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DÁVÁME SLOVO STAROSTCE A MÍSTOSTAROSTOVI

Vážení čtenáři Louskáčku,
neúprosný čas nás nenápadně posunul na práh nejkrásnějších svátků roku – Vánoc. Po několikatýdenních
přípravách toužíme po chvílích klidu, míru a také po rozzářených dětských očích pod stromečkem.
Na rok s magickým číslem 2020 budeme dlouho vzpomínat jako na rok, který nám hodně vzal. Pokusme se
také najít co nám naopak dal.
Díky sjednocení úsilí na šití roušek a výrobě dezinfekce víme, že národní sounáležitost stále existuje.
Díky dovoleným stráveným v naší vlasti jsme si uvědomili, jak krásně je doma.
Díky omezení letecké, kamionové i automobilové dopravy jsme se dočkali chladnějšího
a deštivějšího léta.
Díky domácí výuce jsme si začali více vážit práce pedagogů.
Díky nemožnosti chodit do školy naše děti objevily touhu po vzdělání a radost ze spolužáků.
Díky zavřeným restauracím jsme se ujistili, že oběd ještě dovedeme rychle, chutně i levně uvařit doma.
Díky zavřeným pohostinstvím jsme se naučili naslouchat potřebám svých nejbližších.
Mohla bych tak dál pokračovat, každý si zajisté najde to své „Díky“… Jednoznačné je, že atmosféru osobního
setkání, třeba na fotbalovém zápase, nebo na Slováckých hodech, ničím nenahradíme. Věřme v naději na
navrácení našich životů do zaběhlých kolejí, ať všední dny dostanou pevný řád a zpěv se smíchem se rozléhají z
našich domovů.
Milí čtenáři Louskáčku, děkuji Vám všem za podporu, porozumění, pomoc, dobré slovo, účast na společných
akcích i podněty a názory, které jsou kořením práce nejen mojí, ale i celého zastupitelstva. Moc si toho vážím.
Zastupitelům rovněž děkuji za obětavost. Mým potěšením je spolupracovat s tak zapálenými kolegy, kteří si
jsou vědomi, že jediná cesta ke prospěchu obce je v nalezení společné řeči. Mé poděkování patří v neposlední
řadě i zaměstnancům obce za jejich soustavnou péči o to, aby byla naše obec krásnější, a také paním učitelkám
a nepedagogickým pracovníkům naší základní a mateřské školy.
Všem přeji nádherné vánoční svátky, plné kouzel, lásky, naděje a zázraků. Buďte sami se sebou spokojeni,
neplýtvejte čas nad věcmi neovlivnitelnými a soustřeďte se na to, co ovlivnit můžete. Přispějete tím ke štěstí
vlastnímu i štěstí ostatních. Na závěr Vám přeji, aby byl rok 2021 přesně takový, jaký si představujete.
Jarmila Jilgová, starostka

Hymna života
Život je šance – využij ji
Život je krása – obdivuji ji
Život je blaženost – užívej ji
Život je sen – uskutečni ho
Život je výzva – přijmi ji
Život je povinnost – naplň ji
Život je hra – hrej ji
Život je bohatství – ochraňuj ho

Život je láska – potěš se s ní
Život je záhada – pronikni jí
Život je slib – splň ho
Život je smutek – překonej ho
Život je hymna – zpívej ji
Život je boj – přijmi ho
Život je štěstí – zasluž si ho
Život je život – žij ho
Matka Tereza
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DÁVÁME SLOVO STAROSTCE A MÍSTOSTAROSTOVI

Vážení spoluobčané,
obvykle začínám svůj každoroční příspěvek výčtem kulturních a společenských akcí,
které se v naší obci udály. Letošní rok však byl v mnoha ohledech jiný a zcela jistě
výjimečný. Namísto dlouhého seznamu uskutečněných akcí můžu jen s lítostí
vyjmenovat ty, které jsme plánovali, které jsme ale v souvislosti s šířící se pandemií
koronaviru Covid-19 a následnými vládními restrikcemi a opatřeními nemohli
uspořádat: Velikonoční jarmark, Den matek, Slovácké hody s právem, Setkání
důchodců nebo Adventní zvonkování. Papírová přání všem maminkám a „balíčky
zdraví“ pro naše důchodce mohly být jen malou náplastí za zrušené akce.
Jedinými významnějšími akcemi, které jsme stihli uspořádat v mezidobí zákazů
shlukování se, tak byly jen již tradiční Ořechovský letní tábor se čtyřmi tematickými týdny: Simpsonovi na
prázdninách, Záchranná mise, Tajemství ořechovské kuchyně a Zootropolis – město zvířat, což o hlavních
prázdninách zcela jistě ocenili zejména rodiče malých dětí, a zářijové vítání občánků, které bylo v roce 2020
jediné a na kterém jsme „přivítali“ šest dětí (jeden občánek byl z účasti omluven).
Podobně na tom byly i všechny místní spolky, které se však i přes nepříznivou epidemiologickou situaci
snažily uspořádat alespoň část z připravovaných akcí, o čemž se můžete dočíst na následujících stránkách. Za
to jim patří velký DÍK!
Nezbývá tedy než si přát, aby se tento složitý a neutěšený stav brzy vrátil k normálu a aby byl rok 2021 ve
všech směrech veselejší. O tom, že věříme v brzké zlepšení životních podmínek, svědčí i kalendář plánovaných
akcí na rok 2021, který naleznete na str. 36. Je pravděpodobné, že se některé z uvedených událostí nebudou
moci uskutečnit, nicméně zůstáváme optimisty a chceme být připraveni na okamžik, kdy se pravidla pro konání
veřejných akcí rozvolní a my Vám tak budeme moci opět nabídnout bohaté společenské, kulturní, sportovní a
jiné vyžití.
Pokud jde o provedené stavby a opravy, tak nejvýznamnější investiční akcí uplynulého roku byla
bezpochyby kompletní rekonstrukce mateřské školy zá téměř 25 mil. Kč, v rámci které došlo mimo jiné k
navýšení kapacity MŠ, k opravě či výměně veškerých rozvodů nebo k rekonstrukci a modernizaci kuchyně.
Naplno se také rozeběhla výstavba inženýrských sítí v lokalitě Hůrky, kde byla zbudována provizorní
komunikace a položena kanalizace, vodovod a rozvody pro osvětlení a rozhlas. Dokončeny byly dva biokoridory
financované ze 100% dotace za téměř 5 mil. Kč a podobně jsme využili také 100% dotaci na výsadbu stromů
na veřejně přístupných plochách. A do konce letošního roku by mělo být dokončeno i komunitní centrum nad
obecním úřadem za více než 3 mil. Kč.
A co nás čeká v roce 2021? Nejvýznamnějšími akcemi budou realizace autobusového nástupiště včetně
obratiště před obecním úřadem, což by mělo přispět ke zvýšení bezpečnosti chodců v centru obce, výstavba
základního technického vybavení v lokalitě Za dvorem II, řešení separovaných odpadů (dokoupení žlutých
nádob na plasty a pořízení modrých nádob na papír do všech domácností), dále pak dovybavení domácností
kompostéry a zbudování „bazaru použitých věcí“ na sběrovém dvoře. Podařilo se nám rovněž získat dotaci na
nákup nádobí do kuchyně při obecním úřadu. A v neposlední řadě také připravujeme pořízení nového
územního plánu Ořechova. Podrobnější informace o realizovaných a plánovaných investičních akcích včetně
rozpočtových nákladů, případně i výše dotace, naleznete na následujících stranách.
Významnou akcí, která se rozeběhne v příštím roce, nikoliv však v gesci obce Ořechov, ale pod hlavičkou
Svazku obcí Ořechov – Vážany, bude výstavba čistírny odpadních vod (ČOV) a nové jednotné kanalizace. Ve
veřejné zakázce podala nejnižší nabídku „SPOLEČNOST OŘECHOV – VÁŽANY“, vedoucí společník: SWIETELSKY
stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, 1. společník: Vodohospodářské stavby Javorník – CZ
s.r.o., 2. společník: ARKO TECHNOLOGY, a.s., s cenou bez DPH 128 889 670,62 Kč.
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DÁVÁME SLOVO STAROSTCE A MÍSTOSTAROSTOVI
Tímto bychom chtěli požádat všechny občany o pochopení a maximální součinnost po celou dobu
realizace akce, která si jistě vyžádá řadu omezení, která však v konečném důsledku přispěje ke zkvalitnění
životních podmínek nás všech.
Závěrem mi dovolte poděkovat Vám za práci, kterou každý z Vás pro obec vykonává, za pomoc při zvládání
koronavirové krize, při organizaci kulturních, společenských i sportovních akcí v obci (byť jich v letošním roce
bylo méně) a za podporu, ať už finanční, materiální či morální, při rozvoji obce.
Do roku 2021 Vám přeji hlavně ZDRAVÍ, optimismus, životní pohodu, pochopení pro chyby druhých a ať
Vám jsou rodina a přátelé vždy nablízku.
Jaroslav Březina, místostarosta

Rekonstrukce MŠ

Realizace inženýrských sítí na Hůrkách
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INVESTIČNÍ AKCE 2020-2022
Přehled realizovaných a plánovaných investičních akcí pro roky 2020-2022, kde jsou mj.
uvedeny i rozpočtové náklady, výše získané, či předpokládané dotace a finanční podíl obce
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INVESTIČNÍ AKCE 2020-2022
Další plánované akce, ke kterým máme zpracovánu projektovou dokumentaci, nebo
ke kterým se projektová dokumentace připravuje

Akce, které bude financovat Státní pozemkový úřad
a na jejichž realizaci spolupracujeme

Přijaté dotační prostředky v roce 2020
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POROVNÁNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 2016-2022
Porovnání příjmů a výdajů v letech 2016-2022
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OŘECHOV

Vážení a milí čtenáři,
tak jako se na Vánoce rozzáří oči dětí, když můžou pozorovat kapra ve vaně, pomáhat péct maminkám cukroví,
zdobit stromeček, chystat jablíčka na štědrovečerní rozkrajování a rozbalovat dárky, tak se rozzářily oči našich
dětí v mateřské školce. Společně s novým, nádherným, velkoryse řešeným prostorem s moderně vybaveným
nábytkem jsou děti obdarovány i přístupem paní učitelek, které dokážou projevit osobní zájem „Jsi pro mě
důležitý/důležitá“. Dávají možnost vyprávět a svěřit se, přijdou raději o něco dříve, aby byl čas vyslechnout si
velké i malé starosti dětí. Nešetří chválou, najdou a vyzvednou vždy něco pozitivního. Dodržují pevný
programový rámec, v němž se pravidelně opakují některé prvky.
Nebrzdí, ale ani nepředbíhají skutečný vývoj dítěte. Využívají co nejvíce „hravého učení“ a ponechávají
dětem co největší samostatnost. Nároky kladené na výkon pedagogické profese z hlediska osobnostních
dispozic a odborné připravenosti jsou velké a platí to stejně pro učitelky mateřské i základní školy. A proto
mám radost, že si naše paní učitelky uvědomují specifičnost každého dítěte a znají jeho slabé i silné stránky, že
mají trpělivost, vysvětlují, podporují a neodrazují.
Jsem ráda, že můžu poděkovat paním učitelkám ve školce i ve škole za tolerantní a empatický přístup k
dětem, za to, že zvládají svoji profesi s radostí, a že jsou dětem oporou, rádcem a průvodcem na jejich cestě k
porozumění sobě samému i druhým. Mé poděkování patří i vedoucí školní jídelny, paní kuchařce a paní školnici
za pestrou a vyváženou stravu, za vzorný pořádek a ochotu kdykoliv pomoci. A v neposlední řadě děkuji paní
starostce Jarmile Jilgové, panu místostarostovi Mgr. Jaroslavu Březinovi a zastupitelům obce Ořechov za
vstřícnost a velkorysost, se kterou zrealizovali projekt rekonstrukce školky.
Vy všichni jste ti, kteří pomáhají zažívat dětem pocity štěstí a naplnění, vy jste ti, díky kterým dnes můžeme
vidět ty krásné dětské oči, plné okouzlení a naděje…
Až ozvěna vánočního ticha se dotkne vašich dnů a nocí,
ať spolu s poetikou zimních svátků si vykreslíte tajemná poselství,
která k nám přichází z krajin našich srdcí.
Krásné Vánoce Vám všem přeje
Pavla Chocholatá, ředitelka školy
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OŘECHOV
Literární práce žáků ZŠ
O Popelce

Příběhy o skřítcích

Byla jednou jedna dívka. Jmenovala se Popelka.
Musela umývat podlahu každý den. Měla ráda zvířata.
Jednou našla kouzelnou dýni. Byla z ní překvapená.
Jednoho dne se dýně proměnila v kočár. Kampak ji asi
zaveze? Popelka dostala od víly šaty. Moc jí slušely.
Potom jela na ples. Tančila s princem. Odbila půlnoc.
Popelka spěchala domů. Ztratila střevíček. Princ
střevíček našel a hledal tu, která jej ztratila. Krásný
princ našel hledanou dívku. Popelka se stala jeho
ženou a žili šťastně až do smrti.

Byl jeden kopec a na něm se objevil malinký
domek a tam bydlel skřítek Algust. Rád si kreslil.
Pomáhal stromům a rostlinám, pečoval o ně s láskou.
Měl rád i zvířata. Měl i sestru Lili, ta mu pomáhala.
Ale jednou skřítek Algust onemocněl. Bylo odpoledne,
kytky už usychaly a volaly o pomoc. Lili řekla: „Tu
práci musím udělat za Algusta!“ Lili vzala konev,
naplnila ji vodou a šla zalévat květiny. Mezitím
skřítek naříkal ve své posteli. Nakonec se ale uzdravil.
Karolína Kuchařová, 3. ročník

Anička Culková, 4. ročník

Skřítek se jmenuje Valentýn. Rád vaří a uklízí a
pracuje na zahradě a rád žije v lese. Bydlí v koruně
dubového stromu. Rád si hraje se zvířátky. Poslouchá
zpěv ptáčků. Chodí sbírat lesní plody a hříbky. A tak
mu to ubíhá každý den.

Popelka pracuje od rána do večera. Přebírá hrách
z popela. Má ráda zvířátka. Ptáčci jí dělají společnost.
Také pracuje na zahradě, kde jí vyrostly nádherné
dýně. Nebyla to nějaká dýně, ale kouzelná. Z dýně se
vykouzlil kočár. V něm Popelka jela na bál. Na bále ji
spatřil princ, kterému se ihned zalíbila. Proto ji vyzval
k tanci. Úderem půlnoci musela opustit bál. Jak
utíkala, na schodech ztratila střevíček. Princ střevíček
našel. Rozhodl se ji hledat. Vzal střevíček a jel do
okolí. Přijel k poslední malé chaloupce, kde žila. Princ
Popelku poznal. Popelku vzal na zámek a za týden
byla svatba jakou svět neviděl.

Jožka Blažek, 4. ročník

Jožka Blažek, 4. ročník

Výtvory z vlastivědy
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OŘECHOV
Výtvarná výchova a stavění domečků pro broučky
Byl podzim. Světla ubývalo a zimy přibývalo, a tak broučci, že už nikam nepoletí. Jenom musel tatínek kmotříčkovi
slíbit, že se k nim přijde s maminkou a s Broučkem ještě jednou podívat; a to hned zítra, dřív než udeří zima. A tak
druhý den po snídani, že půjdou ke kmotřičce. A šli. Však už na ně čekali. Dávali si po hubičce a Brouček líbal ruku.
Ale byl tam ještě někdo. Kmotřička vzala Broučka za ruku: „Pojď, Broučku, polib také tadyhle Janince ruku.“ – A
Brouček políbil, honem se však schoval za maminku. “
Jan Karafiát, Broučci

Dominika Mrkusová

Vojta Stupňánek
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OŘECHOV

Momentky ze ZŠ a MŠ
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MOTORKÁŘI Z OŘECHOVA

Krásný dobrý den, milí spoluobčané,
rok už se nám pomalu chýlí ke konci a je na čase se
poohlédnout, jaký vlastně byl a co nám přinesl. I v
této nelehké době jsme se snažili užít si jej co
nejvíce.

Závěrem Vám všem chceme popřát hlavně hodně
zdraví, to je to nejdůležitější, v celém novém roce
2021! Věřím, že nám přinese jen to dobré!
Za MzOzsŽ

V lednu jsme opět vyrazili do již velmi
oblíbeného Györu prohřát kosti a nabrat síly. 29.
února se uskutečnil náš tradiční maškarní ples. I přes
malou účast jsme si jej všichni velmi užili. Jako vždy
nám k tomu všemu hrála skvělá slovenská kapela
Music plus Band. Pokud to jen trochu půjde, chtěli
bychom další ples uskutečnit 6. února 2021.
Tentokrát nám bude hrát DJ z Brna a my doufáme, že
se bude líbit a přiláká hodně návštěvníků. Bohužel
jsme v letošním roce přišli o několik plánovaných
akcí: Den Země, stavění i kácení máje. Nicméně
věřím, že ti, co mají přírodu rádi, si alespoň uklidili ve
svém okolí, na zahradě či před domem.

Michaela Kuchařová

Na 20. června jsme naplánovali velké „Pirátské
přežití“, počasí nám ale vůbec nepřálo, celý den
pršelo jako z konve, a tak jsme se místo pobíhání po
lese, plnění úkolů, hry na stopovanou a opékání
buřtů přesunuli na sál kulturního domu v Ořechově.
Zde jsme si nejprve vyrobili pirátské šátky s lebkou,
pásky přes oko a jiné nezbytné potřeby pro správné
piráty. Dále jsme si zahráli spoustu her, a pak nás
čekalo to nejdůležitější – hledání pirátského pokladu.
Naštěstí se počasí umoudřilo a my jsme se mohli
vydat po stopách starého piráta, který poklad
uschoval někde u nás v Ořechově. Když jsme jej
konečně našli, tak si jej děti rozdělily mezi sebou.
Nakonec jsme na pánvičce opekli buřty, které nám
moc chutnaly. Někteří dokonce strávili noc na sále
kulturního domu.
11. července se pro všechny fandy motocyklů
konal již široko daleko známý fechtl cup. Počasí
vypadalo všelijak, ale i tak přijelo hodně jezdců, kteří
se po jarní odstávce těšili, až to zase rozjedou.
Naštěstí počasí vydrželo a pršet začalo až po
ukončení všech závodů. Bohužel jsme letos nemohli
uskutečnit drakyjádu (stejně moc nefoukalo), ani náš
milovaný košt ořechovky a následující den ani
lampionový průvod. I tak pevně věříme, že se nastalá
situace brzy zlepší a že se v příštím roce 2021
budeme moci opět setkávat s Vámi nejen na našich
akcích, ale i na akcích pořádaných ostatními
složkami, obecním úřadem, či námi společně
(Velikonoční jarmark, Den Země, Zvonkování aj.).
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MOTORKÁŘI Z OŘECHOVA
Fechtl cup – kategorie Klasik

Fechtl cup – kategorie Ořežplech

1. místo Kubíska Martin

1. místo Busta Vlastislav

2. místo Hromek František

2. místo Svoboda Václav

3. místo Zich Petr

3. místo Kubíska David

Fechtl cup – kategorie Speciál

Fechtl cup – kategorie Pitbike

1. místo Gavlík Pavel

1. místo Měšťánek Prokop

2. místo Ivánek Rostislav

2. místo Busta Tomáš

3. místo Alexa Miloš

3. místo Kuchař Přemysl
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FOLKLÓRNÍ SPOLEK OŘECHOV

Milí čtenáři Louskáčku,
v uplynulém roce jsme neměli mnoho příležitostí ke
společnému setkávání. Také nám, jako všem ostatním,
chyběly akce, kterých se pravidelně účastníme. Přesto
se nám pár věcí podařilo uskutečnit.
V únoru jsme přijali pozvání našich kamarádů (po
naší několikaleté spolupráci si je troufám tak nazvat) z
Hanácké besedy Kojetín a vystupovali jsme na
Hanáckém bále. Rovněž proběhla Fašanková obchůzka
za doprovodu cimbálové muziky Oskoruša. Tato
událost se pomalu stává pěknou tradicí, kdy máme
možnost se s Vámi osobně potkat, a vážíme si toho, že
si s námi zazpíváte, popovídáte či nabídnete
občerstvení. Děkujeme. V září se oženil náš dlouholetý
tanečník František Uhlíř a my jsme zažili nádhernou
krojovanou svatbu „našeho šohaja a děvčice z
Vlčnova“. Také jsme měli možnost vystoupit na
Mistřických neslavnostech společně s CM Oskoruša,
pořádajícími Mistřickými frajárkami a mužským
sborem JMF Derfla.
Ani bez veřejného vystupování jsme však
nezaháleli. Pokud to situace umožnila, členové obou
souborů – Děcek i Chasy se scházeli na zkouškách a
připravovali nové choreografie, které jistě budeme
moct předvést při vystoupeních v následujícím roce.
Díky příspěvku OÚ Ořechov, zahrádkářů z Ořechova a
Nadace Synot jsme mohli pořídit další krojové
vybavení pro tanečníky obou našich souborů.
Závěrem bych Vám jménem všech členů spolku
chtěla popřát poklidné prožití vánočních svátků a do
nového roku především zdraví, pohodu a optimismus.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Za Folklórní spolek Ořechov
MUDr. Eva Píšťková
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

Vážení spoluobčané, čtenáři Louskáčku,
tak nám zase pomalu končí rok 2020. Je to rok, který si asi budeme všichni pamatovat, nikoliv však v dobrém.
Naši činnost obvykle zahajujeme výroční členskou schůzí. Tato se však z důvodů nouzového stavu nemohla
konat, zrovna tak schůze výborová. Zahrádkářský spolek v naší obci registruje v současné době 108 členů.
Třetina z nich se také aktivně zapojuje při organizaci kulturních akcí v naší obci.
Navzdory pandemii jsme ale na jaře všichni, kdo máme zahrádky a políčka, začali se sázením a setím.
Spolkovým traktorem jsme provedli práce na 38 polích rotavátorováním a rýhováním pro sadbu brambor a
zeleniny. V letních měsících jsme pokračovali především mulčováním travních porostů a sečením trávy, a to na
40 parcelách. Na zimu bylo naoráno na 31 záhumenkách. A k tomu ještě poskytujeme drobné odvozy –
formanky.
Před sezonou pálení slivovice je také nutné připravit k správnému chodu zařízení celé pálenice. Letošní rok
se bohužel nepříznivě podepsal na úrodě meruněk, a tak bylo letního kvasu oproti předešlým rokům méně.
Proto se také opozdilo pálení o tři týdny. Koncem září se však začalo pálit modré ovoce. Zatím jsme vypálili 4
120 litrů slivovice. Bohužel jsme letos nemohli uspořádat žádný tematický zájezd, ani se zúčastnit nějaké
kulturní akce. Přesto se ale snažíme, v rámci letošních „koronavirových“ možností, finančně podporovat kulturní
dění v naší obci.
Všem občanům Ořechova přejeme do příštího roku tolik potřebné ZDRAVÍ a optimismus.
Požehnané a pokojné svátky vánoční i celý rok 2021 přejí zahrádkáři.
Ořechovští zahrádkáři

MYSLIVECKÝ SPOLEK OŘECHOV

Vážení spoluobčané,
dovolte nám pár řádků o činnosti mysliveckého spolku v Ořechově v
roce 2020.
V jarních měsících se jako každým rokem věnujeme přikrmování
zvěře drobné i spárkaté. Začátkem měsíce března proběhlo pravidelné
sčítání, na základě kterého plánujeme po dohodě s honebním
společenstvem hospodaření na celý myslivecký rok. Počátkem března
nás však všechny zasáhla velmi nebezpečná pandemie, která ovlivnila
běžný chod mysliveckého spolku. A nejen spolku, ale všech občanů.
Veškeré společenské akce, které se v minulosti tradičně pořádaly,
byly zrušeny a zakázány. Bohužel se situace v průběhu roku nezměnila,
ba naopak došlo ke zpřísnění opatření, která se týkají nás všech bez
rozdílu. Museli jsme zrušit i pořádání našeho tradičního honu na
drobnou zvěř, kterého se v minulých letech rádi účastnili i kamarádi
myslivci z širokého okolí. Z výše uvedených důvodů si myslivci z
Ořechova plní své povinnosti, mimo jiné starost o zvěř, spíše
individuálně.
Členové Mysliveckého spolku Ořechov z. s. přejí Všem
spoluobčanům klidné prožití vánočních svátků a v novém roce 2021
hodně osobního štěstí a pevného zdraví.
Myslivci z Ořechova
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Vážení a milí občané
Ořechova!

jiných hasičských sborů. Do našeho okrsku spadají
obce: Vážany, Tučapy, Polešovice, Nedakonice a
Kostelany nad Moravou. Věříme, že pandemická
situace se v nadcházejícím roce zlepší natolik, že
budeme moci poměřit síly s okrskovými kolegy, a to
tentokrát na domácí půdě – v Ořechově. Ovšem
nejvíce zklamaní byli naši mladší závodníci, kteří
nemohli ukázat svou sílu na soutěži „Železný hasič“.

Rok 2020, i přes veškerá jeho úskalí a strasti, plynul
stejně rychle jako kdejaký horský potok, a proto, jak
se již stalo tradicí, je čas ohlédnout se zpět a
představit Vám naši letošní činnost. V tomto
předvánočním čase nám věnujte chvíli pozornosti při
čtení bilance našich aktivit.

Optimismus nás ale neopouští, a proto věříme v
úspěšný nadcházející rok, kdy využijeme volný čas do
oprav, tréninku a dalších důležitých aktivit. Tyto
investice budou zcela jistě zhodnoceny v podobě
dosažených výsledků.

Již tradičně jsme nový rok 2020 odstartovali
Valnou hromadou našeho Sboru, na které jsme
připravili a jednomyslně odsouhlasili plán činnosti
na kalendářní rok. V rámci tohoto plánu jsme si
stanovili dva cíle, které považujeme za důležité. Naší
prioritou číslo jedna je trvalá a silná podpora
mladých hasičů. K tomuto nesnadnému úkolu
přistupujeme s velkým respektem a odhodláním,
jelikož jsme si vědomi, že bez mladší generace hasičů
v Ořechově je náš Sbor dlouhodobě neudržitelný.
Díky tomuto našemu přesvědčení, napříč celým
Sborem, byly schváleny nemalé investiční akce do
obnovy celkového vybavení pro naše mladé hasiče.
To to v y b a ve n í j e n u t n o s t í p r o z a c h ov á n í
konkurenceschopnosti našich mladších členů v rámci
soutěže hry Plamen a dalších doprovodných soutěží.
Příkladem lze uvést generální renovaci požární
stříkačky, jejíž oprava a následná modernizace stály
spoustu finančních prostředků. Tímto bychom rádi
poděkovali všem našim donátorům, kterým není
lhostejná podpora mladých hasičů a jejich
sportovních aktivit. Bez této pomoci bychom
zmíněnou akci nedokázali dotáhnout ke zdárnému
konci. Děkujeme! Po dlouhém rozhodování a
odkládání jsme se také odhodlali k celkové
rekonstrukci naší klubovny v prostorách hasičské
zbrojnice, která už přestavbu potřebovala, neboť byla
poznamenaná zubem času.

Rok 2020 z pohledu mladých hasičů
V zimních měsících se mladí hasiči pilně
připravovali na „Uzlovací soutěž“ a také na „Zkoušky
odbornosti“. Při této soutěži (zkoušce) musejí děti
prezentovat získané teoretické znalosti a praktické
dovednosti. Všichni naši mladí hasiči nabyté znalosti
a dovednosti dokázali uplatnit v praxi, a proto každý
zúčastněný získal titul – odznak odbornosti, a to v
těchto kategoriích:
• Strojník junior – K. Kuchařová, K. Červinka,
V. Stodůlka
• Kronikář – K. Kryštofová, V. Kubíčková
• Cvičitel – P. Matoušková
Výše uvedeným bychom rádi ještě jednou
poděkovali za příkladnou reprezentaci Sboru a jsme
hrdí na jejich výsledky.

Dále jsme se věnovali pravidelné údržbě
techniky, abychom byli vždy připraveni na situace,
které budou vyžadovat naši přítomnost a náš zásah.
A my díky tomu dostáli hasičskému mottu: „Bohu ku
cti, bližnímu ku pomoci!“. Během jarních měsíců
jsme museli naše plány bohužel revidovat, protože
nás všechny zastihla nepříjemná zpráva o příchodu
pandemie koronaviru i do naší země. V reakci na
přijatá vládní opatření jsme museli pozastavit
veškeré naše aktivity, které byly naplánovány. V roce
2020 jsme se bohužel nestihli zúčastnit žádné
soutěže, a to ani naší tolik oblíbené soutěže
okrskové, kde každoročně potkáváme přátele z
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
S příchodem dubna měla započít intenzívní
příprava na letní soutěže v požárním útoku, ale
bohužel náš plán byl narušen „čínským“ virem. V
reakci na něj jsme museli dočasně přerušit
pravidelné schůzky a tréninky. Po povinné odmlce
jsme se začali potkávat až na konci května, a to
přesně v souladu s vládními opatřeními. K radosti
mladých hasičů jsme stihli alespoň několik soutěží
po čas léta. Zúčastnili jsme se všech tří obnovených
závodů, kde si mladí hasiči poměřili síly ve štafetě
dvojic a požárním útoku, dorostenci pak ve dvojboji či
běhu na 100 metrů překážek. V Šumicích dokonce
naše dorostenky zabodovaly, a to konkrétně M.
Jestřabíková a N. Korvasová. Holkám také moc
děkujeme za příkladnou reprezentaci a do budoucna
přejeme spoustu sportovních úspěchů. V průběhu
babího léta obnovili mladí hasiči poctivou přípravu
na podzimní kolo hry „Plamen“, ale naše snahy byly
bohužel opět zmařeny dalším pokračováním
pandemie Covid-19. Naštěstí nás dobrá nálada a chuť
vítězit neopouští a už se těšíme na další nové výzvy,
které nás čekají v novém roce 2021.
Rádi bychom také na tomto místě poděkovali
obětavým členům, kteří se usilovně věnují práci a
rozvoji našich dorostenců, starších i mladších žáků, a
to Lence Popelkové, Josefu Drobilovi, Martinu
Stodůlkovi a všem ostatním.

Telegraficky:
V současné době máme celkem 25 dětí, z toho:
• 4 dorostenci
• 8 starších žáků
• 13 mladších žáků
Naše řady jsou neustále otevřeny a rádi uvítáme
všechny nové členy všech věkových skupin.
Pravidelně se setkáváme v hasičské zbrojnici každou
středu od 17.00 hodin se staršími žáky, a následně
pak ve čtvrtek od 16.30 hodin s žáky mladšími. Po čas
koronavirové krize jsou naše schůzky přerušeny, ale
hned, jak to situace dovolí, Vás všechny rádi znovu
uvítáme.
Jménem Sboru dobrovolných hasičů Ořechov
přejeme všem našim příznivcům a občanům
Ořechova krásné a radostné prožití vánočních svátků.
A hlavně ať Vás neopouští síla a odhodlání v roce
2021, protože je budeme všichni potřebovat!
Krásné Vánoce
Hasiči Ořechov
Ing. Radim Miklík
!18
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NÁBOR MLADÝCH HASIČŮ
Místa tady ještě máme,
tak pojď k nám, dres ti taky dáme.
Srandy kopec užijem,
a taky rádi sportujem.
Trénujeme jednou týdně,
a vůbec na tom nejsme bídně.
Scházíme se ve středu,
a míříme kupředu.
Mladší zase ve čtvrtek,
budou dělat pořádek.

Starší kategorie ve středu od 17 h (11-15 let)
Mladší kategorie ve čtvrtek od 16:30 h (do 11 let)

Těšíme se na Vás
informace:

Lenka Popelková, tel.: 728 426 278

email: 16.10.1992@seznam.cz
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TJ SOKOL OŘECHOV

Vážení spoluobčané, fanoušci ořechovské kopané,
přátelé sportu,
jak se již stalo zvykem, i my přinášíme stručný přehled o naší činnosti za uplynulý rok.
Kultura:

části hrazení, do kterého narazili dělníci autem. Také
jsme museli neustále řešit rozstříhané sítě za
brankou, kamení a odpadky naházené na hrací ploše
„umělky“ nebo drobné krádeže areálu TJ. Rovněž není
příjemné procházet se po travnaté ploše před
utkáním a vysbírávat exkrementy po čtyřnohých
miláčcích, není příjemné čistit sekačku po
pravidelném sečení od těchto nečistot, a není ani
příjemné, když během utkání některý z hráčů tímto
„dárečkem“ proběhne nebo se po něm sklouzne.
Těžko můžeme v našem neoploceném areálu zakázat
venčení psů, ale apelujeme na majitele, aby po svých
miláčcích uklízeli.

Funkce TJ v naší obci není pouze sportovní, ale i
kulturní. Snažíme se oživit veřejné dění pořádáním
nejrůznějších akcí nebo alespoň (spolu)účastí na těch
obecních. Bohužel tento rok byl na společenské akce
skromnější, a to kvůli soupeři, proti kterému se „hraje“
jen velmi těžce, nebo se nedá „hrát“ vůbec. Přelom
roku jsme zahájili již tradiční silvestrovskou zábavou
a snad můžeme říct, že to byla akce opět vydařená.
Kvůli omezením, která přišla v jarních měsících, jsme
museli odložit tradiční sběr železa až na začátek
května. Děkujeme tímto všem spoluobčanům za
každý kousek starého kovu. Během léta se nám
podařilo uspořádat tři „taneční zábavy“ v našem
areálu. Nejdříve to byl DJ Karlos, poté známé
Generace a prázdniny jsme ukončili s naší oblíbenou
kapelou Kumpáni. Na všech akcích bylo bohužel cítit
omezení a obavy lidí z pandemie, která nás poslední
dny a měsíce omezuje. Kvůli tomu jsme se letos
museli vzdát i stavění a kácení máje, ukončení
fotbalové sezóny, pořádání tradičních hodů, dozvuků,
Zvonkování i zabijačky. A nemůžeme opomenout to
nejdůležitější, totiž že se kvůli vládním nařízením
vůbec nehrála jarní část mistrovských soutěží
přípravky, žáků i mužů.

I kvůli těmto negativním jevům jsme se rozhodli
nainstalovat do našeho areálu kamery, které nám
alespoň částečné zajistí jeho kontrolu a zabezpečení.
V areálu Tělovýchovné jednoty již třetím rokem
také funguje víceúčelové hřiště s umělou trávou,
které slouží k tréninku všech kategorií TJ. Hřiště je
rovněž k dispozici MŠ a ZŠ a široké veřejnosti po
předchozí domluvě se správcem hřiště.

Areál:
I přes omezení, která nám během roku
neumožňovala pravidelně se scházet a plně pracovat
na údržbě a zvelebování areálu, podařilo se nám v
jarní části zatravnit plochu před brankami. Po
vleklých problémech s vodou jsme museli znovu
zprovoznit závlahy, které jsou pro nás nutností, protož
nám udržují hřiště „zelené“. Renovací prošel i válec,
který musíme používat na „vyrovnávání“ hrací plochy.
Díky firmě Steelmont byla provedena i nutná údržba
na hrací ploše hřiště s umělým povrchem.

FOTBAL:
Nejdůležitější funkcí naší TJ je samozřejmě
fotbal. I v loňské sezoně se nám podařilo přihlásit 3
mužstva.

Na jaře bohužel navštívil náš areál vandal, který
pomaloval tribunu pod lesem a stoly v bufetu, a to ne
zrovna uměleckým dílem. Celou záležitost jsme
nahlásili na policii ČR, která pachatele vypátrala. A
bohužel to nebyla jediná věc, které nám přidělávala
starosti a následnou práci. V průběhu rekonstrukce
mateřské školy, jezdila část dělníků svačit do
areálu TJ. Jen díky velkému štěstí nedošlo ke zničení

Družstvo přípravky mají na starosti Tomáš Mrkus
s Mirkem Korvasem. Po loňské nedohrané sezoně
skončili kvůli věkové hranici Pavel Přibyl a Ondřej
Korvas, oba přešli do mužstva žáků. Za přípravku v
současnosti hrají Lukáš Doubrava, Vojtěch Stupňánek
(oba vypomáhají i v žácích), Jakub Bartoň, Damian a
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TJ SOKOL OŘECHOV
Fotbalisté Ořechova už
zase válí… Viru navzdory!

Sebastian Zelinovi, Justýna Kožušníková, František
Rokyta, Viktorka Kryštofová, Martin Bystrianský,
Adriana Frýbortová, Ondra a Dominika Sklenkovi,
Patrik Kozumplík, Marek Vanďurka a posila ze Bzence
Adélka Kuřinová. Určitě se nebráníme příchodu
nových hráčů, kteří rozšíří náš nejmladší tým. Spíše
naopak, každého nového hráče či hráčku rádi
přivítáme! Přípravka trénuje každou středu a pátek.

Do roku 2020 jsme vstoupili s předsevzetím alespoň
částečně napravit v jarních odvetách I.B třídy, sk. C
nepříliš vydařenou podzimní část, po níž jsme
přezimovali uprostřed tabulky na sedmé příčce. Náš
optimismus vycházel nejen z viditelného odhodlání
mužstva, ale i z jeho očekávaného posílení po
návratu dlouhodobě absentujících rekonvalescentů
Stanislava Malůše, Pavla Březiny a Jakuba Koláříka.
Také zimní přípravu jsme zahájili jako jedni z prvních
v celém Zlínském kraji už 8. ledna 2020 a k dosažení
potřebné připravenosti jsme střídavě využívali
nejenom víceúčelového hřiště v Ořechově, ale i
tréninkového hřiště s umělým trávníkem v
sousedství fotbalového stadiónu 1. FC Slovácko v
Uherském Hradišti a se speciálním zaměřením na
dynamické posilování i dobře vybaveného fitness
centra v nedalekém Bzenci.

Družstvo žáků začal od září trénovat zkušený Jiří
Kowalík. Loňskou zkrácenou sezonu zakončili žáci s
27 body na 5. místě ze 13 mužstev, při bilanci 9 výher,
3 prohry a skóre 112:26. Z důvodu překročení věkové
hranice opustili v létě mužstvo žáků Ondřej
Stupňánek, Šimon Zámečník, Lukáš Chmelař a Vít
Uhlíř. Jsme rádi, že kluci pokračují ve své fotbalové
kariéře v Polešovicích, ve sdruženém mužstvu
dorostu. Za žáky pravidelně nastupují Tomáš Achiles,
Roman Chmelař, Nela a Ondřej Korvasovi, Mikuláš
Mrkus, Kamil Píchal, Dominik Zámečník, Pavel Přibyl,
Matěj Fryšták a Viktor Havrda. Kvůli odchodu
zkušených hráčů bohužel zimují naši žáci na
posledním 10. místě, když mají po 7 odehraných
zápasech pouze jeden bod a skóre 9:42. Tato stávající
nepříznivá bilance se zcela jistě změní s přibývajícím
věkem a zkušenostmi.

Tři přípravná utkání jsme sehráli na umělé trávě
ve Veselí nad Moravou a jedno rovněž na hřišti s
umělým travnatým povrchem v Luhačovicích v rámci
čtyřdenního kondičního soustředění na Hotelu Vega
v Pozlovicicích a v jeho okolí nad Luhačovickou
přehradou. Přístup hráčů k tréninkovém procesu i
výsledky přípravných utkání s bilancí tří vítězství a
jedné remízy s vysoce aktivním poměrem branek
24:10 nás utvrdily v přesvědčení o správnosti cesty,
která byla nastolena k dosažení stanovených cílů.
Těšili jsme se zejména na první mistrovské utkání
proti favorizovanému Starému Městu, jemuž jsme v
domácím prostředí hodlali oplatit porážku z
podzimu. Netušili jsme však, že všechno nakonec
bude jinak. Nakažlivý koronavir z Číny se totiž během
zimy rozšířil i do Evropy a během pár týdnů nám
všem obrátil život vzhůru nohama. Už v půlce března
2020 jsme byli nuceni sportovní činnost na víc než
měsíc úplně přerušit. Na hřiště jsme se pak opět jako
jedni z prvních dostali až na konci dubna, když ještě
předtím se alespoň několik hráčů snažilo udržovat v
kondici náhradními individuálním aktivitami jako
běháním, jízdou na kole či při tenisu. Řídící fotbalové
orgány nakonec všechny krajské soutěže předčasně
ukončily s tím, že pro jejich vyhodnocení zůstaly v
platnosti výsledky a tabulky dosažené v podzimní
části soutěže. Mužstvo Ořechova tak bylo v
soutěžním ročníku 2019/20 v I.B třídě, sk. C
Zlínského kraje se ziskem 21 bodů a při aktivním
brankovém poměru 38:25 vyhodnoceno jako sedmé,
když vítězem skupiny a postupujícím do I.A třídy se

Tomáš Mrkus
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stalo mužstvo TJ Těšnovice. Za zmínku přitom stojí, že
v důsledku předčasně uzavřené soutěže rozhodl o
prvenství a následném postupu nováčka z
Kroměřížska do vyšší soutěže fakticky jediný gól jeho
útočníka Michala Bernatíka, kterým devět minut před
koncem zajistil výhru Těšnovic 4:3 v utkání
posledního podzimního kola právě v Ořechově.
Hlavní aspirant postupu, Jiskra Staré Město, tak už
potřetí během pár let vyšel naprázdno…

období. Několik hráčů opět využilo užitečných lekcí v
osvědčeném LR Fitness Bzenec, tentokrát ale víc než
na posilování zaměřeného na protahovací a
kompenzační cvičení. V rámci herní praxe jsme si
přípravu zpestřili i účastí na premiérovém ročníku
fotbalového turnaje čtyř týmů na exligovém stadiónu
Širůch ve Starém Městě. Stojí za zmínku, že po
semifinálové výhře 4:1 nad Jankovicemi jsme ve
finále přehráli i domácí Jiskru Staré Město v poměru
2:0, a po zásluze se tak stali vítězi turnaje. Dva další
přípravné zápasy pak skončily remízou: doma proti
Březnicí 2:2 a v Koryčanech, hrající o třídu výš, ve
velkém horku 1:1. S bilancí 2 výher a 2 remíz při
aktivním brankovém poměru 9:4 jsme tak i s
výsledky dosaženými v závěrečné fázi přípravy mohli
být vcelku spokojeni.
K prvnímu mistrovskému utkání v roce 2020
jsme tak místo 21. března konečně nastoupili až po
absolvování 58 tréninkových jednotek a sehrání 12
přípravných a přátelských utkání v neděli 16. srpna.
Příznivý los nám na úvod soutěže přisoudil nováčka
Topolnou, přičemž první utkání nového ročníku I.B
třídy, sk. C jsme z důvodu probíhající rekonstrukce
šaten na hřišti soupeře sehráli v obráceném pořadí
doma v Ořechově. Do zápasu jsme vstoupili
impozantně a už po pár sekundách skóroval hlavou
po nacvičeném signálu z rohového kopu Roman
Trlida. Vzápětí jsme náš náskok navýšili dvěma
brankami matadora Jiřího Kowalíka, ale hosté ve
druhém poločase dokázali snížit na konečných 3:1.
Ve druhém kole jsme hostili velmi zdatného soupeře
ze Zdounek, jenž se po půlhodině hry ujal z rychlého
brejku vedení. Po změně stran jsme však zvýšeným
úsilím dokázali nepříznivý vývoj zvrátit a dvěma
pohotovými brankami Tomáše Durny výsledek otočili
na 2:1. I ve třetím, nesmírně důležitém soutěžním
utkání proti o postup usilující Jiskře Staré Město,
jsme po prvním poločase o gól prohrávali, ale poté
se nám povedl dokonalý obrat a po velkém boji a
krásných gólech Stanislava Malůše, Jiřího Kowalíka a
Pavla Březiny jsme nakonec zaslouženě zvítězili 3:1.

Namísto vyvrcholení jarní části soutěže jsme se
tak museli zaměřit na co nejrychlejší návrat hráčů do
tréninkového procesu s cílem jejich odpovídající
připravenosti na už nový soutěžní ročník 2020/21.
Ten byl s ohledem na rychlá rozvolnění nařízených
vládních opatření i relativně příznivou
epidemiologickou situaci během letních měsíců
tradičně naplánován na první dekádu srpna 2020. V
souladu s tímto vývojem však došlo k naprosto
ojedinělé situaci, kdy jindy velmi krátké letní
přípravné období bylo tentokrát možné časově
rozložit do dvou fází. Už během té první v květnu a
červnu se trénovalo bez omezení, k čemuž bylo také
stoprocentně využito společného tréninku na dobře
udržovaném travnatém hřišti v Ořechově. Navíc jako
náhražku za neuskutečněná mistrovská utkání jsme
si sjednali i čtyři tzv. „utkání pro radost“, v nichž
dostali příležitost všichni hráči širšího kádru, včetně
mládežníků. I z těchto důvodů nebyl na výsledky
zápasů brán až takový zřetel jako jindy. Pro úplnost
však uvádím, že bilance těchto přátelských klání byla
1 vítězství, 1 remíza a 2 porážky při celkovém mírně
aktivním poměru branek 15:14.
Druhou, tentokrát již klasickou fázi přípravy na
novou soutěžní sezónu jsme po krátké desetidenní
pauze zahájili v obvyklém termínu 10. července 2020.
Opět převažovala forma týmového tréninku na
domácím trávníku, jenž bylo možné po zatravnění
brankovišť a zprovoznění zavlažování uchovat v
přiměřeném stavu i v dosud problematickém letním
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Ještě v euforii jsme však už o týden později
málem pykali za lehkovážnost, s níž jsme se
prezentovali v prvním venkovním utkání u dalšího
nováčka ve Velkém Ořechově. Brankami Jakuba
Koláříka a Tomáše Durny jsme si brzy vytvořili
dvoubrankový náskok, který jsme pak gólem
Stanislava Malůše udrželi i do poločasové přestávky,
ovšem nadšeně bojující soupeř ve druhé půli i třemi
brankami exligového útočníka Martina Bači dokázal
misku vah převážit. V infarktovém závěru jsme však
dramatický zápas rozhodli dvěma šťastnými góly
kapitána Romana Trlidy a Jakuba Koláříka a nakonec
jsme tedy v této bitvě zvítězili 5:4. Radost a nadšení z
dobře rozehrané soutěže však neměly mít dlouhého
trvání.

bez problémů zdolali nebezpečný Slavkov 4:0, čímž
jsme si udrželi i lichotivé postavení v čele průběžné
tabulky. O góly se v tomto střetnutí postarali Jakub
Kolářík, Tomáš Durna, David Hynčica a jeden gól si
hosté s přispěním Tomáše Durny vsítili sami. Naše
zbývající zápasy podzimní části soutěže v
Malenovicích, doma proti Uherskému Ostrohu, v
Jankovicích a doma proti Vlčnovu se však v důsledku
opětovného vyhlášení nouzového stavu už
neuskutečnily, a pokud to situace dovolí, budou
dohrány až na jaře příštího roku.

Zhoršující se epidemiologická situace v celé ČR
se záhy negativně dotkla i našeho mužstva a jeden z
našich klíčových hráčů Stanislav Malůš musel
nastoupit do karantény. Ale i s tímto citelným
oslabením jsme se dokázali popasovat bez ztráty
kytičky. Obávaný Tlumačov jsme doma přehráli s
výsledkem 5:2, když se dvěma góly blýskl Roman
Trlida a po jednom přidali Tomáš Durna, Pavel
Březina a Jakub Kolářík. O poznání těžší úkol nás
však čekal v dalším kole venku proti
nevyzpytatelnému 1. FC Slovácko C, posíleném o tři
hráče třetiligového „béčka“. Na naše úvodní branky
Romana Trlidy a Jiřího Kowalíka soupeř vždy rychle
odpověděl vyrovnáním, ale po dalších dvou chytrých
trefách Romana Trlidy těsně před odchodem do
šaten a na začátku druhého dějství jsme přece jen
odskočili. Ačkoli si poté domácí vytvořili místy až
drtivou převahu, povedlo se jim už jen snížit na
konečných 4:3 pro nás. Z horké půdy v Sadech jsme si
tak přivezli další tři velmi cenné body. Záloha
Morkovic bývá obvykle silnější doma, kdy ve větší
míře využívá i hráčů A-mužstva z krajského přeboru,
a to se potvrdilo i v našem sedmém soutěžním
utkání. Hanákům jsme v Ořechově prakticky nedali
šanci a po jednoznačném průběhu jsme vyhráli
vysoko 7:0. Už druhý hattrick v sezóně zaznamenal
autor tří branek Roman Trlida, dalšími góly pak
přispěli Jakub Kuchař, Jiří Kowalík, Stanislav Malůš a
Pavel Březina. V následujícím duelu v Ostrožské Nové
Vsi jsme však narazili na nečekaně houževnatého a
bojovného nováčka, jenž nás zaskočil i rychlými
brejky. Když ve druhé půli jeden z nich rychlonohý
Dennis Petratur i využil, bez našeho zraněného
střelce Romana Trlidy jsme už nedokázali zareagovat,
prohráli 0:1 a poprvé v tomto ročníku vyšli
naprázdno. Naštěstí hned v příštím, ale bohužel letos
i posledním utkání, jsme doma už bez diváků vcelku

Fotbalisté Ořechova se tak za mimořádně
složitým a zvláštním rokem 2020 určitě mohou
ohlédnout s čistým svědomím. Mužstvo mužů jej
přes řadu komplikací využilo k další stabilizaci a
zkvalitnění hráčského kádru i ke zlepšení sportovní
výkonnosti a herního projevu jak jednotlivých hráčů,
tak celého týmu. Po devíti odehraných zápasech se
nacházíme v čele tabulky I.B třídy, sk. C, když jsme
získali 24 bodů a dosáhli vysoce aktivního
brankového poměru 33:13. Na druhé Malenovice
máme však náskok pouhého 1 bodu, a tak právě
budoucí vzájemná utkání s tímto kvalitním soupeřem
ze Zlínska mohou hodně napovědět i o našich
případných ambicích a vyhlídkách ve zbývající, o
nedohrané zápasy rozšířené jarní části soutěže.
Průběžně třetí Zdounky na nás ztrácí už 8 bodů,
čtvrtá Ostrožská Nová Ves 9 bodů a páté Staré Město
dokonce bodů 11. Staroměstská Jiskra však kvůli
opatřením v souvislosti s pandemií „čínského“
koronaviru letos na podzim sehrála o tři zápasy
méně než většina ostatních týmů, což její aktuální
postavení v tabulce výrazně zkresluje.
Vedle ryze sportovních cílů však letos dosáhl
fotbalový Ořechov i řady dalších pozoruhodných
úspěchů, jak v oblasti materiálního zabezpečení, tak i
mediální prezentace. Zejména zásluhou a obětavým
přičiněním členů výboru TJ Sokol bylo v uplynulém
roce plně zprovozněno naprosto nezbytné
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zavlažování hřiště, což spolu s pravidelným a
odborně vedeným stříháním trávníku a zatravněním
brankovišť výrazně navýšilo komfort tréninkového
procesu a přispělo i ke zkvalitnění samotné hry. Za
neméně významné lze považovat i vybavení týmu
nejkvalitnějšími míči značky Adidas, sportovními
soupravami značky Niké a těsně před přerušením
činnosti také exkluzivními dresy značky Puma v
klubové zářivě modré barvě, na jejichž pořízení se
podíleli místní hlavní partneři fotbalového oddílu:
Steelmont O.K. s.r.o., Penzion U Zámku a MCHS –
chladírenská technika. Činnost a zejména výsledky
mužstva byly pravidelně a obsáhle prezentovány
nejen na sociálních sítích, ale, což je na úrovni
krajských fotbalových soutěží dnes už spíše raritou, i
při všech domácích mistrovských zápasech
prostřednictvím klubového bulletinu „Squadra“. Nad
očekávání velký prostor, včetně obrazového
zpravodajství, byl našemu týmu věnován i v
regionálních médiích „Dobrý den s Kurýrem“ a
„Slovácký deník“, a to jak v jeho tradiční tištěné, tak i
v elektronické podobě na internetu.

Lze si jen přát, aby se
epidemiologická situace u
nás v blízké budoucnosti
znormalizovala natolik,
aby bylo možné ve
sportovní činnosti i na
úrovni amatérského
fotbalu bez omezení co
nejdříve pokračovat ,
abychom mohli zúročit
všechny naše nadějné
vyhlídky pro příští rok 2021. Jsme si však vědomi, že
ačkoli se v našem případě jedná „jen“ o sportování
pro vlastní potěšení a radost našich fanoušků, bylo
by nadmíru smutné a zároveň i obrovskou škodou,
pokud by náš vesnický fotbal minimálně na této
krajské úrovni měl z jakéhokoli důvodu strádat nebo
třeba někdy i zaniknout. Spolu s hráči i fotbalu
oddanými činovníky a příznivci našeho klubu však
pevně věříme, že se tak v Ořechově ještě dlouho
nestane.
Jaroslav Hastík,
trenér týmu mužů TJ Sokol Ořechov
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Zajímavosti ořechovského fotbalu
Věděli jste, že…
- nejstarší hráč týmu Miroslav Pavlíček zvaný „Kalda“ zůstává i ve svých 47 letech věrný pouze
domácím ořechovským barvám?
- dnes už 43letý útočník Jiří Kowalík má na kontě 99 prvoligových startů, v nichž vsítil 34 gólů a v
sezóně 2002/03 se v dresu tehdejšího 1. FC SYNOT stal se 16 góly dokonce i „Králem ligových střelců“?
- po odchodu bosenského fotbalisty Adnana Zukiće je momentálně jediným zahraničním hráčem
Ořechova slovenský obránce Peter Mazúch?
- s výjimkou výše uvedeného Adnana Zukiće, jenž z pracovních důvodů přesídlil do Německa,
neukončil během roku 2020 žádný z hráčů Ořechova svoji aktivní činnost a svévolně ani nepřestoupil do
jiného klubu?
- v průběhu roku 2020 naopak do Ořechova přišlo 5 nových hráčů (brankář Matěj Posolda z
Nedakonic, obránce Martin Martykán z Polešovic, záložník Jakub Kuchař z Kyjova, záložník Jaroslav Juřena
z Ježova, útočník Dominik Havrda ze Bzence)?
- únorového zimního soustředění v Luhačovicích se zúčastnilo 22 fotbalistů, z nichž třem nejmladším
– Michalu Schestauberovi (16 let), Lukáši Chmelařovi (14 let) a Tomáši Achillesovi (13 let) nebylo v té
době dohromady ani tolik let, co nestorovi týmu Miroslavu Pavlíčkovi (46 let)
- v mužstvu Ořechova hrají tři hráči s vysokoškolským titulem (Ing. Roman Trlida, Ing. Peter Mazúch,
MUDr. David Váňa), přičemž další dva hráči vysokou školu aktuálně navštěvují (Jakub Kuchař, Adam
Červinka)?
- několik hráčů Ořechova se v tomto roce vedle své aktivní sportovní činnosti věnovalo i trénování
mladých fotbalistů (David Sklenka a Jiří Kowalík žákům Ořechova, Jiří Kowalík dorostu Boršic, Matěj
Posolda a Jakub Kuchař žákům 1. FC Slovácko)?
- aktuálně nejlepší střelec mužstva Roman Trlida je s 10 góly ze 7 utkání zároveň i nejlepším
střelcem naší skupiny I.B třídy?

Na závěr malé rekapitulace činnosti TJ za uplynulý rok si dovoluje výbor TJ poděkovat hráčům a hráčkám
za reprezentaci obce, všem, kteří se podílejí na údržbě areálu, divákům za návštěvnost a podporu při utkáních,
zejména všem sponzorům a obci Ořechov za finanční podporu umožňující nám spoluvytvářet zázemí a nabízet
divákům fotbalovou podívanou i v této nelehké době.
Všem pak přejeme snad už neomezený rok 2021, plný naděje, úspěchu, fair play a hlavně zdraví.
TJ Sokol Ořechov
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ODDÍL STOLNÍHO TENISU

Vážení spoluobčané,
drazí přátelé sportu,

V Okresním přeboru IV. třídy nás skvěle
reprezentovalo mužstvo Ořechov-Vážany „C“, které
zvítězilo v 15 utkáních a prohrálo jen ve 4 utkáních.
Svými výsledky získal tento tým 64 bodů a velmi
nečekaně vybojoval první místo v soutěži. Tento
úspěch byl opět odměněn postupem, a proto v
aktuální sezóně bojuje družstvo „C“ už v OP III. třídy.
Hráči a jejich výsledky v uplynulé sezóně: Teodor
Schottl 17 výher a 3 prohry, Zdeněk Kuchař 47/19,
David Váňa 35/16, Miroslav Gottwald 30/15, Vlastimil
Pokorák 36/26, Roman Šoc 5/11 a Marek Janoušek
1/3.

je mou milou povinností Vás každoročně informovat
o činnosti našeho oddílu stolního tenisu. Jako i jiné
oblasti našich životů, byl i náš sportovní život
poznamenán událostmi spojenými s Covid-19.
Soutěže stolního tenisu ještě naštěstí stihly odehrát
v podstatě celou sezónu 2019/2020, a proto mohly
všechny postupy a sestupy proběhnout jako v
kterékoliv jiné sezóně. Oproti loňskému uplakanému
ročníku, po kterém většina našich mužstev
sestoupila, se v sezóně 2019/2020 podařilo naopak
téměř všem družstvům Ořechova a Vážan zase
vybojovat postupy! Na těchto úspěších se podílelo
36 hráčů, z čehož bylo 13 hráčů mládeže.

Mužstvo „D“ se prezentovalo v OP V. třídy také
výbornými výkony a po 12 výhrách, 7 prohrách a s 55
získanými body skončilo na 4. místě. V aktuální
sezóně se hráči budou pokoušet v OP V. třídy o
udržení formy a vybojovaných pozic v tabulce. Hráči
a jejich výsledky v sezóně 2019/2020: Miroslav
Gottwald 29 výher a 4 prohry, Marek Janoušek 36/12,
Miloslav Tesař 23/21, Magdaléna Nevařilová 25/23,
Petr Kodrla 17/22, Josef Bartošík 6/30 a Radim
Pokorák 3/12.

Mužstvo „A“, které v Okresním přeboru II. třídy v
16 utkáních zvítězilo, ve dvou remizovalo a jen ve
dvou prohrálo, se díky těmto výsledkům dostalo až
na metu 70 získaných bodů. Tím se s přehledem
umístilo na prvním místě v soutěži a zaslouženě si
vybojovalo postup do OP I. třídy. Mužstvo
nastupovalo v tomto složení a s těmito výsledky:
Zbyněk Laga 54 výher a 12 proher, Petr Oharek
47/13, Petr Hlavica 40/11, Roman Krys 29/15,
Radomír Korvas 34/23, Tomáš Durčák 13/9 a Teodor
Schottl 0/4.

Po roční pauze opět zakládáme družstvo „E“, aby
nás reprezentovalo v OP V. třídy. Hlavním důvodem je
zapojení mladých hráčů především žákovského věku
do soutěží dospělých. Věříme, že jim tyto zkušenosti
pomohou v rychlejší adaptaci při přechodu z
žákovských kategorií.

Mužstvo „B“, které to v OP III. třídy mělo o
poznání složitější, se se ziskem 14 výher a 5 proher
propracovalo k 61 bodům a umístilo se na výborném
třetím místě. Naštěstí se pomocí diplomacie a souhry
šťastných náhod podařilo i tomuto mužstvu dostat o
soutěž výše, a proto v této sezóně nastupuje v OP II.
třídy. Výsledky jednotlivců v uplynulé sezóně: Roman
Krys 46 výher a 2 prohry, Tomáš Durčák 29/7, David
Mrkva 42/22, Teodor Schottl 38/22, Zdeněk Kuchař
23/12, Libor Neuberger 5/2, Marek Janoušek 1/19 a
Pavel Machynka 6/2.

Když už jsem zmínil žáky, bylo by dobré se blíže
podívat na výsledky jejich družstev. Rádi se chlubíme
tím, že je Magdaléna Nevařilová nejlepší hráčkou
okresu Uherské Hradiště v žákovské kategorii, a je
opravdu jen několik málo hráčů mezi žáky na okrese,
kteří se s ní můžou porovnávat. Pro obě žákovská
družstva jsme z prostředků Zlínského kraje a MŠMT
pořídili nové dresy a také pálky s míčky. Obě
žákovská družstva hrála v tříkolovém systému.
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ODDÍL STOLNÍHO TENISU
Družstvo „A“ skončilo v první skupině na čtvrtém
místě a následně ve druhé skupině zakončilo soutěž
na čtvrtém a druhém místě. Postup do vyšší soutěže
nakonec unikl jen o vlásek vinou předčasného
ukončení soutěží. Úspěšnost hráčů: Magdaléna
Nevařilová 20 výher a 4 prohry, Tomáš Pavlíček 4/17,
Rostislav Hrančík 7/10, Ondřej Hrančík, 1/5, Šimon
Bednařík 1/5 a Lukáš Chmelař 2/1.
Družstvo „B“ hrálo dvě kola ve třetí skupině a
dosáhlo na druhé a třetí místo. Úspěšnost hráčů:
Rostislav Hrančík 9 výher a 0 proher, Ondřej Hrančík
10/1, Tomáš Pavlíček 2/0, Šimon Žádník 16/8, Šimon
Bednařík 15/10 a Radim Strouhal 1/6.

Výsledky tradičních Vánočních turnajů v roce 2019
Registrovaní hráči

Neregistrovaní hráči

Žáci

1. Libor Oharek

1. Adam Suchánek

1. Magdaléna Nevařilová

2. Roman Krys

2. Vlastimil Hrobař

2. Tomáš Pavlíček

3. Radomír Korvas

3. Jiří Stupňánek

3. Lukáš Chmelař

4. Zbyněk Laga

4. Lukáš Mojžíš

4. Šimon Bednařík

Naši borci se každoročně účastní i okresního
přeboru jednotlivců, kde si tentokrát hráč „A“ mužstva,
Roman Krys, vybojoval právo účasti i na krajském
přeboru v lednu 2020. Tam následně po boji podlehl
silnému soupeři hned v prvním kole. Na tomto
krajském přeboru se velmi dařilo dalšímu
ořechovskému odchovanci, Liboru Oharkovi, který
obsadil skvělé druhé místo, čímž si vybojoval právo
startu na Mistrovství ČR. Před startem podzimní části
aktuální sezóny se náš tým ve složení Petr Oharek,
Petr Hlavica a Teodor Schottl také postavil v
krajském kole Českého poháru tříčlenných družstev
soupeři z Kunovic. I přes statečný výkon podlehli
hráči diviznímu týmu 0:10, na další pokus si tak
musíme počkat až do začátku příští sezóny.

situace dovolí, rádi bychom v jarních měsících ve
spolupráci s obcí Vážany uspořádali exhibici
bývalých reprezentantů Jindřich Panský – Milan
Orlowski.

Minulý rok jsem si povzdechl nad nízkým počtem
diváků na utkáních. No a vidíte, teď už jsme to
(bohužel) dotáhli k dokonalosti a na utkání mají
zakázaný vstup i samotní hráči. Aktuální sezóna
2020/2021 se zatím nestačila ani rozběhnout a už je
až do odvolání přerušena. Nechci být špatným
prorokem, ale v kompletní dohrání soutěží moc
nevěřím. Snad se podaří odehrát alespoň nějaká část
utkání, abychom se přece jen trochu hýbali a
netloustli. Sportovním cílem všech týmů je setrvání v
klidných středech tabulek svých soutěží bez
sestupových starostí. A pokud to po skončení sezóny

Závěrem bych chtěl poděkovat za výbornou
spolupráci s obcemi Ořechov a Vážany při zajišťování
sálů pro stolní tenis a také Tomáši Durčákovi a
Teodoru Schottlovi za pomoc s přípravou podkladů
pro tento článek. Všem hráčům, jejich rodinám i
ostatním občanům v Ořechově přeji klidné prožití
Vánoc, šťastný rok 2021 a všem bez výjimky pevné
zdraví.
Radomír Korvas
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RALLYE BUDAPEŠŤ - BAMAKO
Budapešť – Bamako 2020
… je název nejdelší mezinárodní amatérské rallye s
cílem v Africkém státě Sierra Leone, respektive v jeho
hlavním městě Freetownu. Myšlenka zúčastnit se
závodu vznikla na popud kamarádů, kteří už tuto
rallye absolvovali. V roce 2018 jsme se tedy jeli
podívat na start v Budapešti a bylo rozhodnuto 2020 jedem! Následoval výběr kategorie: 1) amatér –
osobní auto; 2) amatér – auto 4x4; 3) touring 4x4;
4) ostrá zavodní kategorie.

od místních dětí. Pokračovali jsme tak s naprasklým
sklem, které naštěstí vydrželo až do konce závodu.
V Africe jsou od sebe benzínky vzdálené i několik
stovek kilometrů, takže člověk musí využít každou
příležitost k natankování, pokud na něj ovšem zbude
nafta. Nejednou se stalo, že se na benzinkách tvořily
obrovské kolony čítající více než 100 aut. My jsme
dolévali rezervní naftu asi 2x za celou dobu. Z
Maroka jsme pokračovali přes hraniční přechod mezi
Západní Saharou (část nerokující si Maroko) a
Mauretánií, kde se nachází země nikoho. Deset
kilometrů bez zpevněné cesty poblíž zaminovaných
polí. Okolí bylo poseto vraky ohořených automobilů a
kamionů, bylo to až děsivé…

Naše volba byla zlatá střední cesta, a to touring
4x4. Pořídili jsme si starší terénní auto Nissan
Terrano 2 (4x4) a pustili se do příprav. Opravili jsme
brzdy, nějaká ta plechařina taky proběhla. Museli
jsme namontovat nové nasávání vzduchu neboli
šnorchl, a to hlavně kvůli písku. Následovala nová
zahrádka s dálkovými světly a vnitřní úprava na
postelovou část. Mezi povinnou výbavu patřilo: 2x
kanystr na naftu, vyprošťovací podložky, dynamické
lano a minimálně jedno rezervní kolo. Další částí
přípravy bylo povinné očkování na žlutou zimnici a
tyfus.

V Senegalu jsme si vytipovali místní nemocnici
mimo centrum, kde jsme darovali všechnu hmotnou
pomoc. Od obvazů, různých obinadel, přes berle a
operační kovové nářadí až k brýlím. Největší radost
měli z brýlí. Ty si totiž v Africe mohou dovolit jen
movití lidé. Projeli jsme Senegalským národním
parkem v doprovodu průvodce, který nám ukázal
antilopy, opice a v dálce hrocha a krokodýla. Na
otázku, kde jsou sloni, se zasmál a řekl: „Asi tady
nějaký je, ale já ho ještě neviděl!“

Tato rallye je humanitárně zaměřena, takže každá
posádku veze libovolně zvolenou pomoc. My se
spojili s nemocnicí v Uherském Hradišti, která pro nás
uspořádala sbírku dioptrických brýlí. Ta se povedla, a
nakonec jsme vezli do Afriky na 400 ks brýlí.
Vše bylo nachystáno a my mohli vyrazit na
hromadný start, který se uskutečnil 31. 1. 2020 v
Budapešti. Závod měl 13 etap přes 2 kontinenty:
Evropa (Maďarsko, Rakousko, Francie, Španělsko,
Gibraltar) a Afrika (Maroko, Západní Sahara,
Mauretánie, Senegal, Guinea, Sierra Leone). Celkem
jsme z Ořechova do Freetownu ujeli 9 853 km. První
etapa neboli super maraton se jel z Budapešti do
Marrákeše. Do Maroka to to bylo celkem 3 799 km a
čtyři náročné dny cesty. Další etapy byly jednodenní
od 200 do 700 km. Orientovali jsme se podle
navigačních bodů, které určil pořadatel. Jelo se
cestou necestou po nekonečném kamenitém poli,
vyschlých jezerech, pouštích a polopouštích s
dunami, pohořím Atlasu, písčité pláži i Senegalským
národním parkem.

Etapy v Guinei a Sierra Leone byly hodně
náročné. Cesta byla klikatá a vedla pralesem, přes
hory, zkrátka jsme si připadali jako na horské dráze.
Představte si, že jedete 20 km/h přibližně 150 km v
kuse, a tato etapa byla dlouhá 500 km. Do cíle etapy
proto dojeli pouze závodní speciály, které na to byly
technicky uzpůsobeny. Na závěr naší cesty nás čekalo
překvapení, asi 80 km před cílem, který byl ve
Freetownu, se jelo po krásné asfaltové silnici. Cíl byl
na fotbalovém stadionu a přítomen byl i prezident
Sierra Leone. Byl to úžasný pocit úlevy a radosti, že
jsme dorazili až do cíle. Následovaly 2 dny
odpočinku, prodej auta a koupě letenek domů.
Děkujeme všem, co nám věřili, že to zvládneme.
Také děkujeme sponzorům a rodinám, bez kterých
bychom tuto cestu nemohli absolvovat.

Auto zvládlo náročnou cestu bez větších poruch,
potkala nás jen výměna palivového a vzduchového
filtru. Byli jsme připraveni i na výměnu kola při
defektu, což bylo k vidění velmi často, ale toho jsme
byli naštěstí ušetřeni. Ne všechny újmy na autu však
byly způsobeny opotřebením. Např. při večerním
průjezdu vesnicí nám přistál kámen na předním skle

Za náš team BAMAKO-NEMAKO
Martin Rokyta ml. (Ořechov),
Jarek Kepák (Ořechov),
Petr Zetocha (Polešovice)
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RALLYE BUDAPEŠŤ - BAMAKO
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MOTOSPORT
U Špendlíků mají juniorského vicemistra ČR v cross country
Motokrosovou sezonu 2020 bohužel o pár závodů zkrátil Covid-19, ale i tak se mladému závodníkovi
Adamovi Špendlíkovi podařilo vybojovat v posledním závodě v Liberci v seriálu CAMS (Českomoravská
Asociace Motocyklového Sportu) celkové druhé místo. Ve třídě MČR 1 junior 50 ccm si tak oproti roku
2019 o jednu příčku polepšil. V roce 2021 přechází Adam do vyšší kubatury, a to konkrétně do třídy 65
ccm.
Vynikající výkony svého syna napodobil i taťka Beďa, který s týmem Enduro Team Slovácko obsadil v
třídě MČR 1 v konečném hodnocení družstev skvělé první místo! Oběma závodníkům blahopřejeme.
Velké díky patří firmě Steelmont O.K., s.r.o. za podporu Enduro Team Slovácko.
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DIVADELNÍ SPOLEK OŘECHOVŠTÍ OCHOTNÍCI

Vážení spoluobčané,
ani se tomu nechce věřit, opět se sešel rok s rokem, a
i my přinášíme malou rekapitulaci naší činnosti.
Rok 2020 začal tradičně lednovou oslavou svátku
Dona Bosca, kde jsme představili divadelní hru „Po
cestě s ním“, která pojednávala o ukřižování Ježíše
Krista. O tom, jak vypadala naše hra, co se nám
povedlo a co jsme pokazili, jsme se mohli přesvědčit
při tradičním promítání, které se tentokrát
uskutečnilo v prostorách knihovny, kde jsme pozvali i
našeho pana faráře, Jozefa Červeně. Další veřejné
vystoupení s touto hrou bylo naplánováno po
Velikonocích na 19. dubna 2020, ale to se již kvůli
pandemii koronaviru neuskutečnilo. V této době jsme
se nemohli scházet a zkoušet a nemohly se ani konat
žádné akce, které byly v plánu.
Po postupném rozvolňování opatření jsme se
všichni společně sešli až v červnu, kde jsme se
domluvili na nové hře. Říká se, že všechno zlé je k
něčemu dobré, a proto v období karantény naše paní
režisérka Květa Špendlíková nezahálela a místo
jedné nové hry napsala scénáře rovnou ke třem
divadelním hrám. Nebudeme prozrazovat název první
hry, ale tentokrát jsme zvolili něco pro zasmání.
Přes letní prázdniny jsme si dali pauzu od
zkoušení a začali jsme se scházet začátkem září,
jenže nám to zkoušení moc dlouho nevydrželo. Přišla
podobná opatření jako na jaře a my už teď víme, že
novou hru v lednu 2021 určitě nezahrajeme. V roce
2021 tak máme v plánu zahrát pro veřejnost hru „Po
cestě s ním“, a to 11. dubna. Snad se nám to podaří
uskutečnit.
Přijměte od nás Ořechovských ochotníků všechno
dobré v roce 2021, hlavně hodně zdraví, pohody,
dobré nálady, a pokud budeme hrát, přijďte se na nás
podívat. Děkujeme.
Ořechovští ochotníci
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PŘÁTELÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY OŘECHOV

Vážení čtenáři Louskáčku,
spolek Přátelé základní školy Ořechov, z. s., se letos tradičně podílel na organizaci Dětského karnevalu, který
proběhl v neděli 16. února. Na programu byly soutěže a hry připravené naším Šášou – Hankou Píšťkovou, DJ
Michal, dárky pro děti a také občerstvení. Jako každý rok dostávaly děti při vstupu sladké balíčky v podobě
papírových medvědů. Tyto sladkosti nám věnovala firma The Candy Plus Sweet Factory s.r.o., Rohatec jako
sponzorský dar, za který tímto děkuji. Karneval se opět vydařil, účast byla hojná a organizátoři spokojeni. Všem,
kteří se podíleli na organizaci karnevalu, patří velké díky. Příští rok je karneval naplánován na neděli 7. února
2021.
Náš spolek je založen proto, aby přispíval na školní i mimoškolní akce. Letos jsme bohužel kvůli
koronavirové pandemii nefinancovali autobusovou dopravu na školní výlet, jak je již naším zvykem, protože
školy byly na jaře zavřeny a děti musely zůstat doma. Místo toho se však žákům do ZŠ Ořechov nakoupily knihy
od české autorky Lucie Seifertové – Dějiny udatného českého národa a různé příběhy z české historie. Snad
budou dětem užitečné při hodinách vlastivědy. Ke konci školního roku, kdy už byly školy opět otevřené, přispěl
spolek dárkem v podobě knihy každému předškoláčkovi a o dárek nebyli ochuzeni ani odcházející žáci 5. třídy.
Na závěr bych chtěla poděkovat obecnímu úřadu za poskytnutí finančního daru, ze kterého byly uhrazeny
výdaje na Dětský karneval. Dále také za spolupráci s vedením ZŠ Ořechov, s rodiči a rovněž za dobrovolnou
pomoc při organizaci již zmíněného karnevalu.
Přeji Vám klidné vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví, optimismu, lásky a trpělivosti.
Za spolek Přátelé základní školy Ořechov, z. s.
Michaela Korvasová, DiS.
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MÍSTNÍ KNIHOVNA OŘECHOV

Milí čtenáři Louskáčku,

dětská a naučná literatura. Vyřadilo se okolo 300 ks
knih. Pracovníci obecního úřadu knihovnu vymalovali
a byl vyčištěn koberec. V červnu proběhl knižní bazar
vyřazených knih – beletrie, dětská a naučná
literatura. Bazar probíhal na sále kulturního domu.
Vybrala se částka 2 521 Kč, ze které bylo pořízeno
celkem 16 nových knih pro děti i dospělé. Děkuji
všem, kteří přispěli.

čas neúprosně běží a my se opět setkáváme při
bilancování událostí uplynulého roku. Co říci, či
napsat k tomuto zvláštnímu období? Mohli bychom
parafrázovat jednu známou filmovou větu: „Tento
způsob roku, zdá se mi poněkud nešťastným.“ A to pro
nás, pro všechny. Na začátku roku jsem měla spoustu
plánů a nápadů, jak zpestřit fungování naší knihovny,
ale s příchodem doby koronavirové se mnoho
plánovaných akcí neuskutečnilo. Nicméně když se
zpětně ohlédnu za uplynulým obdobím, přece jenom
se některé z akcí podařilo zorganizovat.
V lednu proběhl Klub maminek s dětmi a
pokračovala Literární výchova trochu jinak, která je
zaměřená na netradiční pojetí výuky literatury se
žáky ZŠ Ořechov. Děti chodí pravidelně jednou
měsíčně do knihovny, kde se seznamují s knihovnou
a knihami. Proběhl také již zaběhlý „Čtenářský klub o
páté“ pro dospělé a na konci ledna tradiční promítání
divadelní hry od Ořechovských ochotníků „Po cestě s
ním“ za přítomnosti všech herců, jejich rodin a také
našeho pana faráře Jozefa Červeně. Byl pořízen nový
nábytek do knihovny, a to pohovka, křeslo, židle a
také sedací vaky pro děti. V únoru se mi podařilo
zorganizovat tvoření ze starých knih, tzv. BOOKART,
kde jsme si vytvořili krásné knižní anděly. V rámci
výpůjční doby knihovny si děti vyrobily jarní papírové
zápichy do květináče.

Přes letní prázdniny byla knihovna v minulých
letech zavřená. Letos jsem se rozhodla ji částečně
otevřít. Po rozvolnění opatření proti šíření koronaviru
v červenci proběhla v knihovně přednáška o
produktech Eurona pod vedením Marty Macalíkové.
Rovněž dorazily všechny nové knihy nakoupené
obecním úřadem. Za rok 2020 bylo pořízeno 37 knih.
Průběžně do naší knihovny přibývaly také knižní dary
a nové knihy z výměnného fondu z Uherského
Hradiště. A aby byla naše knihovna hezká, je potřeba
se starat i o knihy samotné. Celý tento rok jsem se
věnovala obalování knih, které to již nutně
potřebovaly.
Všichni jsme tajně doufali, že se situace z jara již
nebude opakovat, ale opak byl pravdou. Od 22. října
se knihovny pro veřejnost opět uzavřely. Vzhledem k
aktuální epidemiologické situaci nejsou do konce
roku plánované žádné další knihovní akce.

V březnu proběhl bohužel poslední Klub
maminek s dětmi v tomto roce, protože od 12. března
byla knihovna uzavřena a všechny plánované akce
byly zrušeny, včetně dětmi oblíbené Noci s
Andersenem. Znovuotevření knihovny bylo
naplánováno na 5. května, ale sloužilo pouze pro
vrácení a vypůjčení knih. Ke konci května proběhla
aktualizace knihovního fondu, kde se vyřazovala
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A nyní ještě několik praktických informací k
chodu knihovny. Standardní otevírací doba je každé
úterý od 15.30 do 18.00 hodin. K dispozici je zde i
veřejný internet. Pokud si budete chtít vypůjčit knihu,
která není v knihovním fondu naší knihovny, je
možné ji zajistit z knihovny v Uherském Hradišti nebo
z výměnného fondu, dle dostupnosti. Seznam všech
knih naší knihovny (i ostatní informace) naleznete na
webových stránkách www.orechov.knihovna.cz v
sekci On-line katalog – Přejít přímo do katalogu. V
případě dotazů mě můžete kontaktovat na e-mailové
adrese orechov.knihovna@seznam.cz nebo na
telefonu 776 048 681.
Velmi ráda bych také chtěla na tomto místě
poděkovat paní starostce za spolupráci při
zvelebování naší knihovny, pracovníkům obecního
úřadu za provedené práce, učitelkám ZŠ Ořechov a
také Vám, malým i velkým čtenářům, za to, že
knihovnu navštěvujete.
Na závěr Vám chci popřát klidné vánoční svátky
strávené v kruhu svých nejbližších a do nového roku
přeji Vám všem hodně zdraví, optimismu a trpělivosti.
Michaela Korvasová, DiS., knihovnice
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narození v roce 2019

Zemřelí v roce 2019

12. 12. Macalíková Anna

30. 11. Pavlíček František
23. 12. Píšťková Věra

Narození v roce 2020

23. 12. Filípek Jaroslav

9. 1.

Mrkus Matyáš

24. 1.

Kozumplík Tomáš

Zemřelí v roce 2020

21. 2.

Stodůlková Klára

9. 3.

Krejčiřík Karel

18. 5.

Partyšová Tea

8. 4.

Rokytová Bohumila

16. 7.

Ritterová Michaela

21. 4.

Achilles Jan

1. 8.

Mezírková Johana

26. 10. Petřkovská Drahomíra
7. 12.

26. 8. Šňupíková Tereza
4. 10.

Janíková Ludmila

Kepáková Emílie

Vývoj počtu obyvatel
Sčítání v roce

Počet obyvatel

Sčítání v roce

Počet obyvatel

1869

767

1950

845

1880

873

1961

971

1890

875

1970

906

1900

838

1980

798

1910

932

1991

651

1921

972

2001

650

1930

847

2011

697

Vývoj v posledních letech

2015

2016

2017

2018

2019

Počet obyvatel celkem

737

745

755

762

764

muži

376

383

389

393

389

ženy

361

362

366

369

375

0–14

115

117

122

114

121

15–64

504

515

516

530

532

65+

118

113

117

118

111

40,9

40,5

40,4

40,9

40,7

Průměrný věk

Přírůstek v roce 2020

6

Přihlášeno 20
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Odhlášeno 14

AKCE 2021
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INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Výtah z usnesení č. 1/20 z 8. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov konaného dne 3. 2. 2020
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 8. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. a 3. návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
4. převod nemovitosti pozemku parc. č. 5284/2 o výměře 25 m2 nacházejícího se v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště, který
je zapsán na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uh. Hradiště, a uzavření kupní smlouvy
se spol. E.ON Distribuce a. s. České Budějovice za cenu 500,- Kč/m2
5. převod nemovitostí pozemků parc. č. 5260/1 o výměře 506 m2 a parc. č. 5259/3 o výměře 240 m2 nacházejících se
v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště, které jsou zapsány na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště
Uh. Hradiště a uzavření kupní smlouvy za cenu 500,- Kč/m2
6. pronájem části nemovitosti pozemku parc. č. 3506/8, řady č. 6 o šířce 6 m nacházejícího se v k. ú. Ořechov u Uh.
Hradiště, které jsou zapsány na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uh. Hradiště a
uzavření dohody o nájmu pozemku, za cenu 100,- Kč/rok
7. bezúplatné nabytí nemovitých věcí, a to pozemků pozemková parc. č. 3583 a pozemková parc. č. 3637 v k. ú. Ořechov
u Uh. Hradiště, z vlastnictví České republiky do vlastnictví Obce Ořechov, včetně podmínek uvedených v Čl. IV, smlouvy, na
základě Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. UZSVM/
BUH/6352/2019-BUHM
8. účast obce v dražbě nemovitosti pozemku parc. č. 53, jehož součástí je budova č. p. 72 a parc. č. 3927 nacházejících
se v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště a nabytí těchto nemovitostí do vlastnictví obce.
9. zadání Územního plánu obce Ořechov na základě ustanovení § 6 odst. 5 písmeno b) a 47 odst. 5 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v aktuálním znění a ustanovení § 35 odst. 1) a § 84 odst. 2)
písmeno y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v aktuálním znění
10. výsledek výběrového řízení na zpracovatele návrhu Územního plánu obce Ořechov
11. uzavření smlouvy o dílo se spol. Stemio a. s. Praha na zpracování návrhu Územního plánu obce Ořechov
12. výsledek výběrového řízení na zhotovitele akce „OÚ KD Ořechov – Půdní vestavba č. p. 105, změna č. 2“
13. uzavření smlouvy o dílo se spol. STAMOS Uherské Hradiště s. r. o. na zhotovení akce „OÚ KD Ořechov – Půdní
vestavba č. p. 105, změna č. 2“
14. odpisový plán na r. 2020
15. aktualizovaný plán investic obce Ořechov v letech 2019 – 2022
bere na vědomí:
1. úpravy rozpočtu č. 10/2019, které provedla starostka obce
2. úpravy rozpočtu č. 1/2020, které provedla starostka obce

Výtah z usnesení č. 2/20 z 9. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov konaného dne 23. 3. 2020
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 9. řádného zasedání zastupitelstva obce
2. a 3. návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
4. závěrečný účet obce Ořechov za r. 2019 s výrokem bez výhrad
5. účetní závěrku obce Ořechov k rozvahovému dni 31. 12. 2019 a hospodářský výsledek ve výši 7.485.289,77,- Kč
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6. účetní závěrku příspěvkové organizace obce Základní školy a mateřské školy Ořechov, okres Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, k rozvahovému dni 31. 12. 2019 a hospodářský výsledek ve výši 33.490,86,- Kč
7. převedení hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy Ořechov, okres Uherské Hradiště, příspěvková
organizace, ve výši 33.490,86 Kč do fondu rezerv
8. úpravy rozpočtu č. 2/2020
9. záměr obce na směnu pozemků Obce Ořechov parc. č. 1323/6 o výměře 12 m2 za směnu pozemků parc. č. 1323/8 o
výměře 11 m2 a parc. č. 1323/9 o výměře 1 m2, všechny pozemky se nachází v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště a uzavření
směnné smlouvy
10. záměr obce na nájem části nemovitosti pozemku parc. č. 3506/8 nacházejícího se v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště a
uzavření dohody o nájmu pozemku za cenu 100,- Kč/rok
11. záměr obce na bezúplatný převod nemovitostí pozemků parc. č. st. 200, jehož součástí je stavba č. p. 189, pozemku
parc. č. 35 a parc. č. 45/4 v k. ú. Ořechov Uherské Hradiště a uzavření darovací smlouvy
12. výsledek výběrového řízení na stavební práce na zakázce „TDI – část vodovod a kanalizace v lokalitě Hůrky I. a II.
etapa - Ořechov
13. uzavření smlouvy o dílo se spol. SYTYS.cz s. r. o. Praha na stavební práce na zakázce „TDI – část vodovod a
kanalizace v lokalitě Hůrky I. a II. etapa - Ořechov
14. výsledek výběrového řízení na dodavatele zakázky „Rozšíření kapacity mateřské školy Ořechov – dodávka a
montáž gastro zařízení
15. uzavření smlouvy o dílo se spol. UNIS-JAKOS s. r. o. Uherské Hradiště na dodávku zakázky „Rozšíření kapacity
mateřské školy Ořechov – dodávka a montáž gastro zařízení
16. výsledek výběrového řízení na vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti na zakázku
„Přístavba učeben základní školy k objektu mateřské školy Ořechov“
17. výsledek výběrového řízení na vypracování projektové dokumentace na zakázku „Studie bytové domy a
protihlukový val v lokalitě Hůrky – Ořechov“
18. uzavření smlouvy o dílo se spol. Mikulík projekty s. r. o. Uherské Hradiště na vypracování projektové dokumentace
na zakázku „Studie bytové domy a protihlukový vyl v lokalitě Hůrky – Ořechov“
19. Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu
20. uzavření dodatku č. 1 se spol. Stamos Uherské Hradiště s. r. o. ke smlouvě o dílo na zakázku „Rozšíření kapacit
mateřské školy „
21. uzavření smlouvy o správě veřejného pohřebiště s Obcí Vážany, se sídlem Vážany 20
22. uzavření dohody s Obcí Vážany o zajištění provozování veřejného pohřebiště
23. poskytnutí měsíční odměny ve výši 18.000,- Kč neuvolněnému místostarostovi Mgr. Jaroslavu Březinovi od
1. 4. 2020
neschvaluje:
poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené Zlínského kraje o. p. s.
bere na vědomí:
informace o probíhající projektové činnosti na projekt pro provedení stavby „Odkanalizování obcí Ořechov, Vážany
včetně čistírny odpadních vod“ a o připravovaném výběrovém řízení na zhotovitele této stavby.

Výtah z usnesení č. 3/20 z 10. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov konaného dne 25. 5. 2020
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 10. řádného zasedání zastupitelstva obce
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2. a 3. návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
4. uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru reg. č. 99025834921 ve výši 18.357.000,- Kč s Komerční bankou a. s. na
profinancování projektu „Rozšíření kapacit Mateřské školy Ořechov“
5. záměr obce na nájem části nemovitosti pozemku parc. č. 3506/8 nacházejícího se v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště a
uzavření dohody o nájmu řad č. 2 a č. 3 pozemku za cenu 200,- Kč/rok
6. záměr obce na nájem části nemovitosti pozemku parc. č. 4925 nacházejícího se v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště a
uzavření dohody o nájmu pozemku za cenu 100,- Kč/rok
7. uzavření Pachtovní smlouvy č. 1352/2019 – dodatek č. 1 s obchodní firmou ZEAS Polešovice a. s. Polešovice 308 na
pacht zemědělských pozemků nacházejících se v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště, které jsou uvedeny v příloze usnesení č. 5 za
cenu 163.078,- Kč/rok.
8. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2132/2020/STR se Zlínským krajem na projekt „Zpracování návrhu
územního plánu obce Ořechov“ (příloha č. 6)
9. uzavření hromadné licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl s OSA – Ochranný svaz autorský pro
práva k dílům hudebním, z. s. Praha
10. zařazení území obce Ořechov do územní působnosti MAS Staroměstsko na programové období 2021 – 2027
neschvaluje:
poskytnutí finančního příspěvku Lince bezpečí z. s. Praha 8

Výtah z usnesení č. 4/20 z 11. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov konaného dne 29. 6. 2020
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 11. řádného zasedání zastupitelstva obce
2. a 3. návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
4. úpravy rozpočtu č. 3/2020
5. výsledek výběrového řízení na pořízení nábytku do mateřské školy v rámci projektu „Rozšíření kapacit MŠ Ořechov“
6. uzavření kupní smlouvy se spol. NOMILAND s. r. o. Klimkovice na dodávku nábytku do mateřské školy v rámci
projektu „Rozšíření kapacit MŠ Ořechov „
7. záměr obce na nabytí nemovitostí parc. č. 3531/12 a parc. č. st. 109/4 díl a) v k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště a
uzavření kupní smlouvy s Jednotou spotřební družstvo v Uherském Ostrohu za cenu 19.720,- Kč
8. záměr obce na směnu pozemků, pozemek obce parc. č. 5415/3 za pozemek parc. č. 3506/7 v k. ú. Ořechov u Uh.
Hradiště a uzavření směnné smlouvy
9. záměr obce na převod nemovitostí pozemku parc. č. st. 200, jehož součástí je stavba č. p. 189 a pozemku parc. č.
45/4 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště a uzavření kupní za cenu 1.202.000,- Kč
10. navýšení kapacity mateřské školy na 44 dětí v Základní škole a mateřské škole Ořechov okres Uherské Hradiště,
příspěvkové organizaci
11. snížení kapacity základní školy na 20 žáků v Základní škole a mateřské škole Ořechov okres Uherské Hradiště,
příspěvkové organizaci
12. dodatek č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2017 o nočním klidu
13. výjimku z počtu žáků základní školy v Základní škole a mateřské škole Ořechov okres Uherské Hradiště,
příspěvkové organizaci, na šk. r. 2020/2021
14. poskytnutí měsíční odměny ve výši 400,- Kč zastupitelce Veronice Kryštofové od 1. 7. 2020
neschvaluje:
1. záměr obce na převod nemovitosti pozemku parc. č. 35 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště za cenu 250 000,-Kč
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2. záměr obce na převod nemovitostí pozemků parc. č. 1323/9, parc. č. 1323/10 a parc. č. 1323/8 v k. ú. Ořechov u Uh.
Hradiště za cenu 100,- Kč/m2
3. poskytnutí finančního daru Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Radost, Prostějov
4. poskytnutí finančního příspěvku Svazu tělesně postižených v ČR, z. s. Přerov

Výtah z usnesení č. 5/20 z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov konaného dne 14. 9. 2020
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 12. řádného zasedání zastupitelstva obce
2. a 3. návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
4. výsledek výběrového řízení na stavbu „ZTV v lokalitě Za Dvorem II – Ořechov“
5. uzavření smlouvy o dílo s Inženýrskými stavbami Hodonín s. r. o. na stavbu „ZTV v lokalitě Za Dvorem II – Ořechov“
6. výsledek výběrového řízení na stavbu „Ořechov – bezbariérový chodník u obecního úřadu“
7. uzavření smlouvy o dílo se spol. SYTYS.cz s. r. o. Praha na stavbu „Ořechov – bezbariérový chodník u obecního úřadu“
8. výsledek poptávkového řízení na připoložení kabelu veřejného osvětlení a místního rozhlasu ke kabelu nízkého
napětí v lokalitě Hůrky
9. uzavření smlouvy o dílo se spol. MOEL s. r. o. Šumice na připoložení kabelu veřejného osvětlení a místního rozhlasu
ke kabelu nízkého napětí v lokalitě Hůrky
10. výsledek poptávkového řízení na provedení provizorní komunikace v lokalitě Hůrky
11. uzavření smlouvy se spol. SYTYS cz. s. r. o. o dílo na provedení provizorní komunikace v lokalitě Hůrky
12. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se Státním pozemkovým úřadem Praha o zřízení věcného břemene na
stavbu „Ořechov – prodloužení řadu 4-7, parc. č. 4207, k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště“
13. uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu působnosti k projednávání přestupků s Městem Uherské Hradiště
14. podání žádosti o odkup části pozemku parc. č. 3539 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště za odhadní cenu
15. uzavření dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu s Ústavem archeologické památkové péče
Brno
16. cenovou nabídku spol. AQUADROP Mysločovice na stavbu „Ořechov - doplnění vodojemu“
17. nabytí nemovitosti parc. č. st. 184, jehož součástí je stavba č. p. 176, parc. č. 1610/4, parc. č. 1612 a parc. č. 1617 v k.
ú. Ořechov u Uh. Hradiště za maximální cenu 500 tis. Kč
neschvaluje:
1. poskytnutí dotace na zajištění prodejny potravin Jednoty v Ořechově
2. poskytnutí finančního příspěvku Diakonii, středisko Cesta Uherské Hradiště
souhlasí:
1. s nabídkou na projektové práce na stavbu „Komunitní dům pro seniory – KODUS Ořechov“
2. s nabídkou na projektové práce na stavbu „Bytový dům pro mladé (BD 6)„
pověřuje:
1. starostku k uzavření smlouvy se spol. AQUADROP Mysločovice na provedení projektové dokumentace na stavbu
„Ořechov – doplnění vodojemu“
2. starostku k uzavření smlouvy s Ing. Jaroslavem Mikulíkem na provedení projektové dokumentace na stavbu
„Komunitní dům pro seniory – KODUS Ořechov“
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3. starostku k uzavření smlouvy s Ing. Jaroslavem Mikulíkem na provedení projektové dokumentace na stavbu „Bytový
dům pro mladé (BD 6)„
bere na vědomí:
rozpočtová opatření č. 4/2020, které provedla starostka obce

Výtah z usnesení č. 6/20 z 13. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov konaného dne 1. 12. 2020
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 13. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. a 3. návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
4. úpravy rozpočtu č. 7/2020
5. schodkový rozpočet obce Ořechov na r. 2021 podle závazných ukazatelů (odvětvové paragrafy). Schodek bude
uhrazen finančními prostředky z minulých let
6. rozpočet sociálního fondu na r. 2021
7. plán investic na r. 2021–2023
8. vyrovnaný rozpočet Základní školy a mateřské školy Ořechov, okres Uherské Hradiště, na r. 2021
9. střednědobý výhled hospodaření Základní školy a mateřské školy Ořechov, okres Uherské Hradiště pro r. 2022 a r.
2023
10. uzavření veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Ořechov, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce na r.
2021 ve výši 190.000,- Kč
11. uzavření darovací smluv na
- s Římskokatolickou farností Polešovice na poskytnutí finančního daru na r. 2021 výši 10.000,- Kč
- s Přáteli Základní školy Ořechov z. s. na poskytnutí finančního daru na r. 2021 ve výši 10.000,- Kč
- s Mysliveckým spolkem Ořechov, z. s. na poskytnutí finančního daru na r. 2021 ve výši 15.000,- Kč
- s Folklórním spolkem Ořechov, z. s. na poskytnutí finančního daru na r. 2021 ve výši 40.000,- Kč
- s Motorkáři z Ořechova, zapsaný spolek Žebrák, na poskytnutí finančního daru na r. 2021 ve výši 20.000,- Kč
- se Sborem dobrovolných hasičů Ořechov z. s. na poskytnutí finančního daru na r. 2021 ve výši 10.000,- Kč
12. provedení řádné inventarizace podle plánu inventur na r. 2020
13. podání žádosti o dotaci na akci „Komunikaci v ulici Nová čtvrť“ v rámci výzvy k podávání žádostí o poskytnutí
dotace v roce 2021 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117D8210A Podpora
obnovy místních komunikací
14. podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na akci „ZTV Za dvorem II – Ořechov“
15. podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Komunikace, chodníky Ořechov – Hůrky I a II.
etapa“
16. výsledek výběrového řízení na akci „Řešení separovaných odpadů v obci Ořechov“
17. uzavření kupní smlouvy se spol. ELKOPLAST CZ, s. r. o. Štefánikova 2664, Zlín na akci „Řešení separovaných odpadů
v obci Ořechov“
18. odstoupení od kupní smlouvy o prodeji nemovité věci pozemku parc. č. 5275/2 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště
19. záměr obce na převod nemovitosti pozemku parc. č. 2633/45 o výměře 1077 m2 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště a
uzavření kupní smlouvy za kupní cenu 600,- Kč/m2
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20. záměr obce na převod nemovitosti pozemku parc. č. 2633/44 o výměře 994 m2 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště a
uzavření kupní smlouvy za kupní cenu 600 Kč/m2
21. záměr obce na převod nemovitostí pozemků parc. č. 2633/51 o výměře 239 m2, parc. č. 2633/50 o výměře 49 m2 a
pozemku parc. č. 2633/49 o výměře 56 m2 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště a uzavření kupní smlouvy za kupní cenu 500,- Kč/
m2
22. záměr obce na směnu pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 5250/1 díl d) o výměře 19 m2 v k. ú. Ořechov u Uh.
Hradiště za pozemek parc. č. 5250/2 díl b) o výměře 19 m2 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště
23. záměr obce na nájem části pozemku parc. č. 3506/8 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradišti a uzavření dohody o nájmu
pozemku, za cenu 100,- Kč/rok
24. uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na převod pozemků parc. č. st. 200, jehož součástí je stavba č. p. 189 a
parc. č. 45/4 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště
25. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. OT-001030060614/001-MOEL s E.ON
Distribuce České Budějovice na stavbu „Ořechov, napr. Sběr. Dvora, Rokyta, smyčka NN“ (příloha č. 25)
26. uzavření darovací smlouvy se Svazkem obcí Ořechov – Vážany na převedení kanalizace
27. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace
28. poplatek za nájem hrobového místa v r. 2021 ve výši 100,- Kč/rok
neschvaluje:
1. poskytnutí finančního příspěvku spol. Za sklem o. s. Vizovice
pověřuje:
1. starostku a místostarostu obce provádět rozpočtová opatření v souvislosti s dotacemi přijatými v r. 2021
maximálně do výše přijaté dotace
2. starostku a místostarostu obce provádět rozpočtová opatření za r. 2020, která vyplynou z daňových příjmů
3. starostku a místostarostu obce provádět v r. 2021 rozpočtová opatření při zachování přebytku nebo schodku
hospodaření maximálně ve výši 50.000,- u závazného ukazatele.
bere na vědomí:
úpravy rozpočtu č. 5/2020 a 6/2020, které provedla starostka obce
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Informace o úhradě poplatků v roce 2021
Poplatky na rok 2021 se budou vybírat v průběhu ledna 2021.
Poplatky v roce 2021
- poplatek za psa/rok

100 Kč

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

500 Kč

- poplatek za nájem hrobového místa na dobu 10 let

1 000 Kč

Pouze poplatky za svoz komunálního odpadu lze uhradit ve dvou pololetních splátkách, tj. na osobu 250 Kč.
Poplatky se mohou uhradit na účet obce 10225721/0100, který je vedený u Komerční banky.

Pokud to bude možné, prosíme o upřednostnění úhrady převodem na účet před platbou v hotovosti.
variabilní symbol pro poplatek za komunální odpad je 1340+číslo domu
variabilní symbol pro poplatek za psa je 1341+číslo domu
variabilní symbol pro poplatek za nájem hrobového místa je 3632+číslo hrobu
Sběrný dvůr je otevřen každou sobotu od 9.00 do 11.00 hodin.

Informace ke stočnému v roce 2021
Stočné pro rok 2021 již nebude vybírat Obec Ořechov, ale Svazek obcí Ořechov - Vážany, který uzavře se
všemi občany nové smlouvy na odvádění splaškových vod.
Výše stočného pro rok 2021 je pro obě obce stanovena na 600 Kč za osobu/rok.
Podrobnjěší informace budou občanům sděleny v první polovině roku 2021.

Informace České pošty
Česká pošta oznamuje občanům změnu otevírací doby pobočky v Polešovicích.
Nová pracovní doba:
Pondělí

11-12

13-18

Úterý

8-12

13-15

Středa

11-12

13-18

Čtvrtek

8-12

13-15

Pátek

8-12

13-15

Telefonní číslo zůstává stejné: 954 268 737
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RŮZNÉ
Výsledek výběrového řízení na veřejnou zákazku „Ořechov, Vážany – odkanalizování“ (ČOV)
1. „Společnost Ořechov, Vážany“, správce společnosti: Hakov, a.s., druhý společník: COMMODUM, spol. s r.o., cena
bez DPH 135 198 756,05 Kč
2. „SPOLEČNOST OŘECHOV – VÁŽANY“, vedoucí společník: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod
Dopravní stavby MORAVA, 1. společník: Vodohospodářské stavby Javorník – CZ s.r.o., 2. společník: ARKO
TECHNOLOGY, a.s., cena bez DPH 128 889 670,62 Kč - VÍTĚZNÝ UCHAZEČ
3. „Společnost VHST + 1. Žďárská plynařská a vodařská. Ořechov, Vážany – odkanalizování“, správce společnosti:
VHST s.r.o., společník: 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s., cena bez DPH 137 147 743,01 Kč
4. POHL cz, a.s., cena bez DPH 143 273 541,36 Kč
5. HOCHTIEF CZ a.s., cena bez DPH 141 999 000 Kč
6. Společnost „Ořechov – Vážany“, vedoucí společník: OHL ŽS, a.s., společník: VHZ-DIS, spol. s r.o., cena bez DPH
135 550 000,00 Kč

Realizace biokoridorů

Rodinné muzeum zemědělství Stodůlka
Přijďte si prohlédnout více než stovkou exponátů,
jako jsou ruční nástroje, nářadí, nebo vybavení
statku ze začátku minulého století. K vidění jsou i
traktory, kombajny, mlátičky a další zajímavé
historické exponáty.
Máme otevřeno vždy první sobotu v měsíci, od
dubna do listopadu, od 9.00 do 16.00 hodin!
Zahájení sezóny proběhne v sobotu 3. dubna,
ukončení sezóny bude v sobotu 6. listopadu.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
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COVID-19
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COVID-19
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COVID-19
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VTIPY IVANA KŘEMEČKA

!49

FOTOGALERIE
Rozsvícení vánočního stromu

Společné focení ZŠ a MŠ Ořechov
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FOTOGALERIE
Oddíl stolního tenisu
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TJ Sokol Ořechov
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Děkujeme všem za poskytnuté příspěvky
do zpravodaje obce Ořechov.
Vydáno 350 kusů.

