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Vážení čtenáři,
rok se s rokem sešel a Vánoce opět klepou na dveře. Pod stromeček jsme pro Vás připravili
vánoční vydání našeho Louskáčku, které každoročně bilancuje dění v naší obci.
I letos Vám chceme popřát požehnané Vánoce a šťastný rok 2009, plný PRAVÉHO bohatství.
Je zvláštní, jak to, co je v životě důležité, nelze koupit za peníze. Můžeme si koupit hodiny, ale ne čas,
za peníze pořídíme léky, ne však zdraví, lze koupit sex, ale ne lásku, koupíme knihy, ne však moudrost,
koupíme dům, ale ne domov, lze koupit alkohol a drogy, ne však radost a štěstí.
Ke koupi také bohužel není slušnost a vstřícnost a mám pocit, jakoby se stávaly velkou
vzácností ve světě sobectví a egoismu. Jsou mezi námi lidé, kteří vidí jen sami sebe a kteří ve snaze
udělat své uražené ješitnosti zadobře nevnímají, jak ubližují lidem kolem. Přitom si jejich výkřiků
všimneme často daleko více než hlasu tichých, slušných a poctivých lidí, kteří si hledí své práce a
neházejí špínu na práci druhých . Je tomu tak v mnoha oblastech našeho života – např. ve velkém světě
politiky, ale i v malých poměrech ořechovských. Zde v místním nákupním a „informačním“ středisku
probíhá jakási „protiškolní“ kampaň někoho, kdo pro obec nic nevybudoval, a tak se rozhodl, že bude
alespoň bořit. A mám pocit, že mu někteří dopřávají více sluchu, než jeho štvavé řeči zaslouží. Já však
věřím ve zdravý rozum ořechovských občanů, kteří vědí, že za lidi mluví hlavně výsledky jejich práce
a že jsou inteligentní a natolik málo manipulovatelní, že si úsudek udělají sami. A také, že si
uvědomují, co škola pro tak malou obec znamená, co vše jim přináší a proč by ji měli podporovat.
A proto nám všem, dětmi počínaje a těmi staršími konče, k nejkrásnějším svátkům v roce přeji,
aby se nám podařilo uklidit před vlastním prahem i v našich srdcích a aby v našich duších opět zavládla
LÁSKA, VÍRA a NADĚJE.
Mgr. Blanka Martináková
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Dáváme slovo starostovi…
Vážení spoluobčané,
na dveře nám opět klepou Vánoce a za několik dnů také překročíme práh nového
roku 2009. Již tradičně se do Vašich rodin dostává náš obecní občasník, aby Vás uceleně
informoval o životě a dění v naší obci za poslední půlrok. Dovolte mi tedy, abych i já
na následujících řádcích stručně zhodnotil činnost obecního úřadu a vedení obce za uvedené
půlroční období.
Zastupitelstvo se sešlo na zasedáních v měsících září a prosinci a mimo to jednalo ještě na
dalších dvou pracovních poradách. Na jiném místě zpravodaje můžete najít stručný výtah z usnesení
zastupitelstva.
V oblasti budování a výstavby proběhla v uvedeném období realizace zastřešení budovy
mateřské školy. Oproti původní projektové dokumentaci došlo k menším úpravám, které zlepšily
prostorové podmínky ve vzniklém podlaží. Realizace stavby sestávala z odbourání a likvidace horních
vrstev stávající rovné střechy, provedení a ukotvení ocelové konstrukce, dozdění obvodového zdiva a
štítů (včetně osazení okenních prvků), provedení tesařských konstrukcí, klempířských konstrukcí a
položení krytiny. Nutno dodat, že využití vzniklých prostor nebylo dosud řešeno a tyto mají
v současnosti charakter hrubé stavby. Hrubé náklady na tuto stavbu dosáhly cca 3 mil. Kč.
Předpokládáme, že zastupitelstvo by mělo i na podněty občanů o smysluplném využití prostor
rozhodnout v průběhu ledna.
Během prázdnin byla také zrealizována částečná oprava záchodů v přízemí budovy základní
školy, spočívající v rekonstrukci odpadů, osazení nových zařizovacích předmětů a provedení obkladů a
podlah. To vše v celkové výši nákladů 180 tis. Kč. Tyto práce provedla dodavatelsky firmy VTP Pelka
s.r.o.
V měsících září a říjnu jsme úspěšně zrealizovali prostřednictvím firmy VHS plus,
Vodohospodářské stavby s.r.o. Veselí nad Moravou, plánované prodloužení vodovodních řadů u hřiště
a v nově zastavované lokalitě pod hřbitovem. Tato akce dosáhla nákladů cca 620 tis. Kč. Dluhem,
s nímž přecházíme do dalšího roku, se nám stalo provedení I. etapy rekonstrukce komunikace ve
Štěpnicích. Vzhledem k problémům s vydáním stavebního povolení jsme byli schopni započít
s pracemi na této akci až v měsíci listopadu, a to prostřednictvím dodavatelské firmy ZESS Boršice.
Nicméně akce byla zahájena a v souvislosti s povětrnostními podmínkami budeme případně pokračovat
v průběhu prvních měsíců nového roku tak, aby byla první etapa dokončena do poloviny roku 2009.
Pracovníci obce se dále průběžně starali o údržbu veřejné zeleně v obci, drobné opravy
komunikací, chodníků či jiných obecních ploch podle aktuálních potřeb a možností.
V rámci projektových příprav bude v nejbližší době dokončena zástavbová studie lokality za
„starým dvorem“. V souvislosti s nutnou rekonstrukcí vnitřních prostor kulturního domu by měla světlo
světa spatřit i studie řešící rekonstrukci tohoto objektu a případně přilehlého dvora.
Na závěr mého stručného bilancování mi opětovně dovolte poděkovat Vám všem, kdo jste
jakkoliv přiložili ruku k dílu při péči o veřejná prostranství či veřejné stavby v naší obci. Velký dík
patří také těm z Vás, kdo se v naší obci podílíte na pořádání kulturních či sportovních akcí pro ostatní
veřejnost, zejména pak také udržování tradice ořechovských hodů.
K nadcházejícím vánočním svátkům si Vám jménem zastupitelstva obce i jménem svým
dovoluji popřát jejich klidné a spokojené prožití. V novém roce 2009 pak pevné zdraví Vám i
Vašim blízkým.
Josef Luňák, starosta obce
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… a místostarostovi
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle tohoto zpravodaje jsme se celkem podrobně snažili o vysvětlení, co je a co
obsahuje územní plán. Na tento dokument navazuje tzv. „Regulační splán“. Přinášíme tedy
v návaznosti na podrobnější výklad, o co vlastně v případě regulačního plánu jde.
Co je regulační plán
Regulační plán vydává zastupitelstvo obce formou opatření obecné povahy podle správního
řádu pro vybrané území obce. Tento dokument v dané ploše stanovuje podrobné podmínky pro využití
pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro
vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán vždy stanovuje podmínky pro vymezení a
využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezuje
veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.
Regulační plán nahrazuje ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí a je závazný pro
rozhodování v území, přičemž nenahrazuje územní rozhodnutí v nezastavěném území. Pomocí tohoto
nástroje lze podstatně urychlit proces povolování staveb. Zpravidla se bude jednat o přípravu a
zabezpečení investiční výstavby na volných plochách obce, určených k zastavění vhodným způsobem.
Současně lze při pořizování regulačního plánu ve vybraném území vzít v úvahu nároky na úpravy
dosavadní nebo vybudování zcela nové dopravní a technické infrastruktury (inženýrských sítí a cest).
K tomu účelu se uzavírá tzv. plánovací smlouva obce se žadatelem investiční výstavby (žadatelem
pořízení regulačního plánu) o jeho spoluúčasti na realizaci této nebytné infrastrukury (včetně
financování). Uzavřením takové smlouvy může obecní zastupitelstvo pořízení regulačního plánu
oprávněně podmínit. Regulační plán platí po dobu tří let od nabytí účinnosti, nestanoví-li zastupitelstvo
obce při jeho vydání lhůtu delší. Územní plán i regulační plán se veřejně projednávají způsobem
stanoveným zákonem.
Co v územním a regulačním plánu zajímá orgány obce
Regulační plán především podrobněji řeší a stanovuje podmínky umísťování jednotlivých
staveb na pozemcích a podstatně urychluje investiční přípravu a povolování staveb. Regulačním
plánem lze také účinně předcházet možným konfliktům při zastavování území.
Co v územním a regulačním plánu zajímá občany
Řešení regulačního plánu má vliv i na cenu pozemků. Pokud jsou v něm pozemky určeny jako
stavební, bývá jejich odhadní a zejména tržní cena i několikanásobně vyšší. Naopak, pokud je pozemek
v územním či regulačním plánu například stanoven s možností jeho vyvlastnění ve veřejném zájmu.
jeho tržní cena klesá je na úroveň ceny úředního odhadu. Rozhodující orgán v procesu schvalování
regulačního plánu je zastupitelstvo obce při veřejných projednáváních. Zde se berou v úvahu rovněž
připomínky veřejnosti. Zastupitelstvo obce dálo zkoumá oprávněnost a význam těchto připomínek.
Regulační plán v každodenní praxi
Vydaný regulační plán závazným způsobem řeší ve vybraném území umístění konkrétních
staveb, jejich charakter i vzhled a umístění nezbytné technické infrastruktury. Pro takto řešené stavby
už stavební úřad nevydává žádné územní rozhodnutí a přímo vydává stavební povolení. Regulační plán
pořízený na žádost platí tři roky ode dne nabytí účinnosti, není-li v něm stanovena lhůta delší.
Na tvorbě územního a regulačního plánu se v této době intenzivně pracuje a snahou je co
nejdříve tento důležitý dokument pořídit ku prospěchu naší obce.
Přeji Vám radostné svátky a hodně zdraví a úspěchů v roce 2009.
Zdeněk Svoboda, místostarosta obce
Obec Ořechov

strana 4

Vánoce 2008

Ořechovský louskáček
----------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení čtenáři,
přestože jsme nedávno společně vítali příchod adventu,
pomalu a jistě se blíží Vánoce a s nimi i další vydání tohoto
občasníku, do něhož je mou milou povinností připojit příspěvek
o základní škole.
Ve stručnosti bych Vás chtěla seznámit s děním v základní škole. Nový školní rok 2008/2009 jsme
zahájili tentokrát přesně 1. září v pondělí již s plným počtem ročníků, tzn. že máme všech pět ročníků,
přičemž vyučování probíhá ve třech třídách po dvou a jednom ročníku. Do pedagogického sboru
přibyla rovněž jedna nová pedagogická síla, a to čerstvá absolventka Pedagogické fakulty v Ostravě
slečna Tereza Sýkorová, která jako jedna z mála využila mé nabídky a příležitosti učit na tak malé
školičce v obci docela dost vzdálené od jejího bydliště, stejně jako již několik let paní Vítězslava
Dudová, za což jim oběma patří velký dík. Mnohým z vás nyní vyvstane v myšlenkách otázka: Jak to
bude dál? Bude těchto pět ročníků zachováno i v dalších letech? Velmi ráda bych vám všem
odpověděla „ano“, demografický vývoj v obci je velmi příznivý, tzn. že dětí narozených v obci je dost
na to, aby naše škola byla bez potíží zachována, a přesto musíme o naši „Pohádkovou školu“
každoročně skutečně doslova bojovat ve spolupráci se zřizovatelem a spoustou lidí, kteří mají o školu
evidentně velký zájem, neboť si skutečně uvědomují, jakým přínosem je tato škola tzv. „rodinného
typu“(jak nás mnozí odborníci nazývají) pro jejich bezbranné dítko v dnešním dravém, stresujícím až
zákeřném světě. Jsou však mezi námi i tací, kteří dají na lži a pomluvy, než aby se přesvědčili sami na
vlastní oči či uši o jiných skutečnostech. Pro ty, kteří nemají dosud představu, jak se v naší malotřídní
škole vyučuje, jsou dveře kdykoliv dokořán otevřeny.
V závěru bych chtěla mnohokrát poděkovat všem, kteří se podíleli na Adventním zvonkování a
také všem, kteří přispěli nemalou částkou naší škole. Jsem ráda, že se nám společnými silami daří
obohacovat kulturní život v obci.
Všem občanům a kolektivu školy přeji krásné Vánoce a do nového roku hodně elánu.
Mgr. Blanka Andrýsková

Mateřská škola
Poslední kalendářní měsíc je v naší mateřské škole provoněn vůní vanilky, skořice a badyánu,
kouzlem nadcházejících svátečních chvil a nadílky Mikuláše či překvapení pod vánočním stromkem. Je
to však i měsíc pečlivých příprav celého kolektivu zaměstnankyň, včetně kuchyně a personálu, jež
usiluje především o navození vánoční atmosféry.
Nadílka v mateřské škole se letos zvlášť vydařila. Děli přivítaly Mikuláše, andělíčka, ale i
čertíka tanečky a písničkami. Za to dostaly plný koš hraček a každý ještě balíček plný sladkostí a
ovoce. Velké poděkování patří pořadatelům akce Setkání stárků, zahrádkářům a obecnímu úřadu za
poskytnuté sponzorské dary.
Při vánočním vystoupení na Adventním zvonkování se rodiče potěšili pokroky a úspěchy svých
potomků a společně se pobavili při zhlédnutí programu.
Vrcholem pro děti bude vánoční překvapení a slavnostní oběd. Dopoledne se všichni sejdeme
kolem rozsvíceného vánočního stromu v mateřské škole, zazní koledy a všichni budeme poslouchat
vyprávění o vánočních zvycích a tradicích.
Přestože Vánoce v kruhu rodiny děti teprve čekají, těší nás tento čas, kdy jsme pospolu a kdy
můžeme k tomuto radostnému očekávání přispět.
Závěrem bychom Vám chtěli popřát svátky plné klidu a pohody.
Kolektiv mateřské školy
Obec Ořechov
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Adventní zvonkování
v Ořechově
Říkáte, že k vám v neděli 7. prosince dolehl
zvuk vánočních zvonků? Není divu, vždyť v ten den
se v Ořechově u Polešovic konalo v pořadí již čtvrté
Adventní zvonkování.
Ale než si ořechovské rodiny své zvonečky
zavěsily na vánoční strom, přivítal je pan starosta
spolu s dětmi z mateřské školy, žáci základní školy
přednesli básně o Ježíškovi a o Betlému a svými
písněmi předvánoční atmosféru umocnili členové
místní scholy a zpěvačky z Míkovic. Po ozobení
stromu
přenádhernými
zvonečky
program
pokračoval na sále kulturního domu.
Zde všem přítomným zatančili andílci, na
koledu přišli koledníci z mateřské školy a na hudební
nástroje zahráli malí hudebníci ze základní školy,
kteří ještě se všemi spolužáky a malým Ježíškem
předvedli hru „V Betlémě“. Na rozloučenou přidaly
několik písní zpěvačky z Míkovic, a komu se ještě
s krásnou adventní atmosférou loučit nechtělo, mohl
postát u některého ze stánků plných dobrot, které připravila místní společenská sdružení. Při odchodu
pak zrak všech jistě padl na osvícený betlem s ovečkami a ještě zdáli mohli všichni zaslechnout
zazvonění zavěšených zvonečků, které jakoby připomínaly, že Vánoce jsou již za dveřmi ….
Mgr. Blanka Martinková
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Z a h r á d k á ř i
S přicházejícím časem Vánoc a konce roku je
dobrým zvykem ohlédnout se zpět a zhodnotit činnost a práci
za uplynulý rok. V minulém čísle Louskáčku Vás předseda
zahrádkářů př. Bohumil Janík seznámil s děním v naší organizaci
za první pololetí roku 2008.
Kombajn
V době, kdy dozrává obilí, začala jeho příprava na žně. Kombajnéři př. Zdeněk
Hančík a František Cileček prováděli prohlídky a úpravy. Sklizeň probíhala od 11. července do 5.
srpna. Obilí bylo sklizeno z třiceti polí v Ořechově a dvaceti ve Vážanech a v Polešovicích. Během
sklizně se projevila závada, kterou se snažili rychle odstranit. Je třeba připomenout, že zájemců o naše
služby kombajnem je stále méně. V uplynulém roce bylo sklizeno sedmdesát polí a letos jenom
padesát.
Traktor
Práce traktorem byla po domluvě vždy dobře provedena. O vázání slámy se přihlásilo málo zájemců,
svázáno bylo asi sto otépek.
Je nutné připomenout, že z důvodu zdražení nafty jsme byli nuceni, ač neradi, zvýšit ceny za
výkony za práci a to takto:
práce kombajnem
člen 14,- Kč/min. 840,- Kč/hod,
nečlen 16,- Kč/min 960,- Kč/hod
člen 2,50 Kč/min 150,- Kč/hod,
nečlen 3,-- Kč/min 180,- Kč/hod
práce traktorem
Zahrádkářský sklep
Je využíván k různým rodinným oslavám a posezením. Letos bylo jeho služeb využito 18krát.
Pálenice
Jak jsme Vás již dříve informovali, rozhodl výbor ČSZ, že se provede instalace nového chladícího
zařízení, které bylo nainstalováno začátkem září tohoto roku. S pálením letního kvasu, které začalo 16.
září a bylo ukončeno 6. října, se projevilo pár závad, které byly odstraněny. Jsme přesvědčeni, že nové
zařízení bude dobře plnit svou funkci.
Bylo vypáleno 70 absl. destilátu.
Faktura za nové zařízení, úpravy a vícepráce činila 236 200,-- Kč. Účtovaná cena za jeden abs.l. je
203,- Kč.
Sušárna a povidlárna
V posledních letech nebyla téměř využita, a proto výbor ČZS na listopadové schůzi rozhodl toto
zařízení odprodat zájemci ze Slušovic za 50 000,- Kč.
Kultura
Kulturním využitím nám byl výlet na Vranovskou přehradu, projížďka lodí a prohlídka vranovského
hradu. Výlet pokračoval do Znojma a prohlídkou městských katakomb. V odpoledních hodinách jsme
se přesunuli do vinného sklepa ve Velkých Bílovicích, kde pro nás byla připravena teplá večeře.
Následovala degustace patnácti druhů vín, podle chuti bílých nebo červených. Domů jsme přijeli
v pozdních večerních hodinách.Zájezd se všem zúčastněným líbil a byl hodnocen jako velmi zdařilý.
Ocenění
Při dožití životních jubileí obdrželi čestná uznání Okresního střediska ČZS v Uherském Hradišti tři
členové našeho výboru.
Informace
Na nástěnce na obecním úřadě jsou pravidelně vyvěšeny signalizační zprávy, informace z časopisu
Zahrádkář a všeobecné informace o dění v místním ČZS.
Závěrem Vám všem přejeme pěkné prožití vánočních svátků, plných porozumění a pohody a do
nového roku hodně pevného zdraví, štěstí a spokojenosti.
Alois Plevák, jednatel
Obec Ořechov
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Sbor dobrovolných hasičů
Z činnosti SDH
Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů se koná v pátek
9.1.2009 v 19. hodin v místnosti u kulečníku v Hospodě Na Dědině.
Mladí hasiči
Scházíme se každý čtvrtek v 17.00 hodin v hasičské zbrojnici. Připravujeme se
celoročně na soutěže
v počátečním
útoku,
štafetě,
na
závod
požární všestrannosti
pod vedením Václava
Stodůlky,
Martina
Rokyty
a
Terezy
Martykánové.
Naše
schůzky si zpestřujeme
například promítáním
filmů. Pořádáme výlety
– naposledy do kina
v Uherském Hradišti na
film Madagaskar 2.
Líbil se malým i
větším.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Farní společenství v Ořechově
Také tentokrát se v oblíbeném Louskáčku chceme zmínit o tom, co jsme
prožili a co nás čeká.
Jako každým rokem jsme první zářijovou neděli prožili o něco
více svátečněji a to oslavou a poutí. Jakou? No přece „Andělíčkovou
poutí“. Co že to znamená? Uctění památky padlých vojínů v I. a II.
světové válce při slavnostní mši svaté a následující průvod s doprovodem
dechové hudby ke kapličce Andělů strážných. Tentokrát nás doprovodil a
ve společné modlitbě podpořil vojenský kaplan Josef Konečný.
Jak tak čas běžel, ani jsme se nenadáli a byl tady začátek prosince a
s ním nejen začátek adventu, ale také svátek sv. Mikuláše. Ten je vždy
nejzajímavější pro naše nejmenší. Tentokrát si nejen pro ně, ale i pro ty
odrostlejší děti, rodiče připravili překvapení. Po dětské mši svaté v místní kapli sehráli krátkou scénku
o sv. Mikuláši a loupežnících. Nechyběl ani Mikuláš s andělem a dárky.
Za zmínku ještě stojí zdárné dokončení výstavby sociálního zařízení před kaplí, jehož součástí
je i nové schodiště. Všem, kteří tady zcela dobrovolně a bez odměn pracovali, patří velký dík. Odvedli
velký kus práce v docela krátkém čase, ale to můžete posoudit sami.
V neposlední řadě bychom se chtěli zmínit i o velké slávě, která nás čeká v příštím roce. Dá-li
pán Bůh, bude zde 4. července mít svou Primiční mši svatou náš spoluobčan Radim Kuchař. Věříme,
že se nám podaří tuto akci řádně a důstojně připravit.
Všem čtenářům přejeme radostné a láskyplné prožití svátků vánočních, hodně štěstí a zdraví
v novém roce.
Společenství věřících

Obec Ořechov
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Ořechovští motorkáři mají za sebou výlet do kina
a 5. ročník drakyjády
Dne 30. listopadu jsme uspořádali menší výlet
pro děti do kina v Uherském Hradišti, kde promítali
Madagascar 2 jako poděkování za pomoc při výsadbě stromků.
Výletu se zúčastnilo kolem 15 dětí plus doprovod z řad členů motorkářů. Všichni účastníci menšího
zájezdu se sešli u autobusové zastávky a vyčkali na příjezd linkového autobusu. Jelikož ještě zbýval
nějaký čas do začátku představení, šla celá skupina na výstavu betlémů. Poté se odebrali na samotné
promítaní. Některé děti měly premiéru v návštěvě kina. Po skončení filmu si rodiče přijeli pro své
ratolesti.
Tento rok již popáté naše občanské sdružení motorkářů pořádalo tradiční drakyjádu. V neděli
19. 10. se naše parta sešla, abychom zjistili, zda máme ten správný vítr na pouštění draků. Jelikož vítr
byl velmi příznivý a zároveň i počasí nám přálo, nestálo konání drakyjády nic v cestě.
Kolem 13. hodiny se začali scházet u místního družstva první návštěvníci se svými ručně vyrobenými i
koupenými draky, nakonec se nás tam sešlo přes 40 dětí s doprovodem rodičů. Když některé z dítek
drak omrzel, mohlo se svézt na čtyřkolce, zastřílet si na cíl pistolí nebo lukem, ba dokonce si zajít na
hranolky nebo si dát něco sladkého na zub. K tomu všemu nám hrál náš skvělý DJ Michal. Každé z dětí
od nás na závěr dostalo balíček sladkostí a dáreček – psací sadu, autíčko či plyšáka. Na závěr jsme
samozřejmě nesměli zapomenout udělat skupinové foto.
Takže za rok na shledanou u pouštění dráčků nebo v únoru na maškarním plese.

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

Pozvánka na Zpívání u vánočního stromu
Vážení spoluobčané,
zveme Vás na Zpívání u vánočního stromu, které se uskuteční ve čtvrtek
25.12.2008 v 16 hodin u parku před obecním úřadem. Nejedná se o vystoupení
žádného pěveckého sboru, ale o setkání lidí s chutí zazpívat si koledy. Můžeme si
přinést něco pro zahřátí či něco dobrého k ochutnání a strávit příjemný sváteční
podvečer.
za dobrovolné zpěváky z Ořechova Eva Píšťková

Obec Ořechov
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Oddíl Stolního tenisu Ořechov
sezóna 2008/09
Info : www.ostorechov.wbs.cz

V oddíle stolního tenisu panuje po odehrané první polovině soutěžního ročníku 2008/2009
Regionálního přeboru I. třídy spokojenost, protože již od úvodních kol se družstvo mužů pohybuje
v popředí tabulky a po odehraném 11. kole má na svém kontě 8 výher, 1 remízu a pouze 2 prohry, a to
ještě ne všechny zápasy sehrálo v nejsilnějším možném složení.
Souhrn výsledků:
Bojkovice B
OST Ořechov A
OST Ořechov A
OST Ořechov A
Kunovice B
OST Ořechov A
Ostr.N.Ves A
OST Ořechov A
Bystřice p.L. B
Vlčnov B
OST Ořechov A

Úspěšnost jednotlivých hráčů po 11. kole:
-

OST Ořechov A
Bystřice p.L. A
Újezdec-Těš. B
Dol.Němčí D
OST Ořechov A
Nivnice B
OST Ořechov A
Orel UH B
OST Ořechov A
OST Ořechov A
Bílovice A

6
7
15
9
5
14
11
17
2
4
15

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

12
11
3
9
13
4
7
1
16
14
3

hráč

Úspěšnost %

výhry

prohry

Machynka Jiří

83,72%

36

7

Oharek Libor

81,40%

35

8

Oharek Petr

69,23%

27

12

Nožička Jiří

51,28%

20

19

Korvas Radomír

méně jak 25% zápasů (úspěšnost
se nepočítá).

Tabulka Regionálního přeboru I. tř. 2008/09 po odehraném 10.kole:(do
uzávěrky nebylo sehráno ještě kompletní 11. kolo )
P.

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

Název mužstva

Ostr.N.Ves A
Dol.Němčí D
Bystřice p.L. A
OST Ořechov A
Nivnice B
Orel UH B
Bílovice A
Újezdec-Těš. B
Kunovice B
Vlčnov B
Bojkovice B
Bystřice p.L. B

Utkání

Výher

Remíz

Proher

Skóre

Body

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
8
7
7
7
4
5
1
2
1
0
0

0
1
1
1
1
2
0
4
1
2
2
1

0
1
2
2
2
4
5
5
7
7
8
9

137:43
122:58
121:59
124:56
106:74
83:97
86:94
68:112
65:115
64:116
51:129
53:127

30
27
25
25
25
20
20
16
15
14
12
11

V této sezóně do mistrovských soutěží nastoupili další hráči Ořechova, kteří své zápasy sehrávají ve
Vážanech a jsou to: Pokorák Vlastimil, Váňa David, Krys Roman a Plevák Radim, přičemž posledně
jmenovaný Radim Plevák sehrál i několik utkání v okresním přeboru žáků, kde doposud neprohrál ani
jeden zápas a má tedy 100% úspěšnost.
Za oddíl st. tenisu Oharek Libor
Obec Ořechov
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TJ SOKOL

Ořechov

Vážení příznivci kultury a sportu,
opět Vám již tradičně chceme v závěru letošního roku přiblížit
činnost v naší tělovýchovné jednotě za uplynulý půlrok.
Na poli sportovním reprezentují naši obec v probíhajících soutěžích tři týmy.
Celek mužů hrající krajskou 1. A třídu, družstvo dorostu v soutěži okresní a celek přípravky hrající
taktéž na okresní úrovni. Vlajková loď našeho oddílu, tým mužů se v polovině soutěžního ročníku
nachází na 4. místě s 24 body a bilancí 7 vítězství, 3 remíz a 3 proher a skóre 29:22.
Zhodnocení podzimní části podrobně shrnuje trenér Jiří Flašar: „ Příprava na podzimní sezonu
2008 / 2009 začala 11.7.2008, do 1. mistrovského utkání 10.8.2008 mužstvo absolvovalo 9
tréninkových jednotek a 5 přípravných utkání. Účast na trénincích byla velmi dobrá, horší už byly
výsledky přípravných utkání: 1 výhra, 2 remízy, 2 prohry.Podzimní sezónu odehrálo 15 hráčů + 2
brankáři a dle potřeby doplnili mužstvo dorostenci Váňa a Krys, což se ukázalo jako počet dostatečný
i když někteří hráči měli různé absence (zaměstnání, zranění, školní povinnosti).
Při hodnocení sezóny musím konstatovat, že mužstvo odehrálo vynikající podzim, výjimku tvoří pouze
utkání v Luhačovicích a na V. Otrokovice ,,B''. Zcela nevydařené utkání bylo i doma s Prakšicemi.
Naopak výborný výkon jsme podali na Slovácku ,,C'' a ve zbývajících domácích zápasech, kdy jsme
v 5-ti utkáních otáčeli pro nás nepříznivý výsledek. Mužstvo prokázalo ohromnou vnitřní sílu, velmi
dobrou partu a chuť se porvat o výsledek. Při hodnocení jednotlivých hráčů, bych se uchýlil k alibismu
a chtěl bych tedy vyzdvihnout celé mužstvo, výjimku bych chtěl udělat pouze u Martina Trlidy, který
svojí pílí a poctivým přístupem, zaznamenal obrovský výkonnostní fotbalový pokrok. Naopak mě
zklamal v závěru sezóny Pavel Březina, který nechal mužstvo na holičkách s odůvodněním, že dostává
málo příležitostí, což se nezakládalo na pravdě, a byl to jen Pavlův neobjektivní pocit,což je pro něho i
pro fotbal v Ořechově velká škoda. Sumář podzimní sezóny tedy zní : velmi vydařená sezóna s řadou
velmi kvalitních utkání, při kterých se museli fanoušci bavit fotbalem“
Méně radosti nám už dělal celek dorostu. Podzimní částí okresní soutěže dorostu propluli naši
hráči se střídavými úspěchy. Pod vedením trenéra Zdeňka Kuchaře odešli z pěti zápasů vítězně (včetně
jedné kontumace), 8 x odešli poraženi a s celkovým skóre 40 : 52 skončili v tabulce na 9. místě. Během
soutěže jsme se opět potýkali s ne vždy profesionálním přístupem hráčů jak k zápasům, tak hlavně
k tréninkům. Během soutěže dostali někteří hráči příležitost i v mužstvu mužů a v tom vidíme další
perspektivu mužstva dorostu. Během zimní přestávky se výbor bude zabývat stabilizací kádru a
dojednáním případných přestupů a hostování. Zimní přípravu zahájí dorostenci začátkem ledna
v domácích podmínkách a přípravu na jarní část sezony završí několika přátelskými zápasy.
Letos si odbyla premiéru v soutěži i naše nově utvořená přípravka. Po přihlášení do soutěže byla
zařazena do skupiny A, kde v rámci mistrovských utkání sehrála celkem 6 zápasů, v nichž 5x okusila
hořkost porážky a jednou dokázala zvítězit. Po skončení soutěže sehrála ještě další nádstavbová
pohárová utkání. Pod trenérským vedením Mgr. Michala Berana, který je jedním z nejlepších trenérů
mládežnických družstev v republice vůbec a organizačním vedoucím Robertem Vyskočilem se
nejmladší fotbalisté a fotbalistky učili poprvé poznávat záludnosti fotbalového míče na trávníku a
získávali první fotbalové zkušenosti. Věřme že dosavadní elán početnému hráčskému kolektivu vydrží i
do budoucna.
V měsíci červenci proběhl taktéž již tradiční Old Star Cup – turnaj v kopané bývalých hráčů, za
účasti mužstev Polešovic, Medlovic a domácího Ořechova. Vítězem se stali domácí bývalí hráči, před
Polešovicemi a Medlovicemi. Sportovní odpoledne pak završila tradiční zdařilá taneční zábava.
Stejně zdatně si vedla naše tělovýchovná jednota i při pořádání kulturních akcí. V měsíci srpnu
jsme uspořádali další ročník rockového festivalu Zubrfest Rohatorium 2008. Letos vystoupilo na
pódium na našem hřišti 7 metalových kapel. Hlavními hvězdami večera byly kapely Alkehol a Torr.
Tento rok nám trochu nepřálo počasí, které se podepsalo na návštěvnosti celé akce.
Obec Ořechov
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doplněním hodových náležitostí v areálu u hřiště byla možnost ochutnávky některých tradičních
pochutin. I díky přízni počasí se letošní hody opravdu vydařily. V průběhu podzimu jsme ještě
uspořádali
menší
rockový
festival
v kulturním domě ve
Vážanech. A další
taneční
zábavu
v Ořechově. Letošní
kulturní akce pak
završily
tradiční
dozvuky hodů na
konci listopadu. Mimo
to jsme se samozřejmě
zapojili zdařilou účastí
do
uspořádání
letošního Adventního
zvonkování.
V průběhu léta a
podzimu se nám také
osvědčilo provozování pohostinství v areálu naší tělovýchovné jednoty, které se setkalo s příznivou
odezvou i u mnoha našich občanů a návštěvníků areálu TJ. Tato skutečnost a současně potřeba opravy
střechy na kabinách nás vedlo k záměru zahájení výstavby zastřešení kabin se vznikem prostor
nabízejících v budoucnu restaurační služby. Uvažované využití by mělo pomoci zlepšit financování
všech aktivit TJ. Zmíněné budování nástavby na kabinách stejně jako obvyklá údržba areálu a hřiště
nebude zcela jistě možná bez další dobrovolné pomoci všech členů TJ. Všem kdo jste se jakkoliv
doposud zapojili do podpory naší TJ tímto zároveň děkujeme a věříme, že nám zachováte i v příštím
roce přízeň.
Na závěr nám dovolte popřát Všem spoluobčanům krásné vánoční svátky a v příštím roce pevné
zdraví, sportovního ducha a smysl pro fair play.
Výbor TJ Sokol Ořechov
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Myslivecké sdružení" Lesana Ořechov"
Rok 2008 proběhl bez nějakých mimořádných událostí. Naši členové se
zúčastnili mnoha pracovních a společenských akcí, které vyplývají z činnosti
mysliveckého sdružení. Všechny tyto akce probíhaly v duchu pracovním a hlavně
„kamarádském“. Blíží se konec kalendářního roku a pomalu rekapitulujeme, co se
udělalo, co se na příští rok musí zlepšit a co dobudovat ku prospěchu myslivosti. A
je toho ještě hodně, co nás v příštích letech čeká.
Všem spoluobčanům přejeme příjemné prožití vánočních svátků, ve zdraví,
pohodě a klidu a do nového roku jen to nejlepší.
členové MS

Obec Ořechov
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Setkání stárků a podstárků všech dob v Ořechově
První setkání stárků a podstárků všech dob se uskutečnilo v sobotu
1. listopadu v místním kulturním domě. K tanci a poslechu hrála námi oblíbená
dechová hudba Nedakoňanka, která nemálo přispěla k dobré náladě a pohodě.
Mezi pozvanými nechyběli nejstarší stárek a stárka z obce, kterými jsou manželé Janíkovi.
Své funkce se ujali na jedničku a kdo tam byl, určitě měl krásný a dojemný zážitek.
Setkání jsme pojali jako doplnění letošních hodů. Byla vystavena hodová práva, která připravila
p. Stupňánková, a podávaly se hodové koláčky, o které se postaraly ženy z Ořechova pod vedením p.
Staňové. Letošní stárci pěkně zatančili a většina bývalých stárků přišla také v kroji.
Všechno se setkalo s velkým ohlasem, výbornou taneční zábavu doplnil bohatý bufet, kde se
podávaly speciality jako dančí guláš, pečený bůček, výborné víno, burčák a slivovice. Všem, kteří se o
pohoštění starali, patří poděkování.
Zároveň jsme také v místní knihovně připravili výstavu fotografií a krojů, které nám zapůjčili
ochotní občané. Na výstavě byla připravena pamětní kniha, do které mohl každý zapsat své poznatky
z výstavy a také roky, kdy stárkoval, a tak je alespoň částečně zaznamenáno období stárkování, které
nebylo možno dohledat z kronik. Kniha bude uložena na obecním úřadě k dalším zápisům z budoucích
hodů.
Děkujeme také sponzorům, kteří přispěli ať už peněžitými nebo jinými dary. Z výdělku jsme
věnovali dětem do mateřské školy 5.000,- Kč, pro potřeby ořechovské kaple také 5.000,- Kč a na
obnovu krojů pro další generace stárků 11.000,- Kč.
Závěrem mohu říci, že tato akce byla úspěšná hlavně díky tomu, že se opravdu sešla ta správná
parta lidí, která se umí nejenom pobavit, ale také tomu něco věnovat.
Moc všem děkuji Božena Taláková.

Obec Ořechov
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Vybráno z obecní kroniky - rok 1934
Jaro tohoto roku bylo teplé, a tak polní práce mohly začít v první
polovině března. V dubnu dosahovaly teploty až ke 30 stupňům Celsia. Již
v květnu dozrávaly první třešně. Teplo a sucho trvalo až do konce prázdnin,
což mělo velký vliv na neúrodu obilovin, řepy, brambor atd.
9. června se v Uherském Hradišti konal pohřeb bývalého řídícího učitele a pozdějšího okresního
školního inspektora Františka Valy, který v Ořechově působil 30 let. Jeho zásluhou byla postavena
nynější budova školy. Tohoto pohřbu se zúčastnili i ořechovští občané.
Koncem srpna a začátkem září se nad obcí opakovaně přehnala průtrž mračen, která způsobila
záplavy a strhla s sebou nánosy bahna.
Jako nouzové práce pro částečné zmírnění nezaměstnanosti bylo provedeno vydláždění „uličky“
z Dědiny na Podsklepí a položeny roury do otevřených příkopů po obou stranách cesty.
Druhá polovina roku byla také velmi teplá, bez sněhu a mrazu do ledna dalšího roku. Některé
stromy začaly kvést.
V roce 1934 se narodilo 10 chlapců a 10 dívek. Zemřelo 7 žen a 4 muži, nejstarší ve věku 82 let,
nejmladšímu byly 3 měsíce. Sňatků bylo uzavřeno 24.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tříkrálová sbírka
Opět se blíží čas Vánoc a s nimi čas očekávání a radosti. Sváteční kouzlo Vánoc často nepůsobí
jen na děti, ale také na nás dospělé, a tak navštěvujeme své blízké, zpíváme koledy, radujeme se a
vzájemně se obdarováváme. Také svátek Tří králů, který toto období jakoby
symbolicky uzavírá, je svátkem obdarovávání, neboť právě Kašpar, Melichar a
Baltazar navštívili Ježíška v Betlémě, přinesli mu dary a sami byli obdarováni
tím, že mohou všem zvěstovat novinu o jeho narození.
Na základě této události pak vznikla tradice, kdy v minulých stoletích
chodily chudé děti převlečené za Tři krále a přinášely požehnání, které zapsaly na
rám vstupních dveří do stavení ve formě tří písmen K+M+B. Tři známé litery nejsou začáteční písmena
jmen králů (jde o starobylý a zakořeněný výmysl), nýbrž znamenají “Kyrios mansionem benedicet Pán žehnej tomuto domu“, a právě požehnání Tří králů mělo ochraňovat stavení i jeho obyvatele.
Obyvatelé domu za toto požehnání obdarovávali příchozí jídlem, sladkostmi anebo penězi.
Zvyk Tříkrálového požehnání, a s ním spojeného koledování, u nás před lety obnovila Česká
katolická charita (dnes Charita Česká republika) formou Tříkrálové sbírky. Sbírka probíhá na celém
území naši republiky za spolupráce farností, obecních a městských úřadů a především velkého počtu
dobrovolníků. Takže opět přicházejí malí i velcí koledníci do našich domácností a křídou označují naše
obydlí. Letos k nám s požehnáním v rámci Tříkrálové sbírky přijdou již podesáté. Na Slovácku byl
vždy výtěžek z koledování jeden z nejvyšších v celé republice. Tyto finanční prostředky byly rozděleny
do nejrůznějších sociálních projektů u nás i v zahraničí a pomohly opravdu těm nejpotřebnějším.
Věříme, že stejně jako se kdysi tři králové plni radosti z narození Ježíška vraceli do svých
domovů, budou se také naši koledníci vracet plní radosti, že mohli do našich domácností předat
požehnání našich biskupů či arcibiskupů a zároveň co nejvíce naplnit tříkrálové pokladničky. Znamení
na dveřích v minulosti totiž také vymezovala prostor pravdy a spravedlnosti uprostřed ne vždy
přívětivého světa. Zkusme proto také alespoň malým finančním darem přinést trochu té „sociální
spravedlnosti“ také těm, kteří ji potřebují přece jen více než my.

Za Oblastní charitu Uherské Hradiště
Obec Ořechov

Dalibor Jirásek a Jana Gálová.
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INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Výpis z usnesení č. 4/08 z 9. řádného zasedání ZO konaného dne 10.9.2008
Zastupitelstvo obce:
1. schvaluje program jednání 9. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. schvaluje návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a zapisovatele
3. schvaluje úpravy rozpočtu
4. schvaluje převod nemovitostí
a) p.č. 2640 o výměře 2774 m2 (pod hřbitovem) manželům Machálkovým,
bytem Uherské Hradiště, Bedřicha Buchlovana 880, za cenu 440 000,- Kč.
b) p.č. 2631/27 o výměře 962 m2 (pod družstvem) Ing. Michalu Culkovi,
bytem Uherské Hradiště, Sadová 987, za cenu 153 920,- Kč.
c) p.č.2631/28 o výměře 816 m2 (pod družstvem) manželům Lovasovým,
bytem Uherské Hradiště, Revoluční 513, za cenu 130 560,- Kč.
d) p.č. 2631/33 Richardu Vaďurovi, bytem Moravský Písek, Velkomoravská 526
za cenu 160,- Kč/m2.
e) nabytí pozemku p.č. 3554 o výměře 802 m2 a p.č. 3555/1 o výměře 803 m2
za cenu 70,- Kč/m2 od Pozemkového družstva Reallo, se sídlem Pardubice,
Pernerova 441, 530 02, za cenu 112 350,- Kč.
5.1. bere na vědomí
a) informace starosty obce o solárních elektrárnách.
b) informace starosty obce o možném převodu nemovitostí pro další záměry obce.
c) informace starosty obce o Slavnostech vína v Uherském Hradišti.
d) informaci místostarosty obce o studiích a projektech (Ing. Hajduch)
e) informaci o pracích na Křížové cestě – její osvětlení
5.2. schvaluje
Smlouvu o zprostředkování s realitní kanceláří Panorama Reality s.r.o., se sídlem Uherské Hradiště,
Protzkarova 12220, na uzavření kupních smluv či k zajištění písemného souhlasného stanoviska
s umístěním stavby v souvislosti s výstavbou vodních ploch.
5.3. pověřuje starostu obce jednáním s Ing. arch. Přemyslem Borunským o předložení I. etapy
územního plánu Rozbory a průzkumy a případnému vypovězení smlouvy.

Výpis z usnesení č. 5/08 z 10. řádného zasedání ZO konaného dne 13.10.2008
Zastupitelstvo obce:
1. schvaluje program jednání 9. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. schvaluje návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a zapisovatele
3. schvaluje provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce a pověřuje starostu
obce
technickým zabezpečením inventarizace a jmenováním dílčích inventarizačních komisí
4. schvaluje hospodaření obce v roce 2009 podle rozpočtového provizoria, a to až do schválení rozpočtu
obce na rok 2009 a stanovuje v pravidlech rozpočtového provizoria použití prostředků v každém měsíci
maximálně ve výši 1/12 celkových výdajů roku 2008.
5. schvaluje úpravy rozpočtu obce za rok 2008
6. schvaluje převody nemovitostí
a) p.č. 3531/3 část a) o výměře 16 m2 manželům Šimkovým, bytem Ořechov 29,
za cenu 15,- Kč/m2,
b) p.č. 2631/30 o výměře 6176 m2 p. Petru Březinovi, bytem Ořechov 28,
za cenu 160,- Kč/ m2 a uzavření příslušné kupní smlouvy
c) p.č. 2631/34 o výměře 1996 m2 Mgr. Pávkovi, bytem 160 00 Praha 6, Kladenská 533/8,
za cenu 160,- Kč/m2,
d) schvaluje pronájem nemovitostí p.č. 99/4, 99/16, 99/20, 99/1, 99/3, 3540/7, 3553/2, 3555/2
všechny druh evidence KN a p.č. 99/0 druh evidence PK od Pozemkového fondu, se sídlem
Praha 3, Husinecká 1024/11 za cenu max. 0,20 Kč/m2,
e) schvaluje dodatek č. 1 kupní smlouvy mezi obcí Ořechov a manželi Koktovými, týkající se
úhrady jednotlivých splátek

Obec Ořechov
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. bere na vědomí
a) informace starosty obce o probíhajícím projednávání I. etapy Rozbory a průzkumy nového
územního plánu a stanovuje předložení finální verze zastupitelstvu do 20.1.2009
b) informaci starosty o změně výše poplatků za vývoz komunálního odpadu a pověřuje ho
k předložení obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad na
příští zasedání ZO
c) informaci místostarosty obce o studii na úpravu a rekonstrukci kulturního domu a vytvoření
projektové dokumentace Ing. arch. J. Hajduchem, Uherské Hradiště, Prostřední 41.
d) informaci starosty o projektu na zasíťování stavebních parcel za domem č.p. 272 ing. St.
Malým, Uherské Hradiště, Na Hraničkách 634,
e) informaci starosty o stávajícím stavu a průběhu prací při realizaci I. etapy opravy místní
komunikace Štěpnická

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

        
Vítání občánků
V sobotu 13. prosince proběhlo v sále našeho kulturního domu
vítání občánků. Ke slavnostní atmosféře přispěly svými básněmi,
tanečky i hrou na hudební nástroj děti z místní základní školy.
Starosta přivítal tyto nové občánky narozené v letošním roce:
Jaroslava Gašpara
Kamila Pichala
Antonína Witoše
Mikuláše Mrkuse

manželů Terezy a Jaroslava Gašparových
manželů Marcely a Kamila Pichalových
manželů Andrey a Antonína Witošových
manželů Lindy a Tomáše Mrkusových

č.p. 235
č.p. 144
č.p. 278
č.p. 218

             
Obec Ořechov
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Informace obecního úřadu
Z důvodu čerpání dovolené bude obecní úřad od 23.12.2008
do 5.1.2009 uzavřen.
V neodkladných záležitostech se můžete obrátit na starostu, popř.
místostarostu obce.
Poplatky na rok 2009 se budou vybírat od pondělí 26. ledna do 14. února 2009.
Vývoz popelnic v měsíci lednu bude proveden podle platné etikety za rok 2008.
poplatky v roce 2009
- stočné za osobu/rok
- poplatek za psa /rok
-

80,- Kč
50,- Kč

poplatky za svoz odpadu (popelnice):

Vzhledem k úpravám právních předpisů v oblasti odpadů a jejich likvidace by se na
začátku ledna mělo zastupitelstvo obce případně zabývat změnou režimu v platbách za
komunální odpad a to konkrétně přechodem na systém poplatku za osobu a rok.
V případě schválení obecně závazné vyhlášky obce by pak měl být poplatek (v souladu
s cenou od svozové firmy) v předběžné výši 450-460,- Kč za osobu a rok Přičemž
poplatek by byl splatný ve dvou pololetních splátkách. Nutno doplnit, že v tomto
režimu platby mohou mít všichni občané k vývozu za uvedený poplatek přistaveny i
popelnice o obsahu větším než 120 l a vždy v režimu čtrnáctidenního svozu.
V případě dosavadního systému svozu v naší obci, kdy poplatek je obecně závaznou vyhláškou
stanoven v režimu poplatku za nádobu, budou platit ceny za svoz komunálního odpadu v následující
výši:
- pravidelný 14-ti denní vývoz pro RD: celkem za rok…..1420,- Kč
1 ks pololetní etiketa na nádobu 110,120 l
710,- Kč
- jednorázový vývoz:
1 ks etiketa
85,- Kč
Systém jednorázových vývozů mohou využívat pouze následující skupiny občanů:
a) samostatně bydlící osoba v RD - minimálně 2 ks etiket na pololetí za RD
- minimálně 4 ks etiket na pol. za RD
b) dvě osoby v RD
c) domácnost o 3 osobách, z nichž alespoň 1 je dítě do 15ti let
- minimálně 6 ks etiket na pol. za RD.
Dle informací svozové firmy společnosti Odpady-Třídění-Recyklace, a.s. Uherské Hradiště dochází ke
zvýšení poplatků z důvodu opětovného zákonem daného zvýšení poplatku za uložení odpadu na
skládku a změnám v sazbě DPH týkajícím se likvidace odpadů.
O přesné výši poplatku
dostatečně informováni.

za komunální odpad budou občané před započetím výběru poplatků

Sběr plastových obalů, PET lahví a tetrapack obalů bude i nadále probíhat vždy 3. úterý v měsíci. Pytle
speciálně určené k tomuto svozu si mohou občané zakoupit na obecním úřadě za cenu 10,- Kč/ks.

Obec Ořechov

strana 17

Vánoce 2008

Ořechovský louskáček
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

……………………………………………………………………………………………………………..
Zpravodaj vytiskl Obecní úřad v Ořechově nákladem cca 230 ks.
Na tvorbě zpravodaje se podílí redakční rada ve složení:
Josef Luňák, Mgr. Blanka Martináková, MUDr. Eva Píšťková, Milena Komárková

Děkujeme všem za poskytnuté příspěvky.
Obec Ořechov
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