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Vážení čtenáři,
je tu prázdninový čas – čas našeho setkání na stránkách Ořechovského louskáčku.
Potkáváme se s Vámi již tradičně v této době – v období cest, poznávání něčeho nového, v čase
navazování nových kontaktů, setkávání…
Každé setkání nám něco přinese. Ať je to setkání s doposud nepoznaným krajem, nepřečtenou
knihou, pro nás neznámou hudbou či s druhými lidmi. Přinese nám poznání něčeho nového,
někoho nového, ale především poznání sebe sama. Ten druhý nám vlastně otevírá bránu do našeho
vlastního nitra, rozeznívá struny našeho vlastního srdce.
Každé setkání s druhým člověkem nás někam posune, v něčem nás obohatí. Ať v tom dobrém –
nějakou informací, zajímavým názorem, přínosnou zkušeností či krásnou vzpomínkou, nebo něčím
horším. Avšak i špatná zkušenost nám měla něco říci, něco předat, v něčem poučit. I na ní můžeme
stavět dál…
Děkujme tedy za každé setkání s člověkem. A mějme oči i srdce otevřené, protože každé nám
mělo něco neopakovatelného přinést. Záleží na nás, zda jsme tento dar života uměli vnímat,
přijmout a především pochopit. A říci:
ŽIVOTE, DÍKY!
Krásná a inspirující setkání nejen během léta Vám za všechny tvůrce Louskáčku přeje

Mgr. Blanka Martináková
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Naše sluníčko
Sluníčko nás hezky hřeje,
většinou se na nás směje.
Je to krásná hvězda,
někdy se to nezdá.
Sluníčko na obláčku sedí,
neustále na nás vidí.
Sluníčko nám pěkně svítí,
že je to krása děti?
Je to vážně hezká věc,
pálí krásně jako pec.
Sluníčko krásně pálí,
i nás vždycky opálí.
Bez něj by svět nebyl pěkný,
díky němu je barevný.
Žáci ZŠ
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Dáváme slovo starostovi….
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v době prázdnin a dovolených na stránkách
ořechovského zpravodaje opět stručně seznámil s činnostmi obce a obecního
úřadu realizovanými v uplynulém pololetí.
V letošním roce schválilo zastupitelstvo obce rozpočet pro rok 2009 na svém zasedání v měsíci
březnu. Rozpočet počítal s celkovými příjmy ve výši cca 7,4 mil Kč., na nichž se daňové příjmy
podílely ve výši cca 4 mil. Kč., kapitálové ve výši 2,6 mil. Kč a ostatní 0,8 mil. Kč. Z hlediska
vyrovnanosti rozpočtu pak také výdaje pro rok 2009 počítají se 7,4 mil Kč. Mimo financování běžných
provozních záležitostí obce a zřízené příspěvkové organizace ZŠaMŠ Ořechov je ve výdajích
uvažováno s dofinancováním střešní nástavby na mateřské škole ve výši cca 900 tis. Kč, dokončením
rekonstrukce cesty ve Štěpnicích ve výši cca 430 tis. Kč, přičemž vzhledem k nezískání dotace od
Zlínského kraje na tuto akci bude nutno celkové náklady ve výši cca 1,2 mil. Kč uhradit plně
z vlastních prostředků. Vzhledem k propadu daňových příjmů obcí, o kterých se v souvislosti
s hospodářskou krizí v Evropě můžete denně dozvídat z veřejnoprávních médií, bude však asi i naše
obec ve druhé polovině roku muset omezit některé uvažované aktivity v oblasti investic.
Zastupitelstvo obce se sešlo během první poloviny roku na třech zasedáních a několika
pracovních poradách, kde řešilo běžné záležitosti týkající se chodu a hospodaření obce.
V souladu se zamýšlenými aktivitami v oblasti investic se nám podařilo zdárně dokončit
rekonstrukci cesty ve Štěpnicích, zastřešení budovy mateřské školy a po provedeném prodloužení
vodovodu u hřiště realizovat zpevnění chodníku podél hřiště. V oblasti projektových aktivit máme
dokončen projekt zateplení budovy mateřské školy včetně výměn oken, který by měl být podkladem
k žádosti o dotaci na tuto akci. Dále je připravován projekt rekonstrukce budovy kulturního domu a
obecního úřadu, revitalizace centra obce související s budovou kulturního domu a pokračujeme také
další fází projektu vodních ploch. Dokončena byla také první etapa zpracování nového územního plánu
a nyní nás bude očekávat zpracování zadání nového územního plánu obce.
Zaměstnanci obce se v souladu s potřebami a možnostmi starají o běžnou údržbu zeleně a
jiných ploch v obci, spadajících do kompetence obecního úřadu. Osobně si myslím, že nemalé bylo i
zapojení obce do zabezpečení významné církevní akce v obci, a to primiční mše svaté našeho občana P.
Radima Kuchaře.
Posouzení toho, jak se nám vše daří zajišťovat, pak ponechávám na Vás občanech.
V závěru si neodpustím malou poznámku týkající se občasných problémů v mezilidských
vztazích. Všichni jsme jenom lidé se všemi svými chybami a nedostatky, ale měli bychom se v naší
malé obci vzájemně tolerovat a respektovat. Nečekejme vždy, že obecní úřad jako nějaký arbitr za nás
vyřeší naše vzájemné neshody. Uvědomme si, že jedině díky sousedskému porozumění a vzájemné
spolupráci všech zájmových skupin se nám bude dařit utvářet v naší obci zdravé ovzduší.
Přeji Vám všem příjemně strávené chvíle zbytku prázdnin a dovolené.
Josef Luňák, starosta obce
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ŠKOLA

A

PRÁZDNINY

Vážení občané,
„Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho ani Vy…..“ (zpívá Karel Gott ve své písni) a je tomu
skutečně tak. Nedávno v minulém čísle jsem Vás seznamovala se zahájením školního roku
a uplynulo pár měsíců a je na čase zhodnotit celý školní rok, který právě uplynul.
Jako každý rok se v naší škole uskutečnilo pro žáky mnoho akcí.Tradičně
nejoblíbenější je „Noc s Andersenem“, kdy mohou žáci poznat i noční život ve škole.
Brzy zjara se všichni pečlivě připravují na jarní trh, kde žáci vidí výsledky své práce a
učí se uvědomovat si přínos jejich práce. Letos poprvé se na Jarním trhu
uskutečnila i burza knih. Výtěžek 800,- Kč z burzy knih byl zaslán na Nadaci
Světového fondu dětí (Afrika). A navíc 500,- Kč z Jarního trhu bylo věnováno na Fond Sidus pro dětskou
onkologii v Praze a Olomouci. Netradiční schůzka v duchu Velikonoc se konala za téměř stoprocentní účasti
maminek, i jejich dětí. Tentokrát si maminky odnesly skutečně originální věnečky. Na Den matek jsme společně
nacvičili pohádku Zlatovláska, s níž jsme měli možnost vystoupit i před jiným než domácím publikem, a to
v pondělí dne 22. 6. v kině Hvězda v Uherském Hradišti při příležitosti zahájení akce „Hradišťské sluníčko“,
kterou pořádala uherskohradišťská knihovna. Naši žáci zde vzbudili u celého obecenstva velký obdiv a velký
potlesk. Zhlédnutí pohádky ve Slováckém divadle bylo pro starší žáky obohaceno návštěvou zákulisí divadla.
V dubnu se žáci 4. a 5. ročníku podívali do Hvězdárny M. Koperníka v Brně, což bylo završením
projektového vyučování o vesmíru. V rámci projektového vyučování o knize se žáci 3. ročníku podívali do
tiskárny, kde se tisknou a vážou knihy. Další projektové vyučování se týkalo našich nejbližších sousedů
Slovenska. Slovensko žáci procestovali křížem krážem se svými „vlastními cestovními agenturami“. Slovenštinu
si mohli žáci poslechnout na vlastní uši právě při vystoupení v kině Hvězda, kde jedním z hostů byla Slovenka.
Završením celoročního školního úsilí byl zdařilý výlet do nedaleké Kroměříže. Zde nás čekala prohlídka zámku,
zámecké, květné zahrady, centra města, výhled z věže, řádění v přírodních bludištích a
neopomenutelné drobné nákupy.
Závěrečnou akcí tohoto školního roku bylo slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku.
Úplnou tečkou bylo pro každého žáčka předání takového vysvědčení, jaké si za svou
celoroční práci zasloužil.
Přeji Vám všem krásné léto plné tolik toužebně očekávaného sluníčka.
Mgr. Blanka Andrýsková
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Školní rok v mateřské škole
V naší mateřské škole to opravdu žije.
V září děti přivítal Kašpárek s pohádkovým překvapením. Navštívily
nás divadelní společnosti. Na vycházce „k šípkovému keři“ jsme pozorovali přírodu kolem Ořechova.
Poprvé nás čekaly paní učitelky v Plavecké škole ve Bzenci.
V zimních měsících, jak jinak, navštívil naši školku Mikuláš s nadílkou. Adventní zvonkování u
velkého vánočního stromu jsme zahájili koledami, ale také překvapením na sále kulturního domu.
S maminkami jsme vyjeli na výstavu betlémů do Uherského Hradiště.
Jaro a sluníčko jsme přivítali velikonoční výstavkou. Velmi zdařilou akcí, u dětí hodně
oblíbenou, byl karneval v mateřské škole a návštěva Slováckého divadla. Zpestřením byl pro děti
hudební den, kdy se cvičily v orientaci v hudebních nástrojích, učily se také nové písně a rozvíjely svůj
vztah k hudbě.
U dětí se snažíme různými činnostmi rozvíjet vztah k přírodě, vnímat změny v přírodě
v jednotlivých ročních obdobích, a to prostřednictvím „Barevných dnů“.
Nezapomínáme ani na dodržování zásad zdravé výživy, snažíme se předcházet úrazům a
nemocem. Snažíme se i o to, aby děti měly dostatek pohybu, sportujeme.
Myslíme si, že pro naše děti připravujeme pestrý program, ve kterém se vždy mohou najít, to co
se jim líbí.
Závěrem školního roku nás čekají tradiční akce – výlet lodí po Baťově kanálu a návštěva
majáku a lodi v Kovosteelu ve Starém Městě. Pro děti, které odcházejí do školy, jsme připravily
rozlučkové odpoledne se jejich kamarády a učitelkami.
Rozloučíme se s těmito školáky:
Nikol Achillesová, Aneta Cilečková, Kristýna Kubešová, Martin Stodůlka,Alžběta Svobodová,
Dominik Svoboda, Kryštof Šoustek a Veronika Vyskočilová.
Všem přejeme krásný a slunečný konec prázdnin.
Učitelky mateřské školy
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Zahrádkáři
Místní organizace ČZS má 120 členů.
Na výroční členské schůzi, která se konala
28. března 2009, byl zvolen nový výbor na
období 2009 – 2013, který má 15 členů.
Zahrádkáři vlastní traktor, jímž bylo
na jaře připraveno několik záhumenek a
v loňském roce byl zakoupen mulčovač, který je využíván na
mulčování trávy. Dále probíhá příprava na žně. V pálenici bylo
nainstalováno nové chladící zařízení. V letních měsících začne
příprava pálenice na pálení letního kvasu. Úroda ovoce se
ukazuje dobrá.
Do zahrádkářského sklepa bylo zakoupeno nové čerpadlo.
Protože sušárna ovoce nebyla téměř využívána, byla rozebrána a
odprodána do Slušovic.
Naše organizace se také podílí na různých kulturních
akcích, které se konají v naší obci.
Služby, jež zahrádkáři nabízejí spoluobčanům, jsou
využívány a doufáme, že k plné spokojenosti.
Výbor ČZS
-------------------------------------------------------------------------------------

Sbor dobrovolných hasičů
Z činnosti SDH
Dne 23. května se konala v Tučapech
okrsková soutěž. Protože místní Sbor
dobrovolných hasičů oslavil v letošním
roce 90 let od svého založení, celý den
se nesl ve slavnostním duchu. Ráno
proběhla mše svatá, po ní valná hromada, společný oběd.
Odpoledne se všichni přemístili na hřiště. Při soutěži v požárním
útoku a běhu na 100 metrů s překážkami obsadilo naše družstvo
seniorů (dá-li se to tak nazvat) výborné 2. místo, družstvo juniorů
(byli prostě mladší) pak pěkné 4. místo. Po vlastní soutěži
následoval bohatý doprovodný program. Ukázka hašení historickou
ruční stříkačkou, zásah profesionálních hasičů na hořící auto, ale
také kulturní program, například vystoupení místních mažoretek. Po
celý den přálo počasí a tak to byl pro všechny přítomné příjemný
kulturní a sportovní zážitek.
Hasiči Ořechov
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TJ SOKOL

Ořechov

Vážení příznivci sportu,
přinášíme Vám i širší veřejnosti tradiční pololetní ohlédnutí za naší
činností.
Fotbalový tým mužů se již od ledna začal poctivě připravovat jak v domácím
prostředí, tak i na umělé trávě v Kunovicích. Sehráno bylo cca 10 přípravných
utkání se střídavými výsledky. Nicméně účel přípravy tyto zápasy splnily. Kádr zůstal po podzimu
stabilizovaný a tak byli všichni zvědaví, s jakými výsledky se naše reprezentace potká. Jarní část
nabídla hodně zajímavých zápasů a konečné třetí místo v tabulce I. A třídy krajské soutěže a zisk 45
bodů s bilancí 13 vítězství, 6 remíz a 7 proher je dalším velkým úspěchem ořechovské kopané. Kromě
hráčů a realizačního týmu patří uznání i lodivodům „jedničky“ Jiřímu Flašarovi a Davidu Sklenkovi.
Náš tým mužů doznal ve svém kádru minimum změn. Dá se hovořit spíše o doplnění několika mladými
hráči, většinou z domácí líhně. Trenérské duo zůstalo stejné a bylo sehráno několik přátelských utkání,
zatím však s nepříliš dobrými výsledky. Snad si naši muži šetří góly do mistrovských zápasů nové
sezóny, která začíná již 9.8.2009 zápasem proti TJ Sokol Újezdec Těšov.
Tým dorostenců pod vedením Zdeňka Kuchaře a Zdeňka Andrýska zahájil přípravu až před
jarní částí soutěže, kdy uhráli dorostenci 17 bodů za 5 výher a 2 remízy. Poraženi odešli v 5 zápasech.
Celkově skončili na 9. místě. V průběhu jara se opět projevovala nedostatečná kapacita kádru a nepříliš
profesionální postoj některých hráčů. I přesto jsme odehráli převážně vyrovnané zápasy a někdy nám
chybělo i trochu štěstí. Po sezoně mužstvo opustili hráči, kterým věková hranice již nedovoluje hrát
v kategorii dorostu a několika hráčům skončilo hostování. Výbor se snažil mužstvo doplnit a vedl
několik jednání s okolními mužstvy o získání hráčů na hostování tak, abychom mohli v nadcházející
sezoně hrát v soutěži důstojnou roli. Bohužel tato jednání nedopadla podle našeho očekávání a proto
jsme dorost do soutěže nepřihlásili. V kádru zůstalo jenom 11 hráčů. Budeme se na snažit těmto
hráčům zajistit hostování, případně některé zabudovat do prvního mužstva.
Přípravka, která prakticky trénuje nepřetržitě, si našla svůj zimní azyl
zejména v tělocvičně základní školy. Trenérské duo Mgr. Michal Beran a Robert
Vyskočil vytáhlo do jarních bojů s užším kádrem než na podzim, ale s o to větší
vervou. Naši nejmladší hráči sice uhráli v celé soutěži jen 4 body a obsadili
nakonec poslední 7. místo v tabulce, ale jejich odhodlání a radost ze hry vždy
nadchne nejen přítomné rodiče. Lví podíl na jejich zájmu o sport mají zejména
výše uvedení páni trenéři.
V souvislosti s údržbou a výstavbou našeho areálu je třeba zmínit, že po letech se konečně díky
vstřícnosti a pochopení současného obecního zastupitelstva podařilo přitáhnout vodovodní řad ke
kabinám. Po vybudování přípojky by tak mohl být vyřešen letitý problém s nedostatkem vody ve studni
a potažmo ve sprchách. Dále byl vybudován chodník od školky ke kabinám, kde se napojuje na
stávající chodník. Zatím zůstává bez finálního povrchu, ale i tak zabezpečí pohodlnější průchod ze
Salajky ke školce a na Drahy a to i v případě deštivého počasí. Byl přesunut bufet vedle pódia. Tuto
nutnost si vyžádala oprava kabin s následnou výstavbou nového podkroví a střechy. Tato rozsáhlá a
náročná akce se spustila jako dlouho odkládaná nutnost vzhledem k dlouhodobému zatékání a
postupující plísni. Doufáme, že za pomoci sponzorů, obětavých brigádníků a snad i jiných organizací se
podaří alespoň zabezpečit to nejnutnější pro normální provoz kabin.
Je třeba také zmínit permanentní údržbu celého areálu, která je značně náročná a vyžaduje
skutečně hodně času. Poděkování patří jistě všem, kteří se snaží pomáhat, ale na výčet všech
brigádníků a dobrodinců zde není prostor. Nicméně je třeba zmínit, že ti , kteří patří mezi ty
nejobětavější, oslaví brzy sedmdesáté narozeniny a tak jim při této příležitosti přejeme pevné zdraví a
stejný entuziasmus i v budoucnu. Jsou jimi pánové Jaroslav Svoboda a František Pavlíček. Těmto
pánům speciálně děkujeme. Jejich pomocných rukou bude jistě ještě hodně potřeba. A to nejen při
Obec Ořechov
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vodovodní přípojky, údržbě i lajnování hřiště.
V budoucnu bude také třeba vystavět opěrnou zeď od
lesa kolem tanečního kola a opravit shnilou a padající zeď a střechu snad starou tribunou. Břemenem a
přáním do budoucna zůstává rekonstrukce prostoru bývalého tenisového kurtu.
Pořádání zajímavých kulturních akcí je jednou z důležitých činností pro veřejnost. V jarních
měsících jsme uspořádali další divadelní představení „Slaměný klobouk“. Účinkoval ochotnický soubor
J.K.Tyla z Buchlovic a s účastí diváků i výkony herců jsme byli spokojeni. Těší nás, že si divadlo našlo
své příznivce a obohacuje tak kulturní dění v naší obci.V červenci jsme společně s ostatními
organizacemi a obecním úřadem uspořádali další „Super dětský den“. Všichni jsme se hodně těšili, ale
počasí naše plány částečně zhatilo, a tak program musel být částečně upraven. I tak se naši nejmenší,
kteří se nezalekli rozmarů, přírody dobře bavili. V témže měsíci jsme uspořádali „Červencovou noc“.
Tentokrát nás zradila technika – zřejmě rekonstrukcí kabin poškozená elektrika. Přes výpadky proudu
se skupina POOL snažila, aby byl parket plný. Důkazem je i to, že se po grilovaném seleti jen
zaprášilo. Pevně doufáme, že se další chystané akce uskuteční už bez rušivých situací. Při příležitosti
65. let od založení TJ Sokol Ořechov jsme připravili menší oslavu v podobě pouličního turnaje, který
zde míval tradici. Tradiční soupeři se sešli nejen z řad současných ořechovjáků, ale i těch, kteří zde už
nebydlí, ale zůstali hrát za svůj rodný konec. Tento slavnostní den byl ukončen taneční zábavou se
skupinami Master a Manewr.
Rohatorium 2009 bude 22. srpna za účasti kapel Hysteria, Rimortis, Kabát rev., Gate of Sorrow,
Dorotka, Melichar. Příznivci metalu a rocku si jistě nenechají ujít tento výjimečný festival, kde padne
na rošt další prasátko.
Prázdniny ukončíme zábavou s legendární skupinou Generace, která chystá svůj comeback i na
ořechovkém podiu. Její obliba jistě nenechá žádné rockové příznivce sedět jen tak doma.
Na podzim chystáme další divadelní představení a další akce, o kterých Vám budeme průběžně
informovat. Samozřejmě nezapomeňte chodit na fotbal a povzbuzovat naše hráče.
Všem, kteří pomohli a těm, co se pomoci chystají a i těm, kteří nám jen fandí, srdečně děkujeme
a přejeme hezký zbytek prázdnin a teplé slunečné babí léto.
Sportu zdar!
Zdeněk Svoboda, Zdeněk Andrýsek

Pozvánka na Slavnosti vína a otevřených památek
V sobotu 12. a v neděli 13. září 2009 se koná v Uherském Hradišti již tradiční
sedmý ročník Slováckých slavností vína a otevřených památek. Dvoudenní
program začne slavnostním průvodem, na který naváže prezentace
jednotlivých mikroregionů, vystoupení lidových souborů, přehlídka lidových
řemesel a vinařského i kulinářského dědictví našeho regionu. Novinkou je
rozšíření nedělního koštu o přehlídku šampiónů jednotlivých výstav vín
z celého regionu Slovácko. Mikroregion Staroměstsko bude mít stanoviště v areálu Staré radnice
a kromě stánků s občerstvením zde vystoupí např. polešovské Drmolice, Pentla Boršice,
Svatopluk, Ženáči a Mužský sbor z Nedakonic, Dolinečka a cimbálová mužika Dolina ze St.
Města, Mužský a ženský sbor z Kudlovic, Boršičanka, Lipečka z Jankovic a další lidové soubory.
Naše obec se prezentuje v rámci mikroregionu Staroměstsko formou stánku a v průvodu krojovaných.
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 do konce měsíce srpna.
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Oddíl Stolního tenisu Ořechov
sezóna 2008/09
(www.ostorechov.wbs.cz)
Oddíl stolního tenisu si ve skončené sezóně 2008/2009 udržel svou standardní výkonnost a pokračoval
ve vyrovnaných výkonech nastavených z předcházejících soutěžních ročníků. Družstvo mužů, i když
nesehrálo všechny zápasy v kompletní sestavě, tak se po celou sezónu pohybovalo mezi nejlepší
čtveřicí soutěže a v Regionálním přeboru I.třídy skončilo nakonec na solidním 4. místě. Z celkového
počtu 22 zápasů, družstvo 15 zápasů vyhrálo, 1 zápas skončil nerozhodně a 6 zápasů prohrálo. Celkem
získalo 53 bodů.

Konečná tabulka Regionálního přeboru I. tř. 2008/09:
P.

Název mužstva

Utkání

Výher

Remíz Proher

Skóre

Body

1.

Ostr.N.Ves A

22

21

1

0

307:89

65

2.

Dol.Němčí D

22

18

3

1

276:120

61

3.

Bystřice p.L. A

22

16

1

5

258:138

55

4.

OST Ořechov A

22

15

1

6

259:137

53

5.

Nivnice B

22

14

1

7

215:181

51

6.

Orel UH B

22

9

2

11

183:213

42

7.

Újezdec-Těš. B

22

6

5

11

173:223

39

8.

Vlčnov B

22

6

2

14

158:238

36

9.

Bílovice A

22

6

0

16

156:240

34

10.

Kunovice B

22

5

2

15

137:259

34

11.

Bojkovice B

22

4

2

16

125:271

32

12.

Bystřice p.L. B

22

1

2

19

129:267

26

Úspěšnost jednotlivých hráčů v sezóně 2008/09:
Úspěšnost %

počet výher

počet proher

Oharek Libor

85,05%

74

13

Machynka Jiří

79,22%

61

16

Oharek Petr

57,83%

48

35

Nožička Jiří

46,99%

39

44

Korvas Radomír
Čtyřhra Oharek L./
Machynka J.
Čtyřhra Oharek P./
Nožička J.

12,50%

2

14

94,74%

18

1

55,00%

11

9

Dvojice hráčů Oharek Libor a Machynka Jiří prohráli v letošní sezóně spolu pouze 1 zápas čtyřhry
z 19 , čímž se stali nejúspěšnějšími ze všech hráčů celé soutěže a umístnili se v konečném žebříčku
úspěšnosti čtyřher Regionálního přeboru I. třídy na prvních dvou místech.
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 .
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Farní společenství v Ořechově
Půl roku oběhlo jako voda a znovu se setkáváme na stránkách místního Louskáčku, abychom si
oživili v paměti dění v obci, ale i ve farnosti.
Poslední lednovou sobotu jsme se již tradičně sešli k oslavě Dona Boska za účasti bývalých
žáků a p. Komárka z Fryštáku.
Druhou květnovou sobotu jsme se společně vypravili autobusem na prosebnou pouť za obnovu
rodin a nová kněžská a řeholní povolání na Velehrad.
31. května jsme slavili ořechovskou pouť, na které jsme přivítali procesí poutníků z Vážan a
Polešovic, jež neodradila ani nepřízeň počasí. To nezaskočilo ani děti, které tentýž den ve farním
kostele přistoupily k prvnímu svatému přijímání a odpoledne s námi
v krojích slavily pouťovou mši svatou slouženou p. Bezděkem
z Fryštáku.
V neděli 14. června jsme prožili spolu s věřícími z celé farnosti
slavnost Těla a krve Páně tzv. „Božího těla“ v Polešovicích ve farním
kostele a průvodem obcí kolem čtyř oltářů s uctíváním Božího těla,
společnými prosbami a modlitbami.
Úplně v nejživější paměti máme
primiční mši našeho
spoluobčana Radima Kuchaře. V sobotu 27. června se někteří z nás
zúčastnili slavnostního svěcení nových kněží v katedrále sv. Václava
v Olomouci. O týden později 4. července jsme se setkali v Ořechově na
místním fotbalovém hřišti při primiční mši. Do jejích příprav se zapojilo
velké množství ochotných občanů a i díky jim proběhla oslava důstojně.
Ve slavení jsme pokračovali i druhý den 5. července na pouti
Cyrila a Metoděje na Velehradě, kam také zamířila spousta věřících.
Závěrem všem čtenářům přejeme příjemně strávený zbytek prázdnin a dovolených.
Společenství věřících

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

5. maškarní ples
21. února jsme již tradičně pořádali v naší malebné obci maškarní ples. Tentokrát se jednalo o
půlkulatý 5. maškarní ples a jako každý rok jsme měli velmi bohatou tombolu, pomalu jsme ji neměli
kam naskládat. Hlavními cenami byla televize s DVD přehrávačem, rotoped nebo minisystém. K
dalším hodnotným cenám patřila flexa, osobní váha, rychlovarná konvice, kávovar, žehlicí prkno a
ostatní zajímavé ceny včetně poukázek na různé služby.
I letos jsme měli na plese kulturní vystoupen,í a to dokonce hned
dvakrát. O obě dvě se postaralo žonglérské duo z Brna. Již tradičně nám
hrála skvělá slovenská skupina Music band PLUS.
Doufáme, že se všichni zúčastnění dobře bavili, a těšíme se na
další maškarní ples příští rok 20. února 2010 ve 20.00 hod v našem
kulturním domě
Motorkáři z Ořechova os. Žebrák
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Den her
Ani letos jsme nezapomněli uspořádat Den her. Tentokrát se konal první
únorovou sobotu. Opět jsme měli pro děti připravenu spoustu deskových i
karetních her, nechyběla ani odměna v podobě bonbonů a jako občerstvení již
tradiční hranolky. Úderem 17. hodiny přišel čas pro starší hráče. I pro ně byly připraveny deskové i
karetní hry a samozřejmě nechyběl ani turnaj jedné z her, na jejímž konci čekala na vítěze láhev sektu.
Věříme, že všem účastníkům se Den her moc líbil a příště přijdou zase.

Motorkáři z Ořechova o. s. Žebrák
uvádějí
Putování po stopách boha Radegasta
I přesto, že se všude kolem nás šířily zprávy o špatném počasí, vydali
jsme se v sobotu 6. 6. 2009 v 8 h. ráno na další z našich výletů, konaných
speciálně pro děti.
Sešli jsme se sice v menším počtu jen 23 dětí a 13 dospělých, ale i tak
jsme si výlet skvěle užili. Každé dítě, které přišlo, dostalo nálepku a razítko
motorky, a pak bylo vpuštěno do autobusu.Během 2,5 hodinové cesty jsme si zahráli nějaké hry,
zazpívali písničky, zamlsali bonbony, ale hlavně už skoro tradičně vypustili poštovní holuby, tentokráte
jich bylo 10. Největší radost měly děti z toho, že je mohly vypustit samy.
Když jsme konečně dorazili na parkoviště pod Pustevnami, děti vylétly z autobusu jako ti
poštovní holubi a šly prozkoumat neznámé území. Jakmile jsme je zase všechny sehnali do houfu,
přijel vláček a my do něj nasedli. Vyvezl nás do kopce k nástupišti lanovky. Děti měly z nasedání na
lanovku strach, ale bát se nemusely, ti menší jeli s dospělými a ještě nám navíc moc pomohla obsluha
lanovky.
Jakmile jsme začali stoupat nahoru, začala se snižovat teplota a zvedl se vítr. Nahoře jsme se
posílili svačinkou a teplým čajem a vyrazili jsme za pokladem boha Radegasta. Děti to velmi bavilo a
při pobíhání mezi jednotlivými úkoly se i zahřály.
Konečně jsme dorazili do cíle, vyfotili jsme se u sochy a jali se hledat ten slibovaný poklad.
Každé z dětí dostali dřevěnou magnetku ve tvaru zvířátka a samozřejmě spoustu bonbonů. Pak jsme se
všichni usadili, pojedli další svačinu, pár bonbonů a děti začaly kreslit sochu boha Radegasta.
No a jak už to bývá, když se jde nahoru, musí se i dolů, tak jsme se vydali zpět k lanovce.Po
zdárném absolvování cesty na lanovce jsme se opět ocitli na parkovišti našeho autobusu. No ale to by
nebyl náš výlet, aby se neobjevilo nějaké překvapení.
Hned pod parkovištěm byl lesík a v něm velká lanová dráha pro malé i velké děti. Děti se
rozhodly, že to půjdou prozkoumat (jako všechno doposud). Zjistili jsme, že jelikož byl Den dětí, je
lezení v Tarzánii (tak se park jmenoval) zdarma. To bylo jasné, že tuhle šanci musíme využít. Měli
jsme ale obavy, aby se dětem nic nestalo.Jakmile jsme však viděli, že každému dítěti je pečlivě vše
vysvětleno, je dobře zabezpečené na laně a ještě dostane přilbu, naše obavy se rozplynuly. Po
3hodinovém lezení jsme usoudili, že je čas dát se na cestu domů.
Na zpáteční cestě jsme si opět zazpívali, dali dětem bonbony a samozřejmě jsme jim rozdali
malé dárečky.. Byli jsme velice rádi, že se předpovědi počasí mýlily a že nás nezastihl žádný déšť. A
děti byly zase velmi rády, že se tak skvěle bavily.
Doufáme, že se nám další výlety podaří tak jako tento.
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z maškarního plesu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vítání občánků
V sobotu 30. května 2009 proběhlo v sále našeho
kulturního domu vítání občánků. Ke slavnostní atmosféře
přispěly svými básněmi, tanečky i hrou na hudební nástroj děti
z místní základní školy.
Starosta spolu s předsedkyní kulturní komise přivítal
tyto nové občánky narozené v letošním roce:
Jakuba Sýkoru
Adrianu Frýbortovou
Alžbětu Jurčovou

Obec Ořechov
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Vybráno z obecní kroniky – rok 1935
Zima v tomto roce nebyla nijak krutá, i když se protáhla do jarních měsíců.
To však způsobilo škody na třešních, meruňkách i vinohradech.
25. srpna obec oslavila padesátileté trvání zdejší školy a při té příležitosti byla odhalena pamětní
deska jejímu hlavnímu budovateli, zemřelému řídícímu učiteli a pozdějšímu školskému inspektorovi,
Františku Valovi. Tomuto slavnostnímu aktu, skládajícímu se z bohatého programu, byly účastny 2
pěvecké sbory, školský inspektor, zástupci za obec, bývalí i současní žáci školy, zástupci z okresu a
široká veřejnost z Ořechova i okolí. Kromě písní a proslovů zde zazněly fanfáry z Libuše i státní
hymna. Byla to velkolepá událost, přesahující rámec naší obce.
Úroda byla tohoto roku dobrá, zvláště kvalitních brambor se urodilo hodně.
14. prosince se vzdal úřadu první československý prezident T. G. Masaryk. O čtyři dny později byl
při volbě nového prezidenta zvolen do čela státu Dr. Eduard Beneš.
V roce 1935 bylo v Ořechově uzavřeno 17 sňatků, narodilo se 17 dětí a zemřelo 6 ořechovských
obyvatel.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Informace obecního úřadu
Obecní úřad upozorňuje:
 Obecní úřad upozorňuje občany na možnost sledovat úřední desku,
povinně zveřejňované informace, aktuální zprávy, hlášení rozhlasu
aj. na nově vytvořených webových stránkách obce na adrese: www.obecorechov.cz. Stránky se
stále dotvářejí, informace o činnosti občanských sdružení a základní a mateřské školy budou
doplňovány průběžně.

V naší obci proběhne v termínu od 16. do 23. září 2009 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. 2009 bude probíhat každé třetí úterý v měsíci
s výjimkou listopadu, kdy bude pytlový vývoz v pondělí 16.
Sklo a plasty lze ukládat i do kontejnerů stojících před obchodem a za obecním úřadem.
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Informace ze zasedání zastupitelstva
Výpis z usnesení č. 1/09 z 11. řádného zasedání ZO konaného dne 29.1.2009
Zastupitelstvo obce:
1. schvaluje program jednání 11. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. schvaluje návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a zapisovatele
3. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2009, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad.
4. schvaluje zástupce obce ve školské radě.
5. schvaluje pořízení nového územního plánu obce Ořechov a zástupce obce určeného k jeho zpracování
6. schvaluje v rámci POV realizaci akce „Oprava místní komunikace ulice Štěpnická – Ořechov – I. etapa“

Výpis z usnesení č. 2/09 z 12. řádného zasedání ZO konaného dne 5.3.2009
Zastupitelstvo obce:
1. schvaluje program jednání 12. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. schvaluje návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a zapisovatele
3. schvaluje Závěrečný účet obce Ořechov za rok 2008 s výrokem : bez výhrad.
4. schvaluje rozpočet obce Ořechov na rok 2009
5. 1. schvaluje -vyčlenění finančních prostředků ve výši 431 000,- Kč na realizaci akce „Ořechov – rekonstrukce
kanalizace Štěpnice“.
5.2. schvaluje „Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace“.
5.3. schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcí Ořechov a městem Uherské Hradiště týkající se
administrace žádosti o dotaci na upgrade kontaktního místa CzechPOINT.
5.4. schvaluje povinnost příjemce dotace z rozpočtu obce předložit vyúčtování přijatých finančních prostředků
vždy do 31.ledna následujícího roku.
5.5. schvaluje převod pozemku p.č. 3553/1 o výměře 744 m2 p. Davidu Sklenkovi.
5.6. schvaluje budoucí prodej pozemků p.č. 3554, 3555/1 za cenu 210,- Kč/m2.
5.7. bere na vědomí diskusní příspěvky členů zastupitelstva obce a občanů

Výpis z usnesení č. 3/09 ze 13. řádného zasedání ZO konaného dne 4.6.2009
Zastupitelstvo obce :
1. schvaluje program jednání 13. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. schvaluje návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a zapisovatele
3. neschvaluje obecně závaznou vyhlášku obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
4. schvaluje úpravy rozpočtu v r. 2009
5.1. schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy Ořechov za rok
2008 v částce 20.649,96 Kč do rezervního fondu za účelem dalšího rozvoje hlavní činnosti organizace.
5.2. schvaluje Smlouvu o zprostředkování se spol. Panorama Reality, s.r.o. Uherské Hradiště, Protzkarova
ohledně uzavření budoucích kupních smluv či souhlasů na koupi pozemků p.č. 70/16, 70/17, 70/18, 70/19,
70/20, 70/21, 70/22, 70/23, 70/24, 70/25, 70/26, 70/27, 70/28, 70/29, 2626, 2624, 2623, 2620, 2619, 2616, 2615,
2612, 2611/2, 2611/3, 2609.
5.3. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 05/2009 „Územní plán obce Ořechova – etapa Zadání“ s Ing. arch.
Přemyslem Borunským. .
5.4. schvaluje Smlouvu o dílo č. 02/2009 na zhotovení projektu stavby na akci „Ořechov-ZTV Za Dvorem“
s Ing. Stanislavem Malým .
5.5. schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu
Životní prostředí 2007-2013 se spol. EUROPROFIN.
5.6. schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se spol. E.ON.
5.7. pověřuje starostu obce podáním písemné reklamace p. Janu Brlicovi, na poškozené reliéfy „Křížové cesty“.
6. bere na vědomí diskusní příspěvky členů zastupitelstva obce a občanů.

Obec Ořechov
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Společenská

rubrika

Významná životní výročí
v roce 2009
96 let Učňová Božena
95 let Čechová Marie
90 let Špendlíková Ludmila

89 let
89 let
88 let
87 let
87 let
86 let
86 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
75 let
75 let

Šimíková Anežka
Haba Vojtěch
Kuchař Dominik
Janík Jan
Habová Františka
Rokytová Anna
Andrýsková Anna
Stodůlková Jarmila
Verbík Antonín
Tvrdá Anna
Stodůlková Jarmila
Bělovská Františka
Petřkovská Drahomíra
Latina František
Scheinová Irena
Latinová Marie
Pokoráková Marie

č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.

119
83
223
145
83
6
17
97
249
158
97
19
80
3
216
3
224

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
70 let
70 let
70 let

č.p.
č.p.
č.p.

25
227
25

Nejezchlebová Marie
Latinová Božena
Macalíková Antonie
Janík Bohumil
Hrobařová Lidmila
Filípková Božena
Pokoráková Zdenka
Rokytová Bohumila
Stodůlka Josef
Fabík Stanislav
Fialová Marie
Šimková Ludmila
Svoboda Jaroslav
Kozinová Marie
Pavlíček František
Čechová Ludmila

č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.

44
225
193
171
230
7
75
82
88
160
110
30
242
234
177
135

Narození v roce 2008
Gašpar Jaroslav
Píchal Kamil
Witoš Antonín
Mrkus Mikuláš
Suržinová Michaela

č.p. 253
č.p. 144
č.p. 278
č.p. 218
č.p. 105

dne
dne
dne
dne
dne

20. července
9. září
6. října
8. listopadu
25. prosince

Svatby v roce 2008
Erika Tomiová, Ořechov 123
David Staňa, Ořechov 123
Tereza Martináková, Ořechov 235
Jaroslav Gašpar, Uherské Hradiště
Marcela Gistrová, Ořechov 144
Kamil Píchal, Brno – Starý Lískovec
Marie Hlaváčová, Ořechov 89
Josef Skládal, Buchlovice 571
Jitka Vajčnerová, Ořechov 256
Josef Blažek, Boršice 649
Ivona Musilová, Ořechov 108
Filip Holub, Napajedla
Obec Ořechov

21. ledna
15. března
25. dubna
21. května
12. července
6. září
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Odhlášení občané z trvalého bydliště v r. 2008
1. Kutálek Petr
2. Staňa David
3. Staňová Erika
4. Zlámalík Ladislav
5. Kubešová Soňa
6. Kubešová Kristýna
7. Šmíd Jaroslav
8. Staněk Milan
9. Němec Jindřich
10. Kozina Radek
11. Skládalová Marie
12. Turták Michal
13. Holubová Ivona

č.p. 237
č.p. 123
č.p. 123
č.p. 105
č.p. 137
č.p. 154
č.p. 137
č.p. 105
č.p. 61
č.p. 234
č.p. 89
č.p. 132
č.p. 108

14. Musilová Ivona
16. Martináková Blanka
17. Martináková Michaela
18. Vybíral Miroslav

č.p. 108
č.p. 235
č.p. 235
č.p. 87

Přihlášení k trvalému pobytu v r. 2008
l. Blendovská Anna
2. Bartoň Stanislav
3. Cagášová Ludmila
4. Mitáček Jan
5. Mitáčková Jarmila
6. Píchal Kamil
7. Vaškových Richard
8. Baďura Michal
9. Blažek Josef
10. Hrabcová Hana
11. Hrabcová Denisa

č.p. 102
č.p. 140
č.p. 286
č.p. 287
č.p. 287
č.p. 144
č.p. 132
č.p. 233
č.p. 256
č.p. 132
č.p. 132

12. Mazáč Petr
13. Šesták Aleš
14. Šestáková Stanislava
15. Šesták Jakub
16. Šesták Lukáš
17. Opravilová Ludmila
18. Čermák Jiří
19. Čermák Dominik
20. Čermák Jiří
21. Čermáková Ivana

č.p. 164
č.p. 164
č.p. 164
č.p. 164
č.p. 164
č.p. 22
č.p. 47
č.p. 47
č.p. 47
č.p. 47

Úmrtí v roce 2008

Kocourek Milan
Gregorová Marie
Baďura Bohumil
Miklíková Františka

zemřel dne 29.1. ve věku 60 let
zemřela dne 30.1. ve věku 78 let
zemřel dne 30.5. ve věku 76 let
zemřela dne 31.8. ve věku 94 let

Zpravodaj vytiskl Obecní úřad v Ořechově nákladem cca 240 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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