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DÁVÁME SLOVO STAROSTCE A MÍSTOSTAROSTOVI
Vážení čtenáři Louskáčku,
blížící se konec roku je znamením, že jste ve svých schránkách našli ořechovský zpravodaj.
Louskáček obec vydává již 15 roků. Nejdříve vycházel 2 x ročně a po změně legislativy v roce
2012 jen na konci kalendářního roku. Jako obvykle jsme v Louskáčku shrnuli nejdůležitější
události obce. Budeme potěšeni, když Vám naše řádky pomohou odreagovat se od předvánočního
shonu, na chvíli zpomalit a poohlédnout se za uplynulým rokem.

Začátkem roku přešla na jinou školu dlouholetá a velmi oblíbená paní učitelka Mgr. Blanka Martináková. Spoustu prvňáčků
naučila číst a podpořila u nich lásku ke knihám. Paní Martináková také vedla místní knihovnu, psala kroniku obce, založila
tradiční rozsvěcování vánočního stromku – Zvonkování, také Louskáček by bez její iniciativy nevznikl a ani dětmi oblíbená
Noc s Andersenem. Paní Martináková pro naši obec, pro každého z nás, udělala spoustu dalších nezapomenutelných věcí.
Často používala citát slavného spisovatele Antoineho de Saint – Exupéryho, který vystihuje její vzácnou povahu: „Správně
vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“ Paní Martinákové děkujeme za všechno dobré a přejeme jí hodně
elánu na novém působišti.
Je před námi Štědrý den, den obdarovávání se. Přeji Vám, aby se Vám podařilo věnovat dar, který má trvalou hodnotu s
největším projevem lásky. Dar, na který se nezapomíná, který nás přežije – prokazujme laskavost, rozdávejme úsměv, darujme
čas.
Požehnané, milostivé a pokojné vánoční svátky a do nového roku 2020 hodně Božích milostí, zdraví, štěstí, radosti a pohody.

Přání neznámého autora:
Až večer všude prostře tiché vánoční stmívání,
s prvními hvězdami
cinknou sklenky,
až do dlaní všem láska jemnou něhu dá,
bude kralovat
jeden cit velký,
až stříbřitě se zalesknou oči těch, které miluješ,
až úsměv věnuješ
jim zpátky.
Pak zvláštní kouzlo pokojem zazpívá,
své přání posílám….
krásné svátky!

Jarmila Jilgová, starostka
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DÁVÁME SLOVO STAROSTCE A MÍSTOSTAROSTOVI
Vážení spoluobčané,
po roce se opět setkáváme na stránkách našeho obecního zpravodaje – Ořechovského
louskáčku. A jak jste si určitě všimli, přinášíme zpravodaj ve zcela novém grafickém zpracování.
Věříme, že se Vám bude líbit a že nad jeho četbou strávíte mnoho příjemných chvilek.
A stejně jako každý rok, tak i letos si připomeneme nejvýznamnější kulturní a společenské
události, které jsme v obci zorganizovali, přinesme informace o uskutečněných či plánovaných
stavbách a rekonstrukcích a na následujících několika stránkách dáme prostor i místním
spolkům.
První velkou akcí roku 2019 byl již tradičně Velikonoční jarmark, který se konal v polovině dubna a který byl spojen se dnem
otevřených dveří ořechovského zámku. Vystoupily místní folklorní soubory Chasa z Ořechova a Děcka z Ořechova, které
doprovázela cimbálová muzika Oskoruša, a jako host dětský folklórní soubor Polešovjánek. Na jarmarku bylo možné zakoupit
tradiční velikonoční zboží: zdobené perníčky, malovaná vajíčka, košíkářské zboží, pomlázky apod. A stejně jako v roce
předcházejícím se podávaly populární zabíjačkové speciality a grilované klobásy. V tomto měsíci proběhlo také vítání občánků,
kdy jsme „přivítali“ 8 dětí. Druhé vítání občánků pak proběhlo v měsíci září, na kterém byly slavnostně „přivítány“ 4 děti.
V květnu jsme se podíleli na organizaci a přípravě oslavy Dne matek v hlavní režii Základní a mateřské školy Ořechov.
Následoval Ořechovský letní tábor, který letos nabídl čtyři tematické týdny: Letní olympiáda, Dovádíme se Spongebobem,
Zatancuj a zazpívej a Cestou necestou.
Září již tradičně patřilo folkloru: nejprve jsme se zúčastnili Slováckých slavností vína a otevřených památek, a poté jsme
podpořili konání tradičních Slováckých hodů s právem i v naší obci. Ty letos pořádal Sbor dobrovolných hasičů a za stárky
tentokrát byli Magdalena Špačková s Václavem Rokytou a za podstárky Hana Píšťková s Vojtěchem Dohnalem.
V listopadu se konalo Setkání důchodců, na kterém letos vystoupily naše folklorní soubory Děcka z Ořechova a Chasa z
Ořechova pod vedením Evy Píšťkové a Moniky Zemanové, Ořechovští ochotníci zahráli hru „Anežka“ a večerní zábavu obstarala
Mařatická muzika. První prosincovou neděli jsme se sešli na Adventním zvonkování, rozsvítili jsme vánoční stromeček, viděli
přijíždět sv. Mikuláše s anděly a čerty, ochutnali pochutiny místních spolků, shlédli pásmo dětí mateřské školy a žáků základní
školy a vystoupení Děcek a Chasy z Ořechova. Za spoluorganizaci této akce bych chtěl poděkovat zástupcům všech místních
spolků, kteří přispěli k jejímu hladkému průběhu, a především k pohodové atmosféře.
V uplynulém roce jsme také opravili místní komunikaci u č. p. 1, položili nový asfaltový povrch v ulici Za dvorem (podél vodárny)
či provedli vysprávku výtluků v ulici Višníky. V průmyslové zóně jsme zbudovali novou zpevněnou odstavnou plochu pro
autobusy a nákladní automobily a ve Štěpnicích odvodnili opěrnou zídku nacházející se v havarijním stavu. Naplno se rozeběhly
práce na realizaci biokoridorů LBC 11 a LBC 13 a vysadili jsme dva květinové záhony pod zámkem. Na obecním úřadě proběhlo
vyvložkování komína a byl pořízen nový kotel.
Na přelomu roku započne kompletní rekonstrukce mateřské školy, v rámci které dojde k navýšení kapacity MŠ, k opravě či
výměně veškerých rozvodů nebo k rekonstrukci kuchyně. Již máme také územní rozhodnutí pro lokalitu Hůrky, kde v dohledné
době zažádáme o stavební povolení. Pokud jde o již dlouhou dobu plánovanou realizaci čistírny odpadních vod (ČOV), tak v
těchto dnech připravujeme dokumentaci pro provedení stavby a výběrové řízení na dodavatele. Chystáme rovněž projektovou
dokumentaci na chybějící chodník v Dědině ve směru od Brčkova (od č. p. 18, p. Míša, po č. p. 15, Váňovi), projektovou dokumentaci
na novou komunikaci v Nové čtvrti (od č. p. 313, p. Stoklásková, po č. p. 240, Luňákovi) a projektovou dokumentaci na základní
technické vybavení v lokalitě Za dvorem II. Rádi bychom se také zapojili do projektu „Sázíme stromy“, který nabízí 100% dotaci
na výsadbu stromů na veřejně přístupných plochách. V rámci této dotace plánujeme vysadit naučnou ořechovou alej směrem
od farmy k Velkému lesu.
Závěrem mi dovolte poděkovat Vám za práci, kterou každý z Vás pro obec vykonává, za pomoc při organizaci kulturních,
společenských i sportovních akcí v obci a za podporu, ať už finanční, materiální či morální, při rozvoji obce.
Do roku 2020 Vám kromě zdraví, štěstí, klidu a pohody přeji, ať Vám jsou rodina a přátelé vždy nablízku.
Jaroslav Březina, místostarosta
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INVESTIČNÍ AKCE 2019-2021
Přehled realizovaných a plánovaných investičních akcí pro roky 2019–2021, kde jsou mj.
uvedeny i rozpočtové náklady, výše získané či předpokládané dotace a finanční podíl obce:

název akce
Oprava komunikace u č. p. 1
Rozšíření kapacity MŠ
Rekonstrukce a přístavba
kuchyně MŠ
Biokoridor LBC 11

rozpočtové
náklady v Kč

výše
dotace

dotace v Kč

vlastní
finance
v Kč

poznámky
projekt schválen
stavba dokončena

893 000

70 %

625 100

267 900

24 541 000

80 %

19 609 000

4 932 000

dotace schválena
realizace 12/2019 - 07/2020

3 215 000

100 %

3 215 000

0

realizace 09/2019 – 04/2020

1 756 000

100 %

1 756 000

0

realizace 09/2019 – 04/2020

493 000

90 %

443 700

49 300

1 900 000

90 %

1 710 000

190 000

žádost byla podána
v 10/2019

3 310 000

70 %

2 317 000

993 000

byli jsme vybráni ze
zásobníku

Rozšíření separovaných
odpadů

800 000

90 %

720 000

80 000

Sázíme stromy

250 000

100 %

250 000

0

Revitalizace hřiště TJ Sokol

2 000 000

70 %

1 400 000

600 000

Inženýrské sítě pro lokalitu
Hůrky

10 000 000

3 200 000

6 800 000

3 360 000

840 000

595 000

255 000

Biokoridor LBC 13
Příměstský tábor Louskáček
Autobusové nástupiště vč.
obratiště
Komunitní centrum nad OÚ

Revitalizace rybníka
Revitalizace zeleně kolem
památníku Dr. Němce
Inženýrské sítě pro lokalitu
Za dvorem
Chodník Brčkov – Dědina

4 200 000
850 000

80 000 Kč na
1 stav.
parcelu

80 %
70 %

realizace 2018-2020

žádost byla podána
v 11/2019
žádosti se podávají do
31.8.2020
nutná změna vlastníka hřiště
vydáno územní rozhodnutí
hledáme vhodnou výzvu
čekáme na vypsání výzvy
připravujeme proj.
dokumentaci
připravujeme proj.
dokumentaci

Oprava komunikace v Nové
čtvrti

připravujeme proj.
dokumentaci

podána žádost o dotaci, čekáme na schválení
dotace schválena, realizuje se
akce byla dokončena
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OŘECHOV
Vážení čtenáři,
blíží se konec roku, proto je vhodná chvíle k rekapitulaci uplynulého období. Naše škola i školka má za sebou spoustu aktivit,
jak sportovních, tak kulturních. Věřím, že je mnozí znáte z našich nových facebookových stránek – Základní a mateřská škola
Ořechov, proto zmíním jen netradiční akce, jako byl výlet lodí po řece Moravě, výlet do Leteckého muzea v Kunovicích a
prezentace školy v Českém rozhlase Zlín. Tam jste mohli slyšet nejen písničky, ale také pocity a postřehy našich dětí.
Čeho si cením nejvíce v oblasti výuky a výchovy, je přijetí Jiřího Culka na osmileté Gymnázium v Uherském Hradišti. Je to
první žák ořechovské školy, který takto uspěl. Nedá mi, abych nezmínila letošní hodnocení hloubkové školní inspekce, kdy
jsme byli hodnoceni jako škola s vysoce manažersky profesionálním přístupem a velmi kvalitní výchovou a vzděláváním. Jsem
tedy velmi ráda, že se nám začaly vracet děti ze školy z Polešovic, a beru to jako projev důvěry k naší práci. Z oblasti personální
považuji za úspěch sladění a zharmonizování kolektivu pedagogů, kteří pracují nad rámec svých pracovních povinností a
dávají dětem to nejlepší.
Loňský rok byl velmi náročný nejen pracovně, ale také lidsky, proto děkuji všem rodičům, kteří s námi spolupracují, účastní
se společných akcí, sponzorují naši školu a projevují nám svou podporu.
Poděkování také patří zastupitelům obce pod vedením paní starostky Jarmily Jilgové a pana místostarosty Mgr. Jaroslava
Březiny za morální i finanční podporu školy, za velký úspěch při získání dotace pro nejmenší ořechovské děti. V lednu začínáme
s přestavbou mateřské školy a Vaše děti tak budou mít díky nim to nejlepší zázemí a moderní prostředí pro hraní, výuku a
svůj další rozvoj.
Všem přeji krásné Vánoce prožité s laskavostí k sobě i ostatním.
Mgr. Pavla Chocholatá, ředitelka školy
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OŘECHOV
Školní družina – láskyplný a podporující
prostor pro vaše děti
Ořechovská školní družina tvoří zdravé prostředí, kde mohou
děti trávit svůj volný čas.
Ve školní družině podněcujeme žáky k aktivizaci formou
pohybových her, ať už venku nebo v tělocvičně, a to zájmovými
činnostmi jako jsou tvoření, malování, stolní hry apod. Děti
mají vždy prostor také k relaxaci a vlastní volné činnosti, kde
velmi často využívají prostor ke stavění „domečku“ a hraní s
legem.
V rámci školní družiny nabízíme kroužek zaměřený na tvořivost – „Šikulové“ a kroužek, který děti podněcuje k pohybu –
„Sportovní hry“. Máme radost, že většina dětí tyto kroužky navštěvuje. Naplňujeme tak jejich volný čas smysluplnými aktivitami,
které podněcují jejich fantazii, kreativitu, spolupráci, zodpovědnost, samostatnost, důvěru v sebe sama, respekt jeden k
druhému a celkově fyzické zdraví i psychickou pohodu.
Pravidelně připravujeme aktivity, které rozvíjejí osobnost zdravě a nenásilně, vždy s radostí a s ohledem na možnosti každého
žáka. Podporujeme děti v jejich kvalitách a seberealizaci.
Abychom vám ještě více přiblížili činnost školní družiny, předkládáme zde výčet některých aktivit, které nás do konce školního
roku čekají. V novém roce začneme výrobou nástěnného kalendáře, uskutečníme vernisáž obrázků se zimní tématikou,
protáhneme se pohybovými hrami na sněhu, chybět nebudou ani vycházky – pozorování zimní přírody. Únor bude spojen s
„Pohádkovým karnevalem“. Měsíc březen provází již tradičně téma knihy. S dětmi budeme číst úryvky z oblíbených knih,
vyrobíme si mini knížku a komiks a navštívíme místní knihovnu. V dubnu se na vás budeme těšit s našimi výrobky na
Velikonočním jarmarku a v posledním měsíci červnu oslavíme Den dětí, dnem plným her a diskotékou. Jarní měsíce pak
budeme trávit hlavně venku, kdy si volný čas užijeme formou sportovních her, vycházek a pobytem na hřišti.
Ke zdravému prostředí školní družinky také přispívá nízký počet žáků na základní škole. Děti mají prostor pro seberealizaci
a individuální přístup. Je pro nás přirozené a žádoucí tvořit bezpečné rodinné prostředí s láskou a věříme, že se nám tomu
nejen ve školní družince daří. Máme radost, že můžeme často vidět děti šťastné, plné energie, aktivní, zvídavé, zapálené do
hry… Děti, které mají radost ze života!
Mgr. Markéta Blahová, vychovatelka školní družiny
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OŘECHOV
Představení nových žáků
V letošním roce nám do školy přibyli noví žáci, Tobias
Pekr, Adam Špendlík a Vojtěch Stupňánek. Jsme velmi
rádi, že se rodiče rozhodli dát děti do naší školy, a tím nám
projevili svoji důvěru. Velmi si toho vážíme!
Tobias bude možná velký spisovatel, má rozhled, vlídné
srdce i nadčasové postřehy.
Adam už teď závodí na minimotorce KTM, je rychlý,
nebojácný a spravedlivý.
Vojtu potkáte nejspíš s míčem, jak jde na trénink. Je to
budoucí Lionel Messi, toho má rád.
Jsme rádi, že máme nové kamarády, kteří nám přinášejí
radost a svá přátelství.

Informace z mateřské školy
Mateřská škola Ořechov se nachází na okraji Chřibů a je zasazena do krásného prostředí ve vesnici Ořechov. Hned vedle MŠ
je dopravní hřiště, hřiště s pískovištěm a jinými herními prvky a dominuje zde borovicový les, který dotváří přírodní atmosféru.
Mateřská škola stojí u fotbalového hřiště a panuje zde klid pro odpočinek i bezpečí, jelikož je vzdálena od dopravní infrastruktury.
Mateřská škola byla poprvé otevřena v roce 1978. Minulý rok tomu tedy bylo 40 dlouhých let, kdy ve škole poprvé zazněl
dětský smích. Škola za tu dobu prošla řadou změn jak personálních, tak stavebních. Současné dispozice mateřské školy jsou
pro děti nadstandardní, jelikož mají k obvyklým místnostem (herna, jídelna, sociální zařízení) možnost využívat také kuchyň,
lehárnu a vlastní tělocvičnu, což je velká výhoda při pohybovém vyžití dětí. V roce 2020 bude provedena velká stavební úprava,
kdy se zvýší kapacita mateřské školy. Bude zde vytvořen prostor pro dvě třídy, neboť stávající objekt bude upraven tak, aby
bylo možné využívat i horní patro současné budovy. Kuchyň bude kompletně zrekonstruována a přizpůsobena nejnovějším
požadavkům moderní doby.
V mateřské škole je nyní zapsáno 18 dětí od 2,5 do 6 let. Celý personál se snaží, aby děti navštěvovaly mateřskou školu s
radostí, těšily se na nové zážitky a své kamarády ve školce. Budujeme zde přátelskou atmosféru s respektujícím přístupem a
podporujeme individualitu všech dětí.
Velmi oceňujeme spolupráci a dobré vztahy mateřské školy s rodiči a doufáme, že i v následujících letech se bude spolupráce
rozvíjet.
Ve školním roce 2019/2020 se děti v MŠ můžou těšit na mnoho kulturních, sportovních a jiných zábavných a zajímavých akcí.
Ing. Lenka Bartošíková, vedoucí učitelka MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OŘECHOV
Práce žáků ZŠ

Jirka Culek

Tobias Pekr
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OŘECHOV
Podzim se blíží

Momentky ze ZŠ a MŠ

Podzim se blíží k závěru, příroda se ztichle ukládá k zimnímu
spánku. Dny se nevlídně krátí a noci prodlužují do téměř
nekonečna.
Ale pod tím vším tichem a klidem je jakési napětí vyvolané
očekáváním. Blíží se nejkrásnější svátky v roce – někdejší
slavnosti zimního slunovratu, naše Vánoce. Jsou spojeny s
množstvím tradic a zvyků, které se v průběhu staletí promíchaly
a vplynuly do sebe, aby pomáhaly vytvářet kouzlo a atmosféru
posledních týdnů a dnů v roce.
Štědrý den je určitě tím nejkrásnějším rodinným svátkem.
Slavíme jej zpravidla v nejužším kruhu rodiny. Přípravy na něj
začínají přibližně kolem Mikuláše, kdy po vzoru svých předků
podnikáme takzvaný předvánoční úklid a pečeme cukroví.
Štědrému večeru a dalším dvěma dnům věnujeme tu největší
lásku a péči. Zdobíme byt, aby byl co nejútulnější. Snad v žádné
domácnosti nechybí jmelí a barborky. Cukroví necháme vonět
vanilkou, hřebíčkem a zázvorem.
Vše vrcholí večerní hostinou s nádherně prostřeným stolem.
Přibližně s východem první hvězdy – opět dle našich předků
– usedáme k tradiční večeři, kterou tvoří rybí polévka a smažený
kapr s bramborovým salátem.
A pak přichází Ježíškova nadílka, pokud jsme byli hodní…
A my pak v tento den přivíráme oči a sníme o Vánocích,
Ořechov je ponořený do bělostné peřiny. Z komínu stoupá
dým, k zemi se snáší sníh, měsíc právě vykoukl nad mraky, ten
pokoj, to ticho… Slyším jen vločky, jak tiše padají, svítí rozzářená
okna. Je v nich světlo, teplo, láska, očekávání…
Malí i velcí vždy znovu podléhají čarokrásné atmosféře, která
na jeden den v roce vstoupí do našich srdcí.
Vánoce, které mají tolik krásných přívlastků – zdraví, klid a
láska. Pojmenovávají to nejcennější, co člověk v životě potřebuje.
Nezáleží na velkolepé výzdobě, ani na drahých darech. Pod
rozsvíceným stromkem bychom měli nalézt lásku, radost a
vzájemné porozumění. Kéž by to vánoční světlo porozumění
v nás zůstalo co nejdéle.
Byl by to nejkrásnější dar.
A tak Vám všem přejeme, abyste na Štědrý den prožili se
svými blízkými ty nejkrásnější chvíle a zářící hvězda ať Vám
svítí na cestě po celý rok 2020 tak, abyste jej všichni prožili ve
zdraví a v pohodě.
Mgr. Jaroslava Hučková, MŠ Ořechov
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MOTORKÁŘI Z OŘECHOVA
Krásný, dobrý den, drazí spoluobčané!
Rok se s rokem opět sešel a je tady předvánoční čas, kdy nám do schránek přichází Ořechovský Louskáček. A na mě při této
příležitosti opět zbyla ta milá povinnost v krátkosti Vám shrnout, co se v uplynulém roce pod záštitou spolku Motorkáři z
Ořechova událo.
Jako každý rok bylo uspořádáno několik akcí. Mezi ty menší patří zájezd do termálů v maďarském Györu, Den Země, stavění
a kácení máje, drakyjáda nebo lampionový průvod. Dále jsme pro Vás také připravili maškarní ples, Fechtl cup nebo košt
ořechovky. To jsou akce organizačně trošku náročnější, o to větší radost pak máme, když vyjde počasí a vy se jich s radostí
zúčastníte. Fechtl cupu se letos zúčastnilo 36 závodníků, kteří odjeli závody ve čtyřech kategoriích. Motorkáři letos znovu vyjeli
i na vodák. Tentokrát jsme v počtu téměř šedesáti vodáků zdolali řeku Sázavu. Do koštu ořechovky bylo v letošním roce zapsáno
celkem 152 vzorků. Z nich byl nejlépe ohodnocen vzorek domácí, z čehož máme velkou radost my a zcela jistě i pan Jindřich
Plevák. Košt opět doplňovala ochutnávka ořechových buchet. Zde se sešlo 15 vzorků s nejlépe ohodnocenými ořechovými
trojhránky od Jaroslavy Váňové.
Všem, kteří se našich akcí účastníte, ať už jako diváci, či se jakkoli zapojíte, moc a moc děkujeme. A za všechny můžu říct, že
se těšíme na spoustu dalších akcí, na kterých se spolu potkáme. S přáním krásných a poklidných Vánoc strávených v kruhu
těch, které máte rádi, se s Vámi loučím a přeji vše dobré v novém roce, pevné zdraví a lásku!
Za MzOzsŽ Marta Macalíková

Košt ořechovky 2019

Košt ořechových buchet 2019

1. místo
2. místo
3. místo

1. místo
2. místo
3. místo

Jindřich Plevák, Ořechov
Martin Rokyta st., Ořechov
Petr Neduchal, Svatobořice

Jaroslava Váňová, Ořechov – Ořechové trojhránky
Marie Pleváková, Ořechov – Ořechový řez s karamelem
Stanislava Vylimcová, Ořechov – Opilý Izidor
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MOTORKÁŘI Z OŘECHOVA
Fechtl cup – kategorie Klasik

Fechtl cup – kategorie Speciál

1.
2.
3.

1.
2.
3.

místo Durančík Jakub
místo Vorlíček Vít ml.
místo Zich Petr

místo Gavlík Pavel
místo Ivánek Rostislav
místo Frolka Marek ml.

Fechtl cup – kategorie Ořežplech

Fechtl cup – kategorie Pitbike

1.
2.
3.

1.
2.
3.

místo Busta Vlastislav
místo Svoboda Václav
místo Alexa Miloš
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místo Busta Tomáš
místo Hladík Jan
místo Měšťánek Erik

FOLKLÓRNÍ SPOLEK OŘECHOV
Zájem o folklórní soubory
z Ořechova stoupá
Během sedmi let si soubory Děcka z Ořechova a Chasa z
Ořechova, jejichž zřizovatelem je Folklórní spolek
Ořechov, získaly své místo na slovácké folklórní scéně.
Zúčastnily se mnoha vystoupení a nasbíraly mnoho
cenných zážitků a zkušeností.
Počátky obou souborů byly těžké. Postrádali jsme kroje, ve
kterých by mohly Děcka i Chasa tancovat. Scházela nám
cimbálová muzika, která by byla ochotná s námi pravidelně
cvičit a doprovázet nás na vystoupeních. Chyběly také finanční
prostředky na honorář pro muzikanty, na cestovní náklady,
ozvučení a mnoho dalšího. Co nám však nechybělo, bylo
nadšení, se kterým jsme se do toho všeho pustili. Postupně
jsme díky podpoře obce i nadace Synot pořídili krojové součásti
pro tanečnice a tanečníky z Chasy a také nové šatičky pro
děvčátka z Děcek. Navázali jsme spolupráci s cimbálovou
muzikou Oskoruša, která nás již 5 let pravidelně doprovází.
A především díky podpoře Vás všech, kteří nám držíte palce
a chodíte na naše vystoupení, jsme postupně odložili stud a
začali jsme vystupovat i na větších akcích, na které jsme dříve
ani nepomysleli. Účast na prestižních akcích však s sebou
nenese jen větší potlesk od diváků a místní „popularitu“, jak
by se mnohým mohlo zdát, ale také zodpovědný přístup,
náročnější přípravu a větší nároky kladené ze strany diváka
– a to je velmi zavazující. Na druhou stranu mohu říct, že díky
tomu získáváme i mnoho zkušeností, rad i výtek od různých
choreografů či vedoucích souborů. Častěji se setkáváme s
jinými tanečními soubory, a tak je mnohem snazší navazovat
nová přátelství a spolupráci. V letošním roce jsme tak navázali
spolupráci se soubory: DFS Polešovjánek, FS Děcka z Vážan,
DFS Marijánek, SPT Olšava, SPT Bzenčan a FS Čerhovčan
Bardejov z východního Slovenska. Zároveň jsme začali úzce
spolupracovat s Mgr. Gabrielou Směřičkovou, etnografkou
ze Slováckého muzea, se kterou se snažíme obnovovat sedlcké
tance z různých obcí, které se dnes již prakticky netancují.
S Chasou jsme se začali pravidelně účastnit tanečních
seminářů a besed u cimbálu s výukou tanců, což se okamžitě
projevilo na tanečním projevu. Tanečníci také absolvovali ve
dnech 26. – 30. 8. 2019 intenzivní výukový seminář – Školu
verbuňku v Kunovicích, kde se jim věnovali vítězové Soutěže
o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Své nově nabité
dovednosti si pak vylepšili na soukromé lekci s Erikem
Feldvabelem, který je ochoten věnovat se našim chlapcům i
nadále. V letošním roce se Chasa zaměřila také na výuku
zpěvu a přípravu tří nových choreografií. Představení Za tým
Provodovem jste mohli poprvé shlédnout na Velikonočním
jarmarku. Premiéru tanečního čísla s názvem Šijte ně,

maměnko, košulenku jsme poprvé divákům předvedli na
Dožínkách Zlínského kraje a poslední novinkou v letošním
roce byl adventní koncert Hle, príjde Pán, kterým jsme zároveň
symbolicky uzavřeli taneční sezónu.
Děcka z Ořechova také nezahálela a společně s Chasou se
zúčastnila několika vystoupení – např. Dožínek Zlínského
kraje v Kroměříži, Slavností vína a otevřených památek v
Uherském Hradišti či Bzeneckého vinobraní, na kterých právem
sklidila zasloužený potlesk.
Během roku Folklorní spolek uspořádal v Ořechově dvě akce
– Fašank a Taneční školu, která byla nově přejmenována na
Roztoč to s Chasou. Na fašankovou obchůzku se můžete těšit
i v následujícím roce, konkrétně 22. února 2020 a s Chasou to
společně roztočíme poslední srpnovou sobotu 29. 8. 2020.
Na obě akce Vás srdečně zveme.
Závěrem bych Vám všem chtěla jménem celého spolku
popřát krásné a radostné prožití svátků vánočních, do nového
roku 2020 pevné zdraví a mnoho dnů, kdy vám bude do tance
a zpěvu.
Za Folklorní spolek Ořechov
Mgr. Monika Zemanová
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FOLKLÓRNÍ SPOLEK OŘECHOV
Chasa objektivem Kristýny Kepákové

Vystoupení na Dožínkách v Kroměříži

Setkání dětsklých souborů ve Vážanech

Dětský folklórní soubor Děcka z Ořechova
Scházíme se pravidelně v úterý v 18 hodin v sále kulturního domu, je nás kolem dvaceti ve věku 4-12 let. Dveře
nezamykáme, takže mezi námi uvítáme další zájemce :-).
Na schůzkách nejenom zpíváme a tančíme, ale také si hrajeme, učíme se říkanky a povídáme si o starých zvycích.
Spolupracujeme s našimi staršími kamarády z Chasy z Ořechova a s cimbálovou muzikou Oskoruša. Vedoucí
souboru je paní Eva Píťková.
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Vážení čtenáři Louskáčku, spoluobčané,
Pomalu se blíží konec roku, a tak i Zahrádkáři bilancují svoji činnost. Na výroční členské schůzi konané 7. 4. 2019 proběhly
volby do výboru našeho spolku. Předsedou byl znovu zvolen př. Štěpán Andrýsek, místopředsedou př. Antonín Sýkora,
zapisovatelkou př. Marie Cilečková, členy Ing. Miroslav Brhel, př. Antonín Fryšták, př. Richard Janoušek, př. Jan Klišík a př. Petr
Mrkus. Revizní komisi tvoří předseda př. František Pačes a člen komise př. Milan Pozděch. Zástupkyní Územní Rady v Uh.
Hradišti byla zvolena př. Anna Myškeříková. Př. Marie Hůlková zůstává na další volební období účetní našeho spolku.
Ořechovská organizace ZS má v současné době 99 členů, nicméně téměř polovinu tvoří senioři ve věku nad 70 let.
V letošním roce jsme bohužel museli přistoupit k zásadní rekonstrukci chladícího zařízení v naší pálenici. Zakázku provedla
místní firma pana Františka Macalíka. Práce se jí podařilo zdárně dokončit před zahájením pálení letního kvasu, které připadlo
na 20. 8. 2019.
Zatím bylo vypáleno 12 620 litrů pálenky. Letošní pálení se díky bohaté úrodě modrého ovoce mírně protáhne i do ledna
2020. Polní práce prováděné naším traktorem se snažíme realizovat ke spokojenosti členů i ostatních občanů. Jsou to
především jarní práce, tj. rotavátorování, práce s pospěchem a rýhování na cca 40 zahradách či políčkách. Hodně je traktor
také využíván k mulčování travních porostů a odvoz vlečkou tzv. formanky. Rovněž není zanedbatelné podzimní orání.
Zahrádkářský sklep je využíván nejen k výborovým schůzím, ale je pronajímán i k různým soukromým akcím. Během roku
se také podílíme na všech kulturních a společenských akcích, které se konají v naší obci.
Všem spoluobčanům přejeme pokojné prožití svátků vánočních, ve zdraví prožitý celý rok 2020 a také bohatou úrodu ovoce
a zeleniny a všeho co pěstujete!
Ořechovští zahrádkáři
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Do čela hodové chasy se v letošním roce postavil Václav
Rokyta spolu s Magdalenou Špačkovou. Podstárkem byl
přespolní Vojta Dohnal s partnerkou Hanou Píšťkovou. K
poslechu a tanci nás celý víkend opět doprovázela dechová
hudba Nedakoňanka spolu s cimbálovou muzikou Slačáci.
Již tradičně jsme opět uspořádali také Dozvuky hodů, kde
nám zahrála DH Švitorka. A závěr, pro nás hektického roku,
patřil adventnímu Zvonkování, kde jsme společně s Vámi
mohli zvolnit rychlé tempo a začít se pomalu připravovat na
vánoční svátky.

Milí čtenáři Louskáčku,
vážení spoluobčané,
rok 2019 jsme již tradičně zahájili valnou hromadou, na
které byla zhodnocena loňská činnost našeho spolku. Zde
byly také naplánovány akce letošního roku, který byl pro náš
sbor velmi hektický. Do roku 2019 jsme také skočili s nově
zvoleným předsednictvem, přesně podle přísloví „Mládí
vpřed!“, kdy byl předsedou spolku jednohlasně zvolen Jakub
Macalík, kterému na pozici místopředsedy pomáhá Lukáš
Stodůlka.
První kvartál roku 2019 patřil již tradičním akcím, kam lze
bezpochyby zařadit Velikonoční jarmark, kterého jsme se
zúčastnili už poněkolikáté. Na tomto jarmarku, Vám občanům,
vždy připravujeme lahodné nápoje spolu s chutnými klobásami.
Měsíc květen následně patřil okrskové soutěži, kde jsme po
napínavém boji obsadili krásné a zasloužené 2. místo. V
letošním roce si někteří naši členové (Martin Stodůlka, Lukáš
Ketman) zkusili poměřit své síly v soutěži TFA neboli Železný
hasič. Tato soutěž tkví v tom, že každý hasič sám za sebe
zdolává v co nejkratším čase dráhu s překážkami v plném
zásahovém oděvu, a to i s dýchacím přístrojem. Naši borci se
v silné konkurenci rozhodně neztratili a obsadili krásná čelní
místa. Za tuto skvělou reprezentaci našeho sboru jim děkujeme!
Letošní měsíc červen byl pro náš sbor měsícem výjimečným,
protože jsme 15. 6. 2019 oslavili 100. výročí založení sboru
dobrovolných hasičů Ořechov. Tento sváteční den jsme zahájili
slavnostním průvodem obcí, jenž směřoval na místní hřbitov,
kde byla uctěna památka našich zesnulých členů. Nesměla
také chybět mše svatá, na které jsme prosili o boží ochranu
a pomoc pro naši službu. Bohatý odpolední program patřil
historické a novodobé technice. Samotným dynamickým
ukázkám předcházelo žehnání našeho nového hasičského
automobilu, který byl pořízen mimo jiné z obecních finančních
prostředků. Děkujeme tak Obecnímu úřadu Ořechov za tuto
investici, která nám jistě pomůže lépe zdolávat výzvy, kterým
budeme muset v budoucnu čelit! Do zábavného programu
jsme pro Vás také zařadili atraktivní a efektní ukázky
integrovaného záchranného systému, kde jste mohli být
svědky dopravní nehody či následného vystříhávání zraněné
osoby z osobního automobilu nebo hašení vzníceného
motorového prostoru. Slavnostní den jsme zakončili na
tanečním kole za hasičárnou, kde až do brzkých ranních hodin
vyhrávala dechová hudba Nedakoňanka. Vážení spoluobčané,
děkujeme Vám, že jste byli součástí tohoto slavnostního dne.
Další významnou akcí, která neodmyslitelně patří do
kulturního života v naší obci, jsou Slovácké hody s právem,
které se konaly ve dnech 28.–29. září 2019.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Rok 2019 očima mladých hasičů
Zimní měsíce jsme strávili v prostorách tělocvičny Základní školy, kde jsme hráli různé hry a pomalu se připravovali na první
soutěže, protože věříme, že štěstí přeje připraveným. V lednu jsme obdrželi pozvánku na valnou hromadu, kde jsme byli
obdarováni krásnými novými dresy. V měsíci březnu jsme pokračovali v již zmíněné pečlivé přípravě, v které jsme se zaměřili
na teoretické znalosti hasičské práce. Ty jsme si pak ověřili při zkouškách odbornosti ve Starém Městě. Pilná příprava přinesla
své ovoce, získali jsme 6 odznaků odbornosti, a to: Strojník – Šimon Zámečník, Kronikáři – Nela Korvasová a Markéta Stodůlková.
Dále máme také Strojníky juniory – Viktorii Kryštofovou, Patrika Kozumplíka a Matěje Durčáka. S prvními slunečními paprsky
jsme naši přípravu přesunuli do venkovních prostor, kde jsme trénovali štafetu dvojic a námi oblíbený požární útok.
Koncem dubna nám v Ostrožské Lhotě odstartovala závodní sezóna, kde se naše starší družstvo žáků přihlásilo do Velké
ceny okresu Uherské Hradiště. V letošním roce nezaháleli ani naši vedoucí (Lenka Popelková, Martin Stodůlka), kteří se zhostili
role rozhodčích na krajském kole hry Plamen.
Také jsme naší účastí přispěli k oslavě 100. výročí založení hasičského sboru v Ořechově, když jsme všem zúčastněným
předvedli ukázku požárního útoku. Koncem června proběhlo celkové vyhodnocení sportovní sezóny, kde jsme obsadili krásné
8. místo. Toto pěkné umístění pro nás znamená velkou motivaci, která nás požene k dalším, lepším výsledkům v nadcházejících
sezónách. To, že koncem srpna skončily školní prázdniny, pro nás nebylo nikterak veselým okamžikem. I přes tento fakt jsme
se ale těšili na zahájení nového ročníku hry Plamen, který jsme zahájili slavnostním pochodem slováckým krajem v nedalekých
Nedakonicích. V září jsme pak soutěžili v Záhorovicích, kde jsme změřili své síly s konkurenčními týmy v nočním požárním
útoku. Se začátkem školního roku jsme také zahájili přípravu na závody požární všestrannosti. Do Traplic přijely celkem 3
naše hlídky, které se v silné konkurenci neztratily a obsadily místa v první polovině zúčastněných týmů.
Telegraficky:
•
Celkem 28 dětí, z toho:
		
•
2 dorostenci ve věku 15-18 let
		
•
10 starších žáků ve věku 11-15 let
		
•
16 mladších žáků ve věku 6-11 let
Naše dveře jsou neustále otevřeny a rádi uvítáme nové členy všech věkových skupin. Pravidelně se setkáváme v hasičské
zbrojnici každou středu od 17.00 se staršími žáky a následně pak ve čtvrtek od 16.30 s žáky mladšími.
Závěrem bychom si Vám, spoluobčanům a našim příznivcům, dovolili popřát krásné prožití vánočních svátků a jen to nejlepší
v roce 2020.
Hasiči Ořechov
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MYSLIVECKÝ SPOLEK OŘECHOV
Činnost "Mysliveckého spolku Ořechov z. s." v roce 2019
Vážení spoluobčané,
dovolte nám pár řádků o činnosti členů mysliveckého spolku v Ořechově během roku 2019.
V jarních měsících se jako každým rokem věnujeme přikrmováním zvěře drobné i spárkaté. Začátkem měsíce března
proběhlo pravidelné sčítání, na základě kterého plánujeme po dohodě s honebním společenstvem hospodaření na celý rok.
V měsíci únoru byly na Výroční schůzi naplánovány aktivity a potřeby vyplývající z naší činnosti pro rok 2019. V dubnu jsme
se zúčastnili přehlídky trofejí, na které byly vystaveny veškeré trofeje odlovené zvěře z honiteb Uherskohradišťska a
Uherskobrodska. Koncem dubna jsme ke Dni Země spolu s Motorkáři a hlavně s našimi dětmi opětovně naplnili kontejner
nepořádkem, který v přírodě „zanechali“ dospěláci…
Dále se pravidelným celoročním ošetřováním staráme o vysazené sazenice dubu v oplocence na pozemku Farnosti Polešovice
ve Velkém lese. V letních a podzimních měsících je činnost našeho spolku zaměřena na přípravu krmení pro zimní a jarní
období.
Rok 2019 byl pro nás významný tím, že se nám po několika letech podařilo vybojovat přičlenění honebních pozemků Velkého
lesa – Horky nazpět do Ořechova. Rádi bychom tímto poděkovali našemu správci farnosti P. Jozefovi Červeňovi, bez kterého
by to nebylo možné.
Začátkem listopadu proběhl tradiční hon na drobnou zvěř. I když nám počasí moc nepřálo, s průběhem a konečným výsledkem
byli všichni nakonec spokojeni.
Tento hon byl zakončen poslední lečí. Byl zde vyhlášen „Král Honu“ a proběhlo pasování nových myslivců. Na závěr těchto
mysliveckých tradic proběhl Myslivecký soud, který po myslivecku velmi přísně (myšleno obrazně) odsoudil prohřešky
účastníků honu.
Každým rokem nás na začátku adventní doby najdete ve stánku na tradičním „Ořechovském zvonkování“, kde máme pro
Vás vždy připraveno malé pohoštění: něco dobrého na zahřátí, na uhašení žízně i pro mlsný jazýček.
Myslivecký spolek přeje všem spoluobčanům klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2020 hodně zdraví a mnoho
osobních úspěchů.					
Myslivci z Ořechova
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TJ SOKOL OŘECHOV
Vážení spoluobčané,
přátelé sportu,
jak se již stalo zvykem, i my přinášíme stručný přehled o
naší činnosti za uplynulý rok.
Kultura:
Tento rok jsme začínali pořádáním silvestrovské zábavy.
Dovolíme si říct, že vydařené, a proto tuto akci chceme zopakovat
i letos. Na jaře jsme uspořádali již tradiční sběr železa.
Následovalo stavění a kácení máje na hřišti, ukončení sezony
pro přípravku a žáky, přes léto několik tanečních zábav a oslavy
75 let založení naší TJ. Během oslav odehrála utkání mužstva
přípravky, žáků a starých pánů. Všem byli soupeřem mužstva
z Polešovic. Muži odehráli utkání proti hráčům ze Bzence.
Večer jsme zakončili taneční zábavou s kapelou Pantok Rock
a revivalem kapely Metallica. Konec roku již tradičně patřil
Zvonkování. A nemůžeme opomenout to nejdůležitější: zápasy
přípravky, žáků a mužů po celou sezonu, což bývá organizačně
hodně náročné.
Areál:
V průběhu roku jsme pracovali na údržbě a zvelebování
areálu. Jelikož jsou klimatické podmínky v letních měsících
rok od roku horší, jsme nuceni zajistit si dostatečné množství
vody na závlahu hřiště. K tomuto účelu jsme v loňském roce
instalovali v areálu dvě nádrže na vodu, letos se nám podařilo
nádrže osadit čerpadlem a ve spolupráci s obecním úřadem
zajistit dostatečné množství vody na závlahu.
V areálu Tělovýchovné jednoty již druhým rokem funguje
víceúčelové hřiště s umělou trávou, které slouží k tréninku
všech kategorií TJ. Hřiště je také k dispozici MŠ a ZŠ a široké
veřejnosti po domluvě se správcem hřiště.

Nejdůležitější funkcí naší TJ je fotbal.
I v loňské sezoně se nám podařilo přihlásit 3 mužstva.
Družstvo přípravky má na starosti Tomáš Mrkus s Mirkem
Korvasem. Po loňské sezoně odešli z mužstva kvůli věkové
hranici Mikuláš Mrkus a Kamil Píchal, oba přešli do týmu
žáků. Za přípravku nyní hrají Lukáš Doubrava, Pavel Přibyl,
Viktor Jakeš (Polešovice), Ondřej Korvas, Vojtěch Stupňánek,
Jakub Bartoň, Damian a Sebastian Zelinovi, Justýna
Kožušníková, František Rokyta, Viktorka Kryštofová, Martin
Bystriansky, Adriana Frýbortová, Ondra a Dominika Sklenkovi.
Určitě se nebráníme příchodu nových hráčů, kteří rozšíří náš
nejmladší tým. Přípravka trénuje ve středu a v pátek. Statistiky
a tabulky se z nařízení FAČR bohužel nevedou!
Družstvo žáků vede David Sklenka. Loňskou sezonu skončili
žáci s 40 body na 7. místě ze 12 mužstev (13výher, 1 remíza, 8
proher, skóre 108:46). U žáků se začínají projevovat zkušenosti
trenéra a také trénovanost a věk žáků. Za žáky pravidelně
nastupují Tomáš Achyles, Lukáš a Roman Chmelařovi, Nela
Korvasová, Mikuláš Mrkus, Kamil Píchal, Ondřej Stupňánek,
Dominik a Šimon Zámečníkovi. Vzhledem k tomu, že bychom
žáky jenom z ořechovských fotbalových nadějí neposkládali,
jsou v mužstvu i hráči z Vážan Magdalena Nevařilová, David
Pavlíček a Vít Uhlíř. V letošní sezóně jsou na tom žáci po
podzimní části ještě lépe. Aktuální tabulku přikládáme.
Nejlepším střelcem celé soutěže je po podzimní části Lukáš
Chmelař s neuvěřitelnými 67 vstřelenými brankami. Žáci
trénují každý čtvrtek. A jelikož někteří hráči, kteří již nemohli
kvůli svému věku hrát za žáky, skončili s fotbalem, uvítali
jsme možnost spojení našich odrostlých žáků s mužstvem
dorostu v Polešovicích.
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TJ SOKOL OŘECHOV
Družstvu mužů se loňská sezona vůbec
nepovedla a muselo opustit 1.A třídu
skupiny B krajské soutěže. Skončili jsme
na posledním místě pouze s 18 body (5
výher, 2 remízy, 19 proher). V rozehrané
jarní části sezony jsme byli nuceni provést
změny v mužstvu a vyměnit i trenéra
Pavla Barcucha. Novým trenérem
mužstva se stal Jaroslav Hastík, jehož
cílem bylo stabilizovat mužstvo a dát
mu nový impuls, na základě kterého by
se podařilo odvrátit sestup. To se bohužel
nepodařilo, a proto muži sestoupili do
1.B třídy skupiny C. Po polovině sezóny
jsme na 7. místě se ziskem 21 bodů.
Aktuální tabulku přikládáme.
Nejlepším střelcem podzimní části celé
soutěže je nestárnoucí Jiří Kowalík s 15
vstřelenými brankami.
Na závěr malé rekapitulace činnosti TJ
za uplynulý rok si dovoluje výbor TJ
poděkovat hráčům a hráčkám za
reprezentaci obce, 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. Všem
spoluobčanům pak přeje výbor TJ
úspěšný a fair play rok 2020.
TJ Sokol Ořechov

Tabulka – žáci
#

KLUB

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

1.

Březolupy

12

12

0

0

102:10

36

0

0

2.

Boršice

12

10

0

2

95:17

30

0

0

3.

Bílovice

12

10

0

2

71:22

30

0

0

4.

Ořechov

12

9

0

3

112:26

27

0

0

5.

Polešovice

12

9

0

3

82:36

27

0

0

6.

Jalubí

12

7

0

5

66:57

21

0

0

7.

FA Zlechov B

12

6

0

6

67:72

18

0

0

8.

Babice

12

3

2

7

26:31

11

0

0

9.

Jarošov

12

3

2

7

28:57

11

0

0

10.

Kostelany nM

12

2

2

8

33:61

8

0

0

11.

Traplice

12

2

1

9

8:41

7

0

0

12.

Tupesy

12

1

0

11

13:208

3

0

0

13.

Nedachlebice

12

0

1

11

15:80

1

0

0

Tabulka – muži
#

KLUB

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

1.

Těšnovice

13

11

0

2

38:23

32

2

1

2.

Staré Město

13

11

0

2

45:16

31

2

0

3.

Zdounky

13

10

0

3

23:11

30

2

2

4.

Tlumačov

13

10

0

3

36:21

28

3

1

5.

FC Slovácko C

13

8

0

5

41:24

25

0

1

6.

Slavkov

13

7

0

6

30:20

22

0

1

7.

Ořechov

13

6

0

7

38:25

21

0

3

8.

Uh. Ostroh

13

6

0

7

32:37

18

0

0

9.

Ludkovice

13

6

0

7

20:31

17

2

1

10.

Morkovice B

13

5

0

8

29:40

14

1

0

11.

Nedakonice

13

5

0

8

16:31

14

1

0

12.

Jankovice

13

4

0

9

22:29

12

2

2

13.

Havřice

13

1

0

12

12:30

6

0

3

14.

Březolupy

13

1

0

12

11:55

3

1

1
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ODDÍL STOLNÍHO TENISU
Stolní tenis 2019
Drazí přátelé,
jsem rád, že na stránkách Louskáčku mohu každoročně popisovat uplynulých dvanáct měsíců z pohledu oddílu stolního
tenisu. Bývají roky, kdy se taková hodnocení díky úspěšné sezóně píší snadno. Uplynulý rok bohužel mezi takové nepatřil.
Ale i přes nedostatek radostných informací od zelených stolů se pokusím o veselejší tón.
V minulých letech jsem byl zvyklý tak často hlásit úspěchy na poli stolního tenisu, že neorientovaný čitatel mohl nabýt
dojmu, že se před našimi oddíly musí třást celý kraj, ne-li přímo republika. Protože se ukázalo, že po bohatých letech musí
zákonitě přijít i roky chudé, budete si muset vyhledat oslavné ódy na skvěle připravené týmy s úžasnými výsledky na stránkách
jiných klubů. Skončená sezóna 2018/2019 pro naše týmy opravdu nedopadla podle našich představ, a proto Vám raději přiblížím
ořechovský stolní tenis jako takový a výsledkovou bídu schovám až na konec příspěvku.
Absolvovat jako divák zápas ve stolním tenisu není vůbec snadné. Nejenže jsou časy a místa zápasů utajeny před veřejností
lépe než plány rozmístění protivzdušné obrany, ale i když už se na zápas dostanete, tak nemáte vůbec vyhráno. Vzhledem k
nedůtklivosti hráčů stolního tenisu při hře mělo zřejmě jen málo obyvatel Ořechova tu čest vidět mistrovský zápas až do
konce. Musíte přijmout fakt, že ačkoliv jsou právě hrající soupeři často hodně hluční, tak se od diváků vyžaduje až nábožné
ticho. Za relativně malý přestupek ve formě hlasitějšího mumlání se Vám může dostat zamračeného pohledu, ale klidně i
příkrého okřiknutí. To záleží na tom, jestli daný hráč jenom „nespravedlivě“ prohrává, nebo má pocit, že se proti němu spikl
celý vesmír. Také se mezi takové hráče počítám, tak i u mne jenom šeptat. Berte to tak, že jdete mezi rybáře, kde se taky
nedoporučuje být hlučný. Popravdě, ne každý hráč má problémy s rušivými zvuky, ale rozhodně máte větší šanci na takového
hráče narazit na stolním tenisu než třeba na fotbale. Jste tedy teoreticky připraveni a můžete k nám na zápasy bez obav zavítat.
Občasná nedůtklivost při rušení je ale vyvážena spoustou kladných vlastností. Asi byste to do nás neřekli, ale jsme obvykle
velmi pohostinní k soupeřům. Nečekejte švédské stoly se zákusky, ale spíše tekuté dary z našich sadů. Obzvlášť se tato
pohostinnost projevuje po vyhraném zápase, nebo v případě očekávání, že správný pitný režim povede u soupeře k polevení
koncentrace. Také bych se chtěl pochlubit tím, že po těch letech hraní se u mnoha z nás vyvinul cit pro rozestavení nábytku
podle posledních trendů. Víte, před a po každém zápase stavět pingpongové stoly ještě nestojí za řeč. Díky vytíženosti sálů
v Ořechově i ve Vážanech se ale naše umění dostalo na úplně novou úroveň v disciplíně „Vystěhuj všechny stoly a židle ze sálu
a po zápase je zase vrať, aby nikdo nic nepoznal“. Sám se považuji za specialistu na rozestavení všeho potřebného v případě,
že je po ranním zápase odpoledne ještě Vítání občánků. Kolébku už umím dát i poslepu. Myslím si, že nejvyšší úrovně jsme
dosáhli ve chvíli, kdy jsme řešili nejenom stoly a židle, ale také ubrusy s talíři a příbory. Nechtěl bych, aby to kdokoliv chápal
jako stížnost. Naopak, vytíženost sálu ukazuje na to, že to v Ořechově žije, a já jsem rád, že se nám vždy podařilo domluvit
termín pro hraní. Děkuji, že případné nedostatky při rozestavování stolů a židlí postižení shovívavě přešli. Když takové drobné
termínové nesnáze srovnám s tím, že bychom třeba dělali nějaký venkovní sport v průtrži mračen, tak jsem za ně velmi rád.
A to ani nemluvím o tom, že někdy něco malého z oslavy zbude i pro nás!
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ODDÍL STOLNÍHO TENISU
Teď už ale k uplynulé sezóně. Je zbytečné hledat omluvy a výmluvy. Minulá sezóna zkrátka klubu vůbec nevyšla, a čím ve
vyšší soutěži se daný tým vyskytoval, tím to bylo horší. Kombinace zranění a absencí klíčových hráčů vedla k tomu, že tým „A“
v nejvyšší okresní soutěži skončil desátý a sestoupil. V jiném roce by se nic nedělo, ale tentokrát bylo sestupové i třetí místo
od konce. Takto se nám přes veškerou snahu dařilo jmenovitě: Zbyněk Laga 53 výher a 30 proher, Petr Hlavica 41/38, Radomír
Korvas 21/25, Tomáš Durčák 21/27, Roman Krys 9/13 a Teodor Schottl 7/31.
Mužstvo „B“ na tom bylo v RP II. třídy podobně a skončilo až na dvanáctém místě. Sestup byl tak naprosto jasný. Úspěšnost
jmenovitě: Radomír Korvas 40/27, Tomáš Durčák 31/31, Teodor Schottl 13/44, Zdeněk Kuchař 7/39 a Roman Šoc 5/24.
Naše družstvo „C“ jako jedno z mála zvládlo svou roli a skončilo šesté z dvanácti celků v RP III. třídy. Úspěšnost: Teodor
Schottl 41/18, Zdeněk Kuchař 32/17, Libor Neuberger 27/21, David Mrkva 33/27 a Roman Šoc 25/31.
Tým „D“ byl přes veškerou snahu dalším, který se neudržel ve své soutěži RP IV. třídy. Úspěšnost jednotlivců: David Váňa
31/21, Zdeněk Kuchař 36/34, Vlastimil Pokorák 23/28, Miroslav Gottwald 16/36, Roman Šoc 21/15, Roman Janoušek 8/21 a Petr
Kodrla 3/21.
Družstvo „E“ skončilo v RP V. třídy v minulé sezóně na pěkném pátém místě. Úspěšnost hráčů: Marek Janoušek 36/20,
Magdaléna Nevařilová 27/27, Miloslav Tesař 35/39, Petr Kodrla 27/38, Miroslav Gottwald 22/7 a Josef Bartošík 13/21.
Na naše žákovská družstva můžeme být naopak právem hrdí, protože se výkony řadí mezi nejlepší v okrese. Největší pochvalu
zaslouží Magda Nevařilová, která je v okrese nejlepší mezi žákyněmi. V prvních dvou kolech tříkolové soutěže naši žáci hráli
ve vyšší ze dvou soutěží s touto úspěšností: Magdaléna Nevařilová 21/10, Lukáš Chmelař 7/19, Michal Schestauber 5/26 a Vít
Uhlíř 2/4. Následně nižší soutěž vyhráli a v této sezóně nastupují opět v I. třídě našeho okresu.
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Výsledky tradičních Vánočních turnajů v roce 2018
Registrovaní hráči		

Neregistrovaní hráči

Žáci

1. Libor Oharek
2. Radomír Korvas
3. Zbyněk Laga
4. Tomáš Durčák

1. Jiří Stupňánek ml.
2. Vlastimil Hrobař
3. Zdeněk Krys		
4. Luboš Trlida

1. Magdaléna Nevařilová
2. Rostislav Hrančík
3. Lukáš Chmelař
4. Tomáš Pavlíček

Přidaný turnaj ve čtyřhře vyhrála dvojice Tomáš Durčák – Miroslav Gottwald, která ve finále porazila dvojici Zbyněk Laga –
Petr Kodrla.

Současná sezóna byla zahájena soubojem v Krajském Českém poháru. Přivítali jsme krajské hráče Fryštáku a náš tým ve
složení Roman Krys, Zbyněk Laga a Petr Oharek po statečném boji podlehl 3:7.
Poučeni z předchozí sezóny jsme letos do okresních soutěží přihlásili jenom čtyři týmy dospělých a věříme, že do konce
sezóny budeme bojovat o postupy. Zatím se týmům docela daří a pohybují se v nejvyšších patrech svých soutěží. K žákům se
přidali Tomáš Pavlíček, Rostislav Hrančík, Ondřej Hrančík a Šimon Bednařík. Díky tomu mohl zástupce klubu a vedoucí žáků
v jedné osobě Teodor Schottl přihlásit další družstvo a všichni se těšíme na jejich pokroky.
Na závěr bych Vás chtěl pozvat na tradiční Vánoční turnaje ve stolním tenisu, které se z kapacitních důvodů i letos uskuteční
v Kulturním domě ve Vážanech. Turnaj žáků se odehraje 20. 12. 2019 v 17:30, turnaj neregistrovaných hráčů 21. 12. ve 13:00 a
nakonec turnaj registrovaných hráčů jako již každoročně 25. 12. ve 13:00 hodin.
Mnohokrát děkuji za Váš čas. Přeji Vám všem hodně zdraví, štěstí, vánoční pohody, do nového roku 2020 hodně sil a hráčům
stolního tenisu plno úspěchů.
Radomír Korvas
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MOTOSPORT
Syn porazil svého otce!
Tak by se dal nazvat příběh u Špendlíků, kteří hájí barvy
Enduro Teamu Slovácko. Sázka na jaře zněla jasně: Kdo
bude lepší? A překvapivě vyhrál ten mladší! Adam Špendlík
vybojoval v Mistrovství České republiky v Cross country
celkově třetí místo ve třídě MČR 1 junior 50 ccm.
Jeho otec Beďa Špendlík vybojoval celkově čtvrté místo
v jednotlivcích a první místo ve družstvech. Závodilo se
po celé České republice, a to v Liberci, Šiklově mlýně,
Ostravě, Rudníku, Šternberku a v Městečku Trnávka.
Za zmínku jistě stojí, že se na svůj první start v životě
postavil v Liberci také nejmladší z motorkářského klanu
Špendlíku – teprve čtyřletý Jakub, který vybojoval třetí
místo ve třídě junior 50 ccm. Blahopřejeme!
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DIVADELNÍ SPOLEK OŘECHOVŠTÍ OCHOTNÍCI
Vážení spoluobčané,
opět se sešel rok s rokem a je tu malé bilancování o tom, co
jsme společně sehráli a na co se můžeme těšit v roce 2020.
Pátým rokem již tradičně hrajeme divadlo na pouti k Donu
Boscovi. Tento rok to byla malá ukázka ze života našich rodičů
a stařečků, kterou Květka Špendlíková napsala podle předlohy
pana Jaroslava Němce, který sepsal dějiny o životě v Ořechově.
Hra se jmenovala „Zahrajte ně husličky“. Protože měla hra
hodně osob na obsazení, museli jsme náš ochotnický spolek
posílit o nové herce. Přibrali jsme pět ochotníků a jsme s nimi
velice spokojeni. Tuto hru jsme také hráli pro veřejnost v
Ořechově 10. března 2019. Dále jsme byli pozváni do Ostrožské
Nové Vsi a do Komárova, kde jsme sklidili velký úspěch.
Když zrovna nenacvičujeme, tak se také rádi jedeme podívat
na jiné ochotníky, abychom se inspirovali a také trochu poučili,
co děláme špatně a v čem jsme lepší :-). Kromě Slováckého
divadla, které navštěvujeme pravidelně, jsme se byli podívat
na ochotníky z Kunovic a v Drslavicích na ochotníky z Bánova.

Také jsme nemohli zapomenout na životní jubileum naší
režisérky a u příležitosti oslav jejích narozenin jsme si připravili
malou scénku o tom, jak probíhají naše divadelní zkoušky. V
tomto roce jsme opět hráli na Setkání seniorů v Ořechově,
tentokrát to byla divadelní hra „Ze života Anežky České“ u
příležitosti jejího třicátého výročí svatořečení. Hru budeme
ještě hrát v Uherském Hradišti na setkání členů KDU-ČSL,
kam jsme byli pozváni starostkou obce Hostějov.
Již od letních prázdnin nacvičujeme novou hru, kterou
uvidíte, přijdete-li na oslavu Dona Bosca 25. ledna 2020 do
KD v Ořechově. Název hry zatím neprozradíme.
Chtěli bychom Vám všem popřát do roku 2020 hodně zdraví,
štěstí, lásky, pohody, dobré nálady
a na našich představeních třeba někdy na shledanou.
						
Ořechovští ochotníci
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PŘÁTELÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY OŘECHOV
Vážení čtenáři Louskáčku,
dovolte mi, abych Vám představila spolek Přátelé základní školy Ořechov, z.s.
Vznikl v polovině roku 2018 a nahradil tak již dříve založený spolek Sdružení rodičů při ZŠ Ořechov. Hlavním cílem tohoto
spolku je podpora školních a mimoškolních aktivit a zájmových útvarů pro žáky navštěvující ZŠ Ořechov. Jelikož je ZŠ a MŠ
jedna organizace, náš spolek finančně přispívá nejen dětem ze ZŠ, ale i z MŠ.
Ve školním roce 2018/2019 spolek přispěl na tyto akce:
–
kroužek anglického jazyka, který vedla paní učitelka Mgr. Blanka Martináková
–
balíčky na dětský karneval v ZŠ i v MŠ
–
tradiční dětský karneval v Ořechově
–
drobné dárky na Noc s Andersenem, kde byly letos i školkové děti
–
dárečky ke Dni učitelů do ZŠ i MŠ
–
perníčky na sv. Mikuláše a na Zahradní slavnost k ukončení školního roku
V plné výši uhradil náš spolek také autobusovou dopravu na školní výlet pro děti ze ZŠ a MŠ, který se uskutečnil do Zlínských
filmových ateliérů a do zábavního centra Galaxie ve Zlíně. Finančně jsme zabezpečili občerstvení na Zahradní slavnost při
pasování prvňáčků a školáků 2. stupně. Letos byli pasování pouze školáci 2. stupně.
Tradičně spolek přispívá každému předškolákovi v MŠ na dáreček ke konci školního roku a taktéž přispívá dárkem žákovi
5. třídy ZŠ Ořechov.
Hlavní akcí roku našeho spolku je pořádání tradičního dětského karnevalu, který letos proběhl 17. února 2019. Účast dětí
byla velká a myslím, že se karneval vydařil. Pevně věřím, že i děti byly spokojené.
Již dlouhodobě si pro děti připravuje zábavné soutěže náš „Šáša“ Hanka Píšťková za asistence Petry Píšťkové, Veroniky
Kubíčkové a Markéty Culkové. Tímto jim moc děkuji za ochotu připravit si soutěže a bavit děti. Také bez hudby by nebyl
karneval tím pravým karnevalem, a proto chci poděkovat za každoroční spolupráci DJ Michalovi – Michalovi Řiháčkovi.
Nesmím také zapomenout na ty, kteří se starají o občerstvení na karnevalu a zajištění tomboly. Velké díky za spolupráci patří
Mrkusům, Kuchařům, Rokytům, Petře Kožušníkové a také mé rodině.
Příští rok se dětský karneval bude konat v neděli 16. února 2020.
Chtěla bych poděkovat všem členům spolku za jakoukoliv pomoc a spolupráci ve školním roce 2018/2019, za organizaci
různých akcí během školního roku, za příspěvky rodičů do spolku, za dobrovolné finanční dary a zejména za finanční dar od
Obecního úřadu. Moc si toho vážím, protože bez této pomoci, bychom chod spolku finančně nezvládli. Dále bych ještě chtěla
poděkovat za spolupráci s paní ředitelkou ZŠ Mgr. Pavlou Chocholatou.
Na závěr bych Vám všem chtěla popřát klidné vánoční svátky v kruhu rodinném a do nového roku přeji hlavně hodně zdraví,
protože to je nejdůležitější pro spokojený život.
Za spolek Přátelé základní školy Ořechov, z.s.
Michaela Korvasová, DiS., předseda spolku
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MÍSTNÍ KNIHOVNA OŘECHOV
Milí čtenáři Louskáčku,
ke konci srpna letošního roku jsem převzala knihovnu po
paní Mgr. Blance Martinákové a můžu říct, že jsem velmi ráda
přijala tuto nabídku od paní starostky, protože jsem zjistila,
že je to hezká a zajímavá práce, která mě baví a naplňuje.
Budu se snažit, aby naše knihovna byla nejen útulným místem
pro Vás, velké i malé čtenáře, ale zároveň i místem odpočinku,
relaxace a možností vytvořit si něco hezkého pro sebe ve
výtvarných dílničkách.
A když už jsem zmínila tvoření v knihovně, tak první letošní
výtvarné dílničky již proběhly ve čtvrtek 31. října 2019 a nesly
se v duchu podzimního tvoření, kdy jsme s dětmi tvořili
strašáčky z dřevěných polínek. Účastníci měli také možnost
vytvořit si papírové zápichy na špejli do květináče nebo malý
skleničkový svícen ve stylu Halloweenu. Děti si tvoření užily
a byly moc šikovné.
Kromě půjčování knih najdete v naší knihovně i dětský
koutek, kde si děti mohou přijít pohrát. Jsou zde k dispozici
stavebnice, puzzle, LEGO pro holky i kluky a kreslící tabule. A
věřte, že když přijdou děti, je v naší knihovně pořádně živo...
Některé z nich navštěvují knihovnu pravidelně, a po jejím
skončení se rovnou přesunou o patro níž, do folklórního
kroužku, který vede Eva Píšťková. Proto má knihovna od září
prodlouženou otevírací dobu, a to od 15:30 do 18:00 hodin.
Myslím si, že je naše knihovna využívaná dostatečně, protože
každé úterý po skončení otevíracích hodin sem ještě chodí
ženy cvičit jógu. A bude využívaná i nadále, protože jsme
založili „Čtenářský klub o páté“ pro dospělé. První setkání
našeho klubu proběhlo ve čtvrtek 14. listopadu 2019 v počtu
pěti holek. Uvařily jsme si kávu nebo čaj, ochutnávaly dobroty
a samozřejmě jsme si povídaly o knihách. Bylo to moc příjemné
setkání a určitě se budeme scházet i nadále. Další setkání
bude v lednu 2020 a budu moc ráda, když se k nám do klubu
přidá někdo další.
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz nebo nápad na akce v
knihovně, můžete mne kontaktovat nejen na emailové adrese
orechov.knihovna@seznam.cz nebo na webové adrese www.
orechov.knihovna.cz, ale i na nově vytvořených facebookových
stránkách Místní knihovna Ořechov.
Na závěr bych Vám všem chtěla popřát klidné vánoční svátky
v kruhu svých blízkých a do nového roku přeji hlavně hodně
zdraví.
Michaela Korvasová, DiS.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narození v roce 2018

Narození v roce 2019

11. 12. Kosková Štěpánka

1. 2. Oharek Michal

11. 12. Rezek Tobiáš

14. 3. Šmíd Daniel

21. 12. Gottwaldová Štěpánka

23. 3. Váňa Štěpán
24. 6. Nemravová Adéla
28. 6. Popper Richard
18. 7. Kuchař Vojtěch

Zemřelí v roce 2019
13. 2. Bartoň Stanislav
18. 3. Rokyta Josef
17. 5. Pokorák Ladislav
16. 6. Krysová Jindřiška
15. 10. Mihal Petr
18. 10. Andrýsková Anna
19. 10. Vejmola Vít
12. 11. Rokyta Ladislav
30. 11. František Pavlíček
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AKCE 2020
Obec Ořechov – Přehled akcí pro rok 2020
leden

18.1.
25.1.

Termální lázně, Maďarsko
Pouť k Donu Boscovi

Motorkáři z Ořechova
Společenství věřících

únor

16.2.
22.2.
29.2.

Dětský karneval
Fašankový průvod
Maškarní ples

Sdružení rodičů
Folklorní spolek Ořechov
Motorkáři z Ořechova

4.4.
5.4.

Zahájení sezóny v muzeu
zemědělství Stodůlka
Velikonoční jarmark

7.4.
18.4.
19.4.

Zápis do 1. třídy ZŠ
Den Země
Divadelní představení

Rodinné muzeum
zemědělství Stodůlka
Obecní úřad Ořechov,
majitelé zámku Ořechov
ZŠ a MŠ Ořechov
Myslivci a Motorkáři z Ořechova
Ořechovští ochotníci

květen

1.5.
10.5.
12.5.
29.5.
31.5.

Stavění máje
Den matek
Zápis dětí do MŠ
Kácení máje
Pouť k Panně Marii Pomocnici
křesťanů

Motorkáři z Ořechova
ZŠ a MŠ Ořechov
ZŠ a MŠ Ořechov
Motorkáři z Ořechova
Společenství věřících

červen

20.6.
25.6.

Kurz přežití pro děti
Rozloučení s předškoláky

Motorkáři z Ořechova
ZŠ a MŠ Ořechov

červenec

11.7.
12.-15.7.

Olevanec cup, závody fechtlů
Mini vodák

Motorkáři z Ořechova
Motorkáři z Ořechova

srpen

29.8.

Roztoč to s Chasou

Folklorní spolek Ořechov

září

6.9.
12.-13.9.

Společenství věřících
Uherské Hradiště

26.-27.9.

Pouť k Andělům strážným
Slovácké slavnosti vína a
otevřených památek
Slovácké hody s právem

říjen

10.10.
23.10.
31.10.

Drakyjáda
Degustace ořechovky
Košt ořechovky

Motorkáři z Ořechova
Motorkáři z Ořechova
Motorkáři z Ořechova

listopad

1.11.
7.11.
7.11.
13.-15.11.
14.11.
21.11.
29.11.

Lampionový průvod
Ukončení sezóny v muzeu
zemědělství Stodůlka
Hon na drobnou zvěř
Husí hody
Setkání důchodců
Dozvuky hodů
Adventní zvonkování

Motorkáři z Ořechova
Rodinné muzeum
zemědělství Stodůlka
Myslivecký spolek Ořechov
Restaurace U Terky
Obecní úřad Ořechov
TJ Sokol Ořechov
ZŠ a MŠ, místní spolky

12.12.

Zimní fechtl cup

Motorkáři z Ořechova

březen
duben

prosinec
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TJ Sokol Ořechov

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Výtah z usnesení č. 1/19 z 3. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov konaného dne 11. 2. 2019
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 3. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. a 3. návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
4. prodej pozemku parc. č. 5482 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště o výměře 43500 m2 a uzavření kupní smlouvy s Arcibiskupstvím
olomouckým, se sídlem Olomouc, Wurmova 562/9, za celkovou cenu 1.570.806,- Kč.
5. prodej pozemku parc. č. 5269/2 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště o výměře 713 m2 za cenu 500,- Kč/m2 a uzavření kupní
smlouvy
6. prodej pozemku parc. č. 5269/3 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště o výměře 731 m2 za cenu 500,- Kč/m2 a uzavření kupní
smlouvy
7. prodej pozemku parc. č. 5264/2 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště o výměře 960 m2 za cenu 500,- Kč/m2 a uzavření kupní
smlouvy
8. nákup pozemků parc. č. 99/1 o výměře 74 m2, parc. č. 99/3 o výměře 190 m2, parc. č. 99/4 o výměře 850 m2, parc. č. 99/16
o výměře 762 m2, parc. č. 99/20 o výměře 10 m2, parc. č. 2633/1 o výměře 472 m2, parc. č. 2633/25 o výměře 318 m2, parc. č.
2633/27 o výměře 2205 m2, parc. č. 2633/41 o výměře 715 m2, parc. č. 3540/39 o výměře 36 m2, parc. č. 3540/47 o výměře 144
m2, parc. č. 3540/52 o výměře 12 m2, parc. č. 3540/53 o výměře 4 m2, parc. č. 3540/60 o výměře 45 m2 a parc. č. 3555/2 o výměře
77 m2, všechny pozemky v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště, od Arcibiskupství olomouckého, se sídlem Olomouc, Wurmova 562/9
za celkovou cenu 1.570.806,- Kč
9. nákup pozemku parc. č. 5285 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště o výměře 2005 m2 za cenu 250,- Kč/m2 a uzavření kupní
smlouvy
10. bezplatné nabytí pozemků parc. č. 5128 o výměře 333 m2 a parc. č. 5311 o výměře 45 m2 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště a
uzavření darovací smlouvy
11. bezplatné nabytí pozemků
11.1. parc. č. 5274/2 o výměře 74 m2, parc. č. 5267/2 o výměře 70 m2, parc. č. 5263/2 o výměře 69 m2 v k. ú. Ořechov u Uh.
Hradiště
11.2. parc. č. 5276/2 o výměře 85 m2 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště
11.3. parc. č. 5266/2 o výměře 239 m2 v k. ú. Ořechov u Uh.
11.4. parc. č. 5268/2 o výměře 73 m2 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště
11.5. parc. č. 5262/2 o výměře 79 m2 a parc. č. 5270/2 o výměře 172 m2 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště
11.6. parc. č.5257/2 o výměře 60 m2 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště
11.7. parc. č. 5258/2 o výměře 77 m2 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště
11.8. parc. č. 5251/2 o výměře 76 m2 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště a uzavření hromadné darovací smlouvy na předmětné
pozemky
12. výsledek výběrového řízení na zhotovitele akce „Oprava MK v lokalitě RD č. p. 1 – Ořechov“
13. uzavření smlouvy o dílo se spol. Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. Uh. Hradiště, na zhotovení akce „Oprava MK v
lokalitě RD č. p. 1 – Ořechov“
14. Místní program obnovy venkova 2019–2023
15. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu „STL plynovodní přípojka pro rodinný dům č. p. 203 v obci Ořechov,
č. stavby 9900095728“ se spol. GasNet s. r. o., se sídlem Klišská 940/96, Kliše, Ústí nad Labem
16. odpisový plán na r. 2019
17. úpravy rozpočtu č. 1/2019
bere na vědomí
úpravy rozpočtu č. 11/2018, které provedla starostka obce
revokuje
své usnesení ze dne 12. 11. 2018, bod č. 13 na převod nemovitosti pozemku p.č. 5275/4 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště o výměře
757 m2
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INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Výtah z usnesení č. 2/19 z 4. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov konaného dne 15. 4. 2019
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 4. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. a 3. návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
4. závěrečný účet obce Ořechov s výrokem: s výhradami. K nápravě zjištěných chyb a nedostatků byla přijata nápravná
opatření
5. účetní závěrku obce Ořechov k rozvahovému dni 31. 12. 2018 a hospodářský výsledek ve výši 2.548.428,22 Kč
6. účetní závěrku příspěvkové organizace obce Základní školy a mateřské školy Ořechov, okres Uherské Hradiště, příspěvková
organizace, k rozvahovému dni 31. 12. 2018 a hospodářský výsledek ve výši 26.102,46 Kč
7. úpravy rozpočtu č. 3/2019
8. prodej pozemku p. č. 5275/4 o výměře 757 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 Uherské Hradiště, a uzavření kupní smlouvy
9. prodej pozemku p. č. 5277/2 o výměře 796 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 Uherské Hradiště, a uzavření kupní smlouvy
10. prodej pozemku p. č. 5269/3 o výměře 731 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 Uherské Hradiště, a uzavření kupní smlouvy
11. prodej pozemku p. č. 5269/2 o výměře 713 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 Uherské Hradiště, a uzavření kupní smlouvy
12. prodej pozemku p. č. 5250/2 o výměře 1137 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 Uherské Hradiště, a uzavření kupní smlouvy
13. prodej pozemku p. č. 5254/2 o výměře 717 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 Uherské Hradiště, a uzavření kupní smlouvy
14. prodej pozemku p. č. 3935 o výměře 65 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 Uherské Hradiště, a uzavření kupní smlouvy
15. pronájem části pozemku p. č. 5410 o výměře cca 10000 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 Uherské Hradiště, a uzavření pachtovní smlouvy č.
2019/01
16. pronájem části pozemku p. č. 2633/26 o výměře cca 500 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 Uherské Hradiště, a uzavření pachtovní smlouvy č.
2019/02
17. pronájem části pozemků p. č. 2633/41 a p. č. 2633/26 o výměře cca 500 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 Uherské Hradiště, a uzavření
pachtovní smlouvy č. 2019/03
18. pronájem části pozemků p. č. 2633/41 a p. č. 2633/26 o výměře cca 500 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 Uherské Hradiště, a uzavření
pachtovní smlouvy č. 2019/04
19. výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby „MŠ – Rozšíření kapacit, rekonstrukce a přístavba (I. etapa)“
20. výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby „Půdní vestavba č. p. 105 – Komunitní centrum v Ořechově“
21. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby „Půdní vestavba č. p. 105 - Komunitní centrum v Ořechově“ se spol. ZESS
a.s. se sídlem Boršice ev. č. 89
22. uzavření hromadné licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se spol. OSA – Ochranný svaz autorský pro
práva k dílům hudebním, z. s. Praha 6 – Bubeneč
23. bezplatné nabytí pozemků p. č. 5253/2 o výměře 182 m2, v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště
24. dodatek č. 2 k obecně závazné vyhlášce obce Ořechov č. 2/2017 o nočním klidu
25. účast obce Ořechov v dražbě na parc. č. 2631/31 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště a nabytí téhož pozemku do vlastnictví obce
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bere na vědomí
úpravy rozpočtu č. 2/2019, které provedla starostka obce
revokuje
1. své usnesení ze dne 11. 2. 2019, bod č.6 na převod nemovitosti pozemku p.č. 5269/3 o výměře 731 m2 za cenu 500,- Kč/m2.
2. své usnesení ze dne 11. 2. 2019, bod č.5 na převod nemovitosti pozemku p.č. 5269/2 o výměře 713 m2 za cenu 500,- Kč/m2.
nesouhlasí
se vstupem obce do spolku Bratrství Čechů a Slováků Javořina, z. s.
neschvaluje
1. poskytnutí finanční podpory spolku Bratrství Čechů a Slováků Javořina, z. s.
2. poskytnutí finanční podpory pro Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s., Zlín.

Výtah z usnesení č. 3/19 z 5. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov konaného dne 24. 6. 2019
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 5. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. a 3. návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
4. úpravy rozpočtu č. 5/2019
5. záměr obce na nabytí pozemku parc. č. 5275/5 o výměře 928 m2 nacházejícího se v k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště a
uzavření kupní smlouvy za cenu 500,- Kč/m2
6. záměr obce na bezúplatné nabytí částí singulárních pozemků nacházejících se v katastrálním území Ořechov u Uherského
Hradiště a uzavření darovací smlouvy:
podíl 1/102 pozemku p. č. 3518/3 zapsaného na LV č. 1364
podíl 1/306 pozemků p. č. 293/1, p. č. 293/2 a p. č. 293/3 zapsaných na LV č. 1351
podíl 315/18547 pozemků p. č. 5176, p. č. 5178 a p. č. 5502, zapsaných na LV č. 1398
podíl 315/20437 pozemku p. č. 4914 zapsaného na LV č. 1385
podíl 315/19807 pozemků p. č. 4807, p. č. 4960, p. č. 5106, p. č. 5120 a p. č. 5461 zapsaných na LV č. 1403
podíl 2/612 pozemků p. č. 293/1, p. č. 293/2 a p. č. 293/3 zapsaných na LV č. 1351
podíl 2/612 pozemků p. č. 2675/12, p. č. 3200/1 a p. č. 3518/3 zapsaných na LV č. 1364
podíl 2/612 pozemku p. č. 2577 zapsaného na LV č. 1182
podíl 210/18547 pozemků p. č. 5176, p. č. 5178 a p. č. 5502 zapsaných na LV č. 1398
podíl 210/19807 pozemků p. č. 4807, p. č. 4960, p. č. 5106, p. č. 5120 a p. č. 5461 zapsaných na LV č. 1403
podíl 210/20437 pozemku p. č. 4914 zapsaného na LV č. 1385
podíl 12/815 pozemku p. č. 5197 zapsaného na LV č. 1394
podíl 6/815 pozemku p. č. 5197 zapsaného na LV č. 1394
podíl 2/815 pozemku p. č. 5197 zapsaného na LV č. 1394
podíl 2/815 pozemku p. č. 5197 zapsaného na LV č. 1394
podíl 3/815 pozemku p. č. 5197 zapsaného na LV č. 1394
podíl 1/357 pozemků p. č. 293/1, p. č. 293/2 a p. č. 293/3 zapsaných na LV č. 1351
podíl 1/357 pozemků p. č. 2675/12, p. č. 3200/1 a p. č. 3518/3 zapsaných na LV č. 1364
podíl 1/357 pozemku p. č. 2577 zapsaného na LV č. 1182
podíl 180/18547 pozemků p. č. 5176, p. č. 5178 a p. č. 5502 zapsaných na LV č. 1398
podíl 180/19807 pozemků p. č. 4807, p. č. 4960, p. č. 5106, p. č. 5120 a p. č. 5461 zapsaných na LV č. 1403
podíl 180/20437 pozemku p. č. 4914 zapsaného na LV č. 1385
podíl 6/815 pozemku p. č. 5197 zapsaného na LV č. 1394
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7. výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku „Realizace biokoridoru 13 – druhá etapa, v k. ú. Ořechov“
8. uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Realizace biokoridoru 13 – druhá etapa, v k. ú. Ořechov“ se spol. F+P TIMBER s. r. o,
se sídlem Lipov 274
9. výsledek výběrového řízení na zakázku „Realizace biokoridoru 11 – první etapa, v k. ú, Ořechov“
10. uzavření smlouvy o dílo na zakázku: Realizace biokoridoru 11 – první etapa, v k. ú. Ořechov se spol. Lesy Horňácko s. r.
o., se sídlem Kuželov 14
11. pronájem části pozemků parc. č. 5410, 5274/2, 5275/1, 5276/2, 5277/1, 5272, 5266/2, 5267/2, 5268/2, 5269/1, 5270/2, 5281,
5284, 5285, 5255, 5264/1, 5263/2, 5262/2, 5257/2, 5258/2, 5250/2, 5251/2, 5253/2, 5254/2 nacházejících se v k. ú. Ořechov u Uh.
Hradiště a uzavření pachtovní smlouvy za cenu 1000,- Kč/rok
12. záměr obce na nabytí pozemku parc. č. 70/85 o výměře 97 m2 nacházejícího se v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště a uzavření
kupní smlouvy za cenu 200,- Kč/m2
13. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. OT-014330050530/002 se spol. E.ON Distribuce a.s. České Budějovice,
na stavbu „Ořechov, Šenkár, kabel NN“
14. výjimku z počtu žáků pro školní rok 2019/2020
bere na vědomí
úpravy rozpočtu č. 4/2019, které provedla starostka obce
neschvaluje
1. poskytnutí sponzorského daru Sociálním službám Uherské Hradiště, Domov pro seniory Nezdenice.
2. poskytnutí finanční podpory pro Diakonii – středisko Cesta, Uh. Hradiště
3. poskytnutí finanční podpory pro Linku bezpečí, Praha
4. poskytnutí finančního příspěvku pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, z. s. Klub Radost, Prostějov
5. poskytnutí finančních prostředků pro Charitu Uh. Hradiště
obsazuje
na pozici kronikáře obce p. Michaelu Korvasovou, DiS

Výtah z usnesení č. 4/19 z 6. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov konaného dne 16. 9. 2019
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 6. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. a 3. návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
4. záměr obce na převod pozemku parc. č. 5261/2 o výměře 848 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 Uherské Hradiště, a uzavření kupní smlouvy,
za cenu 500,- Kč/m2
5. záměr obce na převod pozemku parc. č. 5259/2 o výměře 746 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 Uherské Hradiště, a uzavření kupní smlouvy
za cenu 500,- Kč/m2
6. záměr obce na převod pozemku parc. č. 5275/5 o výměře 928 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 Uherské Hradiště, a uzavření kupní smlouvy
za cenu 500,- Kč/m2
7. záměr obce na převod pozemků parc. č. 99/16 o výměře 762 m2, parc. č. 99/22 o výměře 31 m2 a parc. č. 3555/2 o výměře
77 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 Uherské Hradiště, a uzavření kupní smlouvy za cenu 500,- Kč/m2
8. záměr obce na nabytí pozemku parc. č. 99/23 o výměře 35 m2 nacházejícího se v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště, který je
zapsán na LV č. 1150 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, a uzavření kupní smlouvy
za cenu 170,- Kč/m2
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9. záměr obce na bezúplatné nabytí nemovitých věcí, a to pozemků pozemková parc. č. 3550 a pozemková parc. č. 3569
nacházejících se v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště, který je zapsán na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální
pracoviště Uherské 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 s č. UZSVM/BUH/3939/2019-BUHM (příloha č.
8)
10. bezúplatné nabytí pozemků:
podílu 2/102 pozemků parc. č. 2577, parc. č. 293/1, parc. č. 293/2, parc. č. 293/3, parc. č. 2675/12, parc. č. 3200/1 a parc. č. 3518/3
podílu 1/153 pozemků parc. č. 2577, parc. č. 293/1, parc. č. 293/2, parc. č. 293/3, parc. č. 2675/12, parc. č. 3200/1 a parc. č. 3518/3 a
uzavření darovací smlouvy
11. uzavření smlouvy č. 1040015839/014 se spol. E.ON Distribuce a. s. České Budějovice, na stavbu „Ořechov, ul. směr Těmice,
obnova NN“
12. podání žádosti o dotaci na SFDI na akci “Chodník u OÚ“ včetně autobusového obratiště
13. podání žádosti o dotaci na SZIF na akci „Revitalizace rybníka“
14. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby „Rozšíření kapacity Mateřské školy“ s firmou STAMOS Uherské Hradiště,
spol. s r. o. Uherské Hradiště, Otakarova 108
15. Plán společných zařízení po pozemkových úpravách
16. pořízení nového územního plánu a zadání územního plánu
pověřuje
starostku obce k podání žádosti na provedení společných zařízení – vodohospodářského opatření ke zlepšení vodních
poměrů, spočívající v provedení přehrážek ve stržích 1, 2, 3, 4
bere na vědomí
úpravy rozpočtu č. 6/2019, které provedla starostka obce

Výtah z usnesení č. 5/19 z 6. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov konaného dne 25. 11. 2019
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 7. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. a 3. návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
4. úpravy rozpočtu č. 9/2019
5. schodkový rozpočet obce Ořechov na r. 2020 podle závazných ukazatelů (odvětvové paragrafy). Schodek bude uhrazen
finančními prostředky z minulých let
6. rozpočet sociálního fondu na r. 2020
7. střednědobý výhled rozpočtu obce Ořechov pro r. 2022 a r. 2023
8. vyrovnaný rozpočet Základní školy a mateřské školy Ořechov, okres Uherské Hradiště na r. 2020
9. střednědobý výhled hospodaření Základní školy a mateřské školy Ořechov, okres Uherské Hradiště pro r. 2021 a r. 2022
10. uzavření veřejnoprávních smluv
- s Folklórním spolkem Ořechov, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši 40.000,- Kč
- s TJ Sokol Ořechov, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši 180.000,- Kč
- s Motorkáři z Ořechova, zapsaný spolek Žebrák, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši 30.000,- Kč
11. uzavření darovací smluv
- s Římskokatolickou farností Polešovice na poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč
- s Mysliveckým spolkem Ořechov, z. s. na poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,- Kč
- se Sborem dobrovolných hasičů Ořechov z. s. na poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč
- s Přáteli Základní školy Ořechov z. s. na poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč
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12. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
13. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
14. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Ořechov
15. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
16. poplatek za nájem hrobového místa v r. 2020 ve výši 100,- Kč/rok
17. poplatek za stočné v r. 2020 ve výši 500,- Kč/osoba/rok
18. provedení řádné inventarizace podle plánu inventur na r. 2019
19. uzavření Pachtovní smlouvy č. 1352/2019 s obchodní firmou ZEAS Polešovice a. s. na pacht zemědělských pozemků, které
jsou uvedeny v příloze usnesení č. 20
20. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030054694/001 s E.ON Distribuce a. s. na stavbu
„Ořechov, Hůrky, Obec, VN+TS+NN“
21. výsledek výběrového řízení na zakázku „Provádění stavebního dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce na
stavbě MŠ Ořechov – rozšíření kapacit, rekonstrukce a přístavba“
22. uzavření příkazní smlouvy se spol. GERWI s. r. o. Zlechov o výkonu činnosti na zakázku Provádění stavebního dozoru
investora a koordinátora bezpečnosti práce na stavbě MŠ Ořechov – rozšíření kapacit, rekonstrukce a přístavba“
23. záměr obce na bezúplatné nabytí podílů pozemků
podílu 1/153 pozemků p.č. 293/1, p. č. 293/2, p. č. 293/3, zapsaných na LV č. 1351
podílu 1/153 pozemků p.č. 2675/12, p.č. 3200/1, p.č. 3518/3, zapsaných na LV č. 1364 v katastrálním území Ořechov u Uherského
Hradiště a uzavření darovací smlouvy na tyto podíly pozemků
pověřuje:
1. starostku a místostarostu obce provádět rozpočtová opatření v souvislosti s dotacemi přijatými v r. 2020 maximálně do
výše přijaté dotace
2. starostku a místostarostu obce provádět rozpočtová opatření za r. 2019, která vyplynou z daňových příjmů
3. starostku a místostarostu obce provádět v r. 2020 rozpočtová opatření při zachování přebytku nebo schodku hospodaření
maximálně ve výši 50.000,- u závazného ukazatele.
bere na vědomí:
úpravy rozpočtu č. 7/2019 a 8/2019, které provedla starostka obce
revokuje:
usnesení č. 2/06 ze 16. řádného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 2. 2006 bod 5.1.
písmeno a/ převod pozemku p. č. 3531/35 o výměře 61 m2 za cenu 20,- Kč/m2
písmeno b/ převod pozemku p. č. 3531/34 o výměře 124 m2 za cenu 20,- Kč/m2
se zajištěním vkladu věcného břemene
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Informace o úhradě poplatků v roce 2020
Poplatky na rok 2020 se budou vybírat od pondělí 20. ledna do pátku 24. ledna 2020.
Poplatky v roce 2020
- stočné za osobu/rok
			
- poplatek za psa/rok
			
- poplatek za svoz odpadu (popelnice) za osobu/rok
- poplatek za nájem hrobového místa na dobu 10 let

500 Kč
100 Kč
500 Kč
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.
variabilní symbol pro poplatek za komunální odpad je 1340+číslo domu
variabilní symbol pro poplatek za stočné je 2321+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 k navýšení ceny stočného
Důvodem ke zvýšení stočného o 100 Kč za osobu a rok v roce 2020 je zajištění financování na odkanalizování obce
včetně výstavby čistírny odpadních vod. Příjmy ze stočného v roce 2019 byly přibližně 250 000 Kč, výdaje na projektovou
dokumentaci pro stavební povolení, rozbory odpadních vod, kamerové průzkumy kanalizace aj. činily 654 000 Kč. V
roce 2020 počítáme přinejmenším se stejnou částkou ve výdajích, proto je nutné stočné zvýšit. V roce 2020 počítáme s
příjmy ze stočného ve výši 325 000 Kč, což nepokrývá ani z poloviny výdaje na kanalizaci.

Vizualizace čistírny odpadních vod
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Upozornění na volné pobíhání psů
Vzhledem k tomu, že se v naší obci opět a opakovaně vyskytují nezabezpečení volně pobíhající psi, kteří se bez dozoru
pohybují po veřejných prostranstvích, ohrožují a obtěžují ostatní občany naší obce, znečišťují a poškozují veřejné
prostranství i soukromé majetky, upozorňujeme jejich majitele, aby si tyto psy zabezpečili a neporušovali zákon.
Kdo nezajistí zvíře proti úniku, porušuje zákon dle § 13 odstavce 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
a dopouští se dle § 27 odstavce 2 písmena f) téhož zákona – přestupku. Za tento přestupek lze dle téhož zákona § 27
odstavce 12 písmeno c) uložit pokutu do výše 50 000Kč.
Zároveň kdo nechá psa volně pobíhat v zastavěném území obce Ořechov a kdo zanechá psí exkrementy na veřejném
prostranství obce, porušuje obecně závaznou vyhlášku 3/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a jiných
zvířat na veřejném prostranství v obci Ořechov, a dopouští se dle § 4 odstavce 2 zákona č 251/2016 Sb., o některých
přestupcích – přestupku. Za tento přestupek lze dle téhož zákona § 4 odstavce 3 uložit pokutu do výše 100 000 Kč.
Neradi bychom použili těchto nápravných prostředků a doufáme, že majitelé těchto psů zajistí nápravu a umožní
ostatním občanům naší obce svobodný a bezpečný pohyb na všech veřejných prostranstvích naší obce Ořechov.

Vyzýváme všechny majitele psů, aby provedli veškerá účinná opatření, kterými své psy
zajistí proti útěku a volnému pobíhání.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
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POZEMNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ - Přechod na DVB-T2

POZEMNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ, které je jako jediné
zdarma, přechází na nový standard DVB-T2
Už jste určitě slyšeli o připravovaných změnách v pozemním televizním vysílání. V souvislosti
s plánovaným přechodem na novou technologickou platformu DVB-T2 Vás chceme informovat o
aktuálních a chystaných krocích.
Přechod na DVB-T2 je vynucenou změnou, která se týká 60 % domácností v ČR přijímajících
televizní vysílání prostřednictvím pozemních digitálních televizních sítí DVB-T. Důvodem je
uvolnění frekvenčního pásma 700 MHz, na kterém dosud vysílají pozemní televizní vysílače, pro
potřeby mobilních operátorů. Je to společné celosvětové rozhodnutí více než 190 států, ke kterému
se připojila i Evropská unie.
Pozemní televizní příjem poskytuje širokou programovou nabídku nejsledovanějších televizních
stanic a je jediný bezplatný. Všechny ostatní způsoby televizního příjmu (satelitní, kabelové, IPTV)
jsou zpoplatněny. Aby nedošlo k omezení pokrytí nebo snížení počtu vysílaných televizních
programů, je nutné přejít na kmitočtově úspornější druhou generaci digitálního vysílání – standard
DVB-T2. Programy České televize (ČT) a komerčních stanic je možné v DVB-T2 přijímat již nyní, a
to v rámci tzv. přechodových DVB-T2 sítí. Ty pokrývají 99 % obyvatel ČR. Součástí pozemního
vysílání jsou také služby poskytované prostřednictvím HbbTV – červeného tlačítka, které umožňuje
televizním divákům přístup k moderním televizním službám, jako například přístup do televizních
archivů, videa na přání nebo odloženého televizního sledování.
Přechod na DVB-T2 se uskuteční v období listopad 2019 – červen 2020. Vysílání celoplošných
DVB-T sítí bude v České republice definitivně ukončeno 30. června 2020.

Co je třeba pro to udělat?
1. Pořídit si set top box (cena startuje na 550 Kč, i nejlevnější boxy umožňují příjem v HD kvalitě
a lze je připojit i nejstarším televizorům) nebo televizor, které nový signál umí přijmout. Podívejte
se, které přijímače již byly na příjem DVB-T2 a kodek HEVC certifikovány www.dvbt2overeno.cz.
V obchodech poznáte certifikované přijímače podle nálepky DVB-T2 ověřeno.
2. Naladit si DVB-T2 vysílání již dnes. V případě individuálních antén není obvykle potřeba činit
žádné změny. U společných antén v bytových domech je nutné povolat specializovanou servisní
firmu. Specializovaných servisních firem je omezený počet, doporučujeme proto tento krok učinit co
nejdříve. Jejich seznam také najdete na webu www.dvbt2overeno.cz. reno.cz
Pokud budete mít dotazy, obraťte se na naši zákaznickou linku: +420 800 929 929 (Po – Pa,
8:00 – 20:00), můžete nás kontaktovat prostřednictvím webových stránek www.dvbt2overeno.cz a
informace jsou dostupné také prostřednictvím informačního TV kanálu Nalaďte se na DVB-T2.

Co nám nový standard DVB-T2 přináší?
Pozemní televizní vysílání "přes anténu" je bezplatné - nezáleží na počtu ani umístění televizoru.
Poplatky za příjem pozemního televizního vysílání jsou pro vás stále 0. Dostanete téměř veškeré
české programy ve vyšší kvalitě - Česká televize vysílá v DVB-T2 v té nejvyšší HD kvalitě, i řada
soukromých TV stanic bude mít možnost vysílat v HD. Kmitočty pro pozemní televizní vysílání v
DVB-T2 jsou státem garantovány nejméně do roku 2030. Nový vysílací standard DVB-T2 umožní
ještě aktivnější propojení televizního vysílání s internetem a interaktivní služby prostřednictvím
HbbTV – červeného tlačítka, které je součástí většiny nových DVB-T2 televizorů. Vysílání DVB-T2
je dostupné v celé ČR.
1/1

40

VTIPY IVANA KŘEMEČKA

41

FOTOGALERIE
Velikonoční jarmark

Letní tábor

Setkání důchodců

Adventní zvonkování
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poznámkové bloky

a mnoho dalších produktů můžeme vyrobit i pro vás

pohlednice

obaly
odnosky

Tiskové služby pro ﬁrmy, školy, státní správu a každého z nás.
Od ostatních tiskáren se lišíme zejména možnostmi editace graﬁky online.
Naši zákazníci nepotřebují graﬁcká studia, čímž šetří čas i peníze.
www.funprint.eu

FOTOGALERIE
Oddíl stolního tenisu

TJ Sokol Ořechov
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