
věřící nejen místní, ale i z Vážan a Polešovic, aby společně při modlitbě
prošli zdejší křížovou cestu, která nám zpodobňuje ukřižování Ježíše Krista.
Poslední květnovou neděli jsme v naší kapli znovu slavili pouť,
tentokrát k Panně Marii. Mši svatou sloužil p. Komárek a také tady jsme
mohli přivítat poutníky z celé naší farnosti.
O týden později jsme zavítali my do Polešovic, kde byla slavnost Božího těla spojená
s průvodem obcí k vyzdobeným oltářům. Zde jsme krátkými společnými modlitbami a zpěvem uctili
Boží tělo.¨
Poslední červnovou neděli jsme měli možnost společného prožití nedělního odpoledně na tzv.
„farním dni“. Uskutečnil se v Polešovicích na sokolovně, kde byl připraven program i zábava, včetně
občerstvení, pro všechny od těch nejmenších až po nejstarší.
Bohužel i naší farnosti se dotkla výměna duchovních správců. Odešel od nás oblíbený p. Vít
Hlavica a na jeho místo jsme přivítali p. Petra Součka. Věříme, že nám bude stejně dobrým duchovním
„otcem“.
5. červenci nás autobus dovezl na slavnou Velehradskou pouť, kde jsme spolu s ostatními
věřícími poutníky prožili mši svatou za přítomnosti vyšších politických a církevních hodnostářů.
Závěrem přejeme všem čtenářům příjemné prožití zbytku léta.
Společenství věřících.
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Oddíl Stolního tenisu Ořechov
sezóna 20009/10
(www.ostorechov.wbs.cz)
V době letní přestávky můžeme udělat shrnutí uplynulé sezóny 2009/2010, která po roční odmlce,
kdy se nepodařilo oddílu stolního tenisu v loňské sezóně vylepšit historické konečné umístění, přinesla
opět výrazný úspěch a toto umístnění znovu vylepšit. Družstvu mužů se podařilo ve skončené sezóně
2009/2010 obsadit vynikající druhé místo v tabulce Regionálního přeboru I.třídy, když z celkového
počtu 22 zápasů, družstvo 19 zápasů vyhrálo, 1 zápas skončil nerozhodně a pouhé 2 zápasy prohrálo, a
to s „lídrem“ celé soutěže Bystřicí p. Lop. „A“.
V Regionálním přeboru V. třídy bojovalo družstvo ve složení - Váňa David, Krys Roman a Plevák
Radim do posledních kol o postup do vyšší třídy, ale nakonec zůstalo těsně za branami postupu.
Konečná tabulka Regionálního přeboru I. tř. 2009/10:
P.

Název mužstva

1.
2.

Bystřice p.L. A
OST Ořechov A

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Utkání Výher Remíz Proher

Skóre

Body

22

20

2

0

296:100

64

22

19

1

2

270:126

61

Dol.Němčí D
Orel UH B
Vlčnov B
Újezdec-Těš. B
Bílovice A
Nivnice B
Kunovice C

22

15

3

4

253:143

55

22

12

1

9

205:191

47

22

11

2

9

220:176

46

22

9

3

10

206:190

43

22

9

3

10

191:205

43

22

7

5

10

183:213

41

22

8

2

12

168:228

40

Kunovice B
Velehrad A
Bojkovice B

22

5

3

14

134:262

35

22

3

1

18

142:254

29

22

1

0

21

108:288

24

Úspěšnost jednotlivých hráčů v sezóně 2009/10:
Úspěšnost %

počet výher

počet proher

Oharek Libor

89,77%

79

9

Machynka Jiří

80,46%

70

17

Oharek Petr

60,49%

49

32

Nožička Jiří

46,38%

32

37

90,91%

20

2

61,11%

11

7

Čtyřhra: Oharek L./
Machynka J.
Čtyřhra: Oharek P./
Nožička J.

Čtyřhra ve složení Oharek Libor a Machynka Jiří dokázala obhájit prvenství v konečné celkové
úspěšnosti čtyřher z minulé sezóny, kdy v letošní sezóně z 22 odehraných zápasů pouze dva zápasy
prohráli.
V Regionálním přeboru IV. třídy sk. A se v této sezóně opět představili i další hráči Ořechova - a
to: Pokorák Vlastimil, Váňa David, Krys Roman a Plevák Radim .

Obec Ořechov

strana 12

léto 2010

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

Můžeme být hrdi na náš Ořechov
Letošní studené a deštivé jaro nás opět překvapilo
v podobě povodní. Nastaly zase večery, kdy jsme si doma
přitápěli u televize a sledovali rozbouřené řeky, zatopené a
rozpadlé domy, zoufalství lidí z oblastí, které povodně zasáhly.
Proto jsme se v Ořechově rozhodli uskutečnit kulturní akci a výdělek z ní darovat povodněmi
postižené obci. Účelem nebylo ohromit částkou, ale pocitem, že i naši občané myslí i na lidi v nouzi.
A tak se v neděli 20. června otevřely dveře našeho kulturního domu, kde jsme přichystali
výstavu ručních prací spojenou s kulturním programem. Místní schola si připravila pásmo písní,
doprovozených hrou na kytaru a elektronické varhany. O ozvučení sálu se postaral Michal Řiháček.
Námi oslovená místní kapela Černá tma, která měla rovněž vystupovat, musela z technických důvodů
vystoupení odříct, ale už se těšíme, že při některé podobné akci se spolupráci podaří. Krásným
překvapením bylo, když se naše babičky a
maminky, které se tu sešly, také
rozezpívaly.
Při přípravě výstavy jsme oslovili
především místní obyvatele, kteří zapůjčili
své výrobky či své pečlivě uschovávané
„klenoty“. Shromáždila se spousta ručně
vyšívaných děl, malované předměty a
obrazy, výrobky ze dřeva, z perníku,
batiky, háčkovaná a šperkařská dílka, ale i
ukázky mistrovských kousků naší
cukrářky, tyto byť jenom na fotografiích.
Někteří občané své výrobky zhotovili přímo k prodeji.
Kromě ručních prací a dovedností se zde prezentovali i sběratelé starožitností p. Vaculík ze
Starého Města a místní občan p. Bartoň. Ukázali nám výrobu másla a vysvětlili, k čemu jednotlivé
vystavené exponáty sloužily.
Opravdu můžeme být hrdi na náš Ořechov, bylo vidět, že se tady najde hodně umělců a
šikovných lidí a taky těch, kteří se přišli podívat a pobavit a tím přispět na dobrou věc. Za všechno
hovoří výtěžek z této akce – 13.500,- Kč, který bude věnován postižené obci Zdounky.
Všem vám, kteří jste se jakýmkoli způsobem do akce zapojili, ať už při přípravě, zapůjčením
předmětů či pouhým zhlédnutím výstavy, patří velký dík.
Dobrovolné sdružení občanů a místní svaz zahrádkářů

Obec Ořechov
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V neděli 16. května proběhlo v sále našeho kulturního domu vítání občánků.
Děti z místní základní školy přispěly ke slavnostní atmosféře svými
básněmi, tanečky i hrou na hudební nástroje.
Starosta, spolu s předsedkyní kulturní komise MUDr. Evou
Píšťkovou, přivítal tyto nové občánky narozené v letošním roce:
č.p. 262
č.p. 168
č.p. 186
č.p. 281

Ladu Vydržalovou
Pavla Přibyla
Patrika Kozumplíka
Tomáše Kubíčka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vybráno z obecní kroniky – rok 1937
V druhé polovině ledna nastoupily mrazy, k nimž se koncem měsíce
přidalo silné sněžení. Sníh se v polovině února vystřídal s deštěm. Jarní práce se
vlivem tohoto počasí zpozdily. Byla podprůměrná úroda ozimů,obilí, třešní i
tvrdého ovoce, jen ořechů se urodilo dost, i když v horší kvalitě.
20. června byla slavnostně otevřena výstava Slovácko v Uherském Hradišti, kterou uspořádalo
Národohospodářské družstvo „Slovač“. Zájem občanů byl veliký. Výstava byla ukončena 22. srpna
návštěvou prezidenta E. Beneše.
12. září zemřel první prezident Československé republiky T. G. Masaryk. 11. září se konala
smuteční schůze obecního zastupitelstva k uctění zemřelého prezidenta. O den později byla za účasti
Obec Ořechov
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---------------------------------------------------------------------------------------------------všech místních spolků uspořádána smuteční vzpomínková oslava k uctění T. G.
Masaryka v hasičském skladišti. Občané si vyslechli smuteční projev řídícího
učitele Jaroslava Němce, který připomněl prezidentův význam pro naši republiku i
jeho životní heslo:“ Mluv pravdu, uč pravdu, miluj pravdu až do smrti.“ Po
zazpívání hymny všemi přítomnými občany bylo slavnostní shromáždění ukončeno.
21. září se konal Masarykův pohřeb z Prahy do Lán. Celý průběh pohřbu byl
vysílán rozhlasem.
Obec provedla vydláždění cesty na Drahách od okresní silnice do Višníků nákladem 9 836 Kč.
V roce 1937 se narodilo 14 chlapců a 12 dívek. Zemřelo 5 ořechovských obyvatel. Bylo uzavřeno
10 sňatků.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace obecního úřadu
 Obecní úřad upozorňuje občany na možnost sledovat úřední desku, povinně zveřejňované
informace, aktuální zprávy, hlášení rozhlasu aj. na webových stránkách obce na adrese:
www.obecorechov.cz.
V naší obci proběhne v termínu od 15. do 22. září 2010 sběr nebezpečných odpadů. Přesné hodiny
odběru odpadů budou včas sděleny na úřední desce i hlášením. Odpad se bude odebírat ve dvoře
obecního úřadu.
Odpady se odebírají bezplatně.
Přehled shromažďovaných odpadů:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a
jiný odpad obsahující rtuť, oleje, tuky, barvy, tiskařská lepidla,
pryskyřice obsahující nebezpečné látky, baterie, akumulátory,
vybraná elektrozařízení v režimu zpětného odběru (lednice,
televizory, monitory, počítače, zářivky a ostatní elektropřístroje – tyto musí být
v kompletním stavu, bez chybějících součástí).
 Pytlový vývoz plastových obalů ve II. pololetí r. 2010 bude probíhat každé třetí úterý v měsíci,
tj . ve dnech 21.9., 19.10., 16.11., 21.12.
 Sklo a plasty lze ukládat i do kontejnerů stojících před obchodem a za obecním úřadem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Pozvánka na Slavnosti vína a otevřených památek
V sobotu 11. a v neděli 12. září 2010 se koná v Uherském Hradišti tradiční
osmý ročník Slováckých slavností vína a otevřených památek. Naše obec se
bude prezentovat v rámci mikrogregionu Staroměstsko v areálu Staré radnice
formou stánku. Krojovaní se zúčastní slavnostního průvodu, který má letos
podtitul „Na hody do Hradišťa“. Na nádvoří Staré radnice budou v programu
vystupovat folklórní soubory a dechové hudby Boršičanka, Drmolice, Kalina ,
cimbálové muziky - St. Gabriela a Bálešáci , sbory z Kudlovic, Tupes a Nedakonic, Střešnička,
Staroměstská kapela, Dolinečka a Dolina, Svatopluk, Ženáči, Nedakoňanka, Pentla aj. Na určených
stanovištích mikroregionu budou prezentovány výrobky lidových a uměleckých řemesel a
gastronomické speciality.
Každý z občanů, který má zájem o účast v průvodu či se chce zapojit do příprav na prezentaci
obce, se může přihlásit na obecním úřadě.
Obec Ořechov
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Informace ze zasedání zastupitelstva
Výpis z usnesení č. 1/10 ze 17. řádného zasedání ZO konaného dne 11. 3. 2010
Zastupitelstvo obce:
schvaluje:
1. program jednání 17. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a zapisovatele
5. rozpočet obce na r. 2010
6. převod pozemku p.č. 2631/29 o výměře 1030 m2 za cenu 160,- Kč/m2.
7. převod pozemku p.č. 3512/7 o výměře 25 m2 a pozemku p.č. 3512/5 o výměře 48 m2 1420, bezúplatně
v rámci směny za pozemky p.č. 3566 (16 m2), 3566/27 (11 m2) a 3566/28 (34 m2).
8. převod pozemku p.č. 3506/30 o výměře 281 m2 za cenu 25,- Kč/m2.
9. nabytí nemovitostí p.č. 3566/2 (16 m2), 3566/27 (11 m2) a 3566/28 (34 m2) a to bezúplatně.
10. smlouvu o užívání části nemovitosti p.č. 3512/1 v části obce Štěpnice
11. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 24.6.2009 a souhlasí s oplocením části pozemku p.č. 2631/30
na náklady budoucího vlastníka nemovitosti.
12. smlouvu č. O/0267/2010/DOP o poskytnutí finančního příspěvku za účelem dopravní obslužnosti dle zákona
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, na území Zl. kraje veřejnou autobusovou
linkovou dopravou mezi Zlínským krajem a obcí Ořechov.
bere na vědomí:
1. zprávu o hospodaření obce v r. 2009.
2. zájem Mysliveckého sdružení Ořechov o převod části pozemku p.č. 532/1.
3. zájem o převod nemovitosti - objekt provozovny služeb vedle hasičské zbrojnice a pověřuje starostu
zabezpečením oddělení soc. zařízení a zajištěním vypracování tržního ocenění.
4. informaci starosty obce o žádosti na přeložku plynu na pozemku p.č. PK 2500 a pověřuje starostu dalším
jednáním.
5. informaci o jednání s vlastníky pozemků v lokalitě Padělky.
stanovuje:
poskytnutí příspěvku nově narozenému dítěti s trvalým pobytem v obci ve výši 3.000,- Kč.

Výpis z usnesení č. 2/10 z 18. řádného zasedání ZO konaného dne 10. 6. 2010
Zastupitelstvo obce:
schvaluje:
1. program jednání 18. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. návrhovou komisi, ověřovatele zápisu, zapisovatele
5. Závěrečný účet obce Ořechov za rok 2009 s výrokem : bez výhrad
6. úpravy rozpočtu obce na r. 2010
7. převod pozemku p.č. 2633/28 v k.ú. Ořechov o výměře 612 m2 za cenu 60,- Kč/m2.
8. odkoupení pozemků p.č. 2612 o výměře 193 m2 , p.č. 70/23 o výměře 1505 m2, p.č. 2620 o výměře 405 m2 a
p.č. 70/27 o výměře 1419 m2 za cenu 50,- Kč/m2, vše v k.ú. Ořechov.
9. vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská škola
Ořechov s účinností od 1.1.2010.
10. deleguje zástupce obce Ořechov na valnou hromadu Slováckých vodáren a kanalizací, a.s. Uherské Hradiště,
která se koná 15.6.2010.
11. členství obce Ořechov ve sdružení Region Slovácka v rámci Mikroregionu Staroměstsko.
Pověřuje:
1. starostu obce zabezpečením prostoru u poškozené opěrné zdi v Zahradní ulici proti pohybu osob a
vypracováním projektové dokumentace na opravu zdi.
2. starostu obce zadáním vypracování projektové dokumentace řešení dopravní situace (jednosměrný provoz) na
silnici k základní škole.

Obec Ořechov
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Společenská

rubrika

Významná životní výročí
v roce 2010
č.p. 25
č.p. 227

97 let Učňová Božena
96 let Čechová Marie
90 let
90 let
89 let
88 let
88 let
87 let
87 let
86 let
86 let
86 let
86 let
85 let
80 let
80 let
80 let

Šimíková Anežka
Haba Vojtěch
Kuchař Dominik
Janík Jan
Habová Františka
Rokytová Anna
Andrýsková Anna
Stodůlková Jarmila
Tvrdá Anna
Verbík Antonín
Březinová Růžena
Janíková Ludmila
Šefčíková Stanislava
Míša Josef
Vincíková Marie

č.p. 119
č.p. 83
č.p. 223
č.p. 145
č.p. 83
č.p. 6
č.p. 17
č.p. 97
č.p. 249
č.p. 158
č.p. 97
č.p. 145
č.p. 85
č.p. 18
č.p. 125

75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let

Lechner Josef
Lechnerová Terezie
Orava Josef
Kožušníková Františka
Čevelíková Marie
Oravová Ludmila
Cileček Zdeněk
Filípek Jaroslav
Kutálková Marie
Šťastná Marie
Otrusinová Zdenka
Cilečková Marie
Janíková Marie
Stodůlka Cyril
Šustr František

č.p. 169
č.p. 169
č.p. 210
č.p. 192
č.p. 59
č.p. 210
č.p. 208
č.p. 70
č.p. 237
č.p. 101
č.p. 248
č.p. 208
č.p. 171
č.p. 217
č.p. 264

Narození v roce 2009
Frýbortová Adriana
Jurčová Alžběta
Kožušníková Justýna
Korvas Ondřej
Přibyl Pavel
Vydržalová Lada

č.p. 200
č.p. 188
č.p. 260
č.p. 44
č.p. 168
č.p. 262

dne
dne
dne
dne
dne
dne

19. března
20. dubna
22. května
7. června
27. listopadu
27. listopadu

Svatby v roce 2009
Zelinová Drahomíra, Ořechov 19
Plevák Vojtěch, Bzenec
Myškeříková Jana, Ořechov 168
Přibyl Petr, Kunovice
Martykánová Eva, Ořechov 263
Fuglík Martin, Ořechov 97
Cilečková Magdalena, Ořechov 200
Frýbort Radim, Ježov
Pašková Žaneta, Uherské Hradiště
Březina Petr, Ořechov 28
Stodůlka Jan, Ořechov 184
Halodová Dagmar, Strání
Andrýsková Marie, Ořechov 17
Mrkus Petr, Ořechov 259
Šimková Michaela, Ořechov 29
Kuchař Lubomír, Strážnice
Sklenka David, Ořechov 102
Tereza Ryšková, Medlovice

Obec Ořechov
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Odhlášení občané z trvalého bydliště v r. 2009
1. Blahová Jana
2. Drexler Jaroslav
3. Drexlerová Miroslava
4. Fuglík Martin
5. Fuglíková Eva
6. Gistr Martin
7. Chvátalová Barbora
8. Koláčná Pavla
9. Koláčný David
10. Kudělka Leoš
11. Martykánová Božena
12. Martykánová Martina
13. Martykánová Michaela
14. Nejezchleba Otakar st.
15. Nejezchleba Otakar ml.

č.p. 62
č.p. 206
č.p. 206
č.p. 97
č.p. 263
č.p. 192
č.p. 267
č.p. 120
č.p. 120
č.p. 267
č.p. 146
č.p. 146
č.p. 146
č.p. 105
č.p. 105

č.p. 11
č.p. 184
č.p. 74
č.p. 120
č.p. 120

16. Pokorák Marek
17. Stodůlka Jan
18. Stodůlková Anna
19. Uher Jakub
20. Uher Martin

Přihlášení k trvalému pobytu v r. 2009
l. Brzáková Marie
2. Březinová Žaneta
3. Budíková Karolína
4. Bureš Martin
5. Burešová Andrea
6. Burešová Amálie
7. Culek Michal
8. Culek Jiří
9. Culková Markéta
10. Frýbort Radim
11. Hajduk Jan
12. Hajduková Markéta
13. Hruban Karel
14. Hrubanová Jiřina

č.p. 257
č.p. 28
č.p. 293
č.p. 54
č.p. 54
č.p. 54
č.p. 299
č.p. 299
č.p. 299
č.p. 200
č.p. 293
č.p. 293
č.p. 33
č.p. 33

15. Hrubanová Lenka
16. Chlumová Vendula
17. Jakšík Kamil
18. Janska Jaroslav
19. Jansková Leona
20. Juříček Michal
21. Kuchař Lubomír
22. Plevák Vojtěch
23. Přibyl Petr
24. Puhová Dominika
25. Šefčík Zdeněk
26. Šenkár Jiří
27. Šenkár Michal
28. Talafová Teresie
29. Trlida Luděk

č.p. 33
č.p. 270
č.p.131
č.p. 270
č.p. 270
č.p. 276
č.p. 29
č.p. 19
č.p. 168
č.p. 54
č.p. 85
č.p. 120
č.p. 120
č.p. 138
č.p. 222

Úmrtí v roce 2009
Stodůlka Josef
Cagášová Ludmila
Špendlíková Ludmila
Suchánek Oldřich
Březinová Marie

zemřel
zemřela
zemřela
zemřel
zemřela

dne
dne
dne
dne
dne

3. 6. ve věku 70 let
16. 6. ve věku 80 let
1. 11. ve věku 90 let
11.11. ve věku 62 let
31.12. ve věku 66 let

Zpravodaj vytiskl Obecní úřad v Ořechově nákladem cca 260 ks.
Na tvorbě zpravodaje se podílí redakční rada ve složení:
Josef Luňák, Mgr. Blanka Martináková, MUDr. Eva Píšťková, Milena Komárková
Děkujeme všem za poskytnuté příspěvky.
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