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Vážení čtenáři,
blíží se prázdniny a s nimi k vám přichází i letně laděný ořechovský zpravodaj. Mnozí z nás mají
jasnou představu o dovolené, někdo se nechá zlákat dálkou exotických zemí a možná i
adrenalinových zážitků, leckdo však kvůli finanční situaci stráví volné dny doma či v okolí svého
bydliště. Finanční situace celého státu, mnoha firem a organizací, rodin či jednotlivců nás v
posledních měsících opravdu nutí přemýšlet o tom, co je podstatné a co je méně důležité.
Často bereme zhoršení finančních poměrů za cestu zpátky, za propad a křivdu. Málokdy se
však zamyslíme nad tím, co nám tím chtěl život říci. Využívám peněz účelně? Nemrhám jimi?
Slouží mi k uspokojování potřeb, nebo jimi plýtvám na věci zbytečné a nadbytečné? Má z nich
užitek i někdo jiný, nebo z nich těžím jen já sám? Pomáhají někomu? Pokud o ně nebo o jejich část
přijdu, změní se můj život? Pokud ano, bude to změna k dobrému nebo špatnému? Nepovede mě to
jen k tomu, abych z něho vypustil(a) to méně důležité a soustředil(a) se na to, co je pro můj život
hodnotné a přínosné? Není to v tomto případě spíše dar? Vždyť pokud budeme chodit více pěšky,
nebudeme vyhazovat zkažené jídlo, povedeme děti k šetrnosti a pokoře a budeme si více vážit toho,
co za vydělané peníze koupíme, změní se náš život k lepšímu a my se staneme více zodpovědnými
za to, jak žijeme. Budeme více tvůrci svého života. Člověk není šťastnější tím, čím více má...
Všichni víme, jaká přírodní katastrofa postihla v minulých měsících Japonsko. Také jsme se
z médií dozvídali, s jakou statečností, disciplinovaností a klidem Japonci vše, co s sebou zemětřesení
a tsunami přinesly, zvládali. V jejich mentalitě je totiž zakořeněna zásada, kterou vystihuje japonské
slovo „šoganaj“. Vědí, že na to, co se nedá změnit, by si člověk neměl stěžovat. Místo toho jde o to,
aby si i za změněných okolností vedl co nejlépe… A to stojí za zamyšlení, co říkáte?
Přeji vám, aby se vám dovolená vydařila, byť byste ji prožili „za humny“. Vždyť naše země
v sobě skrývá mnoho krás, a navíc – štěstí člověk nenajde na druhé straně zeměkoule, ale pouze a
jedině sám v sobě.
Mgr. Blanka Martináková

Naše škola
Ráno učitelka volá:
„Děti, už začíná škola!“
Hodina už začíná...
„Kdy už bude svačina?“

Jsme tu dobří kamarádi,
máme se tu všichni rádi.
Když někdo z nás zazlobí,
všechny nás to nazlobí.

O přestávce posvačíme,
s kamarády skotačíme.
Potom jdeme na oběd,
do družiny zase zpět.

Přejeme ti, školičko,
ať ti svítí sluníčko!

Máme rádi naši školu,
můžeme tu býti spolu.
Jsou tu děti veselé,
i dobří učitelé.

Obec Ořechov
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Mateřská škola
Naše mateřská škola se tento školní rok zaměřila na ekologii. Hlavním cílem projektu „Zelená Země –
ekologie“ bylo přispět jeho realizací k tomu, aby dítě pochopilo, že prostředí je vše kolem nás – lidé,
společnost, příroda. Aby bylo schopno orientovat se v jednotlivých dějích a jevech, které ho
bezprostředně obklopují. Aby se učilo odpovědnosti za důsledky svého jednání, chování ve vztahu
k prostředí, aby se naučilo některým dovednostem k jeho ochraně a podílelo se na péči o prostředí.
Projekt byl směřován i ven – do přírody, a tím u dětí podporoval pozorovací a vyjadřovací schopnosti.
Vhledem k tomu, že byl zaměřen hlavně na skupinku předškolních dětí, kladly jsme důraz na prožitek.
Podporovaly jsme u nich pozorovací i vyjadřovací schopnosti, upevňovaly jsme u nich pocit, že jsou to
právě ony, kdy může přispět ke změnám ve prospěch životního prostředí.
Školní rok jsme zakončili výletem do ZOO v Hodoníně a připravujeme tradiční „Rozloučení
s předškoláky“. Čeká nás léto plné her, výletů, koupání a my Vám přejeme jeho klidné a pohodové
prožití.
Kolektiv MŠ

Informace ze základní školy
Nezasvěceným by se mohlo zdát, že za zdmi naší malotřídní
školy probíhá rok co rok stejný „kolotoč“ obyčejných a
všedních povinností školního roku, které se neliší od těch
loňských a předloňských… Že se v podstatě nic neděje. Je to
omyl. Každý rok je jiný a jedinečný. Skýtá mnoho zážitků,
které se dětem i nám dospělým otisknou do paměti a všichni je
poneseme do konce života… Jedním z nich je určitě výlet dětí
z 5. ročníku do hlavního města Prahy. Jejich skupinku doplnili
po jednom žáci 4. a 3. ročníku. Tato skupinka spolu
s doprovodem 2 dospělých se 21. května brzy zrána vypravila
ze Starého Města přeplněným vlakem do Prahy, aby na své
pouti hlavním městem navštívila Václavské náměstí,
Petřínskou rozhlednu a zrcadlové bludiště, Pražský hrad,
Karlův most a Vyšehrad a zhlédla balet Popelka v Národním
divadle. Celým dnem je provázelo krásné slunečné počasí a
dobrá nálada, i když nožičky postupem času trochu pobolívaly.
Odměnou za to byly nádherné pohledy na matičku Prahu a
vzpomínky na hezké společně strávené chvíle. Po cestě zpět
děti rychle zregenerovaly své síly, a tak po návratu před
půlnocí měly hodně energie na to, aby všechny zážitky
povyprávěly svým rodičům.
Za zmínku stojí také celostátní projekt „Čtení pomáhá“, do něhož se naši žáci zapojili. Již se
stalo tradicí, že jednou měsíčně navštěvujeme v hodinách čtení místní knihovnu. Jednu tuto hodinu
jsme zasvětili povídání o handicapovaných lidech, o jejich životě i o tom, co vše v něm musí zvládnout.
Děti jsem seznámila s tzv. Braillovým písmem a pak si vyzkoušely najít v knize pro nevidomé svůj
monogram. Zjistily, že to vůbec není jednoduché a že je k tomu potřeba velmi dobře vycvičený hmat.
Poté jsem je seznámila s unikátním projektem, který pomáhá na jedné straně jim, protože je motivuje
ke čtení hodnotných knih, a na druhé straně handicapovaným lidem i zvířatům, kterým po přečtení a
Obec Ořechov
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mohou děti sledovat výši připsané částky na jednotlivé projekty i další doporučené knihy. Jsem velmi
ráda, že z naší školy se do projektu zaregistrovalo již 10 dětí (více než třetina) a podařilo se jim přispět
celkem 900 Kč na pomoc lidem a zvířatům, kteří to potřebují. Je vidět, že naše děti nejsou lhostejné
k osudům druhých a že umí podat pomocnou ruku.
Mgr. Blanka Martináková
Vážení občané,
přestože nový rok začal teprve nedávno, tak my ve škole právě finišujeme do konce. Je těsně před
prázdninami a v červnu můžeme shrnout všechno, co se nám podařilo i nepodařilo, co jsme společně
prožívali, co se nám navždy vryje do paměti, zvlášť našim žáčkům, kteří si odnesou do života mnoho
cenných zkušeností a nemálo základních znalostí díky činnostem, které mohli ve škole vykonávat a
které je hlavně hodně bavili. A to je hlavním úkolem nás pedagogů, předkládat jim takové aktivity,
které žáci přijímají a vykonávají s nadšením. Žáci se tak velmi přirozenou cestou učí, aniž by si oni
sami učení uvědomovali. K této práci je zapotřebí ještě navíc příjemné prostředí s přísným ale vlídným
slovem, a o to se rovněž v naší „rodinné“ škole snažíme. Po přidání kapky poctivé domácí přípravy je
výsledkem spokojeně vzdělané dítě. Z projektových vyučování určitě stojí za zmínku celoroční projekt
o různých podobách lásky a vztahů, které si mohli vychutnávat žáci 5. ročníku.
Žáci 4. ročníku prozkoumali život našich předků a na vlastní oči se o tom přesvědčili při
návštěvě Památníku Velké Moravy. Nejoblíbenějším předmětem žáků 3. ročníku je bezpochyby
prvouka, protože zde děláme různé zajímavé pokusy, sázíme rostliny, pozorujeme jejich život,
vyrábíme bylinkové sirupy. To vše a mnoho jiného v projektu o živé přírodě. Prváčci a druháčci se
postupně přiučují a velmi ochotně se rádi zapojují. Největší a nejžádanější akcí je Noc s Andersenem.
Tentokrát mimořádně obohacenou o dobrodružnou stezku odvahy s hledáním pohádkových postav
(Rumcajse, Manku, Cipíska, Makovou panenku, Motýla Emanuela, víly Amálky, Křemílka a
Vochomůrku), s vysvobozováním zakleté zámecké kněžny z tajných chodeb a společnou večeří s ní
přímo v zámeckých komnatách. Nechci se každoročně opakovat o výjimečnosti této akce, ale byla
skutečně vydařená. Na Velikonoční jarmark jsme se poctivě připravovali a celková atmosféra byla
výborná, téměř všechny výrobky si děti prodaly.
Kultura obce jistě ožila na Den matek, kdy
děti z láskou odkryly část svého srdíčka proto,
aby vám všem udělaly radost a potěšily vás. Také
jsme udělali radost nemocným dětem a přispěli
malou finanční částku na onkologii v Olomouci
prostřednictvím Fondu Sidus a na centrum Chrpa
– výcvik koní pro handicapované děti.
Na závěr něco málo o organizaci příštího
školního roku 2011/2012. Do 1. ročníku nastoupí
5 nových žáčků (jeden z nich je z Vážan). Opustí
nás 6 žáků 5. ročníku, kteří přecházejí jak do
Polešovic tak i do Starého Města. V září nastoupí
celkem 27 žáků.
Nyní nás však čekají prázdniny, abychom načerpali novou sílu.
Všem přeji krásnou dovolenou a ještě krásnější léto.
Mgr. Blanka Andrýsková

Obec Ořechov
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Dáváme slovo starostce a místostarostovi…
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vás po půl roce opět informovali o již uskutečněných a rovněž i o
připravovaných kulturních, sportovních a společenských či stavebních a rekonstrukčních akcích, které
spadají do pole působnosti Obecního úřadu v Ořechově.
V první řadě je třeba říci, že se nám díky čtyřmilionovému úvěru od Komerční banky podařilo
stabilizovat rozpočet obce, a to i přesto, že daňové příjmy za 1. čtvrtletí tohoto roku byly nižší, než
jsme očekávali.
Z kulturních a společenských událostí, které proběhly letos na jaře a na jejichž pořádání se obec
významným způsobem podílela, uveďme alespoň 1. Velikonoční jarmark spojený se dnem
otevřených dveří ořechovského zámku, který sklidil obrovský úspěch a kterého se zúčastnila tisícovka
nadšených návštěvníků nejen z Ořechova, ale také z blízkého i vzdálenějšího okolí. A není bez
zajímavosti, že se v této krásné historické památce začalo i oddávat. Začátkem května pak proběhl
v sále kulturního domu Den matek, na kterém vystoupily děti základní a mateřské školy. V neposlední
řadě je třeba také zmínit účast a reprezentaci obce na Sečení trávy ve Vážanech.
Pokud jde o stavební a technické úpravy či opravy v obci, tak konečně došlo k předání
zateplené mateřské školy a k uzavření stavby, resp. přístavby kulturního domu, kde byly rovněž
instalovány nové parkety. Dále jsme odstranili pětici ztrouchnivělých lip kolem kaple sv. Václava,
které již pomalu začínaly představovat pro obyvatele nebezpečí, a poté k první etapě opravy samotné
kaple - k rekonstrukci střechy, kterou provádí firma Stamos. Původní cena této opravy byla 160 tis.,
z čehož 106 tis. tvoří příspěvek z programu Podpora obnovy kulturních památek. Konečná cena se
z důvodu víceprací zvedla na 190 tis. Pro zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích byla
instalována dvě dopravní zrcadla, a to u výjezdu z ulice od Adamčíkového na hlavní silnici (pod
Baďurovým) a v místě přecházení komunikace ve čtvrti Brčkov. Proběhla také změna dopravního
značení v ulici pod školou, kde byla zřízena jednosměrná ulice a snížena rychlost na 30 km/h. Na
Salajce došlo k vyčištění a prohloubení odvodňovacího příkopu pod vinohrady (za zahradami od
Dufkového po Březinovo), čímž by se mělo zabránit soustavnému zatápění některých sklepů a domů.
Tyto meliorační práce budou pokračovat v letních měsících, a to v části od vinohradů ke „křížku“.
Vyčištěna a zmulčována byla také cesta při potoku, a to od rybníka až k Velkému lesu. I tyto práce by
měly pokračovat, tak aby byla cesta přístupná až k Domanské skále. V létě by také mělo dojít
k vyčištění zarostlé cesty nad lesem nad hřištěm. V rámci revitalizace výsadbových ploch bylo na
hřbitově, na návsi, kolem Floriánka a u autobusové zastávky na horním konci vysazeno několik tújí,
okrasných keřů a popínavých břečťanů.
V následujících měsících bychom rádi uskutečnili opravu opěrné zdi na Brčkově (pod
Repíkovým), ke které je již vyhotovena projektová dokumentace. Rozpočtovaná cena 500 tis. ale není
malá, a tak se budeme snažit ji v rámci výběrového řízení snížit. Připravuje se také studie využitelnosti
půdní vestavby nad mateřskou školou.
V oblasti služeb došlo ke zprovoznění Sběrného dvora pod farmou, který je pro ořechovské
občany zdarma. Jediným ziskem z provozu je prodej kovového šrotu vybraného od občanů. Poslední
sběr proběhl na jaře, kdy se nám podařilo vybrat a prodat cca 5,5 tuny kovového odpadu za výkupní
cenu až 5 kč za kilogram, což je jedna z nejvyšších cen za poslední roky. Dvůr je otevřen každou
sobotu od 9:00 do 11:00. Seznam odpadů dočasně shromažďovaných v tomto sběrném dvoře najdete na
nových internetových stránkách obce www.orechov-uh.cz. Vedle těchto údajů zde také můžete najít
informace o obci i obecním úřadu, video i fotogalerii z veřejného zasedání zastupitelstva, resp.
Obec Ořechov
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uveřejněné v jiných médiích. Nedílnou součástí těchto stránek jsou i kontakty na místní podnikatele,
zájmové spolky, praktické informace (lékař, pošta, předpověď počasí) a veškerá dokumentace
k územnímu plánu.
Při prodeji pozemků se nám podařilo odprodat dva pozemky nad Floriánkem, za což jsme
získali cca 400 tis., naopak obec nabyla pozemky na Podsklepí, kde se počítá s projektem na provedení
nové komunikace a pozemky na Padělkách, kde již máme vypracovaný geometrický plán na
vybudování navazující komunikace (nad Mitáčkovým). Nezbývá tedy než doufat, že se v této lokalitě
začne již v brzké době s výstavbou nových rodinných domů.
Důležitým bodem v činnosti obce bylo také schválení nového územního plánu, který byl
projednán i s občany Ořechova a s drobnými úpravami odsouhlasen na červnovém veřejném zasedání
zastupitelstva obce.
Na letní měsíce chystáme Ořechovský letní tábor s angličtinou určený nejen místním, ale i
přespolním dětem z mateřských a základních škol, který povedou Bc. et Bc. Anna Rokytová, Bc.
Michaela Rokytová a Jaroslava Váňová. Kulturní komise připravuje na 30. července Květinový bál a
na říjen varhanní koncert věnovaný panu Františku Bělovskému, který nám ve své pozůstalosti
zanechal mj. i velmi zachovalé a historicky hodnotné harmonium. Tato komise dále připravuje
podzimní setkání našich spoluobčanů v důchodovém věku.
V neposlední řadě je třeba zmínit i schválení pořízení zpracování návrhu znaku a praporu
obce Ořechov a Sboru dobrovolných hasičů Ořechov heraldikem panem Miroslavem Pavlů.
Rádi bychom Vás také informovali o finančních příspěvcích určených místním zájmovým
složkám. Z obecního rozpočtu bylo tedy vyčleněno 150 tis. pro TJ Sokol Ořechov, 55 tis. pro
Myslivecké sdružení Ořechov, 20 tis. pro Společenství věřících, 10 tis. pro Sdružení dobrovolných
hasičů a 4 tis. pro oddíl stolního tenisu. Svaz zahrádkářů a Motorkáři z Ořechova o příspěvek nežádali.
V minulosti byl při obci rovněž zřízen Kulturní grant, ze kterého se dotují konkrétní akce a který je
určen jak místním zájmovým složkám, tak i jednotlivcům. V letošním roce, stejně jako v minulých
letech, byla souhrnná výše grantu stanovena částkou 30 tis. Z těchto prostředků již byly podpořeny
následující akce: 5 tis. obdržel TJ Sokol Ořechov na organizaci Dětského dne, 2,5 tis. TJ Sokol na
přípravu divadelního představení, 2 tis. hudební skupina Černá tma na vydání svého debutového alba a
po tisícikoruně dostali motorkáři za organizaci maškarního plesu a Sdružení rodičů a přátel školy za
uspořádání karnevalu. Částka, která v grantu ještě zůstává, je určena na 2 významnější akce, které nás
v tomto roce ještě čekají, a těmi jsou Slovácké hody s právem 15 tis. a Adventní zvonkování 4,5 tis.
Z výše uvedeného je patrné, že se obecní úřad snaží v rámci svých možností podporovat všechna místní
sdružení, čímž přispívá ke kulturnímu, sportovnímu a společenskému rozvoji obce.
Spousta práce je již za námi, ale mnohem více práce nás ještě teprve čeká. My věříme, že se
nám s Vaší pomocí a podporou a především k Vaší spokojenosti podaří dosáhnout cílů, které jsme si na
počátku tohoto volebního období stanovili.
Na úplný závěr nám dovolte Vám popřát příjemně strávené prázdniny plné nezapomenutelných
zážitků.
Jarmila Jilgová, Mgr. Jaroslav Březina

Obec Ořechov
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Ořechovský velikonoční jarmark
Když jsme plánovali tuto skvělou akci, netušili jsme jak velký bude mít ohlas, což nás velice těší.
Záměrem bylo přichystat našim spoluobčanům příjemné odpoledne, v pěkném prostředí a s dobrým
programem. To se nám doufejme podařilo, hlavně díky p. Alagiovi, který nám dovolil uspořádat
jarmark na nádvoří zámku (přestože byl ještě v rozestavěném stavu). Účast byla hojná. Krásné
prostředí zámeckého nádvoří dodalo jarmarku ten správný šmrnc. Jako prodejci byli osloveni většinou
místní tvořiví občané, případně ti, kteří mají v Ořechově své kořeny, ale i ti na které jsme získali
kontakt. Sami jste viděli, že ve stáncích bylo na prodej plno krásných výrobků jako dokonale
nazdobené perníky, malovaná vajíčka, bižuterie,
květinové výzdoby, dřevěné zboží a hračky,
koření a u kašny se pletly pomlázky.
Nechyběla ani tradiční cukrová vata,
která zřejmě přišla vhod, protože kdekdo měl
modrý jazyk. Žáci místní školy sehráli
vystoupení s velikonoční tématikou, měli i svůj
stánek, kde prodávali svoje výpěstky a výrobky.
Touto cestou bychom jim chtěli poděkovat za
účast.
Dále vystoupil místní dívčí sbor (jediný, který
v Ořechově máme) Scholy. Děvčatům to zpívá
čím dál lépe a jsme na ně pyšní, jen tak dál.
Také jsme pozvali kapelu z Kněžpole Štrajch. Je
to nová kapela poskládaná z výborných muzikantů z Včelaranu a Kněžpolanky, kteří hrají starou
vesnickou hudbu. Ta se na nádvoří zámku perfektně hodila, mohli jste posoudit sami. Také jim se u nás
moc líbilo.
Po celou dobu byla umožněna prohlídka zámku, kde
byly za klavírního doprovodu vystaveny fotografie p. Michala
Pavláska, bylo se na co dívat. Je to až neuvěřitelné, jakou
nádheru za krátký čas vytvořili majitelé zámku z takové ruiny.
O prohlídku byl velký zájem, to bylo vidět z nekončící fronty,
která končila až pod schodištěm. Je to od majitelů chvályhodné,
že nám prohlídku zámku umožnili. O tom, že máme v obci
zámek, ví kdekdo, ale nahlédnout do něj se nám naskytlo až
letos a stálo to za to. Děkujeme.
Po celou dobu jarmarku bylo na nádvoří zámku zajištěno
bohaté občerstvení. Díky nádhernému jarnímu počasí panovala
dobrá nálada a spokojena tu byla i velikonoční kůzlátka, která
jsme pro tuto příležitost zapůjčili.
Po programu se děti zúčastnily navlékání vyfouklých
vajíček. Velikonoční řetěz měřil 557,5 cm. Ten, který přinesl
nejvíc vajíček, byl odměněn kopacím míčem. Tímto bychom
chtěli vyzvat všechny děti i ostatní občany, aby se zapojili do
sbírky vyfouklých vajíček na příští velikonoční jarmark,
abychom překonali letošní délku řetězu, a možná i světový rekord. Vajíčka si můžete případně nabarvit,
pokreslit nebo podepsat, záleží jenom na Vás.
členky kulturní komise
Božena Taláková a Šárka Martykánová

Obec Ořechov
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Motorkáři z Ořechova
Maškarní ples 2011
Šestadvacátý únorový den od 20 h jsme se již tradičně sešli v sále kulturního
domu. Letos to bylo v nově zrekonstruovaných prostorech kulturního sálu, i
když to bylo jiné, nás to nevyvedlo z míry a dokázali jsme to pěkně
rozparádit. Dokonce přijel i vzácný host pan prezident Václav Rokyta Klaus.
Ve 21 h již kulturní dům praskal ve švech a zábava byla v plném proudu,
v novém horním baru nám naštěstí vypomohly dvě vyškolené servírky.
Samozřejmě opět nechyběla naše oblíbená kapela Music plus Band a ani
letos jsme neopomněli na nějaké to zpestření programu. Tentokráte nám
zatančila dvojice z tanečního klubu Rocaso.
Naše tombola díky mnoha sponzorům byla opět bohatá - letos byla hlavní cenou LCD televize,
další ceny tvořili například varná konvice, sada hrnců, šlehač, meteorologická stanice, mobilní telefon,
stříbrné doplňky, kosmetické balíčky, pivní a vinné balíčky a další zajímavé ceny.
Z masek nás navštívili Adamsova rodina, miminko, celá parta z pána Prstenů, piráti, princezny,
kominík, klauni, krásné slečny, celý Čtyřlístek, mafiáni a dokonce i celá pekelná delegace. Cenu za
nejlepší masku - nádherný dort, si odnesla partička mimů.
Doufáme, že se všem náš maškarní ples líbil a že se v hojném počtu sejdeme zase příští rok 25.
února 2012 opět v KD Ořechov. Těší se na Vás Motorkáři z Ořechova, o. s. Žebrák.
Stavění máje pro ořechovské děti.
Již tradičně jsme se sešli v sobotu 30. dubna, abychom s dětmi ozdobili a postavili májku. Rozdělili
jsme se na dvě skupinky, ti větší měli na starosti májku a vykopání jámy, ti menší obstarali její
ozdobení mašličkami a různými doplňky. Jakmile byla jáma dostatečně hluboká a májka patřičně
ozdobena, vymysleli jsme, že na ni uděláme ještě lezoucího panáčka.
Nejtěžší práce na nás čekala při samotném stavění máje. Zkušení tatínci se toho ale zdatně
chopili a za necelou hodinku už naše májka stála ve své plné kráse. Na oslavu jsme si udělali táborák a
opekli si špekáčky. Abychom se nenudili, zahráli jsme si spoustu zábavných her a každé dítě dostalo
menší pozornost pro radost. Jakmile se setmělo, přišla nejzábavnější část večera – strašidelná stezka
odvahy za pokladem. Každá skupinka se vrátila s nadšením a s nějakou tou částí pokladu. Pak jsme
ještě chvíli zpívali u táboráku a ve 23 h jsme se rozešli domů.
Výlet pro děti
Po dlouhých diskuzích a přípravách jsme se rozhodli vyrazit s dětmi na prozkoumání zříceniny hradu
Lukov. Ráno v 8 h plni odhodlání jsme se sešli na místní autobusové zastávce. Z důvodu onemocnění
dětí nám ubylo zájemců o dobrodružný výlet. Nakonec jsme v počtu 16 dětí a 6 dospělých vyrazili za
dobrodružstvím. Každé dítě dostalo razítko, abychom se poznali. Ještě po cestě jsme vyzvedli několik
holubů, které jsme jako vždy vypustili někde u cíle.
Téměř po hodině jízdy jsme dorazili do obce Lukov. Na místním parkovišti si děti vypustily
opeřence a vydali jsme se na 2,5 km dlouhý výstup do kopce k hradu. Po obtížné chůzi lesem jsme
dorazili k místní zřícenině, kde bylo připraveno lezení po stromech, poznávání stromů a házení šišek do
košíku. K závěru jsme absolvovali prohlídku hradu. Nejvíce se dětem líbila zábavná cesta k hledání
pokladu. Jakmile byl poklad nalezen, byl bezmilostně rozebrán. Po přestávce na občerstvení, kolem 14
h, jsme se vydali zpět k parkovišti, kde na nás čekal autobus. Jelikož byly děti málo vybouřené a
utahané, rozhodli jsme se jim zastavit na parkovišti v Lešné, kde se nacházelo několik kolotočů.
Zastihla nás i nepřízeň počasí, a tak jsme se moc nevybouřili. I tak jsme se spokojeně vydali na cestu
k domovu.
Týden poté, co naši hokejisté získali bronzové medaile na mistrovství světa, jsme dětem rozdali
šály na podporu dalších českých reprezentantů. Už se moc těšíme na další výlet.
Obec Ořechov
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Kácení máje
Měsíc se překulil rychlostí blesku a přišel 27. května, kdy jsme se rozhodli pokácet májku a užít si
s ořechovskými dětmi opékání špekáčků.
Obtížnější úkol byl skácet máj, tak aby při pádu nenapáchal žádné škody, naštěstí se nám to povedlo a
nic nám nebránilo udělat si táborák na opečení špekáčků.
Abychom se nenudili, zahráli jsme si nějaké hry a zazpívali si u táboráku. Aby děti na kácení
máje rády vzpomínali, tak jsme jim dali nějaké dárečky. Posezení u táboráku nám bezmilostně ukončila
bouřka, která nás přinutila jít se schovat domů nebo do
kavárny.
Moc děkujeme všem rodičům a dětem za účast
na těchto akcích.
Akce, které nás ještě čekají:
13. 8. 2011 Olevanec cup (závody na strojích
do 50 ccm)
20. 8. 2011 Ukončení prázdnin na srubu ve
Vážanech
22. 10. 2011 Drakyjáda
25. 2. 2012 Maškarní ples

Poděkování
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem lidem, kteří nás podporují tím, že navštěvují naše různé akce.
Zejména všem, kteří se účastnili maškarního plesu, a tím podpořili činnost našeho sdružení, která je
situována především pro děti. Z výdělků tak můžeme hradit dětem výlet u příležitosti dětského dne,
tradiční májové akce a taky drakyjádu. Je nám jasné, že nemůžeme žádat po obci velké finanční dary,
neboť je sama ve finančních problémech způsobených událostmi z předešlých let. I tak jí moc
děkujeme, že nám vychází ve všem vstříc.
Lubomír Kuchař a Michaela Kuchařová

Ořechovský slet čarodějnic 2011
V sobotu 30. dubna 2011 jsme uspořádali slet čarodějnic a
čarodějů. Děti se vyřádily a my s nimi. Za každý úkol byly
odměněny a dožadovaly se dalších akcí. Nám starším
čarodějnicím už šla hlava kolem, ale nevadí. Pro příště
vymyslíme ještě záludnější úkoly, aby se malá čarodějnická
generace pořádně zapotila.
Čarodějnice Božena ujídala dětem mlsoty, a za to ji
čekala hranice, na které uhořela. Doufáme, že nikdo další už
to dětem dělat nebude, jinak příští rok dopadne stejně.
Nikdo nás nesestřelil ani neupálil, tak si plánujeme příští rok všechno zopakovat.
Sbor Ořechovských Čarodějnic

Obec Ořechov
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Vážení příznivci kultury a sportu
Přinášíme tradičně stručný přehled o naší činnosti za uplynulých několik
měsíců.
Fotbalová reprezentace Ořechova začala koncem ledna zimní
přípravu pod vedením trenéra Libora Matouška. Celou zimní přípravu
provázel nedostatek možností ke kvalitnímu tréninku. Využívány byly plochy
s umělou trávou v Mařaticích a Kunovicích a také přírodní běžecké tratě v Kunovském lese. Bohužel
náš areál díky absenci tréninkového hřiště či obdobného zařízení neskýtá tomto ohledu v zimním
období příliš možností. V rámci zimní přípravy se náš tým mužů zúčastnil 1. ročníku zimního turnaje
hraného na umělé trávě ve Veselí nad Moravou. Turnaj byl obsazen kvalitními týmy z KP a 1.A třídy.
Naši hráči odehráli turnaj se střídavými výsledky. Bohužel ty se přenesly i do jarní části sezóny krajské
soutěže, ve které se našim hráčům příliš nedaří, a tak vyvstala starost se záchranou v soutěži.
V ořechovské přípravce přibývá malých posil.
Tréninková i zápasová sezóna přípravky je v plném proudu. Na trénincích ořechovské přípravky se
trenérům hlásí každou středu již dvacítka (!) malých nedočkavců. Potěšitelné je, že se stále více
nejmenších hráčů ve věku 4-5 let přichází zapsat mezi hráče ořechovské přípravky. Přicházejí nejenom
z Ořechova, ale i z Polešovic a dalších míst blízkého okolí.
Skladba tréninků je proto stále náročnější a trenéři musí vymýšlet náplň jak pro tyto nejmenší,
tak i pro již kmenové hráče, kteří již trénují 3 a více let. Tito pak reprezentují TJ Sokol Ořechov
v mistrovských utkáních okresní soutěže přípravek a ke konci soutěže se hráčům znovu daří i vítězit.
Z ořechovských hráčů se nejvíce prosazují bratři Michal a Štěpán Beranovi, Jirka Stupňánek,
v brance spolehlivý Dominik Svoboda a jediná dívka v družstvu Veronika Vyskočilová.
Z polešovských posil pravidelně nastupují Jan Nedorostek, Erik Měšťánek a bratři Cilečkovi.
Malí hráči pracují usilovně na tom, aby v další sezóně zaplnili místa po těch hráčích, kteří již
z věkových důvodů v přípravce skončí.
Trenéři přípravky: Michal Beran, Robert Vyskočil, Jan Nedorostek
Vedoucí mužstva: Zdeněk Svoboda
TJ Sokol Ořechov tradičně věnuje velkou část svého snažení organizování kulturních akcí. V jarních
měsících proběhla akce pálení čarodějnic v našem letním areále, kterou jsme potěšili zejména naše
nejmenší. Sešlo se několik desítek masek, které se zúčastnily soutěží a opékání špekáčků. Vrcholem
bylo samotné pálení čarodějnice. O výbornou atmosféru se v průběhu odpoledne a podvečera staral
také DJ Michal Řiháček a kreslíř Ivan Křemeček. O skvělou organizaci se postarala zejména Hana
Píšťková, Anděla Adamčíková, Věra Hrančíková a další ochotné pomocnice.
Naše organizace uspořádala rovněž divadelní představení Tetička z Radějova. Tato akce byla
velmi zdařilá, účinkující ze Sokola Staré Město se přítomným divákům, kteří se dostavili v hojném
počtu, svým výkonem na pódiu jistě zavděčili.
Poděkování patří zejména Boženě Talákové, Miladě Špendlíkové a Šárce Martykánové a
členům výboru naší TJ, kteří tuto akci pomohli zabezpečit. TJ Sokol vám přichystala i na léto tradičně
bohaté kulturní menu. Začínáme Super dětským dnem 25. 6. 2011 se spoustou atrakcí pro děti. Bohužel
v letošním roce jen s velmi malou finanční podporou ze strany obce. Zřejmě akce v režii TJ Sokol
neskýtá některým představitelům obce dostatečný prostor ke zvýšení své popularity a uniká jim smysl
celé akce. Tím je připravit dětem odměnu za celý školní rok v návaznosti na předcházející Den dětí 1.
června. Nicméně spoléháme na tradiční pomoc sponzorů, sdružení rodičů a účast hasičů, zahrádkářů,
airsofťáků a našich myslivců. Následovat bude Pouliční turnaj v červenci a série tanečních zábav a
koncertů s pestrým doprovodným programem.

Obec Ořechov
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TJ Sokol Ořechov. Na úvod VH byla tradiční minutou ticha uctěna památka zesnulých členů TJ, dále
byla přednesena zpráva o činnosti TJ za uplynulé období, zpráva o finančním hospodaření TJ, zpráva
trenéra a vedoucího mužstva mužů. Následně byla na programu volba členů výboru TJ, přičemž byly
zvoleni do výboru TJ tito členové: Andrýsek Z. ml, Mrkus T., Kokta P. st., Filípek J., Pavlíček F. st.,
Vyskočil R., Svoboda Z., Habáň K., Pavlíček M., Luňák J., Mgr. Pávek V. Po přestávce s občerstvením
pak v diskusi zazněly diskusní příspěvky .
V sobotu 2. dubna uspořádala TJ tradiční sběr železa v naší obci. Přestože není v současné
době cena kovového odpadu na trhu tak příznivá jako v minulých letech, vzhledem k tradici sběru se
snažíme touto akcí vyjít vstříc našim občanům a pomoci jim zbavit se nepotřebných kovových věcí.
V souvislosti s údržbou našeho areálu se uskutečnilo také několik brigád. Mj. se také podařilo
poprvé v historii napojit kabiny a bufet na veřejný vodovod, a vyřešit tak letitý problém s vodou. Sběru
a brigád se zúčastnili tito obětavci, kterým patří velký dík: Mrkus T., Andrýsek Z.ml., Pavlíček M.,
Pavlíček F. ml., Andrýsek Z. ml., Filípek J., Pavlíček F. st., Sklenka J., Janík Jiří, Vyskočil R., Plevák
Jindřich, Svoboda Z., Březina F. (Salajka) a Habáň K.
Výbor TJ Sokol rovněž na své schůzi znovu potvrdil připravenost jednat s vedením obce o
vybudování multifunkčního hřiště pro veřejnost na svém pozemku, jehož potřebnou část za tímto
účelem hodlá s obcí směnit, případně i darovat. Ostatně na základě této nabídky byla již v minulém
volebním období obcí pořízena projektová dokumentace k tomuto prospěšnému zařízení právě na
tomto místě. Ze strany zastupitelů zbývá už jen splnit své předvolební sliby a přistoupit k samotné
realizaci.
Závěrem děkujeme obci, OÚ, sponzorům, reklamním partnerům a všem příznivcům za pomoc.
Přejeme všem občanům krásné léto
Výbor TJ Sokol Ořechov

Oddíl Stolního tenisu Ořechov - sezóna 2010/2011
V dubnu letošního roku skončila oddílu stolního tenisu sezóna 2010/2011 a
má v současné době letní přestávku a částečně již i přípravné a tréninkové
období pro novou sezónu, kdy stihl sehrát v kombinované sestavě dva
přípravné zápasy s družstvem z Halenkovic. V prvním utkání jsme vyhráli
11:7 a ve druhém utkání na stolech v Halenkovicích jsme rovněž získali
vítězství 10:8.
Nicméně pokud se vrátíme ke skončené sezóně 2010/2011, tak se
družstvo mužů v ne příliš optimálně vyvedené sezóně dokázalo umístnit v Regionálním přeboru I.třídy
v horní polovině tabulky a skončilo na solidním 5. místě. Z celkového počtu 22 zápasů družstvo 10
zápasů vyhrálo, 4 zápasy skončily nerozhodně a 8 zápasů prohrálo. Celkem získalo 46 bodů.
Podrobnější přehled výsledků, statistik hráčů v jednotlivých utkáních, fotogalerii a výsledky
opět naleznete na webové stránce: www.ostorechov.wbs.cz.
Libor Oharek
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hráč:
Oharek Libor
Oharek Petr
Gottwald Jakub
Korvas Radomír
Nožička Jiří
Krys Roman
Pokorák Vlastimil
Váňa David

soutěž:
R.P.I.tř.
R.P.I.tř.
R.P.I.tř. a III.tř.
R.P.III.tř.
R.P.I.tř.
R.P.III.tř.
R.P.III.tř.a IV.tř.
R.P.IV.tř.

úpěšnostbody:
89,54
59,38
48,65
43,77
41,33
27,50
23,38
16,57

výhry prohry umístnění v žebříčku Regionu UH
2
77
9
24
38
26
45
100
48
59
62
23
69
31
44
113
33
39
130
45
32
156
29
41

Konečná tabulka Regionálno přeboru I.tř.2010/2011
Poměr
Mužstvo

Utkání Výhry Remízy Prohry

zápasů

Body

1. Slavkov A

22

20

1

1

274:122

63

2. Kunovice B

22

16

3

3

239:157

57

3. Orel Uherské Hradiště A

22

14

4

4

230:166

54

4. Vlčnov B

22

11

3

8

227:169

47

5. Ořechov A

22

10

4

8

207:189

46

6. Dolní Němčí D

22

11

1

10

197:199

44

7. Újezdec - Těšov B

22

9

3

10

203:193

43

8. Orel Uherské Hradiště B

22

9

3

10

206:190

43

9. Nivnice B

22

9

2

11

196:200

42

10. Kunovice C

22

4

0

18

125:271

30

11. Bílovice A

22

4

0

18

152:244

30

12. Velehrad A

22

3

0

19

120:276

28
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SDH Ořechov
Činnost hasičů v Ořechově se dělí na hasičskou, sportovní a kulturní. Hasičská
činnost se v tomto pololetí soustředila na přípravu techniky, přípravu
zásahového auta na STK včetně provedení technické kontroly. Samozřejmostí je
pravidelná kontrola hadic, auta a stříkačky, kterou hodláme letos generálkovat.
Ve sportovní části najdeme družstvo
mladých hasičů a hasiček, které se scházelo
pravidelně každý pátek v 17 hodin v hasičárně, a
jejich činnost zahrnovala teorii a praxi v požární
ochraně včetně fyzické přípravy. Bohužel účast dětí je nepravidelná a
nedostatečná, takže jsme se letos zatím soutěží neúčastnili. Zveme tedy
všechny zájemce z řad holek i kluků na naše schůzky.
Družstvo mužů se v sobotu 21. května 2011 zúčastnilo okrskové
soutěže v Polešovicích. Atmosféra byla výborná, naši "benjamínci" byli
natěšení. Však také umístění na druhém místě v běhu na 100 metrů s
překážkami mezi družstvy z Vážan, Polešovic, Tučap, Kostelan a
Nedakonice bylo vynikající. Bohužel při požárním útoku se nám až tak
nedařilo a ve vyrovnané konkurenci jsme skončili na pátém místě. Přesto
nás naše účast potěšila a snad ještě letos zvládneme nějakou pohárovou
soutěž.
Hlavní kulturní akcí jsou pro hasiče v letošním roce tradiční slovácké hody s právem, které letos
připadají na 24. září. Už teď se na hody připravujeme a těšíme se na účast široké veřejnosti.
Za Vaši podporu děkuje SDH Ořechov.

Farní společenství v Ořechově
Znovu usedáme k louskáčku, abychom si připomněli uplynulého půl roku v
dění naší farnosti.
Již tradičně se poslední lednovou sobotu konala pouť k Donu Boscu
v místní kapli. Tentokrát byla pouť obohacena o pozvání všech poutníků a
věřících na zabijačku, která byla připravena po mši svaté na sále kulturního
domu. Slavnosti se zúčastnili také naši rodáci v řadách kněží: p. Kuchař
Josef, p. Stodůlka Zdeněk, p. Kuchař Radim, zavítal také p. Hlavica Vít z
Kroměříže a zástupce salesiánských žáků p. Komárek Jan a samozřejmě i
náš pan farář p. Souček Petr. Věříme, že se všem poutníkům u nás líbilo a
příště je opět rádi přivítáme.
V sobotu 2.dubna se naše farnost vydala třemi autobusy na společný
výlet do Kroměříže. Navštívili jsme arcibiskupské gymnázium, kde jsme po
prohlídce školy a přilehlých prostor společně poobědvali, a po dobrém
obědě jsme se odebrali do kostela Panny Marie. Tady jsme se zúčastnili mše
svaté, kterou sloužil p. Hlavica Vít, který tuto farnost nyní spravuje. Po mši
svaté jsme byli pozváni na zdejší faru a farní zahradu k malému posezení s pohoštěním.
Velikonoční triduum jsme prožívali ve farním kostele, přičemž velkopáteční večer byl zakončen
křížovou cestou věřících v Ořechově. Poslední květnová neděle je pro Ořechov také slavnostní, máme
zde totiž pouť k Panně Marii. Také letos jsme mohli přivítat farníky z celé farnosti a mši svatou sloužil
Obec Ořechov
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Vážanech. Začal společnou mší ve farním kostele ve 14 hodin, pak nás autobus odvezl do Vážan, kde
byla připravena nejen zábava, ale i občerstvení. O týden později 12. června slavnostně přistoupili ve
farním kostele žáci třetích tříd ke svému prvnímu svatému přijímání.
V neděli 26. června jsme oslavili „Boží Tělo“ v Polešovicích, kdy po mši svaté následovalo
procesí ke čtyřem oltářům za doprovodu dechové hudby.
A ještě jedna pozvánka na závěr: 5.července se připojíme k poutníkům na celonárodní pouti sv.
Cyrila a Metoděje na Velehradě, kam pojedeme společně autobusem.
Všem čtenářům přejeme příjemně strávený čas prázdnin a letních dovolených.
Společenství věřících

Místní knihovna
Každé úterý kromě prázdnin je otevřena v prostorách 1. patra obecního úřadu
místní knihovna. Nabízí výběr z 3 600 knih ze svého fondu a další desítky knih
z výpůjčního fondu okresní knihovny, který se čtvrtletně obměňuje. Kromě
toho mají čtenáři možnost využívat 2 počítačů s připojením na internet,
zatímco pro nejmenší (zatím nečtenáře) je v knihovně připraven dětský koutek.
V loňském roce si čtenáři vypůjčili 400 knih. Letos mohli začít využívat online katalogu, který najdou na internetové adrese knihovny (odkaz je např. na
internet. stránkách Ořechova).
Knihovnu využívají mimo jiné i žáci školy, kteří tu pravidelně jednou měsíčně
tráví hodinu čtení, pod záštitou knihovny a školy se děti zapojují také do každoroční akce Noc
s Andersenem. V rámci Adventního zvonkování se koná bazar knih, z jehož výtěžku je hrazen nákup
nových knih. Dětští čtenáři naší knihovny se také zaregistrovali do celostátního projektu „Čtení
pomáhá“, v rámci něhož přispěli 900 kč na pomoc handicapovaným dětem a zvířatům.
Mgr. Blanka Martináková

Aktuálně ze zámku
Vážení spoluobčané, uběhlo dalších šest měsíců od doby, kdy jsem
Vás prvně oslovil a je mi potěšením, že to mohu udělat znovu.
Musím říci, že na zámku Ořechov byla již vykonána
spousta práce, ale opravy budou ještě pokračovat a detaily budeme
neustále dolaďovat. Před několika dny se nám podařilo dokončit
opravu nádvoří a je za námi i rekonstrukce zámeckého sklepení.
Na zámku již také probíhají svatební obřady.
Máme za sebou dva dny otevřených dveří a první
historicky velikonoční jarmak, na němž byla účast obrovská, a to nejen občanů Ořechova, ale i lidí
z okolních vesnic a měst.
Začátkem května letošního roku jsme na zámku uskutečnili koncert vážné hudby největších
italských klasiků , kterého se účastnili významní hosté, mezi nimiž nechyběl náměstek hejtmana
Zlínského kraje pan Libor Lukáš, náměstek ministra práce a sociálních věcí JUDr. Petr Šimerka,
poslankyně Mgr. Alena Hanáková a další.
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v zámeckém sklepení, kde proběhla degustace místních a regionálních vín, po které následovala
samotná prohlídka zámku, bohatá večeře rozšířená o kulturní program pod taktovkou Varhana
Orchestroviče Bauera.
Plány do budoucna máme veliké a chceme, aby se zámek Ořechov dostal do pozice
významného kulturního centra, proto stále spolupracujeme se starostkou a zastupitelstvem, abychom
vymysleli vždy nějaké nové akce.
Další premiéra bude 25. srpna 2011, kdy Vám představíme fenomenální komedii Slováckého
divadla Rychlé šípy, která se odehraje na nádvoří zámku pod širým nebem.
Doufáme, že tyto akce, stejně jako ty, které budou následovat po nich, se stanou přínosem pro všechny
občany Ořechova a že se všichni setkáme při těchto významných příležitostech.
Těším se na vás na všechny
Alessandro Alagia

Vybráno z kroniky – rok 1939
Zima toho roku byla celkem mírná, sněhu bylo málo. Jarní práce se vlivem březnových dešťů opozdily,
sít se začalo až první týden v dubnu. Urodilo se dost třešní i meruněk, začaly se pěstovat okurky, které
vykupovalo bzenecké družstvo „Kvalita“. Žně začaly 16. července, počasí bylo příznivé. Také švestek
se urodilo dost, sypaly se i na kvas. Cena slivovice byla vysoká, litr se prodával za 50 – 55 Kč.
Z 15. na 16. března překročila německá armáda na mnoha místech hranice naší republiky a
postupovala do vnitrozemí. Postupně byla obsazena celá republika, všechna kasárna a nastalo
vyvážení vojenského a válečného materiálu a vojenských koní. Krátce před 16. březnem se
odtrhli Slováci a osamostatnili se jako samostatný stát. Z Čech a Moravy byl
zřízen Protektorát.
Protože se chystalo k válce mezi Německem na jedné a Francií a Anglií na
druhé straně, která potom v září začala, nastal shon po všech životních potřebách
a ceny všeho náhle stoupaly. Proto byly na většinu aspoň hlavních životních potřeb
odběrné lístky – na tuky, maso, chléb, mléko, cukr, na oděv a obuv. Do obcí byli
přiděleni přebyteční zaměstnanci finanční stráže, aby vedli vyřizování vyživovacích a
zásobovacích záležitostí. Lístky byly vydávány na dobu 4 týdnů. Dávky jednotlivých potřeb byly čas
od času stanoveny – dávky cukru byly dostačující, tuku a mýdla bylo málo. Podomácku se směli
porážet jen vepři s nejmenší živou váhou 100kg. Z každé takové zabíjačky byl majitel povinen
odevzdat do určené sběrny 4 kg sádla. Byl také prováděn soupis dojnic a slepic a stanovena povinná
dodávka mléka a vajec. Cena dobytka stoupla, zdravý kůň stál 10 – 14 tisíc kč, roční hříbě 7 – 9 tisíc
kč, kráva kolem 6 tisíc kč. Také uhlí bylo na lístky a v omezeném množství. Pozbyli jsme svobody
politické i hospodářské, svoboda tisku a shromažďování byla také silně omezena.
Při příležitosti ukončení školního roku se ořechovští obyvatelé rozloučili na besídce v hostinci
u Janíků s řídícím učitelem Němcem, ořechovským rodákem, který po 40 letech působení ve zdejší
škole odcházel do důchodu a stěhoval se do Polešovic.
V roce 1939 se v Ořechově narodilo 27 dětí, z toho 16 chlapců a 11 děvčat. Zemřeli 2 muži a 3
ženy, z nichž nejmladšímu bylo 5 let a nejstarší dosáhla 92 let. Bylo uzavřeno 12 sňatků.
Z kroniky A. Bělovského vybrala Mgr. Blanka Martináková
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obci mj. historický hudební nástroj harmonium, několik trubek, fotografií, korespondenci s panem
Jaroslav Němcem (autor ořechovské kroniky, pozn.) a spoustu dalšího, pro obec velmi cenného
materiálu.

Životopis pana Františka Bělovského.
Narodil se 5. dubna 1932 v Ořechově č.p. 65 jako nejmladší ze čtyř dětí. Nejstarší ze
sourozenců zemřel krátce po porodu. Vyrůstal v hudební rodině. Jeho otec, který byl zástupcem
kapelníka v 1. světové válce v Jugoslávii, ho zpočátku sám vyučoval hře na trumpetu. Později přešel k
varhaníkovi panu Śustrovi a po absolvování základní školy odešel do Prahy na dvouletou vojenskou
hudební školu.
Jeho otec byl věrný muzice celý život. Sbírali lidové písně a zapisovali je do not. Měli stoletou
stařenku a ta jim zpívala a vyprávěla o zvycích v Ořechově. To se tradovalo v rodině. Poněvadž se
stařeček kamarádil s JUDr. Jaroslavem Němcem, kde se muzicírovalo a vyprávělo o ořechovských
dějinách, František vstřebával tuto atmosféru již v útlém dětství a odnesl si to do celého života.
Miloval svůj rodný kraj a hudbu.
Po absolutoriu vojenské hudební školy v Praze hrál v Opavě a Olomouci ještě jako voják.
Protože nechtěl zůstat na vojně nastálo, odešel do civilu a nastoupil do symfonického orchestru v
Bratislavě. V roce 1957 se oženil v Olomouci a přešel do kulturního života v okrese Olomouc. Kvůli
bytu se s rodinou přestěhoval do Ostravy, kde pracoval v NHKG a v té době vedl různé dechové
orchestry - jako zástupce kapelníka a později jako kapelník.
V důchodu se věnoval ořechovským dějinám a jiným zvykům, které se v Ořechově dodržovaly.
Uprostřed rozdělané práce odešel. Zemřel 27. července 2009. Nyní předávám jeho práce rodné obci Ořechovu.
S pozdravem Vlasta Bělovská

Vybíráme z pozůstalosti pana Františka Bělovského
Ořechovský stařeček vzpomíná a vypravuje /opis z originálu/
Nevím určitě kdy to bylo, ale zdá se mně, že těsně před druhou světovou válkou. Odkázal mně Ondra
Šimek, kapelník kostelanské hudby, abych já a Joža Míša přišel v neděli do Zlechova (12 km) hrát
s nimi na hody. Míša byl ochoten a tak jsme v tu určenou neděli byli o půl třetí v dolní hospodě ve
Zlechově. Naladili jsme si nástroje a šli jsme průvodem ze stárkami ke stárkám (ve Zlechově práva
nejsou) a vedli jsme je zpátky do hospody. Začali jsme hrát do tance. Zahrajeme asi tři kusy a strhla se
tam taková pračka, že krev aj rukávce zbarvila Ale hned došel starosta, praštil rukou na stůl a zařval:
„Muzikanti dost! Stárci vyplaťte muzikantom a konec zábavy!“
Já nevím, jak se to stalo, že já a Joža jsme dostali první vyplacené (70 K). Sotva jsme vyšli před
hospodu, Joža se na mě ohlédne a povídá: „Poď honem! Enom s tuocuď pryč!“. A tak jsme rázovali až
hore nad Zlechov, kde odbočuje cesta do polí k Boršicom. Jak jsme přišli na onu zmíněnou cestu, já
povídám: „Jožo, mě se chce s…., já vlezu do té turkyně. Počkej mě!“ Joža: „Neopovažuj se, vydrž to!
Oni ti stárci nás ještě možou dohonit a vrátit. Musíme honem pryč.“ A tak jsme si to zvýšenou rychlostí
rázovali až do Tučap. To bylo asi 5 hod k večeru. Zastavili jsme se u hospody, kde se právě
Obec Ořechov
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hospody a zábava započala. Jožá povídá: „Tak co půjdem na jednu?“ „No poďme, ale dlouho ne. Ať
jsme za světla doma.“ Nástroje jsme si dali do šentyša (hospodský Bartoň nás znal a potom – Joža
chodil za jeho dcerou Ančou). Joža tančil o stošest a já zatím popijal. Pomalu sa blížila dvanáctá, a tak
říkám Jožovi: „Jožo poď dom.“ „Eště chvilku“, říká Joža. Já na to: „Nemám peněz.“ „Hospodský
počká“, Joža na to. Chvilku jsem tam ještě pobyl ale potom povídám: „Já jdu.“ Joža na to: „Vem i moju
trubku a nad Tučapy mě čekej, já chvilku postojím s Ančou.“
Já jsem tedy šel a nad Tučapy jsem ho čekal. Skoro jsem zapomněl na tu povinnost, co jsem měl
udělat v té turkyni. Tak jsem se dal do zanedbané práce. Křídlovku jsem měl přivázanou na zádech a
tak jsem Jožovu trubku položil vedle sebe a začal vykonávat opožděnou práci. Až jsem se začal strojit
(natahovat si gatě), tak už jsem Jožu slyšel a viděl svítit jeho cigaretu. Přišel ke mně a ptá se: „Kde
mám trubku?“ „Tady na zemi“, povídám. On ji vzal rukou za klapky a prsty se nu zabořily do něčeho
měkkého. Nevěděl co je to, ale nos ho alarmoval. Povídá: „Tys mě p… trubku!“ „Nevím jak, když byla
kus ode mě“, říkám. „Podívej se!“ Bylo tomu tak. Tak to tam sedělo jak vrabec na plotě. „Opucuj to, ať
jdem dom“, říkám. Joža na to: „Kdyby to bylo aspoň na korpus a ne na klapkách.“ „Tady kousek pod
nama je pumpa. Vem trubku a poď“, povídám mu. Přišli jsme k pumpě. On držel pod proudem a já
pumpoval až byla trubka čistá. Konečně jsme nastoupili cestu k domovu. Celou cestu jsme spolu
nepromluvili, až doma v Ořechově u kaple. Joža povídá: „Poď na štamprlu.“ Tak jsem šel, zapili jsme
to a bylo zas dobře. Joža byl můj největší kamarád od dob našeho mládí, jako muzikant a člověk.
Ořechov – prosinec 1960. Opsáno načisto: Ostrava – únor 2008

Z archivu pana
Františka Bělovského
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Společenská rubrika
Významná životní výročí v roce 2011
97 let
91 let
91 let
89 let
89 let
88 let
88 let
87 let
87 let
87 let
86 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
84 let
84 let
84 let
83 let

Čechová Marie
Haba Vojtěch
Šimíková Anežka
Habová Františka
Janík Jan
Andrýsková Anna
Rokytová Anna
Verbík Antonín
Tvrdá Anna
Stodůlková Jarmila
Janíková Ludmila
Suchánková Štěpánka
Rokyta Antonín
Verbíková Otilie
Holomčík Antonín
Hlaváčková Marie
Mrkusová Marie
Martykán František
Blendovská Anna
Bělovská Marta

č.p. 227
č.p. 83
č.p. 119
č.p. 83
č.p. 145
č.p. 17
č.p. 6
č.p. 249
č.p. 158
č.p. 97
č.p. 145
č.p. 127
č.p. 182
č.p. 249
č.p. 253
č.p. 56
č.p. 194
č.p. 228
č.p. 102
č.p. 51

83 let
83 let
82 let
82 let
82 let
82 let
81 let
81 let
81 let
80 let
80 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let

Latina Alois
Suchánková Františka
Scheinová Irena
Latina František
Petřkovská Drahomíra
Bělovská Františka
Vincíková Marie
Míša Josef
Šefčíková Stanislava
Vaňásková Ludmila
Rypová Ludmila
Krysová Jindřiška
Váňová Veronika
Baďurová Ludmila
Staňa Jaromír
Šimíková Marie
Staňová Marie
Luňák Josef
Plevák Alois
Stodůlková Jiřina

č.p. 225
č.p. 76
č.p. 216
č.p. 3
č.p. 80
č.p. 19
č.p. 125
č.p. 18
č.p. 85
č.p. 231
č.p. 50
č.p. 9
č.p. 109
č.p. 233
č.p. 69
č.p. 166
č.p. 123
č.p. 240
č.p. 8
č.p. 178

Narození v roce 2010
Fábík Mirek
Kubíček Tomáš
Nožička Adam
Tureček Vilém
Culková Marie Anna

č.p. 213
č.p. 281
č.p. 173
č.p. 177
č.p. 299

dne
dne
dne
dne
dne

23. února
7. dubna
20. července
13. srpna
30. října

Svatby v roce 2010
Bartková Veronika, Ořechov 106
Kryštof Robert, Staré Město
5. června

Obec Ořechov
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Odhlášení občané z trvalého bydliště v r. 2010
1. Bartoň Marek
2. Sýkora Jiří
3. Sýkorová Petra
4. Sýkora Ondřej
5. Sýkora Jakub
6. Vanďurková Františka
7. Rokyta Martin
8. Čevelíková Magda
9. Kozumplík Patrik
10. Pokoráková Zdislava
11. Filípek Radek
12. Kutálek František
13. Kříbek Roman

č.p. 159
č.p. 246
č.p. 246
č.p. 246
č.p. 246
č.p. 81
č.p. 52
č.p. 186
č.p. 186
č.p. 11
č.p. 70
č.p. 105
č.p. 142

č.p. 120
14. Kříbková Radka
17. Kříbek Tadeáš
18. Kříbek Štěpán
19. Kříbek Dalimil

č.p. 142
č.p. 142
č.p. 142
č.p. 142

Přihlášení k trvalému pobytu v r. 2010
l. Pávková Marcela
2. Pávek Vlastimil
3. Pávek Vojtěch
4. Ingr Miroslav
5. Tureček Pavel
6. Hrubanová Petra
7. Kryštof Robert

č.p. 296
č.p. 296
č.p. 296
č.p. 84
č.p. 177
č.p. 33
č.p. 109

8. Martiňáková Kateřina
9. Sajková Ingrid
10. Svoboda Roman
11. Martykánová Denisa
12. Machynka Jiří
13. Machynková Marie

č.p. 242
č.p. 120
č.p. 242
č.p. 261
č.p. 236
č.p. 236

Úmrtí v roce 2010
Trlidová Filomena
Kuchař Dominik
Březinová Růžena
Píštěk Stanislav
Habáň Radek
Učňová Božena
Machynka Jiří
Latinová Marie
Janíková Marie

Obec Ořechov

zemřela
zemřel
zemřela
zemřel
zemřel
zemřela
zemřel
zemřela
zemřela

dne
dne
dne
dne
dne
dne
dne
dne
dne

27. 1.
3. 3.
17. 4.
26. 6.
4. 9.
1.10.
13.11.
20.12.
24.12.
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ve věku
ve věku
ve věku
ve věku
ve věku
ve věku
ve věku
ve věku

81 let
88 let
85 let
71 let
29 let
97 let
32 let
76 let
70 let
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Vítání občánků
V neděli 6. března proběhlo v sále našeho kulturního domu vítání občánků. Děti z místní základní školy
a ořechovské scholy přispěly ke slavnostní atmosféře svými básněmi, tanečky i
hrou na hudební nástroje.
Starostka, spolu s předsedkyní kulturní komise Jaroslavou Váňovou,
přivítala tyto nové občánky narozené v letošním roce:
č.p. 173
č.p. 177
č.p. 299
č.p. 88

Adama Nožičku
Viléma Turečka
Annu Marii Culkovou
Václava Stodůlku

Výzva občanům – Pokus o zápis do Guinessovy knihy rekordů
Prosíme všechny občany Ořechova, aby v průběhu celého roku nosili na obecní úřad (Ořechov 105, tel.
572593720) vyfouknutá vejce, ze kterých bude na Velikonoce 2012 vytvořen řetěz, kterým se
pokusíme překonat český zápis v Guinessově knize rekordů. Dosavadní
rekord činí 26 900 vajíček, takže máme opravdu co dělat. Přepočteno na
obyvatele Ořechova to znamená asi 38 vajíček na osobu a rok, což jsou
3-4 vajíčka na osobu za měsíc.
Při sběru můžete samozřejmě využít rodinných příslušníků
z blízka i z daleka nebo svých kontaktů v nejrůznějších organizacích,
jako jsou školy, firmy, občanská sdružení a jiné sportovní, kulturní či
zájmové instituce, které by nás chtěli v našem snažení podpořit, a tím tak
přispět ke zviditelnění a k propagaci naší krásné obce, stejně jako celého regionu.
Vyfouknutá vajíčka noste v průběhu celého roku do konce března 2012

Sběr nebezpečných odpadů
V naší obci proběhne v sobotu 17. září 2011 sběr nebezpečných odpadů. Odpad se bude
odebírat v provozní dobu (9:00-11:00) ve sběrovém dvoře u farmy. Odpad bude možné
odevzdat také 19., 20. a 21. září v odpoledních hodinách, po předchozí telefonické
domluvě s paní Fryštákovou – 737 760 767.
Termíny pytlového svozu plastových obalů ve II. pol. 2011 :
.

19.7., 16.8., 20.9., 18.10., 15.11., 20.12.

Pytle určené k vývozu plastových obalů se prodávají na obecním úřadě za cenu 10,-/ks.
Tříděný odpad - sklo a plasty lze ukládat i do kontejnerů stojících před obchodem a za obecním
úřadem!
Poplatky za svoz komunálního odpadu za II. pololetí r. 2011 se budou vybírat 11. 7. – 15. 7.

Obec Ořechov
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Zahrádkáři
Dne 26. března 2011 se konala výroční členská schůze naší místní organizace.
K tomuto datu máme 120 členů. Předseda Štěpán Andrýsek seznámil přítomné
členy se základní činností naší organizace za uplynulý rok. Loňský rok byl co do
počasí velmi nepříznivý, což se projevilo na slabé úrodě letního i modrého ovoce.
To se také promítlo do pálení, které končilo již 27. prosince 2010. Za sezonu, tj.
od 28. 9. do 27. 12., bylo vypáleno jen 3709 absolutních litrů pálenky. I přes tuto
poměrně nepříznivou sezonu jsme se snažili finančně podpořit téměř všechny
kulturní i sportovní akce v naší obci.
V pálenici musíme průběžně opravovat a nahrazovat stávající zařízení. Bylo nutné vyměnit vodovodní
potrubí, opravit a čistit chladiče. Musíme také pořídit novou rozvodovou skříň a jistič. V přípravně
kvasu musíme opravit strop. Původní kazety již dosloužily, je třeba je nahradit novými. Také
v zahrádkářském sklepě byly nutné opravy. Nechali jsme opravit fresky. Toto zařízení slouží jak
členům ke schůzím, tak i našim spoluobčanům k pořádání různých společenských akcí.
Přede žněmi je také nutné připravit kombajn, vazač i drtič slámy, aby žňové i následné práce proběhly
ke spokojenosti všech občanů. Průběžné také provádíme mulčování travních porostů.
Z kultury: V prosinci jsme uspořádali předvánoční koncert dechové hudby Stříbrňanky. Letos 27.
srpna uspořádáme tematický zájezd na zahrádkářský veletrh do rakouského Tulnu.
Doufejme, že letošní úroda ovoce i zeleniny bude příznivější než v loňském roce. Přejeme to sobě i
všem spoluobčanům.
Marie Cilečková

Zveme všechny příznivce folklóru na

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek
Uherské Hradiště, 10. – 11. 9. 2010
Tradiční lidové slavnosti spojené se dnem
otevřeným památek. V areálech městských
památek

se

návštěvníkům

vinařství,

folklor,

práce

představí

řemeslníků

i

speciality lidové kuchyně. Jedná se o
skutečně

reprezentativní

národopisnou

slavnost více jak 50 měst a obcí z okolí
Uherského Hradiště.

Více informací a podrobný program naleznete na www.slavnostivinauh.cz

Obec Ořechov
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Výpis z usnesení č. 5/10 z 2. řádného zasedání ZO konaného dne 9. 12. 2010
Zastupitelstvo obce:
schvaluje:
1. program jednání 2. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
4. přijetí úvěru ve výši 4.000 tis. Kč od Komerční banky a.s. k financování rekonstrukce kulturního domu a
zateplení mateřské školy (příloha č. 3)
5. úpravy rozpočtu r. 2010
6. rozpočtový výhled na r. 2011 – 2015
7. hospodaření obce v r. 2011 podle rozpočtového provizoria a to až do schválení rozpočtu na r. 2011 a nad
rámec rozpočtového provizoria uhrazení závazků ve výši 2.320.077,- Kč spol. ZESS Boršice a 1.679.923,- Kč
spol. CGM Říčany formou úvěru
8. provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce v termínu do 10.1.2011
9. rozdělení hospodářského výsledku za r. 2009 Základní školy a mateřské školy Ořechov ve výši 7.252,64 Kč
do rezervního fondu za účelem dalšího rozvoje hlavní činnosti organizace
10. kupní na nabytí pozemku p.č. 70/20 o výměře 1647 m2 a p.č. 2609 o výměře 93 m2 za cenu 40,- Kč/m2
11. smlouvu o dílo č. 2010/4 mezi obcí Ořechov a p. Martinem Sukupem – parketové podlahy, Velká nad
Veličkou, na renovaci parketové podlahy kulturního domu (příloha č. 7)
12. poskytnutí věcného daru ve výši 500,- Kč u příležitosti 50., 60. a 70. výročí svatby

13. poskytnutí věcného daru ve výši 500,- Kč u příležitosti výročí dožití 70, 80, 90, 95 a více let.
ruší:
1. smlouvu o úvěru s Českým spořitelním družstvem, sídlo Roztoky, Příleská 1692, ve výši 4.000 tis. Kč
2. zastavení movité věci v majetku obce „na vodovod - rozváděcí řady Ořechov - hlavní řad", inventární číslo v
majetkové evidenci – 100045, účetní hodnota - 6.535.825,- Kč a nemovitostí pozemků p.č. 3506/1 o výměře
20884 m2 a p.č. 3237 (PK) o výměře 103339 m2 ve prospěch Českého spořitelního družstva, sídlo Roztoky,
Příleská 1692
pověřuje:
starostku obce technickým zabezpečením inventarizace a jmenováním dílčích inventarizačních komisí
stanovuje:
1) v pravidlech rozpočtového provizoria použití prostředků v každém měsíci maximálně ve výši 1/12 celkových
výdajů r. 2010
2) členy finančního výboru: Václav Stodůlka, Aleš Fryšták, Martin Zelina, Rostislav Plevák
3) členy kontrolního výboru: Günter Jilg, Lubomír Kuchař, Marie Cilečková
4) komisi sportu ve složení: předseda Mgr. Michal Beran, členové Bc. Roman Trlida, Jar. Filípek
5) komisi kulturní a sociální ve složení: předseda Jaroslava Váňová, členové Božena Taláková, Zdeněk
Andrýsek, Jiří Adamčík, Šárka Martykánová
6) komisi životního prostředí: předseda Lubomír Martykán, členové Jaroslav Sklenka, St. Konečný, Mir. Fiala,
Tomáš Mrkus
7) komisi stavební: předseda Martin Rokyta, členové Martin Zelina, Josef Adamica
8) komisi školství: předseda Josef Luňák

Výpis z usnesení č. 1/11 z 2. řádného zasedání ZO konaného dne 10. 1. 2011
Zastupitelstvo obce:
schvaluje:
1. program jednání 2. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
4. Smlouvu o úvěru mezi obcí Ořechov a Komerční bankou a.s. pobočka Uherské Hradiště, v pozměněném
znění, ve výši 4.000 tis. Kč k financování rekonstrukce kulturního domu a zateplení mateřské školy
5. smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni mezi obcí Ořechov a spol. E-ON a.s., týkající se
stavby realizované pod názvem „SB-4508-019, Ořechov, p. Drobil, kabelová smyčka NN“.
6. odměny členům zastupitelstva dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 ze dne 7. 12. 2010.

Obec Ořechov
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„ZP“ tj. plocha parků a historických zahrad na plochu „O“ tj. občanská vybavenost.
8. změnu ve složení členů kontrolního výboru následovně: Lubomír Kuchař, Marie Cilečková, Robert Vyskočil,
Pavel Miklík
deleguje:
1. zástupce obce p. Jarmilu Jilgovou, starostku obce, na mimořádnou valnou hromadu akciové spol. Slovácké
vodárny a kanalizace, která se koná 20.1.2011.

Výpis z usnesení č. 2/11 z 3. řádného zasedání ZO konaného dne 23. 2. 2011
Zastupitelstvo obce:
schvaluje:
1. program jednání 2. řádného zasedání zastupitelstva obce.

2. návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
4. rozpočet obce Ořechov
5. výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy kaple sv. Václava v Ořechově“ s tím, že
nejvhodnější nabídku předložil uchazeč STAMOS s.r.o., Otakarova 108, Uherské Hradiště, IČ 13694758
s nabídkovou cenou 342.000,- Kč včetně DPH
6. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek obcí Ořechov
7. složení členů školské komise následovně: p. Richard Hrančík, Petr Nožička
určuje:
starostku obce určených zastupitelem ke zpracování návrhu územního plánu obce Ořechov
pověřuje:
1. starostku obce uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku „Stavební úpravy kaple sv. Václava v Ořechově“
s vybraným uchazečem
2. starostku obce k zastupování obce na všech valných hromadách a členských schůzích spolků a organizací,
´kterých je obec Ořechov členem
3. starostku obce předložením projektové dokumentace a rozpočtu při provádění prací na rekonstrukci kulturního
domu a výstavbě sběrného dvora včetně ocenění přístřešku na příštím zasedání zastupitelstva obce
4. starostku obce jednáním s vlastníkem pozemku v lokalitě Za dvorem ohledně souhlasu se zasíťováním tohoto
pozemku
bere na vědomí:
1. informaci starostky obce o dendrologickém průzkumu
2. diskusní připomínky občanů

Výpis z usnesení č. 3/11 ze 4. řádného zasedání ZO konaného dne 18.4.2011
Zastupitelstvo obce :
schvaluje:
1. program jednání 4. řádného zasedání zastupitelstva obce.

2. 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. úpravy rozpočtu na r. 2011
6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24. 2. 2011 na stavbu „Stavební úpravy kaple sv. Václava v Ořechově“
uzavřené mezi obcí Ořechov a spol. STAMOS s.r.o. Uherské Hradiště
7. uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni s E-ON distribuce a.s. týkající se stavby
označené „SB-4509-073, Ořechov, STEEMONT O.K., rozšíř. sítě NN“
8. převod nemovitosti pozemku p.č.2631/32 o výměře 1658 m2 za cenu 140,- Kč/m2
9. převod nemovitosti pozemku p.č. 2631/33 o výměře 1363 m2 za cenu 140,- Kč/m2
10. převod části nemovitosti pozemku p.č. 186, kterou užívá p. Cyril Stodůlka, Ořechov 117
11. převod nemovitosti pozemku p.č. 86/5 o výměře 41 m2 za cenu 60,- Kč/m2
(příloha č. 10)
12. bezúplatné nabytí nemovitostí dům č. p. 65 a pozemků p.č. st. 41, p.č. st. 181, p.č. 2474, p.č. 2475a p.č. 2476
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14. rozpočet kolektivní smlouvy na r. 2011
15. odstoupení od Smlouvy o zprostředkování mezi obcí Ořechov a PANORAMA Reality Uherské Hradiště
uzavřené dne 9. 5. 2008 na převod pozemků dle PK 2631/1 (dle KN se jedná o pozemky p.č. 2631/30 a 2631/31
– průmyslová zóna) a od Smlouvy na zprostředkování uzavřené dne 17. 10. 2008 na převod pozemků p.č. 3554
a p.č. 3555/1
16. odstoupení od mandátní smlouvy č. 050/2010 ze dne 19. 4. 2010 uzavřené mezi obcí Ořechov a IPI v.o.s.
Žďár nad Sázavou, na zpracování žádosti v rámci projektu „Rekonstrukce víceúčelového sportoviště
v Ořechově“
17. budoucí převod části pozemku p.č. PK 3246 o výměře 3000 m2
pověřuje:
1. starostku obce vypracováním oddělovacího geom. plánu na pozemek p.č. PK 186
2. starostku obce vypracováním oddělovacího geom. plánu na pozemek p.č. 3246
3. starostku obce k jednání se spol. ZESS a.s. Boršice o ukončení smluvního vztahu na realizaci akce
„Rekonstrukce Obecního úřadu Ořechov“

Výpis z usnesení č. 4/11 z 5. řádného zasedání ZO konaného dne 23.5.2011
Zastupitelstvo obce :
schvaluje:
1. program jednání 5. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
4. Smlouvu č. 10065713 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu ŽP
5. výjimku z počtu žáků na školní rok 2011/2012
6. Dohodu o ukončení smlouvy o dílo se spol. ZESS s.r.o. Boršice na rekonstrukci kulturního domu
7. Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů č. 1/2011
8. Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 2/2011
9. – 21. bezúplatné nabytí nemovitosti pozemku p.č. 3579/1 o výměře 22 m2 , p.č. 3579/2 o výměře 38 m2, p.č.
3579/3 o výměře 131 m2, p.č. 3579/4 o výměře 10 m2, p.č. 3579/5 o výměře 113 m2, p.č. 3579/8 o výměře 79 m2,
p.č. 3579/6 o výměře 103 m2, p.č. 3579/7 o výměře 42 m2, p.č. 3579/9 o výměře 55 m2, p.č. 3579/14 o výměře
39 m2, p.č. 3579/10 o výměře 128 m2, p.č. 3579/11 o výměře 92 m2, p.č. 3579/12 o výměře 146 m2, p.č. 2575/3
o výměře 422 m2, p.č. 52/2 o výměře 75 m2, p.č. 49 o výměře 349 m2, p.č. 3579/13 o výměře 2 m2, p.č. 3579/15
o výměře 6 m2, p.č. 3579/16 o výměře 9 m2 v části obce Podsklepí
22. bezúplatný převod nemovitosti pozemku p.č. 900/4 o výměře 408 m2 Mysliveckému sdružení Ořechov
23. – 28. bezúplatné nabytí nemovitosti pozemku p.č. 3580/1 o výměře 179 m2, p.č. 3580/2 o výměře 82 m2, p.č.
3580/3 o výměře 91 m2, p.č. 3580/5 o výměře 129 m2, p.č. 3580/7 o výměře 92 m2, p.č. 3580/8 o výměře 122 m2
v části obce Padělky
29. nabytí nemovitosti pozemku p.č. 70/29 o výměře 942 m2 za cenu 50,- Kč/m2, tj. v celkové výši 47.100,- Kč
v části obce Padělky
30. nabytí nemovitosti pozemku p.č. 70/28 o výměře 1208 m2 a pozemku p.č. 2623 o výměře 385 m2 za cenu
60,- Kč/m2, tj. v celkové výši 95.580,- Kč v části obce Padělky
31. úpravy rozpočtu
položka 4116
251.819,40 Kč (UZ 32133123 – 37.772.91 Kč
UZ 32533123 – 214.046,49 Kč)
OdPa 3113
251.819,40 Kč (UZ 32133123 – 37.772.91 Kč
UZ 32533123 – 214.046,49 Kč)
32. pořízení zpracování návrhu znaku a praporu obce Ořechov a Sboru dobrovolných hasičů Ořechov
33. požadavek na prodloužení provozu mateřské školy do 16.30 hod.
neschvaluje:
1. bezúplatný převod nemovitosti pozemku p.č. 3555/1 o výměře 803 m2 a pozemku p.č. 99/17 o výměře 10 m2
v části obce Za Dvorem
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Výpis z usnesení č. 5/11 z 6. řádného zasedání ZO konaného dne 22.6.2011
Zastupitelstvo obce :
schvaluje:
1. program jednání 5. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
3. nájemní smlouvu mezi Obcí Ořechov a p. Romanem Špendlíkem, bytem Ořechov 251, o pronájmu knihovny
5. odstoupení od kupní smlouvy uzavřené mezi Obcí Ořechov a p. Petrem Březinou, Ořechov 28, uzavřené dne
24.6.2009
6. převod nemovitosti pozemku p.č. 2631/31 o výměře 3021 m2 za cenu 160,- Kč/m2
7. převod nemovitostí pozemků p.č. 3555/1 o výměře 803 m2 a p.č. 99/17 o výměře 10 m2 a nabytí nemovitostí
pozemků p.č. 49 o výměře 349 m2, p.č. 52/2 o výměře 75 m2, p.č. 2575/3 o výměře 422 m2 a p.č. 3579/12 o
výměře 146 m2 formou směny
8. nabytí nemovitosti pozemku p.č. 70/31 o výměře 2460 m2 za cenu 40,- Kč/m2, tj. celkem 98.400,- Kč
9. Dodatek č. 2 ke smlouvě se spol. STAMOS s.r.o. Uherské Hradiště na zhotovení díla „Stavební úpravy kaple
sv. Václava v Ořechově“
10. úpravy rozpočtu na r. 2011
11. přidělení hospodářského výsledku ve výši 137.625,14 Kč do rezervního fondu za účelem dalšího rozvoje
hlavní činnosti
12. povolení závodu motorek do objemu motoru 50 cm3 dne 13.8.2011.
konstatuje ověření:
1. ve smyslu s ust. § 54 odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, že návrh Územního plánu Ořechov není v rozporu s politikou územního rozvoje,
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského
úřadu
rozhodlo:
1. v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., o
námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecné povahy (příloha č. 3)
vydává:
1. ve smyslu ustanovení § 6 odst.5 písm.c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst.4 stavebního zákona,
v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a
přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy Územní plán Ořechov (příloha č.
3)
bere na vědomí:
1. žádost p. Michala Juříčky na vybudování komunikace a kanalizace před jeho rodinným domem (č.p. 276) po
rodinný dům č.p. 304.
2. diskusní příspěvky občanů:
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Fotogalerie

Pokácené ztrouchnivělé
lípy, které hrozily pádem

První etapa rekonstrukce
kaple sv. Václava – oprava
střechy

Vyčištěný a prohloubený
odvodňovací příkop Na Salajce
pod vinohrady

Částečně zrekonstruovaný
kulturní dům
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Fotogalerie

Na zámku se konal koncert
vážné hudby, kterého se
zúčastnil mj. i náměstek
hejtmana Zlínského kraje pan
Libor Lukáš
První Velikonoční jarmark
navštívily stovky lidí, a
všichni odcházeli nadšeni…

……………………………………………………………………………………………………………..
Zpravodaj Obecního úřadu v Ořechově, náklad cca 230 ks.
Na tvorbě zpravodaje se podílí redakční rada ve složení:
Jarmila Jilgová, Mgr. Jaroslav Březina,
Mgr. Blanka Martináková.
Děkujeme všem za poskytnuté příspěvky.
Tiskne Agentura NP.
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