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Vážení čtenáři,
opět za vámi přicházíme v předvánoční době, abychom vám přinesli zprávy o dění v naší obci
za druhé pololetí roku 2009.
Byly to měsíce pro mnohé z nás velmi náročné. Světová krize se dotkla každého z nás, ale
zejména těch, kteří přišli o práci. Prožíváme dobu plnou nejistoty a finančního propadu. Přesto bychom
si měli uvědomit, že žijeme stále ještě v nadbytku, že nestrádáme tak, jak strádají lidé na mnohých
místech naší zeměkoule. Že stále ještě máme co jíst, do čeho se obléct, kde bydlet atd. A dokud si
můžeme dovolit kupovat drahou elektroniku, značkové zboží a cestovat do zahraničí, máme víc, než
potřebujeme.
Je však něco, co postrádáme čím dál víc a co bych vám zvláště v tomto svátečním čase chtěla
připomenout: že v této uspěchané době plné chaosu zapomínáme poslouchat hlas vlastního srdce. A
přesto právě on z nás dělá lidi a ne jen stroje na práci a na vydělávání peněz. Přitom nás nestojí vůbec
nic. Stačí se jen zaposlouchat a možná jej uslyšíte: „Jsem lidské srdce. Slyšíš můj tep? Biju vytrvale a
bez oddechu celý lidský život. Nejsem jen lidský orgán. To já vnáším do tvého života světlo. To já
dávám tobě i tvým blízkým teplo. Teplo lásky. Teplo porozumění. Teplo souznění. Teplo soucitu. To já
jsem jediný správný kompas pro tebe, člověče, když jsi s rozumem v koncích. To já tě bezpečně zavedu
do přístavu v rozbouřeném moři jménem svět. To já ti ukážu správný směr, když na svých křižovatkách
nevíš, kam dál. Avšak slyšíš mě, nasloucháš mi vůbec? Můj hlas stále více zaniká ve zmatku okolního
světa, je stále více přehlušován chaosem. Ty, člověče, se stále méně řídíš tím, co cítíš. Dáváš přednost
mnohým, kteří tebou manipulují – řevu reklamy, křiku politiků, honbě za penězi a majetkem, své
kariéře. Proč se neztišíš a v klidu a tichu se nezeptáš, co je důležité? Vždyť správně vidíme jen srdcem,
co je důležité, je očím neviditelné. Dostal bys ode mne odpověď.“
A tak vám přejeme, abyste v nadcházející vánoční době měli čas naslouchat svému srdci. Hodně
světla, naděje a lásky!
Mgr. Blanka Martináková
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V zimě přijde velký mráz,
můžem spolu bruslit zas.
Bude padat bílý sníh,
pojedeme na saních.
Máme tady Vánoce,
zase zpátky po roce.
Pečem dobré cukroví,
bude brzy hotový.
Ozdobíme stromeček,
dostaneme dáreček.
U stromečku zazpíváme
a zvonečkem zacinkáme.
Po vánoční nadílce,
sejdeme se na louce.
Sněhuláky postavíme,
na saních si zajezdíme.
Žáci 4. ročníku ZŠ
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Dáváme slovo starostovi…
Vážení spoluobčané,
na sklonku letošního roku, roku 2009, se s Vámi opět setkávám na
stránkách našeho občasníku, Ořechovského louskáčku, abych Vás stručně
informoval o aktivitách vedení obce a obecního úřadu v uplynulém pololetí.
Záležitosti týkající se samostatné působnosti obce řešilo obecní zastupitelstvo na svých
zasedáních postupně v měsíci záři, říjnu, listopadu a prosinci. Na jiném místě louskáčku najdete výpisy
z jednotlivých usnesení.
Vzhledem k problémům s naplňováním příjmové části rozpočtu jsme museli ve druhé polovině
roku omezit veškeré aktivity v oblasti investičních akcí. Po dofinancování akcí z první poloviny roku
(cesta Štěpnice, střecha mateřské školy) jsme se zaměřili jen na přípravu projektových podkladů pro
další akce a běžnou údržbu obce. Dokončena je projektová dokumentace rekonstrukce budovy
kulturního domu a projekt využití stávajícího tenisového kurtu na víceúčelové sportoviště. Před
dokončením je projekt zasíťování obecních pozemků za dvorem, projekt opravy kaple sv. Václava
v parku před zámkem a projekt revitalizace veřejných ploch v centru obce. Průběžně obec také
pokračuje v odprodeji obecních pozemků určených k zástavbě novými rodinnými domy. Finálně bylo
zastupitelstvem schváleno zadání nového územního plánu obce a ve spolupráci s pořizovatelem, jímž je
Městský úřad Uherské Hradiště, se začala realizovat etapa návrhu Územního plánu obce.
V souvislosti s výše zmiňovaným nedostatkem financí v obecní pokladně řešilo zastupitelstvo
ve druhé polovině roku záměr odprodeje obecního plynovodu. Zde bych chtěl je zmínit, že plynovod
byl zbudován se státní podporou za podmínky nepřevoditelnosti po dobu 10-ti let. Naše obec byla také
jedna z posledních obcí v regionu, která toto zařízení ještě vlastnila.Záměr byl následně v listopadu
schválen a po oboustranném podpisu smluv by získané finance měly pomoci zrealizovat některou ze
zamýšlených akcí.
V oblasti kulturních a společenských aktivit se obec více než důstojně prezentovala na
tradičních Slováckých slavnostech vína v Uherském Hradišti. Díky krojované chase , úspěšné
prezentaci obecního stánku i úspěchů vína vinaře Stanislava Píšťka v rámci výstavy vín, obdržela naše
obec v rámci Slavností ocenění Vinařská obec roku 2009. Začátkem prosince se pak ve spolupráci
s ostatními zájmovými spolky a skupinami v obci podařilo zdárně zorganizovat tradiční Zvonkování.
Dovolím si ještě zmínit jednu neopomenutelnou společenskou událost, kterou byla návštěva italského
velvyslance v ČR p. Fabia Pigliapoca v naší obci, který byl uvítán na obecním úřadě.
V souvislosti s běžnou údržbou obce a vzhledem k začínajícímu zimnímu období si dovolím
požádat všechny odpovědné spoluobčany, aby se i nadále dle svých možností alespoň částečně starali o
úklid chodníků před svými domy. Stávající legislativa sice tuto povinnost přenesla na bedra obce, ale
není v možnostech obecního úřadu vždy včas tuto povinnost dostatečně splnit.
V závěru bilancování bych tímto chtěl všem spoluobčanům poděkovat na straně jedné za
aktivitu a pomoc při péči o věci veřejné a na straně druhé za vzájemné pochopení při občasných
problémech a nedostatcích.
Nadcházející rok 2010 bude mimo jiné rokem volebním. V polovině roku nás čekají nejprve
volby parlamentní, na podzim pak půjdeme k urnám odevzdat hlas ve volbách do zastupitelstva obce.
Vám voličům si v této souvislosti dovoluji popřát pevnou ruku při Vaší volbě.
Na úplný závěr Vám chci vážení spoluobčané popřát jménem zastupitelstva obce i jménem
svým klidné a spokojené prožití vánočních svátků a v novém roce 2010 hodně úspěchů a pevné zdraví.

Josef Luňák, starosta obce
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….. a místostarostovi
Na sklonku roku bývá obvykle čas bilancování roku uplynulého. Pohráváme si se svými
vzpomínkami, úspěchy a neúspěchy, které klademe na misky vah, kterými měříme stupeň své
spokojenosti. K těmto vzpomínkám na dobu nedávnou přikládáme několik fotografií pro rozjasnění
Vašich myšlenek. I když za okny dřímá pevně ve své ruce žezlo paní Zima a tyto fotografie zrovna
nekorespondují s všudypřítomnou vánoční výzdobou, věřím, že svými barvami pozvednou Vaši mysl
v naději, že vždycky, tak jako v životě, když jste na bodě mrazu jednou přece jen vyjde slunce. Tyto
fotky jsou vybrány z kolekce, kterou obecní úřad postupně doplňuje, aby zachytil život v naší krásné
obci a její scenérie v různých ročních obdobích. Jistě mi dáte za pravdu, že můžeme být spokojeni
s prostředím, do kterého nás naše životní osudy zanesly. Kéž by se vztahy mezi námi všemi co nejvíce
přiblížili kráse našeho okolí. To Vám do nového roku přeji jménem obecního úřadu i jménem svým.
Zdeněk Svoboda, místostarosta

Cestička k domovu,
známě se vine,
hezčí je, krásnější,
než všechny jiné.

Douška a šalvěje
kolem ní voní,
nikde se nechodí,
tak jako po ní.
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A kdybych ve světě,
bůhví kam zašel,
tu cestu k domovu
vždycky bych našel.

Kdybych ve světě
smutně se míval,
na téhle cestičce
vždy bych si zpíval.
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Vážení čtenáři,
letošní školní rok 2009/2010 jsme zahájili v naší „Pohádkové škole“ 1. září
v počtu 27 žáků a 5 stávajících zaměstnanců (4 učitelky a 1 školnice). Do 1.
ročníku nastoupilo 5 žáků, ve 2. a 3. ročníku pokračuje po 6 žácích, ve 4. ročníku
je 7 žáků a v 5. ročníku zůstává nejmenší počet 3 žáci. Zdá se to až neskutečné,
že sotva jsme se začali učit, už tu budou Vánoce a krátce po nich hodnocení
výsledků vzdělávání žáků za I. pololetí. Z našeho pohledu jsou naši žáci víceméně šikovní, snaživí,
učenliví, aktivní, ale najdou se i tací, kteří by mohli být více ohleduplnější a tolerantnější. Právě
k ohleduplnosti a toleranci se je mimo jiné snažíme ve škole vést konáním vzájemných diskuzí,
krátkými rozhovory, uváděním různých příkladů. K úspěchu je předpokladem dobrý základ
z rodinného prostředí.
Máme za sebou úspěšně zvládnuté plavání v průběhu měsíce října a listopadu opět v plaveckém
bazénu v Bzenci. Téměř všem
žákům se právě toto plavání velmi
líbí a velice se do něj těší. Jen
kdyby nás tolik nestála doprava
autobusem. Žáci 4. a 5. ročníku
nabyli lepší znalosti v dopravní
výchově a řízení jízdního kola na
dopravním hřišti. Již tradičně
jsme oslavili svátky Halloween
strašením duchů (žáci 3., 4. a 5.
ročníku), Dušičky návštěvou
hřbitova a zapálením svíček, sv.
Mikuláše krátkou dramatizací
s básničkami na spolužáky a
rozdáváním balíčků (žáci 5.
ročníku).

Výjimečnou byla oslava
sv. Martina za spoluúčasti mateřské školy. Děti společně s maminkami si v mateřské škole vyrobily
barevné lampionky, které ihned vyzkoušely v průvodě se sv. Martinem jedoucím na koni paní
Fridrichové. Před základní školou průvod končil a pro veřejnost žáci zdramatizovali příběh biskupa
Martina. Na závěr všichni přítomní ochutnali dětmi upečené rohlíčky.
Největší akcí bylo jako každým rokem „Adventní zvonkování“. Velmi nás těší Vaše velká účast
a hlavně Vaše štědré příspěvky, za něž srdečně děkujeme. Díky zástupcům obecního úřadu a
organizačních složek můžeme společně uskutečnit opravdu ojedinělou a pro Ořechov tak specifickou
akci. Všem patří velký dík.
Letošní rok, pro někoho horší a pro někoho zase lepší, je již téměř za námi. Ten nový
nastávající rok 2010 bude mnohem lepší, alespoň nám tak slibují hvězdy. Hvězdám však musíme
pomoci, aby nezůstalo jen u těch slibů. Všichni máme naději něco zlepšit, ať už se zdokonalovat, či
promýšlet různé situace v životě, musíme ale „chtít“. A hlavně musí začít každý sám u sebe.
Krásné Vánoce a v novém roce velkou kopu zdraví
přeje Mgr. Blanka Andrýsková
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Advent v mateřské škole
Doba adventní a vánoční je tady. Patří k ní
vůně jehličí, sníh, vanilka, mihotání světýlek a
rozzářené dětské oči. Školka se obléká do
slavnostního hávu. Snažíme se zachovat vánoční
tradice a předat je dětem, umožňujeme jim zapojit se do všech předvánočních příprav.
Těšili jsme se na besídku „Adventní zvonkování“, kdy se rozzáří vánoční strom. Vyrábíme
drobné
dárečky,
ozdoby
na
stromeček z přírodních materiálů,
svícínky, adventní věnečky, přáníčka
a mnoho další výzdoby, která
k Vánocům patří. Vyprávíme si, jak
probíhají přípravy v jednotlivých
rodinách. Zpíváme koledy, společně
se těšíme na Barboru, píšeme dopis
pro Ježíška. Navštívil nás Mikuláš s
čerty a andělem. Vždy přinesou něco
dobrého na zub. Přípravy na Vánoce
vrcholí zdobením stromečku a
sestavováním Betlému.
Nezapomínáme
ani
na
ptáčky, kterým zdobíme vánoční
strom na školní zahradě a sypeme do krmítka. S jistotou konstatujeme, že v dětech zůstávají z tohoto
období hluboké prožitky, které přenášejí i do svých rodin. K těm letošním Vánocům, které nás čekají,
přejeme všem ať jsou šťastné a veselé.
Kolektiv MŠ

Adventní zvonkování v Ořechově
Pokud jste v neděli 6. 12. odpoledne pozorně poslouchali, určitě jste
zaslechli cinkání vánočních zvonečků. Odkud? Tento milý a něžný zvuk se
k vám donesl z ořechovské Dědiny, kde se již popáté konalo Adventní
zvonkování.
Pod
tímto
tajemným názvem se skrývá pohlazení
po duši v podobě předvánočního
setkání ořechovských obyvatel i hostů
z okolí u vánočního stromu. Zde se
mohli všichni potkat, pobesedovat
spolu u dobrot všeho druhu a
obdivovat betlémek s živými zvířaty.
Ozdobou tohoto setkání se stal
pomyslný adventní věnec uvitý
z vystoupení dětí z mateřské a
základní školy, pěveckého souboru
Drmolice z Polešovic a členů místní
scholy,
ozdobený
slavnostním
rozsvícením vánočního stromu a
zavěšením zvonečků, které vyrobily ořechovské rodiny.
Obec Ořechov
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předvedly pásmo písní a tanečků, větší zahrály pohádku „Jak to bylo na Vánoce u Rumcajsů“ a
zatančily tanec „Padá snížek“. Na všechny diváky nakonec hluboce zapůsobil „Adventní příběh“, který
ztvárnili opět žáci místní ZŠ.
Až opět zdáli zaslechnete jemné zacinkání, vězte, že je to hlas zvonků, které zdobí ořechovský
vánoční strom. Přinášejí nám všem poselství našich dětí, že dokud máme v životě naději, nemusíme se
ničeho bát. Neboť naděje nám do života vždy znovu vnáší víru, mír a lásku.
Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k vytvoření krásné adventní atmosféry této
akce, i těm, kteří přispěli do kasičky dětem celkem 5.211 Kč.
Mgr. Blanka Martináková
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z a h r á d k á ř i
Blíží se konec roku, a tak se tradičně ohlížíme zpět a bilancujeme činnost
místní organizace ČZS.
Na výroční členské schůzi bylo zvoleno nové vedení ČZS na 5-ti leté
volební období ve složení: předseda př. Štěpán Andrýsek, místopředseda př.
Antonín Sýkora, jednatel př. Marie Cilečková, revizní technik př. František Pačes.
Nyní k naší činnosti: Přes počáteční potíže se podařilo opravit a zprovoznit
kombajn. Také se podařilo zajistit a zaškolit posádku kombajnu, a tak 17.července zdárně vyjela do
žní. Sklidila celkem 57 záhumenek jak v Ořechově, tak i ve Vážanech a Polešovicích k plné
spokojenosti zákazníků. Vazač svázal 273 otepí slámy. Přestože je práce kombajnu ztrátová, budeme
v ní i nadále pokračovat, abychom vyhověli zbývajícím občanům, kterým nejsou lhostejná neobdělaná
pole kolem Ořechova. Traktorem byly na zimu zorány záhumenky tak, jak si je občané smluvili.
Na pálenici jsme instalovali nové chladící zařízení v celkové hodnotě 325 465,- Kč. Toto
zařízení museli po počátečních nezdarech opravit výrobci a oplášťovat členové výboru ČZS. Také jsme
byli nuceni urgentně opravit střechu na pálenici.
Dne 4.9.2009 jsme zahájili pálení letního kvasu. Účtovaná cena za 1 abs.l. je 210,- Kč. Celkem
bylo vypáleno 6 229 abs.l. letního kvasu.Zimní kvas se začal pálit dne 3.11.2009. Po letošní bohaté
úrodě modrého ovoce předpokládáme pálení i v roce 2010.
Do zahrádkářského sklepa jsme pořídili nová krbová kamna, která lépe vytopí místnost určenou
k posezení. Pro lepší provozuschopnost sociálního zařízení jsme instalovali nové čerpadlo. Sklep je
celoročně využíván spoluobčany k různým oslavám 21x do roka.
Pro členy i nečleny bylo objednáno a dodáno 18 q sadbových brambor.
Naše organizace se aktivně, finančně i naturálně podílí téměř na všech akcích, které se v naší
obci konají. Jedná se o Dětský den, příspěvky základní a mateřské škole, primice, dětský karneval,
Adventní zvonkování atd. Jako poslední akci v tomto roce chceme uskutečnit 12.12.2009 zájezd do
předvánoční Vídně.
To je v krátkosti k naší činnosti a službám, které Vám nabízíme i do budoucna.
Pokojné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a bohatou úrodu v příštím roce všem
spoluobčanům přejí zahrádkáři.

Marie Cilečková, jednatelka
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TJ SOKOL

Ořechov

Vážení milovníci sportu a kultury,
prostor na stránkách tohoto obecního zpravodaje nám umožňuje
seznámit Vás, čtenáře, s činností naší organizace za uplynulých několik
měsíců.
Fotbalová reprezentace Ořechova – tým mužů - absolvoval letní přípravu pod
vedením asistenta Davida Sklenky. Výsledky přípravných utkání rozhodně
nebyly přesvědčivé a dávaly tušit, že nás nečeká lehký podzim. Družstvo
vstoupilo do sezóny a výsledky si po 4 kolech vyžádaly povolání
dosavadního trenéra Jiřího Flašara zpět na střídačku. V následujících kolech
se náš tým třemi výhrami zvedl a zdálo se, že se blýská na lepší časy.
Bohužel odchod našeho kanonýra Romana Trlidy do Kyjova na hostování a
zranění několika klíčových hráčů naše mužstvo opět přibrzdilo. Výsledkem je
11. místo v tabulce po podzimní části krajské soutěže. Toto umístění dělá výboru TJ značné vrásky na
čele a trenéři budou míst jistě plné ruce práce s konsolidací mužstva během zimní přestávky. Cílem pro
jaro 2010 je zlepšení v docházce na tréninky, zlepšení herního projevu, posunutí se do středu tabulky a
hlavně nemít příliš starostí se záchranou v této vynikající soutěži. Jediným pozitivem je fakt, že v I. A
třídě nastoupilo v našem týmu až 13 ořechovjáků, což je na tak malou obec velký úspěch ve výchově
fotbalové mládeže. Kéž by se podařilo udržet tento počet i do budoucna, přestože TJ Sokol díky
malému počtu dorostenců tento tým do soutěže nemohla přihlásit. Naši junioři se ve svém zbytku
přesunuli na hostování do 1. FC Polešovice.
Největší radost nám v současném těžkém období dělá přípravka, která se v Ořechově drží
statečně.Rok 2009 byl pro ořechovskou přípravku ve znamení stabilizace kádru.Po založení přípravky
v roce 2008 a určitém hledání cesty, cíle a směru jak v tréninkové činnosti, tak v mistrovských
utkáních, došlo k ustálení počtu hráčů a hráček. Skupina 10 – 12 dětí ve věku 5 – 10 let si v letošním
roce pravidelnou docházkou a tréninkovou pílí vytvořila předpoklady ke zlepšování individuálnímu i
týmovému.Někteří jednotlivci, především starší dívky, družstvo po zimní přípravě opustili, protože
s rozběhnutím sezóny se už více upřednostňovala fotbalová příprava a hra na úkor zábavných cvičení
v tělocvičně školy v zimních měsících.
Vytvořený prostor využili ostatní hráči k výkonnostnímu posunu, který se projevil především
nyní na podzim. Získali jsme hráče Jana Nedorostka z Polešovic a kolem Michala Berana se začali
herně i střelecky prosazovat Lukáš Řepa , Robin Hůlka a Jirka Stupňánek. Slabinou zůstává post
brankáře, který se nám stále nedaří obsadit.
Největší zlepšení pak logicky zaznamenali naši nejmladší. Platnými hráči se stávají Veronika
Vyskočilová, Dominik Svoboda a především Štěpán Beran, který je ve svých pěti letech jedním
z nejlepších střelců mužstva. Právě naši nejmladší hráči, narození v letech 2001 – 2004, jsou
budoucností ořechovské přípravky, vždyť mohou hrát v této kategorii ještě dvě a více sezón.
Na jarní mistrovská utkání se zatím připravujeme v tělocvičně školy v Ořechově a
v Polešovicích a naším cílem je navázat dalším zlepšováním a dílčí posun zaznamenaný na podzim.
O termínech zimních přípravných zápasů Vás budeme informovat prostřednictvím naší
vývěsky.
Kromě nepřetržité a náročné údržby našeho areálu se podařilo zajistit nátěr všech stolů
využívaných na tanečním kole a částečnou nejnutnější opravu uhnilých trámů na střeše staré tribuny.
Naše organizace se pustila rovněž do nástavby nad kabinami. Bylo vystavěno nové schodiště a vstup,
obvodové zdivo II. nadzemního podlaží, postavena a pokryta nová střecha. Práce postupují velmi
pomalu z důvodu nedostatku finančních prostředků. Termín dokončení bude zatím závislý na
možnostech jejich zajištění. Navíc jsme se ocitli v době, kdy sponzorů vlivem ekonomické krize
rapidně ubývá. V nejbližší době bude nezbytné komplexně zrekonstruovat elektroinstalace ve
stávajících kabinách a následně tyto prostory vymalovat.
Obec Ořechov
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol uspořádala v letních měsících několik tanečních zábav a metalový festival
Rohatorium. Tyto skvělé akce místy kazilo jen deštivé počasí. Rovněž jsme se zúčastnili Adventního
zvonkování s nabídkou spousty dobrot. Máme obrovskou radost, že se z naší iniciativy z předněkolika
let inspirovali i ostatní organizace a svými stánky rovněž vytváří nádherné slavnostní prostředí této
školou a obecním úřadem organizované akce.
V organizaci kulturních akcí neustáváme a již na únor připravujeme divadelní představení. Čeká
nás těžký a náročný rok. Proto každá pomoc bude vítaná. Přispějte, přiložte ruku k dílu nebo přineste
něco na zahřátí. V každém případě držte palce všem našim sportovcům a zachovejte nám přízeň. Všem,
kteří tak již učinili nebo činí mnohokrát děkujeme.
Mějte krásné a šťastné Vánoce a Silvestra plného zábavy. A v roce 2010 pevné zdraví a berte
vše sportovně a jednejte v duchu fair play.
Za výbor TJ Sokol Zdeněk Svoboda, Mgr. Michal Beran
Kolektiv bývalých hráčů pořádá ve čtvrtek 31. prosince 2009 v 1000 hodin na místním hřišti tradiční
silvestrovský zápas v kopané. Přijďte se naposled v letošním roce sportovně vyžít.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sbor dobrovolných hasičů
Druhá polovina roku je pro hasiče po stránce
soutěžní vždy klidnější. Převážná většina soutěží
probíhá během jara a léta. Družstvo mladých hasičů
se připravovalo na podzimní branný závod, ale pro nemoc části družstva se nakonec neúčastnili.
Více práce nás čekalo na
poli kulturním. Příprava tradičních
Slováckých hodů, letos v lehce
posunutém, ale přesto díky počasí
krásném termínu. Všem členům,
kteří se jakýmkoliv způsobem
podíleli na zdárném průběhu, bych
chtěla touto cestou poděkovat.
Zvláštní poděkování pak patří
stárkám, stárkům, jejich rodičům a
také všem ostatním krojovaným.
Pěknou tečkou pak byly dozvuky
konané v listopadu.
Během podzimu proběhla
výměna oken v budově hasičské
zbrojnice. Mladí hasiči se podíleli
na úklidových pracích, o to tepleji
jim
teď
bude
při
jejich
pravidelných schůzkách. Dřívější povinnost preventivních kontrol komínů v domácnostech byla
zákonem již před časem zrušena, a tak členové zásahové jednotky absolvují v tomto období jen
povinná školení. Závěrem pozvánka:
Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Ořechově proběhne v pátek 15. ledna
2010 v kavárně U Terky v 18.00 hodin.
Za SDH MUDr. Eva Píšťková
Obec Ořechov
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Farní společenství v Ořechově
Vážení spoluobčané,
závěr prvního pololetí nám vyvrcholil slavnou
primiční mší svatou našeho spoluobčana otce Radima.
Tato událost jistě povzbudila řadu věřících na jejich cestě.
Další událostí byla farní pouť na horu svatého Antonína Paduánského,
konaná v neděli 26. července. Ti, co zde delší dobu nebyli, si mohli prohlédnout
celý areál poutního místa, který prošel v posledních letech velkým množstvím změn. Všichni sem však
přišli proto, aby mohli společně při slavení mše svaté poděkovat za všechna dobrodiní, kterých se nám
dostává. Společně s otcem Vítem se pak celé společenství přesunulo ke křížové cestě, kterou vedli naši
farníci. Tato pouť se těší stálé oblibě našich věřících.
První zářijová neděle již po mnohá desetiletí patří v naší obci pouti k andělům strážným. Takřka
tradičně se tohoto svátku účastní i vojenský kaplan. Tentokrát k nám zavítal bývalý vojenský kaplan
americké armády p. Pavel Mikeš z Lovosic.
Událostí roku pro celý národ byla bezpochyby návštěva papeže Benedikta XVI v Brně. Ani zde
naši farníci nechyběli a přispěli tak svou přítomností ke krásnému společenství se svatým otcem.
Odměnou jim byl hluboký duchovní zážitek.
Na svátek všech svatých se společenství věřících shromáždilo na místním hřbitově, aby se zde
pomodlilo spolu s naším duchovním správcem za všechny zemřelé.
Ve čtvrtek 3. prosince přišel na dětskou mši svatou i svatý Mikuláš a předal dětem dárečky. Krásný
adventní večer vyplnili farníci z Polešovic krátkou hrou s duchovní tématikou.
Společenství věřících je otevřeným společenstvím pro všechny a také vám všem přeje požehnané
vánoční svátky a vše nejlepší v roce 2010.
Společenství věřících
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motorkáři z Ořechova
Letošní Drakyjáda se nám moc nevyvedla. První termín jsme
museli pro nepřízeň počasí odložit a v druhý termín bylo zase tak
nádherné počasí, že se nepohnul ani lísteček na stromě. Přesto jsme se
25.11. rozhodli Drakyjádu uskutečnit.
Jako vždy jsme se shromáždili u místního zemědělského družstva
(prasečáku) a rozložili tam náš pojízdný stánek. Smažily se hranolky,
vařila se káva i čaj, rozlévalo nealko pití a pro starší samozřejmě již
tradiční svařák, to vše již za tradiční cenu 10,- Kč.
Jelikož nám nefoukal větřík, museli jsme pro děti
vymyslet jiné aktivity. Měli jsme pro ně připravené soutěže, pak
každé dítě dostalo dárkový balíček a ještě se všichni mohli
nechat povozit na čtyřkolce.K tomu všemu nám hrál DJ Michal.
Myslíme si, že dětem se na Drakyjádě líbilo a doufáme,
že příští rok se sejdeme v tak hojném počtu jako letos.

Obec Ořechov
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Oddíl stolního tenisu –OST Ořechov
V říjnu letošního roku začal pro oddíl stolního tenisu nový
soutěžní ročník Regionálního přeboru I. třídy okr. Uherské Hradiště. Hned
v úvodním kole družstvo cestovalo k největšímu favoritovi celé soutěže
družstvu Bystřice p. Lopeníkem, kde prohrálo 12:6. Byla to první, ale taky
zároveň poslední prohra z doposud odehraných 9 kol. To znamená, že družstvo
dalších 8 zápasů v řadě vyhrálo a v celkové tabulce drží po 9 kole výbornou druhou pozici. Aktuální
výsledky je možno zobrazit na webové adrese: www.ostorechov.wbs.cz
Výsledky dosud odehraných zápasů:
Přehled úspěšnosti jednotlivých hráčů, kteří zasáhli
Bystřice p.L. A
OST Ořechov A
12
:
6
do zápasů po 9 kole:
OST Ořechov A

Dolní Němčí D

10

:

8

OST Ořechov A

Nivnice B

12

:

6

Kunovice C

OST Ořechov A

3

:

15

Kunovice B

OST Ořechov A

2

:

16

OST Ořechov A

Orel UH. A

13

:

5

OST Ořechov A

Újezdec u. Luh.

14

:

4

Vlčnov B

OST Ořechov A

5

:

13

Velehrad A

OST Ořechov A

2

:

16

Výhry
Oharek Libor
Machynka Jiří
Oharek Petr
Nožička Jiří

32
31
21
15

Prohry
4
5
15
17

Úspěšnost
%
88,89%
86,11%
58,33%
46,88%

Pozvánka
Tabulka RP 1. tř. 2009/2010 po9. kole:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bystř. p.L. A
Ořechov –Váž.A
Dol.Němčí D
Orel UH B
Újez.Těš. B
Bílovice A
Nivnice B
Kunovice C
Kunovice B
Vlčnov B
Velehrad A
Bojkovice B

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

V
9
8
7
6
5
4
4
4
2
2
2
0

R
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0

P
0
1
2
3
4
4
5
5
6
7
7
9

B
27
25
23
21
19
18
17
17
14
13
13
9

                       

Vítání občánků
V sobotu 14. listopadu 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:

Justýnu Kožušníkovu
Ondřeje Korvase

Obec Ořechov

č.p. 260
č.p. 41
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Vybráno z obecní kroniky - rok 1936
Zima byla převážně mírná a jaro začalo brzy.
Přelom května a června byl deštivý, což ovlivnilo úrodu
obilí. Vydařila se úroda pícnin, třešní, švestek, jablek,
hrušek, brambor a řepy.
Začátkem října bylo započato se stavbou železobetonového mostu na okresní silnici přes potok před
hostincem „u Janíků“. Také byla provedena oboustranná kanalizace směrem do ulice. Několik nezaměstnaných
dostalo při tom asi na měsíc práci. Obec přispěla na tuto akci částkou 1 000 Kč.
V roce 1935 byla úředně zřízena „Civilní protiletecká obrana“. Měla sloužit v případě války k obraně
civilního obyvatelstva. V roce 1936 byl velitelem místní civilní obrany jmenován Vincenc Hebelka z č.p. 5,
který měl mimo jiné na starosti i sestavení potřebných oddílů. Členové těchto oddílů byli vybíráni z nevojáků,
kteří by v případě války zůstali doma. Byl ustanoven asanační (dezinfekční) oddíl s 8 muži, samaritský
(záchranný) oddíl s 5 muži, hasičský s 10 muži a strážní hlídka s 11 muži. Tyto oddíly měly konat cvičení, aby
byly v případě nutnosti akceschopné. Obec také zakoupila výstražnou sirénu.Obyvatelé byli poučeni, jak se
chovat při poplachu. Konalo se např. zatemňovací cvičení atd.Obec zakoupila 8 plynových cvičných masek,
které se používaly při cvičeních.
V roce 1936 se v Ořechově narodilo 18 dětí, z toho 9 chlapců a 9 děvčat.Bylo uzavřeno 19 sňatků, z toho
18 církevních a 1 úřední. Zemřelo 8 žen a 3 muži.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tříkrálová

sbírka

Začátkem ledna již pojedenácté v uherskohradišťském regionu navštíví naše domácnosti tři králové, kteří
jsou symbolem dobra pro naše domovy. Určitě každého potěší návštěva tří koledníčků, kteří svou účastí při
Tříkrálové sbírce nám pomáhají pomáhat.
Abychom si uvědomili, jak to s rozdělením vybrané částky probíhá, jen v krátkosti: Po sečtení částek z
jednotlivých pokladniček na obecních úřadech se ihned odešle částka na ústředí Charity České republiky. Po
ukončení sbírky se finanční prostředky rozdělí, a to tak, že 5 % zůstane na režie TS na ústředí, 65 % je určeno
pro projekty charity, kde sbírka proběhla, a zbytek na humanitární pomoc a velké projekty Charity České
republiky.
V naší arcidiecézi se Charity dohodly na tom, že ještě z 65 % bude 7 % vyčleněno na pomoc charitám v
krizi a také na pomoc lidem, které zasáhlo neštěstí, např. požár, povodeň apod.
V roce 2009 se na Uherskohradišťsku zapojilo do Tříkrálové sbírky 46 obcí a 343 skupinek vykoledovalo
1.781.750,00 Kč.

Darované prostředky byly rozděleny následovně
Humanitární pomoc – Zambie
50.715,00 Kč
Přímá pomoc v nouzi občanům Uherskohradišťska
130.000,00 Kč
Podpora činnosti Střediska humanitární pomoci
51.500,00 Kč
Podpora činnosti Chráněné dílny
605.560,00 Kč
Podpora činnosti Dobrovolnického centra
147.400,00 Kč
Podpora činnosti Občanské poradny
48.240,00 Kč
Zahraniční humanitární pomoc
178.175,00 Kč
Krizová a nouzová pomoc
124.723,00 Kč
Sociální projekty Arcidiecézní charity Olomouc
267.263,00 Kč
Režijní náklady sbírky
89.087,00 Kč
Koordinace a realizace human. činnosti v ČR a zahraničí 89.087,00 Kč
Děkujeme všem dárcům, koledníkům a dobrovolníkům, kteří sbírku zajišťují, duchovním správcům,
starostkám a starostům obcí a měst, kteří pokladničky zapečeťují a jinak úředně sbírku zajišťují dle zákona o
veřejných sbírkách.
V roce 2010 přejeme všem lidem dobré vůle radost, pokoj a Boží požehnání.
Ing. Jiří Jakeš, ředitel Oblastní charity Uherské Hradiště

Obec Ořechov
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Výpis z usnesení č. 4/09 z 14. řádného zasedání ZO konaného dne 4.9.2009
Zastupitelstvo obce:
1. schvaluje program jednání 14. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. schvaluje návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a zapisovatele
3. schvaluje úpravy rozpočtu pro rok 2009
4.1. schvaluje převod pozemku p.č. st. 119/2 o výměře 15 m2 p. Zdeňku Šimkovi, Ořechov 29, za stejných
podmínek, které byly již schváleny
4.2. neschvaluje převod nemovitosti č.p. 118 p. Pavlu Nejezchlebovi, bytem Ořechov 44, a pověřuje starostu
přípravou podmínek pro další jednání.
4.3. schvaluje užívání pozemku p.č. 295/6 Mgr. Michalu Beranovi, bytem Ořechov 277.
5.1. schvaluje zřízení institutu „veřejná služba“.
5.2. schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídě MŠ na školní rok 200/2010 a výjimku z počtu žáků ZŠ na školní rok
2009/2010.
5.3. pověřuje starostu jednáním o využití pozemků v průmyslové zóně – pod farmou v termínu do 20.9.2009.
5.4. schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 04019821 o poskytnutí podpory se SFŽP ČR, Praha 4.
6. bere na vědomí diskusní příspěvky členů zastupitelstva obce a občanů.
Výpis z usnesení č. 5/09 z 15. řádného zasedání ZO konaného dne 30.10.2009
Zastupitelstvo obce:
1. schvaluje program jednání 15. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. schvaluje návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a zapisovatele
3.1. schvaluje převod pozemku p.č. 3553/1 o výměře 744 m2 v k.ú. Ořechov u Uh. Hradiště nabyvateli Pavlu
Frýbortovi, bytem Boršice u Buchlovic, Družstevní 601, 687 09
3.2. schvaluje převod nemovitostí: pozemku p.č. st. 99 o výměře 166 m2 a domu č.p. 118 na tomto pozemku, vše
v k.ú. Ořechov u Uh. Hradiště nabyvateli Pavlu Nejezchlebovi, bytem Ořechov č.p. 44.
3.3. neschvaluje prodej plynárenského zařízení inv. čísla 100054, 100055, 100056 ve vlastnictví obce Ořechov
kupujícímu JMP Net s.r.o. Brno, Plynárenská 499/1, 657 02, dle Kupní smlouvy č. 1209000456.
3.4. bere na vědomí žádost spol. STEELMont O.K., Ořechov 19, o převedení části pozemku p.č. 3506/3 a
pověřuje starostu vytvořením smlouvy a přípravou geom. plánu.
3.5. schvaluje nájem nemovitostí p.č. 99/1, 99/3, 99/4, 99/16, 99/20, 3553/2, 3555/2 a 3540/7 dle Nájemních
smluv č. 10N09/60 a 11N09/60 mezi obcí Ořechov a Pozemkovým fondem ČR, Praha 3.
4. schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině č. Šk 08-10/02 příspěvkové organizace obce Ořechov Základní
škola a mateřská škola Ořechov, okres Uherské Hradiště.
5. schvaluje „Zadání územního plánu Ořechov“.
6.1. bere na vědomí žádost p. Štěpána Machynky, Ořechov 258, o odkoupení pozemku p.č. KN 2631/28 a
2631/318 a odkládá rozhodnutí na příští zasedání ZO dle posouzení zástavbové studie příslušné lokality.
6.2. bere na vědomí zájem Slováckých vodáren a kanalizací, a.s. Uherské Hradiště, o nabytí majetku vodovodů
a kanalizací do majetku společnosti a neschvaluje převod tohoto majetku.
6.3. bere na vědomí požadavek Zlínského kraje na navýšení finančního příspěvku obcí na zajištění dopravní
obslužnosti
6.4. bere na vědomí informaci o odstoupení spol. FVE, s.r.o. Nedakonice od zájmu na využití pozemků
v průmyslové zóně – pod farmou.
6.5. bere na vědomí informaci o poskytnutí dotace v rámci projektu Česká pošta lidem na zakoupení
venkovních informačních vitrín
7. bere na vědomí diskusní příspěvky členů zastupitelstva obce a občanů
Výpis z usnesení č. 6/09 z mimořádného zasedání ZO konaného dne 11.11.2009
Zastupitelstvo obce:
1. schvaluje program jednání mimořádného zasedání zastupitelstva obce.
2. schvaluje návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a zapisovatele
3. schvaluje prodej plynárenského zařízení inv. čísla 100054, 100055, 100056 ve vlastnictví obce Ořechov
kupujícímu JMP Net s.r.o. Brno, dle Kupní smlouvy č. 1209000456 za cenu 3 725 200,- Kč.
4. bere na vědomí diskusní příspěvky členů zastupitelstva obce a občanů
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Informace obecního úřadu
Z důvodu čerpání dovolené bude obecní úřad od středy
23.12.2009(včetně) do 4.1.2010 uzavřen. !! V neodkladných
záležitostech se můžete obrátit na starostu(tel. 724178585), popř.
místostarostu obce.
Poplatky na rok 2010 se budou vybírat od pondělí 18. ledna do 22. ledna.
Vývoz popelnic v měsíci lednu bude proveden podle platné etikety za rok 2009.
poplatky v roce 2010
- stočné za osobu/rok
- poplatek za psa /rok
- poplatek za svoz odpadu (popelnice)

80,- Kč
50,- Kč
450,- Kč za osobu na 1 rok

K výrazné změně došlo v oblasti poplatku za svoz komunálního odpadu (popelnic).
Zastupitelstvo schválilo novou obecně závaznou vyhlášku, která změnila systém platby
tohoto poplatku. Dosavadní systém platby vztažený k rodinnému domu a počtu osob
v něm byl nahrazen platbou na osobu. Poplatek mohou občané uhradit jednorázově na
začátku roku, či ve dvou pololetních splátkách v předem stanovených
termínech(leden a červenec). V tomto režimu mohou mít všichni občané k vývozu za uvedený
poplatek přistaveny i popelnice o obsahu větším než 120 l a všechny domácnosti vždy v režimu
čtrnáctidenního svozu.
Sběr plastových obalů, PET lahví a tetrapack obalů bude i nadále probíhat vždy 3. úterý v měsíci. Pytle
speciálně určené k tomuto svozu si mohou občané zakoupit na obecním úřadě za cenu 10,- Kč/ks.
Termíny pytlového svozu plastových obalů v I. pol. 2010 :
19.1., 16.2., 16.3., 20.4., 18.5., 15.6.
.
Tříděný odpad - sklo a plasty lze ukládat i do kontejnerů stojících před obchodem a za obecním
úřadem!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánky za kulturou



Zveme všechny spoluobčany
na ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU,
které se koná v pátek 25. prosince v 17.00 hodin.
Letos opravdu lidové zpívání aneb „kdo si kerou začne“,
spojené s ochutnávkou přinesených dobrot (tekutých i tuhých).
Za kulturní komisi obecního úřadu a všechny dobrovolné zpěváky MUDr. Eva Píšťková

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

Motorkáři z Ořechova občanské sdružení Vás srdečně
zvou na tradiční Maškarní ples, který se koná 20. 2. 2010 ve 20
h v sále KD v Ořechově. K tanci a poslechu hraje Music Band
PLUS. Občerstvení a bohatá tombola zajištěna.
Srdečně Vás zvou pořadatelé.
Obec Ořechov
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Sdružení rodičů při Základní a mateřské škole
v Ořechově ve spolupráci s
kulturní komisí
obecního úřadu pořádá v neděli 21. února 2010 od
14.30 hodin v sále kulturního domu tradiční

Velký dětský karneval
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

……………………………………………………………………………………………………………..
Zpravodaj vytiskl Obecní úřad v Ořechově nákladem cca 230 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.
Obec Ořechov
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