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Dáváme slovo starostce a místostarostovi…
Vážení čtenáři Louskáčku,
blíží se konec roku 2018. Na tento rok si budeme pamatovat jako na rok
oslav stoletého výročí založení republiky, rok prezidentských voleb i voleb
do zastupitelstev obcí. Letošní rok nám navždy bude připomínat i památník
dr. Jaroslava Němce umístěný na návsi naší obce. Památník věnovaný
člověku vysoce morálních hodnot, hrdého vlastence a šiřitele folklóru. Ať je
tento památník připomínkou toho, že život v míru není samozřejmostí a že jsou lidé, kteří pro náš
život v míru museli ten svůj prožít v exilu.
Každý konec, i konec roku, je znamením nového začátku. Tak i já bych chtěla na konci uplynulého
roku poděkovat za výbornou spolupráci všem členům zastupitelstva, paní Komárkové i všem
zaměstnancům obce. Poděkování patří rovněž všem dobrým lidem kolem nás za to, co dělají pro své
spoluobčany a své blízké. Duch obce vytváříte především Vy, jednotliví lidé, Vaše radosti i starosti.
Vážím si Vás všech, kterým není dění v naší obci lhostejné a kteří se do něj aktivně zapojujete.
Děkuji také mé rodině za soustavnou podporu a pomoc.
Do nového začátku, to jest do nadcházejícího roku 2019, přeji Vám, všem Ořechovjákům, abyste se
doma cítili dobře, aby ve Vašich rodinách vládla pohoda a pokoj, aby Vám nic nechybělo, aby ty
všední starosti nezastínily krásné jedinečné a neopakovatelné okamžiky, z nichž můžete čerpat celý
život. Přeji Vám také, abyste svůj život nestrávili honbou za majetkem a za dokonalou vizáží a aby
Vaše srdce byla na pravém místě otevřená pro všechny potřebné.
Přeji příjemné prožití vánočních svátků a splněná přání.
Jarmila Jilgová, starostka

Vážení a milí spoluobčané,
každý rok jsme vám na tomto místě přinášeli rekapitulaci právě končícího roku, ale vzhledem k
tomu, že jsme si letos zvolili nové zastupitele, pokusím se zde shrnout nejvýznamnější události a
investice, které proběhly ve volebním období 2014–2018.
Dovolte mi proto poděkovat končícím zastupitelům za obrovský kus práce, který odvedli, a popřát
těm nově zvoleným mnoho úspěchů, správných rozhodnutí a pevných nervů v nadcházejícím
čtyřletém volebním období.
Zároveň Vám přeji co nejpříjemnější prožití svátků vánočních, štěstí, zdraví a spoustu životních i
pracovních vítězství v novém roce 2019.
Jaroslav Březina, místostarosta
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CO JSME ZVLÁDLI VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014–2018
Stavby a rekonstrukce
Co je za námi:
rekonstrukce vnitřních prostor hasičské zbrojnice
rekonstrukce tanečního kola
výstavba komunikace, vodovodu a kanalizace v lokalitě Za dvorem *
prodloužení kanalizace v lokalitě Padělky
nová asfaltová komunikace v lokalitě Padělky (dříve panelová cesta) *
oprava komunikace na Podsklepí (u Juříčkového a u Petřkovského)
vyasfaltování komunikace v Nové čtvrti, před rodinným domem č. p. 272 (Plevákovi) a
komunikace ke hřbitovu i s přilehlým parkovištěm (ve spolupráci s Vážany)
rekonstrukce komunikace v ulici Křenová
rekonstrukce hlavního tahu obcí „Silnice III/4276: Ořechov, průjezdní úsek I“ a chodníků od
křižovatky ke hřbitovu po křižovatku u Floriánka (ve spolupráci se Zlínským krajem) *
rekonstrukce chodníků v Dědině (kolem obecního úřadu, obchodu, ZŠ a pod kostelem) *
výsadba nové zeleně ve volnočasové zóně Floriánek *
zrestaurování sochy sv. Floriána *
kompletní výměna dětského hřiště u ZŠ *
oprava kostkové silnice před sklepy pod zámkem a části komunikace u obchodu
oprava dvora při obecním úřadu, nová zídka
zbudování archivu a skladu krojů v prostorách obecního úřadu
oprava a požehnání Vandíkova kříže a Újezdeckého kříže *
prodloužení vodovodu do průmyslové zóny
oprava chodníku v ulici Drahy
Na co máme projektovou dokumentaci
oprava komunikace u RD č.p. 1 (Vágnerovi)
rozšíření kapacity MŠ, oprava kuchyně MŠ
studie na realizaci základní školy vedle mateřské školy (přístavba)
oprava autobusového nástupiště v centru obce, včetně nového obratiště
revitalizace rybníka
biokoridory LBC 12 a 13 pod farmou
oprava kamenného kříže na Salajce
dofinancování renovace fotbalového hřiště včetně závlah
vybudování komunitního centra nad obecním úřadem (drobné úpravy již proběhly)
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vod, následně realizace nové kanalizace a čistírny odpadních vod
Kultura a společnost
Co jsme pro Vás připravili a co pro Vás připravujeme:
osobní přání k životnímu jubileu
Velikonoční jarmark
Den matek
vítání občánků
ořechovský letní tábor
setkání důchodců
divadelní představení
Adventní zvonkování
slovácké hody s právem
pravidelně se účastníme Slováckých slavností vína v Uherském Hradišti
primiční mše p. Jiřího Luňáka (ve spolupráci s farností Polešovice)
Služby občanům
Z další činnosti obecního úřadu můžeme uvést:
pravidelné informování o činnosti obecního úřadu na internetových stránkách
zveřejňování záznamu zastupitelstva obce na našich stránkách www.orechov-uh.cz
rozšíření, modernizace a dovybavení sběrového dvora, dokončení zázemí pro obsluhu a
zavedení elektrické přípojky a osvětlení, zpevnění plochy panely na stavebním dvoře,
zpevnění plochy před a vedle sběrového dvoru frézovaným recyklátem *
realizace pozemkových úprav (ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem)
odhalení památníku našemu rodákovi a autorovi Dějin Ořechova Dr. Jaroslavu Němcovi *
instalace nového veřejného osvětlení a rozhlasu v lokalitách Za dvorem, Dědina, Podsklepí,
dále na zastávce na Horním konci a na hřišti TJ Sokol Ořechov
dovybavení knihovny (notebook, dataprojektor, promítací plátno, mikrofon a reproduktory,
elektronická evidence výpůjček) *
pořízení dopravního automobilu pro naše hasiče *
materiální dovybavení našich dobrovolných hasičů (zásahové přilby) *
modernizace, dovybavení a rozšíření počtu sběrných míst na separovaný odpad*
pořízení zametacího kartáče k malotraktoru
* pořízeno s pomocí dotačního titulu
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Informace ze základní školy
ŠKOLA ANO, NEBO NE?
Milí čtenáři,
jelikož působím na této škole velmi krátce, nemůžu prozatím rekapitulovat, proto mi dovolte krátké
zamyšlení. Když jsem přišla ke konkurznímu řízení do školy v Ořechově, překvapila mne otázka,
kterou jsem dostala. „Co by se muselo stát, abyste vy, jako ředitelka školy, souhlasila se zrušením
školy?“ Moje odpověď byla: „Pokud by obec chtěla, aby bylo v odpoledních hodinách všude
vylidněno, aby veškeré sociální vazby jejich dětí směřovaly do jiné obce a pokud by občané neměli
zájem, aby jejich děti kulturně a sportovně reprezentovaly Ořechov, pak ano, souhlasila bych se
zrušením školy. Ale dívat se, jak se kořeny toho nejpodstatnějšího přetrhávají, by bylo velmi
smutné.“
Nicméně chápu problémy, kterými škola prochází. V knize pana Jaroslava Němce jsem se dočetla,
že v roce 1770 propůjčil velehradský klášter pro vyučování bývalou panskou bednárnu č. 90
(nynější škola), v níž pak bydlel i pan učitel. Do této doby si hradili občané náklady na chod školy
sami, až v roce 1774 byla nařízena povinná školní docházka a nestačila-li obec tento obnos uhradit,
doplácela se suma ze školského fondu zřízeného Marií Terezií. Až v roce 1885 se začala stavět nová
škola, o kterou se zasloužil správce ořechovské školy František Vala, a to i přes silný odpor zástupce
velehradského velkostatku.
Je velmi zajímavé číst o historii Ořechova a z historie školy je jasné, že od svých počátků
překonávala velké obtíže, ale do dnešního dne se jí podařilo „přežít.“ A to také díky lidem, které
jsem doposud poznala a poznávám. Když jsem si vybírala školu (v tomto období hledali ředitele ve
čtyřech základních školách), rozhodlo u mne také nadšení paní starostky Jarmily Jilgové, její
entuziasmus a pevná víra, že škola je nezbytně důležitou součástí obce. Také rozvaha pana
místostarosty Mgr. Jaroslava Březiny, který ví, že pro nové rodiny, které přibydou s výstavbou
nových domů, je nutné zajistit potřebnou infastrukturu.
Na odhalování památníku pana dr. Jaroslava Němce jsem viděla, jak hluboké kořeny má vztah
ořechovských občanů k obci. Věřím, že ti, kteří se vydali cestou budování a podpory obce, jdou po
této cestě ne z vlastního prospěchu, ale s přesvědčením, že dělají pro obec to nejlepší. Proto jsem
ráda, že mohu být součástí tohoto dění, že poznávám nové lidi, lidi s velkým srdcem a vnímavou
myslí.
Chtěla bych vám všem popřát krásné Vánoce, plné porozumění a radosti.
Mgr. Pavla Chocholatá,
ředitelka školy
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Školní družina (ŠD) tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou
v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika,
která ji odlišují od vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení
zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků.
Ve školní družině se učíme řešit vztahy ve skupině – mezi kamarády. Snažíme se být jednou
„rodinou“, kde se učíme navzájem si pomáhat, zvládat svoje emoce, komunikovat ve skupině,
dokázat podat pomocnou ruku, když je potřeba, vést děti k
samostatnému rozhodování a tvorbě postojů, rozvíjet slovní
zásobu a fantazii, cvičit paměť, postřeh a soustředění,
podporovat iniciativu a spolupodílení se na volbě a tvorbě
programu, posilovat pocit jistoty a sebedůvěry, učit děti
spolupráci a toleranci, být empatičtí.
V rámci ŠD, ale i mimo ni, nabízíme kroužky, které jsou
smysluplným využitím volného času dětí. Např. Hra na flétnu,
Šikulové, Sportovní hry, Angličtina pro nejmenší, Práce na PC a
další aktivity, které probíhají jak ve škole, tak ve venkovních
prostorách.
Mgr. Kateřina Staňová

Motorkáři z Ořechova, zapsaný spolek Žebrák
Vážení spoluobčané – čtenáři Louskáčku,
tak se nám zase rok s rokem sešel a my Vás opět vítáme u článku, ve
kterém se pokusíme v krátkosti shrnout aktivitu spolku Motorkáři z
Ořechova. Jako každý rok i letos nám to všechno začalo zájezdem do
termálních lázní v maďarském Györu. Prohřáté svaly jste s námi mohli
následně roztančit při hudbě kapely Music Plus Band, která nám
zpříjemnila maškarní ples. Na konci dubna proběhl díky pracovitým
dětem, které se s chutí pustily do práce, Den Země. Tato akce se opět uskutečnila ve spolupráci s
Mysliveckým spolkem Ořechov. V květnu jsme při táboráku úspěšně postavili a následně za měsíc
skáceli májku. Prázdniny jsme s dětmi zahájili 30. června, kdy jsme pro ně zorganizovali Indiánskou
stezku, tedy tzv. přežití. Děti utvořily dvě družstva, která se
musela naučit indiánské značky. Díky nim mohly rozluštit
vzkaz, který jim byl zanechán a pomocí kterého mohly najít
poklad a zažít opravdové indiánské táboření. Po stezce plné
úkolů a značek se děti dostaly až k Domanské skále, kde ti
nejstatečnější i přenocovaly ve vojenském stanu. Červenec
již tradičně patřil Fechtl Cupu, který se jel ve čtyřech
kategoriích. A to: Klasik – 1. místo Přemysl Kuchař, Speciál
– 1. místo Patrik Gavlík, Ořežplech – 1. místo Miloš Alexa,
PitBike – 1. místo Tomáš Busta. To ale nebylo v červenci
všechno. Hned po Fechtl Cupu se uskutečnil Minivodák,
kterého se účastnilo 43 vodáků včetně dětí. Letos jsme
Obec Ořechov
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když jsme se báli, že bude sucho, opak byl pravdou, po celou dobu pršelo a pršelo. Ale i tak to byl
jeden nejvydařenějších vodáků, co jsme kdy prožili.
Při Drakyjádě se na nás opět usmálo štěstí, vítr nejen že foukal, ale spíše fučel, takže se 6. října
prohánělo nad Ořechovem hned několik draků. Děti si mohly nechat pomalovat obličeje nebo si
udělat super třpytivé tetování, na závěr na ně čekalo opékání buřtů. Na říjnovém koštu ořechovky
jste mohli ochutnávat ze 187 vzorků likérů a 14 druhů buchet. Degustační komisí byly letos nejlépe
ohodnoceny vzorky Petra Neduchala ze
Svatobořic-Mistřína, Radka Pleváka z Ořechova a
Michala Pavlíčka z Vážan. Mezi vzorky buchet se
na první tři místa vyšplhaly dobroty Marie
Plevákové, Taťány Stupňánkové a Marcely
Prchalové. Čtvrtého listopadu se konal již tradiční
lampionový průvod, kterého se zúčastnila početná
skupina jak dětí, tak rodičů. A aby toho nebylo
málo, v prosinci jsme zakončili motosezónu
zimním Fechtl Cupem, s některými jsme se viděli
na vánočním tvoření a setkali jsme se na
Adventním zvonkování.
Nyní Vám za všechny členy přeji poklidné a ničím nerušené adventní období, požehnané
prožití vánočních svátků a šťastné vkročení do nového roku 2019.
Za MzOzsŽ Marta Macalíková.

Folklórní spolek Ořechov
Vážení čtenáři, milí příznivci folklóru,
stejně jako každý rok, i letos usedám k psacímu stolu a přemýšlím, jak
nejlépe a nejstručněji sepsat činnost folklórního spolku za rok 2018. Po
dobu působení spolku se totiž neustále rozrůstá počet akcí a vystoupení,
na kterých se podílíme. Velmi ráda bych vás zde seznámila se všemi
těmi krásnými vzpomínkami, které si z nich odnášíme, ale to by mi
zcela jistě jedna strana nestačila a z krátkého příspěvku
by se stal román. Proto jsem do letošního čísla vybrala
pouze zlomek z nich. Nejdůležitější akcí tohoto roku
se pro nás bezesporu stalo 6. výročí založení spolku.
Speciálně pro tuto událost jsme pořádali premiérový
pořad s názvem Pod starým ořechem, který se konal 9.
6. 2018 na tanečním kole za hasičárnou. Přiznám se, že
práce na pořadu mě velice bavila, zvláště proto, že se
do programu zapojilo více než padesát účinkujících.
Vedle těch z Ořechova vystoupil také spřátelený
soubor Hanácká beseda Kojetín, který divákům
představil folklor Moravského Hanácka. Nemohu opomenout ani cimbálovou muziku Oskoruša,
která se postarala o hudební doprovod. Na pořadu se ale nepodíleli pouze účinkující. Vynikající
Obec Ořechov
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dobrovolných hasičů, Motorkáři z Ořechova, a především pracovníci obecního úřadu, kteří pomohli
s přípravou prostor za hasičárnou. Bez vás všech by se nám nepodařilo pořad vytvořit, a proto bych
Vám zde chtěla ze srdce poděkovat. Vážím si toho, že jste obětovali svůj volný čas a zapojili se do
příprav. Děkuji také všem divákům, kteří s námi přišli oslavit 6. výročí a vytvořili nám příjemnou a
nezapomenutelnou atmosféru.
Další krásnou vzpomínkou na letošní rok se
jistě stane v pořadí již třetí Taneční škola s Chasou,
letos věnovaná výuce slováckého verbuňku a
karičky. Jsme velice rádi, že výuky verbuňku se
ujal Jakub Tomala, několikanásobný vítěz soutěže
O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku, která
se každoročně koná na Mezinárodním folklorním
festivalu ve Strážnici. Na jeho výuku se sjeli
chlapci a chlapi z širokého okolí. Nemálo bylo na
sále také dívek, které se posléze ujaly tanečního
parketu a naučily se karičku z obce Parchovany z
Východního Slovenska. Po výuce tanců následovala
beseda u cimbálu, kde si všichni mohli nejen
zazpívat, ale také zopakovat tance vyučované v
předchozích letech. O týden později reprezentovala
Chasa z Ořechova naši obec na Slováckých
slavnostech vína a otevřených památkách. Kromě
vystoupení pod Starou radnicí jste mohli Chasu
spatřit také v odpoledním programu v muzeu v
přírodě na Rochusu. Diváky jsme bavili společně s
CM Kunovjan, CM Oskoruša, ženským pěveckým
sborem Mistřické frajárky a mužským pěveckým
sborem Krasavci z Ostrožské Nové Vsi.
V průběhu celého roku se oba soubory spolku zúčastnily celé řady vystoupení. Velkou ctí
nám bylo vystoupit na programu pořádaném při příležitosti odhalení památníku dr. Jaroslava
Němce, který byl nejen zakladatelem Slováckého krúžku, předchůdce nynějšího souboru Hradišťan,
ale také se významně podílel na zachování folkloru naší obce.
Poslední řádky bych ráda věnovala pozvánce na Fašank, který se bude konat 23. února 2019.
Sraz masek před kulturním domem je naplánován na 9.30 hod. a v 10.00 hod. se Maškary vydají na
cestu po obci. Tímto bychom mezi sebe rádi pozvali všechny zájemce, kteří se s námi chtějí vydat
na obchůzku. Do průvodu se mohou zapojit také děti.
Na závěr bych Vám všem ráda popřála krásné prožití svátků vánočních a všechno dobré do nového
roku. Zároveň se velmi těším na setkání s Vámi na některé z našich akcí v roce 2019.
Za Folklorní spolek Ořechov
Monika Zemanová
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Český zahrádkářský svaz
Vážení spoluobčané, čtenáři Louskáčku,
čas neúprosně běží, zakrátko se rozloučíme s rokem 2018, a tak se sluší
ohlédnout se zpátky a zhodnotit činnost našeho spolku.
Tak jako každý rok, i letos na jaře se konala výborová schůze, a to 15. dubna t. r.
Naše ZO ČZS měla k tomuto datu 104 členů. Bohužel nás letos navždy opustili
3 členové.
Po krátké, asi 10 denní zimě, nastoupilo v plné síle jaro, vlastně už i léto, které se na úrodě
podepsalo velkým suchem. I přes parné léto se však urodilo poměrně dost ovoce, od kterého závisí
naše nejdůležitější činnost. Díky tomu jsme mohli již 16. srpna zahájit pálení letního kvasu. Zatím
jsme vypálili 4 125 hl lihu, což je předpoklad celkem úspěšné sezóny.
V rámci služeb občanům i nadále poskytujeme práce prováděné naším spolkovým traktorem. Jsou to
jarní práce, příprava rotavátorem a rýhování polí, letos to bylo celkem 28 motohodin. Dále je to letní
mulčování travních porostů – 90 motohodin, případně dovoz či odvoz tzv. formanky –
23 motohodin. S podzimem je to hlavně orání polí či zahrad – 45 motohodin. I přes tuto poměrně
neziskovou činnost hodláme ve službách občanům pokračovat.
V obci se také podílíme na všech kulturních
akcích, do kterých se zapojujeme jak
personálně, tak i materiálně. Pro členy i
nečleny ČZS jsme uspořádali zájezd do
Lanžhota na koncert cimbálové muziky.
Všem občanům Ořechova přejeme pokojné
prožití nejen vánočních svátků, hodně
zdraví, osobních i pracovních úspěchů a
optimismu do příštího roku 2019.
Ořechovští zahrádkáři

Sbor dobrovolných hasičů
Drazí spoluobčané,
stejně jako každý rok, i letos bychom se s Vámi chtěli podělit o aktivity a
úspěchy sboru dobrovolných hasičů. Podobně jako v předcházejících letech
jsme se věnovali sportovní činnosti. Nejdříve jsme se v květnu zúčastnili
okrskové soutěže v Kostelanech nad Moravou, kde jsme skončili na
krásném a zaslouženém 2. místě! Koncem prázdnin jsme pak vyrazili na noční soutěže do Újezdce a
do Boršic u Blatnice. Někteří z nás vyráží v průběhu roku reprezentovat náš sbor také na soutěže
TFA (železný hasič). Jedná se o soutěž jednotlivců, kde je potřeba v co nejkratším čase překonat
dráhu plnou překážek v plném zásahovém oděvu s dýchacím přístrojem.
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obnovit družstvo dětí, které se každý čtvrtek schází v
hasičárně a různými aktivitami a hrami se připravují na
soutěž PLAMEN. Jsme rádi, že i v dnešní době mají
děti o tento sport a hasičskou tématiku zájem, a jsme na
ně už nyní, po tak krátké době trénování, skutečně
pyšní. Hned na své první soutěži vybojovaly starší děti
krásné 9. místo z 20 družstev, mladší děti skončily na
14. místě.
Již několik let podporujeme svojí účastí zájezd na sv.
Hostýn, pořádaný SDH Tučapy, kde probíhá hasičská
pouť. U této příležitosti se zúčastněné sbory prezentují
se svými prapory. Doufáme, že se nám podaří sehnat
dostatečný finanční obnos k pořízení našeho vlastního,
abychom i my mohli prezentovat naši obec slavnostním praporem, který bychom nesli v průvodu
spolu s ostatními hasiči z celé republiky.
V neposlední řadě bychom chtěli připomenout, že náš sbor byl založen právě před sto lety,
24. srpna 1919, panem Vincencem Hebelkou, a tímto bychom Vás všechny chtěli pozvat na oslavy
100. výročí založení SDH v Ořechově, které se uskuteční 15. června 2019. U příležitosti oslav se
můžete těšit na přehlídku historické i moderní techniky. Přehlídka bude doprovázená dechovou
hudbou. Dále se pak můžete těšit na bohaté ukázky zásahů profesionálních i dobrovolných jednotek.

Závěrem našeho článku Vám chceme popřát klidné a požehnané svátky vánoční v kruhu Vašich
nejbližších, a ať je pro Vás rok 2019 plný příjemných zážitků.
Lukáš Stodůlka
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Myslivecký spolek Ořechov
Vážení spoluobčané,
dovolte nám pár řádků o činnosti členů mysliveckého spolku v Ořechově během
roku 2018.
V jarních měsících se jako každým rokem věnujeme přikrmováním zvěře drobné i
spárkaté. Začátkem měsíce března proběhlo pravidelné sčítání, na základě kterého
plánujeme po dohodě s honebním společenstvem hospodaření na celý rok.
V měsíci únoru byly na Výroční schůzi naplánovány aktivity a potřeby vyplývající z naší činnosti
pro rok 2018. V dubnu jsme se zúčastnili přehlídky trofejí, na které byly vystaveny veškeré trofeje
odlovené zvěře z honiteb Uherskohradišťska a Uherskobrodska. Koncem dubna jsme spolu s
Motorkáři pořádali „Den Země“, na kterém se ořechovské děti snažili pouklízet vyhozené
nepotřebné či použité věci, které v přírodě „zanechali“ dospělí. Celodenní snažení dětí bylo
zakončeno táborákem a opékáním buřtů.
Taktéž jsme se s motorkáři účastnili stavění máje.
Naši členové mysliveckého spolku se také pravidelně snaží o každoroční vysazování stromků a keřů
na katastru Ořechova, ať už se jedná o výsadbu pro
zvěř, či o ovocné keře, které z naší přírody pomalu
mizí. Jedním z vysazovaných druhů je oskeruše.
Dále se pravidelným celoročním ošetřováním staráme
o vysazené sazenice dubu v oplocence ve Velkém lese,
na pozemku Farnosti Polešovice. V letních a
podzimních měsících je činnost našeho spolku
zaměřena na přípravu krmení pro zimní a jarní období.
V listopadu proběhl tradiční hon na drobnou zvěř,
který byl zakončen poslední lečí. Tohoto honu se
pravidelně účastní i členové sousedních spolků a hosté ze vzdálenějších honiteb.
Každým rokem nás na začátku adventní doby najdete ve stánku na tradičním „Ořechovském
zvonkování“, kde máme pro Vás vždy připraveno malé pohoštění: něco dobrého na zahřátí, na
uhašení žízně i pro mlsný jazýček.

Myslivecký spolek přeje všem spoluobčanům klidné prožití vánočních svátků a do nového
roku 2019 hodně zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Myslivci z Ořechova
Obec Ořechov

- 13 -

rok 2018

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

TJ Sokol Ořechov
Vážení spoluobčané, přátelé sportu,
již tradičně přinášíme stručný přehled o naší činnosti za uplynulých rok.
Není od věci připomenout si, že si tento rok si připomínáme 100 let od
založení československé republiky, a právě organizace Sokol byla
jedním ze zakladatelů tohoto státu a podílela se na jeho vzniku. A jsme
hrdí na to, že jsme členy této organizace a pokračujeme v plnění jejích
ideálů a hodnot. Účelem a cílem Sokola je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů, organizovat a
vykonávat tělovýchovnou, sportovní, kulturní a společenskou činnost, podporovat rozvoj osobnosti
a vychovávat k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném.
Na jaře jsme uspořádali tradiční sběr železa.
Následovalo stavění a kácení máje, několik
tanečních zábav přes léto a ukončení sezony pro
přípravku i žáky. Letos jsme také pořádali hody s
právem, kdy stárci byli Jakub Ketman a Denisa
Hrančíková, podstárci Václav Rokyta a Magdaléna
Špačková. K tanci a poslechu tradičně hráli DH
Nedakoňanka a CM Slačáci. Pořádali jsme rovněž
dozvuky hodů s kapelou LCR. A konec roku již
tradičně patřil Zvonkování.
V průběhu roku jsme také pracovali na údržbě a zvelebování areálu. Podařilo se nám instalovat
záchytné sítě u školky, zrekonstruovali jsme nosnou zeď a střechu na hlavní tribuně a konečně jsme
vyměnili dřevo na lavičkách, které bylo již v dezolátním stavu. A jelikož jsou klimatické podmínky
v letních měsících rok od roku horší, jsme nuceni zajistit si dostatečné množství vody na závlahu
hřiště. K tomuto účelu jsme v areálu instalovali dvě velkokapacitní nádrže na vodu.
V areálu Tělovýchovné jednoty funguje již druhým rokem víceúčelové hřiště s umělou trávou, které
slouží k tréninku všech družstev TJ. Hřiště je také k dispozici MŠ a ZŠ a široké veřejnosti po
domluvě se správcem hřiště.
Nejvýznamnější aktivitou naší TJ je samozřejmě fotbal. I v
loňské sezoně se nám podařilo přihlásit 3 mužstva. Družstvo
přípravky má na starosti Tomáš Mrkus s Mirkem Korvasem.
Po loňské sezoně bohužel skončili kvůli věkové hranici 4
hráči: Nela Korvasová, Anežka Mrkusová, Dominik
Zámečník a Matěj Fryšták. Před startem letošní sezony
opustil naše řady Vilém Tureček, který byl velkým přínosem
a nadějným hráčem. Z tohoto důvodu šel rozvíjet své
fotbalové umění do Jiskry Staré Město.
V létě jsme se zúčastnili turnaje přípravek ve Stříbrnicích, kde jsme vybojovali krásné druhé místo.
V letošní sezoně přišlo nařízení z FAČRu (Fotbalové asociace České republiky), které zakazuje
zveřejňování jakýchkoliv výsledků zápasů přípravky i evidenci tabulek, protože podle některých
funkcionářů jsou velké výkonnostní rozdíly a vysoké porážky pro děti demotivující. Takže ať už
utkání dopadne jakkoliv, do zápisu se píše 0:0, a tím vše končí. Myslíme si, že je to právě naopak a
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v novinách, a radost, když své jméno našli v tabulce střelců.
Přípravka trénuje ve středu a v pátek.
Družstvo žáků vede David Sklenka. Loňskou sezonu skončili žáci s 26 body na 11. místě ze
14 mužstev (8x vyhráli, 2x remizovali, 16 prohráli a měli skóre 77:122).
Žáci trénují každý čtvrtek.
Mužstvo mužů je pod vedením Pavla Barcucha a hraje 1.A třídu skupiny B Krajské soutěže.
Loňskou sezonu jsme skončili s 36 body na 9. místě ze 14 mužstev (11 výher, 15 proher při skóre
46:67).

Na závěr malé rekapitulace činnosti TJ za uplynulý rok si dovoluje výbor TJ poděkovat hráčům a
hráčkám za reprezentaci obce, divákům za návštěvnost a podporu při utkáních a zejména všem
sponzorům a obci Ořechov za finanční podporu umožňující nám spoluvytvářet sportovní zázemí a
nabízet divákům fotbalovou podívanou. Všem spoluobčanům pak přeje výbor TJ úspěšný a fair play
rok 2019.
Tomáš Mrkus
TJ Sokol Ořechov – družstvo mužů
Působení sportovního klubu TJ Sokol
Ořechov – muži bylo v roce 2018
následující. Zimní příprava na jarní část
sezóny ročníku 2017/2018 začala v
polovině ledna. Hráči absolvovali pod
trenérem Pavlem Barcuchem střídavě
pravidelné tréninky na umělé trávě ve
Veselí nad Moravou a na domácí nově
vybudované umělé trávě vedle kabin. Hráči
absolvovali také třídenní soustředění v
místním fotbalovém areálu. V rámci
zimních přípravných zápasů sehráli 4
utkání na umělé trávě ve Veselí nad Moravou a jedno utkání na umělé trávě v Kyjově s místním
celkem s bilancí dvou výher a tří remíz. Vzhledem k postavení v tabulce po podzimní části (7.místo
– 19 bodů) bylo cílem do jarních odvet udržení se v popředí 1.A třídy krajské soutěže. Vzhledem ke
kvalitní zimní přípravě a zkušenosti celého týmu jsme začali jarní část výborně a poskočili i na
Obec Ořechov
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s celkem 36 body. Toto umístění znamenalo udržení 1. A třídy i do dalšího soutěžního ročníku
ročníku. Nejlepšími střelci našeho týmu byli v sezoně 2017/2018 Jakub Kolařík a Jiří Kowalík.
Začátkem července zahájil mužský tým
přípravu na nový soutěžní ročník pod
stejným trenérem a s mírně doplněným
kádrem. Vzhledem ke krátké letní přípravě
odehrálo mužstvo jen dvě přípravné
utkání, kdy jsme v kombinované sestavě
prohráli doma s Ratíškovicema 2:3 a
vyhráli ve Zlechově 6:1. Následoval zápas
v krajském poháru. V 1. kole jsme ovšem
prohráli na hřišti nováčka krajských
soutěží Uh. Ostrohu 5:2 a v pohárově
soutěži jsme tedy skončili. Začátkem srpna
byly zahájeny mistrovské zápasy trvající
do začátku listopadu. Úvod sezóny nám
vyšel náramně. Po 5. kole, kdy jsme 3x vyhráli a 2x remizovali, jsme se pohybovali na výborném 2.
místě, jenže vlivem neuvěřitelného množství zranění jsme začali prohrávat a po podzimní části jsme
se s 15 body propadli na konečné 10. místo. Nejvíce branek vstřelil Jiří Kowalík. Cílem do jarních
odvet je předvádět kvalitní fotbal, zlepšit výsledky a hru hlavně v domácím prostředí a posunout se
v tabulce do první poloviny.
Roman Trlida

Oddíl stolního tenisu Ořechov
Vážení spoluobčané, přátelé stolního tenisu,
dovolte mi, abych Vás informoval o výsledcích oddílu stolního tenisu za rok
2018. V sezóně 2017/2018 jsme dosáhli spíše průměrných výsledků. Hlavním
cílem oddílu bylo udržení stávající situace, kdy jsme měli v každé z okresních
soutěží po jednom mužstvu. Tento cíl byl splněn a v současné době máme v
každé z pěti tříd jeden tým. Celkově jsme měli v soutěži sedm mužstev. Pro
sezónu 2018/2019 jsme jedno mužstvo v 5. třídě OP odhlásili v důsledku zranění a pracovní
vytíženosti hráčů. To znamená, že naše členská základna má v současné době 31 aktivních členů, z
čehož je 10 žáků a dorostenců.
Dovolte mi, abych výsledky jednotlivých mužstev probral podrobněji.
Mužstvo A hrálo v sezóně 2017/2018 soutěž 1. třídy Okresního přeboru. Obsadilo pěkné 8. místo při
10 výhrách, 1 remíze a 11 prohrách. O tento úspěch se největší měrou zasloužili hráči Zbyněk Laga
51 výher - 23 proher, Petr Oharek 36-18, Roman Krys 40-22, Petr Hlavica 43-28, Tomáš Durčák
6-5, Radomír Korvas 3-5 a Teodor Schottl 6-17. Sezonu 2018/2019 mužstvo zahájilo s velmi
špatnými výsledky. V současné době je na posledním místě a máme obavu, abychom nesestoupili o
třídu níže, což by byla velká škoda. Problémem je zranění a nepřítomnost klíčových hráčů Romana
Kryse a Petra Oharka.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mužstvo B bojovalo v sezóně 2017/2018 jako nováček soutěže až do poslední chvíle o udržení v
soutěži, což se nakonec podařilo. Výsledné 8. místo ve 2. třídě OP bylo výsledkem zlepšených
výsledků v jarní části. V samotné soutěži se podařilo uhrát 8 výher, 6 remíz a 10 proher. O tento
úspěch se zasloužili Tomáš Durčák 44-28, Jakub Gottwald 35-24, Vít Bartošík 13-9, Radomír
Korvas 47-33, Teodor Schottl 21-48, Zdeněk Kuchař 5-14 a Roman Šoc 3-11. Sezónu 2017/2018
nezačalo mužstvo B vůbec dobře a nachází se na konci tabulky. Také toto mužstvo má problémy se
sestavou, která by mohla nastupovat. Pracovní vytížení a zranění Jakuba Gottwalda s Vítem
Bartošíkem vede k improvizovaným sestavám a ztrátám bodů. Náhradníci z nižších soutěží nemají
přes veškerou snahu takovou výkonnost, aby je mohli plnohodnotně nahradit.

Mužstvo C obsadilo v sezóně 2017/2018 9. místo ve 3. třídě OP po 7 výhrách, 4 remízách a 11
prohrách. O udržení soutěže se po loňském postupu nejvíce zasloužil Ondřej Šoustek 32-12 a Libor
Neuberger 39-32. Dále v mužstvu byli David Mrkva 34-36, Zdeněk Kuchař 30-36, Roman Šoc 6-11
a Vladimír Pokorák 25-51. Současná sezóna přináší střídavé výsledky a družstvo se drží ve středu
tabulky. Věříme, že po uzdravení Libora Neubergera a při větším soutěžním vytížení Ondry Šoustka
se budeme pohybovat v horní polovině tabulky.
Mužstvo D obsadilo v sezóně 2017/2018 ve 4. třídě, také jako nováček soutěže, velmi slušné
7. místo. Družstvo 6 zápasů vyhrálo, 3 remizovalo a 9 prohrálo. O tento výsledek se zasloužili hráči
David Váňa 43-23, Zdeněk Kuchař 44-27, Adam Suchánek 25-34, Tomáš Khun 19-46 a Radim
Pokorák. Novou sezónu zahájili hráči dobře a mužstvo hraje ve středu tabulky 4. třídy OP.
Mužstvo E hrálo v sezóně 2017/2018 4. třídu OP, protože dodatečně postoupilo z 5. třídy OP.
Bohužel jsme zjistili, že je uvedená soutěž na některé hráče příliš náročná, a proto mužstvo skončilo
poslední a současnou sezónu hraje opět 5. třídu OP. Toto mužstvo hrálo ve složení Roman Šoc
38-30, Miroslav Gottwald 16-48, Marek Janoušek 8-51, Miloslav Tesař 11-10 a Petr Kodrla 4-57.
V tomto družstvu nastupovali také žáci Ladislav Lechner a Magdaléna Nevařilová. V současné době
se mužstvu daří na výbornou a je na pěkném 3. místě tabulky. Věříme, že se podaří zapracovat do
tohoto týmu více mladých hráčů, aby nám v dalších sezónách mohli pomoci.

Obec Ořechov
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si někteří zasportovali a hlavně žáci poznávali prostřední stolního tenisu na okrese. V mužstvu hráli
Michal Strouhal 6-6, Miloslav Tesař 27-32, Magdaléna Nevařilová 6-21 a Petr Gajdůšek 7-35. Dále
byli v mužstvu Ladislav Lechner a Radim Pokorák.

Nesmíme zapomenou také na naše žáky. Sezónu 2017/2018 začali v 1. třídě OP žáků. Po
7. zápasech, kdy 1 vyhráli a 6 prohráli, obsadili 7. místo a na druhou polovinu soutěže sestoupili do
2. třídy. Tam se jim dařilo o něco více a obsadili 5. místo při 3 výhrách, 1 remíze a 3 prohrách. O
tento výsledek se zasloužila hlavně naše nejlepší žákyně Magdaléna Nevařilová 14-6. Dále hráli
Lukáš Chmelař 9-8, Michal Schestauber 5-11 a Vít Uhlíř. Sezónu 2018/2019 jsme s žáky začali hrát
znovu v 1. třídě OP. I když jsme měli obavy, že v soutěži skončí opět na sestupovém místě, tak opak
je pravdou a žáci hrají ve středu tabulky. Plánujeme také, že se daleko více budeme s žáky účastnit
turnajů.
Náš oddíl se na pozvání účastnil několika turnajů v Kunovicích, Nivnici i v Hodoníně a tradičního
okresního přeboru, kde Roman Krys a Petr Hlavica postoupili ze základních skupin do vyřazovacích
bojů a vzorně tak reprezentovali nejen oddíl stolního tenisu, ale i obec Ořechov.
Každoročně také pořádáme Vánoční turnaje ve stolním tenise. V roce 2017 vyhrál v hlavním turnaji
registrovaných hráčů Pavel Chvíla, druhé místo obsadil Vít Ježek z Dolního Němčí, třetí Libor
Oharek a čtvrté Roman Krys. Turnaj neregistrovaných hráčů vyhrál Vladimír Hrobař z Polešovic a
turnaj žáků Magdaléna Nevařilová.
I letos uspořádáme na konci roku na sále ve Vážanech další Vánoční turnaje. A to 25. 12. turnaj
registrovaných hráčů, 21. 12. žákovský turnaj a 22. 12. turnaj pro všechny příchozí.
Děkuji zastupitelstvům obcí Ořechova a Vážan za vstřícný postoj ke stolnímu tenisu a Teodoru
Schottlovi za servis výsledků z minulé sezóny.
Všem spoluobčanům přeji jménem všech hráčů klidné Vánoce a šťastný nový rok 2019.
Radomír Korvas

Obec Ořechov
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Motosport
Další velký úspěch zaznamenal v letošním roce i Bedřich Špendlík ml., který již
čtvrtým rokem jezdí motocyklové závody country cross (tzv. enduro) za Enduro
Team Slovácko. Na Mistrovství České republiky, které zahrnovalo 7 závodů (v
Ostravě, Liberci, Úpici, Šternberku, Rudníku, Šiklově mlýně a Dobřanech), si od
loňského roku o jednu příčku polepšil a v celkovém pořadí obsadil skvělé 2.
místo v jednotlivcích. Zajímavostí je, se že každého závodu účastnilo přibližně
230 jezdců! Gratulujeme!

Divadelní spolek Ořechovští ochotníci
Vážení spoluobčané,
pro ty z Vás, kteří o nás ještě neslyšeli,
nebo nás neviděli na jevišti, přinášíme
malé představení.
Jsme spolek mladších i starších ochotníků
a hrajeme od roku 2015 pod vedením
Květoslavy Špendlíkové. Začali jsme
hrou Ze života Dona Bosca, kterou jsme
sehráli v sále kulturního domu v
Ořechově na svátek Dona Bosca poslední
lednovou sobotu v roce 2015. Hra se
líbila, a tak jsme se rozhodli pokračovat
v ochotnické činnosti. Každý rok jsme
nacvičili novou hru. Po Donu Boscovi to
byla Anežka Česká, pak Anička.
Tento rok jsme nastudovali hru Misionář o Josefu de Veusterovi, otci Damiánovi, neboli otci
malomocných. Popisuje jeho život od klukovských let až do dospělosti. Tato hra měla velký úspěch.
Hrála se tradičně na svátek Dona Bosca poslední lednovou sobotu 27. ledna 2018, a pak se ještě
hrála 3. března 2018 pro širokou veřejnost, kde byli dokonce i návštěvníci z Uherského Hradiště,
Obec Ořechov
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Polešovicích a naší největší poctou bylo pozvání od Charity v Uherském Hradišti do Kunovic na
sobotní odpoledne s názvem Staň se králem.
Dostali jsme také nabídku hrát Misionáře ještě v Ostrožské Nové Vsi, ale
museli jsme odmítnout, a to z důvodu nacvičování hry Anička a také
kvůli nové divadelní hře pro rok 2019. Aničku jsme sehráli na setkání
seniorů 3. listopadu 2018 v KD Ořechov. Již o letních prázdninách jsme
začali nacvičovat novou hru, s dalšími novými herci, ale o té zatím nic
neprozradíme.
Můžete se na nás přijít podívat 27. ledna 2019 po mši svaté do KD v
Ořechově. Těšíme se na Vás a doufáme, že naše úsilí nebude zbytečné a
že opět přineseme trochu zábavy do naší obce.
Ořechovští ochotníci

Místní knihovna
Vážení a milí čtenáři Louskáčku,
také naše knihovna na sklonku roku bilancuje svou činnost. Ohlédnutí je to
radostné – knihovna v Ořechově žije! Každé úterý mezi 15.30 a 17.30 hod.
zde můžete potkat především děti, které v útulném prostředí tráví svůj
volný čas hraním, kreslením, povídáním si a četbou. Je to místo setkávání
člověka s člověkem a s knihou a to mě nesmírně těší. Knihovnu často
využíváme také s žáčky základní školy a v loňském roce jsme zde uspořádali hned několik
kulturních akcí: v lednu to byla Muzikoterapeutická dílna s Mirkou Veselou, v únoru Doteky
orientálního tance s Liduškou Tihlaříkovou a v dubnu jsme v knihovně slavnostně otevřeli
Semínkovnu. U této příležitosti jsme zde přivítali léčitelku Věru Čajkovou na velmi zajímavé
besedě o bylinkách.
Jako každoročně, i letos na jaře se knihovna spolupodílela na
pořádání tradiční Noci s Andersenem s názvem Rok na vsi.
Letos děti prožily během večera celý rok a společně si prošly
nejvýznamnější tradice. V knihovně je čekalo vánoční zdobení
perníčků s paní Bičanovou, které děti doslova nadchlo. Aby byl
výčet aktivit úplný, nesmím zapomenout na to, že zde první
polovinu roku fungoval a pravidelně se scházel Čtenářský klub
a na jaře zde proběhlo slavnostní pasování našich prvňáčků na
čtenáře.
Na závěr bych Vám všem chtěla připomenout, že ve vstupní hale obecního úřadu funguje
Semínkovna, kde je možné si bezplatně vybrat ze semen bylinek, zeleniny i květin a na oplátku
nějaká semínka věnovat. Děkuji těm z Vás, kteří si z této nabídky nejenom vzali, ale také semínka
„vrátili“ nebo výběr rozšířili o semínka jiná.
Všem Vám přeji krásné Vánoce a těším se na další setkávání v naší knihovně.
Mgr. Blanka Martináková
Obec Ořechov
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Společenská rubrika
Narození v roce 2018 (k 7. 12. 2018)

14. 2.

Anna Vlčková

8. 6.

Sebastian Stašek

9. 6.

Anna Hlávková

15. 8.

Beáta Stodůlková

Úmrtí v prosinci 2017
25. 12.

Josef Luňák

Úmrtí v roce 2018
4. 1.

Jenovefa Řiháčková

27. 3.

Stanislava Rajnišová

12. 5.

Lubomír Otrusina

7. 8.

Terezie Lechnerová

10. 8.

František Šustr

20. 8.

Ladislav Hůlka

10. 9.

Alois Talafa

Obec Ořechov
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Obec Ořechov – Přehled akcí pro rok 2019
leden

19.1.
26.1.

Termální lázně, Maďarsko
Pouť k Donu Boscovi

Motorkáři z Ořechova
Společenství věřících

únor

17.2.
23.2.
23.2.

Dětský karneval
Fašankový průvod
Maškarní ples

Sdružení rodičů
Folklorní spolek Ořechov
Motorkáři z Ořechova

6.4.
6.4.
14.4.

Den Země
Zahájení sezóny v muzeu
zemědělství Stodůlka
Velikonoční jarmark

30.4.

Stavění máje

Motorkáři z Ořechova
Rodinné muzeum
zemědělství Stodůlka
Obecní úřad Ořechov,
majitelé zámku Ořechov
Motorkáři z Ořechova

12.5.
26.5.

Den matek
Pouť k Panně Marii Pomocnici
křesťanů
Kácení máje

ZŠ a MŠ Ořechov
Společenství věřících

březen
duben

květen

31.5.

Motorkáři z Ořechova

červen

15.6.
25.6.

Výročí 100 let SDH
Školní zahradní slavnost,
pasování školáků

Sbor dobrovolných hasičů
ZŠ a MŠ Ořechov

červenec

13.7.
14.-18.7.

Olevanec cup, závody fechtlů
Mini vodák

Motorkáři z Ořechova
Motorkáři z Ořechova

srpen

31.8.

IV. Taneční škola s Chasou

Folklorní spolek Ořechov

září

1.9.
7.-8.9.

Společenství věřících
Uherské Hradiště

28.-29.9.

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

říjen

26.10.

Košt ořechovky

Motorkáři z Ořechova

listopad

2.11.
2.11.
2.11.
3.11.
9.11.
15.-17.11.
23.11.

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

Motorkáři z Ořechova
Rodinné muzeum
zemědělství Stodůlka
Obecní úřad Ořechov
Motorkáři z Ořechova
Myslivecký spolek Ořechov
Restaurace U Terky
Sbor dobrovolných hasičů

1.12.

Adventní zvonkování

ZŠ a MŠ, místní spolky

prosinec

Obec Ořechov
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INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Výtah z usnesení č. 1/18 z 18. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov konaného
dne 26. 2. 2018
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 18. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. a 3. návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
4. pronájem části pozemků PK 3519, PK 3237 a PK 3246, za cenu 600,- Kč
5. pronájem části pozemku PK 3506/4 řada č. 11, za cenu 100,- Kč/rok
6. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. OT-014330043245/001 na stavbu „Ořechov,
Moric, kab. smyčka NN“ se spol. E.ON Distribuce a.s.
7. uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě uzavřené dne 22. 12. 2014
8. uzavření dodatku č. 3 ke kupní smlouvě uzavřené dne 17. 9. 2012
9. výsledek výběrového řízení na zakázku „Komunikace v ulici před RD č. p. 1 – Ořechov“
8. uzavření smlouvy o dílo se spol. SYTYS.cz s.r.o. Praha 8 na zakázku „Komunikace v ulici před
RD č. p. 1 – Ořechov“
9. odpisový plán obce Ořechov na r. 2018
10. uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku p. č.
3536/1 na stavbu „Bezbariérový chodník u Obecního úřadu – Ořechov“ s Povodím Moravy, s. p.
Dřevařská Brno
11. uzavření nájemní smlouvy č. 6N18/60 s Pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Praha
12. uzavření nájemní smlouvy č. 7N18/60 se Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a,
Praha
13. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 1040013776/001 na stavbu „Osvětimany,
posílení NN“ se spol. E.ON Distribuce a.s.
14. rozpočtová opatření č. 2/2018
bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 1/2018 a rozpočtová opatření 10/2017, která provedla starostka obce (přílohy
č. 16 a 17)
neschvaluje
poskytnutí finančního příspěvku pro Centrum zdravotně postižených Zlínského kraje
projednalo
informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové
nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o opadech, které mají dopad na
náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že
nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o
odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci
s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnost nad rámec evropského nastavení odpadového
hospodářství. Zastupitelstvo obce vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR,
aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby
navýšení nákladů na odpadové hospodářství.

Obec Ořechov
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dne 16. 4. 2018
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 19. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. a 3. návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
4. závěrečný účet obce Ořechov za r. 2017 s výrokem: bez výhrad
5. účetní závěrku obce Ořechov k rozvahovému dni 31. 12. 2017 a hospodářský výsledek ve výši
2.565.206,72 Kč
6. účetní závěrku příspěvkové organizace obce Základní školy a mateřské školy Ořechov, okres
Uherské Hradiště, příspěvková organizace, k rozvahovému dni 31. 12. 2017 a hospodářský výsledek
ve výši 141.493,45 Kč
7. převedení hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy Ořechov, p. o. ve výši
141.493,45 Kč do fondu rezerv
8. pořízení nového územního plánu Ořechov
9. pořízení památníku a knihy o p. Dr. Jaroslavu Němcovi a uvolnění finanční podpory z rozpočtu
obce Ořechov v maximální výši 50.000,- Kč
10. záměr obce na směnu částí nemovitostí pozemků v katastrálním území Ořechov u Uh. Hradiště
p. č. PK 3246, PK 3519, PK 3237, které vlastní Obec Ořechov, za pozemky v katastrálním území
Ořechov u Uh. Hradiště p. č. 99/1, 99/3, 99/4, 99/16, 99/20, 2633/1, 2633/25, 2633/27, 2633/41,
3540/39, 3540/47, 3540/52, 3540/53, 3540/60, 3555/2, které vlastní Arcibiskupství Olomoucké,
Wurmova ul. 9/562
11. uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě s Arcibiskupstvím Olomouckým, Wurmova ul.
9/562 na směnu částí pozemků p. č. PK 3246, PK 3519, PK 3237, které vlastní Obec Ořechov, za
pozemky v katastrálním území Ořechov u Uh. Hradiště p. č. 99/1, 99/3, 99/4, 99/16, 99/20, 2633/1,
2633/25, 2633/27, 2633/41, 3540/39, 3540/47, 3540/52, 3540/53, 3540/60, 3555/2, které vlastní
Arcibiskupství Olomoucké, Wurmova ul. 9/562
12. zmocnění pro Lesní družstvo Osvětimany pro úkony:
a) zajišťování majetkoprávních vztahů ke stavbám a pozemkům
b) jednání s fyzickými a právnickými osobami a státními orgány při zařizování záležitostí
plynoucích ze shora uvedených smluv
c) podávání návrhů příslušným orgánům státní správy k zahájení správních řízení a k zastupování
zmocnitele v průběhu trvání předmětných správních řízení, včetně oprávnění podávat opravné
prostředky či vzdát se práva opravný prostředek podat
13. výsledek výběrového řízení na akci „Bezbariérový chodník u obecního úřadu“
14. uzavření smlouvy o dílo se spol. SYTYS.cz s.r.o. Praha na stavbu „Bezbariérový chodník u
obecního úřadu“
15. Dodatek č. 1 ke Směrnici o tvorbě a čerpání sociálního fondu
bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 3/2018, které provedla starostka obce
neschvaluje
1. poskytnutí finančního příspěvku pro Oblastní Charitu Uherské Hradiště
2. poskytnutí finančního příspěvku pro PAHOP, z. ú. Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče
Uherské Hradiště
3. poskytnutí finančního příspěvku pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,
z. s. Klub Radost, Prostějov
Obec Ořechov
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zprávu o uplatňování územního plánu obce Ořechov v uplynulém období (7/2011 – 11/2017) a
v souladu s ust. § 6 odst. 5 písmeno b), § 47 odst. 5 a § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v aktuálním znění a ustanovení § 35 a § 84
odst. 2) písmeno y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v aktuálním znění
pověřuje
starostku obce jednáním o směně pozemků parc. č. 50/3, parc. č. 52/5 a části pozemku parc. č. 52/1
v katastrálním území Ořechov u Uh. Hradiště, které budou sloužit k uložení kanalizace, za pozemek
ve vlastnictví obce Ořechov

Výtah z usnesení č. 3/18 z 20. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov konaného
dne 18. 6. 2018
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. a 3. návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
4. úpravy rozpočtu č. 4/2018
5. výsledek výběrového řízení na stavbu „Oprava místní komunikace v obci Ořechov – Padělky“
6. uzavření smlouvy o dílo se spol. SYTYS.cz s.r.o. na stavbu „Oprava místní komunikace v obci
Ořechov – Padělky
7. výsledek poptávkového řízení na stavbu “Prodloužení vodovodu do průmyslové zóny
v Ořechově“
8. uzavření smlouvy o dílo se spol. AUTODOPRAVA František Miklík, na stavbu “Prodloužení
vodovodu do průmyslové zóny v Ořechově“
9. výsledek výběrového řízení na dodávku dopravního automobilu pro JSDH Ořechov
10. uzavření kupní smlouvy se spol. ELTRANS Liberec, s.r.o. na dodávku dopravního automobilu
pro JSDH Ořechov
11. uzavření smlouvy o dílo s MgA. Ondřejem Olivou na zhotovení uměleckého díla – památníku
na počest JUDr. Jaroslava Němce
12. dodatek č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2017 o nočním klidu
13. obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Ořechov
14. Řád veřejného pohřebiště a uzavření Dohody mezi obcemi Ořechov – Vážany o zajištění
provozování veřejného pohřebiště
15. prodej pozemku p. č. 70/84 o výměře 151 m2, nacházejícího se v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště,
který je zapsán na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské
Hradiště, za cenu 200,- Kč/m2
16. plán financování obnovy kanalizace 2018-2027
17. výjimku z počtu žáků základní školy na školní rok 2018/2019
neschvaluje
1. poskytnutí finančního příspěvku pro Linku bezpečí Praha
2. poskytnutí finančního příspěvku pro Matici svatoantonínskou Blatnice pod sv. Antonínkem
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usnesení č. 2/18 ze dne 16. 4. 2018 bod 9. následovně:
zastupitelstvo obce schvaluje pořízení památníku a knihy o p. Dr. Jaroslavu Němcovi a uvolnění
finanční podpory z rozpočtu obce Ořechov v maximální výši 315 tis. Kč.
souhlasí
svobodně a informovaně s tím, aby tradiční hody s právem v obci Ořechov byly navrženy k zápisu
do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR
Výtah z usnesení č. 4/18 z 21. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov konaného
dne 6. 8. 2018
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 21. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. a 3. návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
4. investiční akci dle plánu investic na rok 2019 – „MŠ Ořechov – rozšíření kapacit, rekonstrukce a
přístavba“
pověřuje:
starostku obce podáním žádosti o dotaci z MŠMT na investiční akci z programu 133 310, se
závazkem spolufinancování akce v minimální výši 31 % z celkových způsobilých výdajů,
tj. 7.782.496,- Kč.
Výtah z usnesení č. 5/18 z 22. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov konaného
dne 17. 9. 2018
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 22. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. a 3. návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
4. úpravy rozpočtu č. 6/2018
5. výsledek výběrového řízení na stavbu „Bezbariérový chodník v ulici Drahy – Ořechov“
6. uzavření smlouvy o dílo se spol. SYTYS.cz s. r. o. Praha na zhotovení stavby „Bezbariérový
chodník v ulici Drahy – Ořechov“
7. cenovou nabídku Ing. Jaroslava Mikulíka a objednávku na zpracování dokumentace pro
provedení stavby „Rozšíření kapacity mateřské školy, I. etapa“
8. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. D/3137/2018/KH se Zlínským krajem na akci „Památník
Dr. Jaroslava Němce v Ořechově“
9. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1030046242 se spol. E.ON
Distribuce České Budějovice na stavbu „Ořechov, Šenkár, kabel NN“
pověřuje:
starostku obce podáním žádosti o dotaci na investiční akci „MŠ Ořechov – rozšíření kapacit,
rekonstrukce a přístavba“ v rámci 88. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu
„Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II“
Obec Ořechov
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1. poskytnutí finančních prostředků Hospici na Sv. Kopečku
2. poskytnutí finančních prostředků Diakonii středisko Cesta Uherské Hradiště
bere na vědomí:
úpravy rozpočtu 5/2018, které provedla starostka obce

Výtah z ustavujícího usnesení zasedání Zastupitelstva obce Ořechov konaného dne
31. 10. 2018
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.
2. zvolení jednoho místostarosty
určuje
1. ověřovatele zápisu
2. návrhovou a volební komisi
3. v souladu s § 84. odst. 2 písm. k) zákona o obcích pro výkon funkce starosty obce člena
zastupitelstva uvolněného
volí:
1. předsedkyní volební komise MUDr. Evu Píšťkovou
2. starostkou obce Jarmilu Jilgovou
3. místostarostou obce Mgr. Jaroslava Březinu
4. předsedou kontrolního výboru Zdeňka Andrýska
5. předsedkyní finančního výboru MUDr. Evu Píšťkovou
6. členy finančního výboru – Magdalénu Frýbortovou, Markétu Culkovou, Veroniku Kryštofovou,
Josefa Luňáka
7. členy kontrolního výboru – Zdenka Šefčíka, Jaroslavu Váňovou, Rostislava Pleváka, Petra Koktu
stanovuje
1. v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce místostarosty,
jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 15.500,- Kč za měsíc. Odměna bude
poskytována od 1. 11. 2018
2. v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce neuvolněného
člena zastupitelstva obce ve výši 400,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována od 1. 11. 2018
3. v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce předsedy
výboru zastupitelstva obce ve výši 800,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována od 1. 11. 2018
4. na základě ustanovení § 6 odst. 1) písmeno c) a odst. 5) písmeno a) a f) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v aktuálním znění a ustanovení § 35 odst. 1)
a § 84 odst. 2) písmeno x) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v aktuálním znění Jarmilu Jilgovou
určeným zastupitelem pro územní plánování

Obec Ořechov
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dne 12. 11. 2018
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 1. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. návrhovou komisi
3. ověřovatelé zápisu
4. úpravy rozpočtu č. 8/2018
5. záměr obce na převod nemovitosti pozemku parc. č. 5275/5 o výměře 928 m2 za cenu 500,Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy
6. záměr obce na převod nemovitosti pozemku parc. č. 5277/3 o výměře 795 m2 za cenu 500,Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy
7. záměr obce na převod nemovitosti pozemku parc. č. 5277/4 o výměře 794 m2 za cenu 500,Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy
8. záměr obce na převod nemovitosti pozemku parc. č. 5269/4 o výměře 741 m2 za cenu 500,Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy
9. záměr obce na převod nemovitosti pozemku parc. č. 5271/2 o výměře 789 m2 za cenu 500,Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy
10. záměr obce na převod nemovitosti pozemku parc. č. 5261/3 o výměře 871 m2 za cenu 500,Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy
11. záměr obce na převod nemovitosti pozemku parc. č. 5261/2 o výměře 848 m2 za cenu 500,Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy
12. záměr obce na převod nemovitosti pozemku parc. č. 5254/3 o výměře 783 m2 za cenu 500,Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy
13. záměr obce na převod nemovitosti pozemku parc. č. 5275/4 o výměře 757 m2 za cenu 500,Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy
14. uzavření smlouvy o dílo „Provádění těžebních činností“ se spol. F+P TIMBER s. r. o. Lipov
15. výsledek výběrového řízení na zakázku „Zpracování projektové dokumentace – lokalita pro
bydlení Hůrky I. a II. etapa - Ořechov“
16. uzavření smlouvy o dílo se spol. CENTROPROJEKT GROUP a. s. Zlín na zakázku „Zpracování
projektové dokumentace – lokalita pro bydlení Hůrky I. a II. etapa - Ořechov“
17. uzavření kupní smlouvy na nabytí nemovitosti pozemku parc. č. 5260 o výměře 550 m 2 za cenu
250,- Kč/m2, tj. za celkovou částku 137.500,- Kč
18. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě 1816 uzavřený se spol. ELTRANS Liberec, s. r. o., se sídlem
Kateřinská 118, Stráž nad Nisou k dodávce dopravního hasičského automobilu značky GAZ
GAZelle
neschvaluje:
1. uzavření Pachtovní smlouvy č. 3030 s Vinařstvím Neoklas Šardice, a. s. na pacht pozemků parc.
č. 4151, 4169 a 4313
2. poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Ořechov Jednotě, spotřební družstvo
v Uherském Ostrohu, se sídlem Veselská 733, Uherské Hradiště
3. poskytnutí finančního příspěvku zapsanému spolku Babybox pro odložené děti – STATIM, se
sídlem Pod Oborou 88, Praha – Hájek
bere na vědomí:
úpravy rozpočtu 7/2018, které provedla starostka obce

Obec Ořechov
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dne 10. 12. 2018
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 2. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. návrhovou komisi
3. ověřovatele zápisu
4. úpravy rozpočtu č. 10/2018
5. přebytkový rozpočet obce Ořechov na r. 2019 podle závazných ukazatelů (odvětvové paragrafy).
Přebytkem bude splácen úvěr u Komerční banky
6. rozpočet sociálního fondu obce Ořechov na r. 2019
7. vyrovnaný rozpočet Základní školy a mateřské školy Ořechov, přísp. organizace na r. 2019
8. střednědobý výhled hospodaření Základní školy a mateřské školy, přísp. organizace na r. 2020 a
2021
9. uzavření veřejnoprávních smluv
- se SDH Ořechov, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši 100.000,- Kč
- s Folklórním spolkem Ořechov, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši
40.000,- Kč
- s TJ Sokol Ořechov, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši 165.000,- Kč
- s Mysliveckým spolkem Ořechov, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši
15.000,- Kč
- s Motorkáři z Ořechova, zapsaný spolek Žebrák, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
obce ve výši 25.000,- Kč
10. uzavření darovací smlouvy s Římskokatolickou farností Polešovice na poskytnutí daru ve výši
10.000,- Kč
11. uzavření darovací smlouvy se spolkem Přátelé Základní školy Ořechov, z. s. na poskytnutí daru
ve výši 10.000,- Kč
12. poplatek za pronájem hrobového místa na r. 2019 ve výši 100,- Kč/rok.
13. cenu stočného na r. 2019 ve výši 400,-Kč/osoba/rok.
14. provedení řádné inventarizace podle plánu inventur na r. 2018
15. směnu pozemků parc. č. 50/4 o výměře 5 m2, parc. č. 51/2 o výměře 61 m2 a parc. č. 52/7 o
výměře 533 m2 od p. Drahomíry Petřkovské, bytem Ořechov 80 za pozemek Obce Ořechov parc. č.
5415/2 o výměře 599 m2 (příloha č. 15).
16. prodej pozemku p. č. 5277/4 o výměře 794 m2 nacházejícího se v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště,
který je zapsán na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské
Hradiště, a uzavření kupní smlouvy za cenu 500,- Kč/m2
17. prodej pozemku p. č. 5275/5 o výměře 799 m2 nacházejícího se v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště,
který je zapsán na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské
Hradiště, a uzavření kupní smlouvy, za cenu 500,- Kč/m2
18. prodej pozemku p. č. 5275/3 o výměře 753 m2 nacházejícího se v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště,
který je zapsán na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské
Hradiště, a uzavření kupní smlouvy, za cenu 500,- Kč/m2
19. podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na akci „Oprava komunikace před RD
č. p. 1“
20. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
21. uvolnění částky 100.000,- Kč z fondu rezerv k pokrytí nákladů Základní školy a mateřské školy
Ořechov, okres Uh. Hradiště, přísp. org.
Obec Ořechov
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Ořechov, okres Uh. Hradiště, přísp. org.

pověřuje
1. starostku a místostarostu obce provádět rozpočtová opatření v souvislosti s dotacemi přijatými
v r. 2019 maximálně do výše přijaté dotace.
2. starostku a místostarostu obce provádět rozpočtová opatření za r. 2018, která vyplynou
z daňových příjmů.
3. starostku a místostarostu obce provádět v r. 2019 rozpočtová opatření při zachování přebytku
nebo schodku hospodaření maximálně ve výši 50.000,- u závazného ukazatele.

deleguje
1. Jarmilu Jilgovou jako zástupce obce Ořechov v orgánech mikroregionu Staroměstsko, MAS
Staroměststo, na valné hromadě SVK, na valné hromadě Lesního družstva Osvětimany, jako
zástupce obce Ořechov v orgánech SMS ČR a jako zástupce obce ve sdruženích, jichž je obec
Ořechov členem pro volební období 2018 – 2022.
2. Jarmilu Jilgovou a Mgr. Jaroslava Březinu jako zástupce obce Ořechov ve správní radě Svazku
obcí Ořechov – Vážany.
3. MUDr. Evu Píšťkovou a Radomíra Korvase jako členy kontrolní komise Svazku obcí Ořechov –
Vážany.
bere na vědomí
úpravy rozpočtu č. 9/2018, které provedla starostka obce

neschvaluje
1. prodej části pozemku p. č. 3506/1, nacházejícího se v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště, který je
zapsán na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště,
2. prodej části pozemku p. č. 3531/4 nacházejícího se v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště, který je
zapsán na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště,
3. pacht pozemků p. č. 4883, p. č. 4927, p. č. 4191, p. č. 4277, p. č. 4091, p. č. 4277, p. č. 3669, p.
č. 3741 a p. č. 3805 Vinohradnické společnosti Vážany
4. poskytnutí finančního daru okresní organizaci Svazu tělesně postižených Uh. Hradiště
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Jak jsme volili v naší obci
Volby do zastupitelstev obcí 2018 – Ořechov
Počet volených
členů zastupitelstva

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

9

612

416

67,97

416

3 485

Kandidátní listina
číslo

Hlasy

název

abs.

v%

Počet
kandidátů

Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů

Přepočtené
%
platných
hlasů

Počet
mandátů

1

TOP 09

439

12,60

9

3 485,00

12,59

1

2

KDU-ČSL

517

14,84

9

3 485,00

14,83

1

3

SDRUŽENÍ
OŘECHOV. OBČ.

1 334

38,28

9

3 485,00

38,27

4

4

Nezávislí pro
rozvoj Ořechova

660

18,94

9

3 485,00

18,93

2

5

Ořechov 2018

535

15,35

9

3 485,00

15,35

1

Zvolení členové zastupitelstva
Kandidátní listina
číslo

název

Kandidát

Hlasy

poř.
číslo

příjmení, jméno,
tituly

věk

abs.

v%

Pořadí
zvolení

1

TOP 09

1

Březina Jaroslav Mgr.

36

163

37,12

1

2

KDU-ČSL

1

Váňová Jaroslava

53

103

19,92

1

3

SDRUŽENÍ OŘECHOV. OBČANŮ

1

Jilgová Jarmila

54

235

17,61

1

3

SDRUŽENÍ OŘECHOV. OBČANŮ

2

Korvas Radomír

42

215

16,11

2

3

SDRUŽENÍ OŘECHOV. OBČANŮ

3

Píšťková Eva MUDr.

51

191

14,31

3

3

SDRUŽENÍ OŘECHOV. OBČANŮ

4

Rokyta Martin

36

129

9,67

4

4

Nezávislí pro rozvoj Ořechova

3

Andrýsek Zdeněk

52

134

20,30

1

4

Nezávislí pro rozvoj Ořechova

5

Zelina Martin

42

104

15,75

2

5

Ořechov 2018

1

Mrkus Tomáš

41

128

23,92

1
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Informace obecního úřadu
Informace o úhradě poplatků a odvozu komunálního odpadu v r. 2019:
Poplatky na rok 2019 se budou vybírat od pondělí 21. ledna do pátku 25. ledna 2019.

Poplatky v roce 2019
- stočné za osobu/rok
- poplatek za psa/rok
- poplatek za svoz odpadu (popelnice) za osobu/rok
- poplatek za nájem hrobového místa na dobu 10 let

400,- Kč
100,- Kč
500,- Kč
1 000,- Kč

Pouze poplatky za svoz komunálního odpadu lze uhradit
ve dvou pololetních splátkách, tj. na osobu 250,- Kč.
Poplatky se mohou uhradit na účet obce 10225721/0100, který je vedený u Komerční banky a.s.
variabilní symbol pro poplatek za komunální odpad je 1340+číslo domu
variabilní symbol pro poplatek za stočné je 2321+číslo domu
variabilní symbol pro poplatek za psa je 1341+číslo domu
variabilní symbol pro poplatek za nájem hrobového místa je 3632+číslo hrobu

Pytlový svoz plastových odpadů byl v roce 2018 nahrazen pravidelným svozem žlutých nádob
na plastový odpad.
V roce 2019 bude svoz žlutých popelnic bude probíhat v následujících termínech (každá čtvrtá
středa počínaje 16. lednem):

16.1., 13.2., 13.3., 10.4., 8.5., 5.6., 3.7., 31.7., 28.8., 25.9., 23.10., 20.11.,
18.12.
Tyto termíny jsou také uvedeny ve stolním kalendáři pro rok 2019, který vydala
obec Ořechov.

Sběrný dvůr je otevřen každou sobotu od 9.00 – 11.00 hodin.
V případě potřeby je možné domluvit se na obecním úřadě se zaměstnanci obce i na jiném termínu.
Od 1. ledna 2017 je odkládání některých komodit zpoplatněno:
1 ks směsného odpadu (např. pohovka, koberec apod.) / 50,- Kč
1 ks pneumatiky / 10,- Kč
Ostatní odpad je i nadále odebírán zdarma.

SUŤ SE JIŽ NA SBĚROVÉM DVOŘE NESKLADUJE!!!
Obec Ořechov
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Co patří do žluté popelnice?

Obec Ořechov
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Informace České pošty
Česká pošta oznamuje občanům změnu telefonních čísel na tyto pobočky:
Polešovice – nové tel. číslo: 954 268 737
Boršice – nové tel. číslo: 954 268 709
Telefonní čísla na ostatní pobočky v regionu zůstávají stejná:
Nedakonice – 572 593 810
Medlovice – 572 594 720
Osvětimany – 572 594 101

Oblastní charita Uherské Hradiště
Centrum denních služeb pro seniory
Trávíte rádi svůj volný čas ve společnosti svých vrstevníků? Nechcete nebo nemůžete být sami celý
den doma? A nebo máte ve své domácnosti rodiče či prarodiče a nevíte, jak skloubit zaměstnání
s péčí o ně? Pokud jste si odpověděli, alespoň na jednu otázku ano, tak naše sociální zařízení
Centrum denních služeb pro seniory je tu pro Vás.
Centrum denních služeb pro seniory poskytuje ambulantní službu, seniorům od 60 let se sníženou
soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního znevýhodnění, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a kteří mají zájem se zapojovat do nabízených aktivit,
které centrum nabízí. Ke každému uživateli služby přistupujeme důstojně a individuálně.
Zajišťujeme mu poradenství, spolupráci s rodinou, motivujeme ho a snažíme se co nejvíce uživatele
zapojovat do dění v zařízení.
Služby, které centrum nabízí jsou placené a odvíjí se od poskytovaných úkonů, které si uživatel
centra volí dle své potřeby.
Centrum denních služeb pro seniory, kde uživatelé mohou trávit svůj volný čas OD PONDĚLÍ DO
PÁTKU OD 7:00 do 15:30 hod. naleznete v UHERSKÉM HRADIŠTI v části zvané Rybárny,
Moravní nábřeží 81. STŘEDISKO JE BEZBARIÉROVÉ. Bližší informace naleznete na
internetových stránkách www.uhradiste.charita.cz nebo na emailu cds@uhradiste.charita.cz, či
v Centru denních služeb pro seniory v Uherském Hradišti nebo na telefonním čísle 725 520 983.
Pokud Vás naše sociální služba zaujala přijďte se za námi podívat. Budeme se těšit na Vaši
návštěvu.
Zpracovala: Mgr. Radka Stuchlíková
Obec Ořechov
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Rodinné muzeum zemědělství STODŮLKA
Přijďte si prohlédnout více než stovkou exponátů, jako jsou
ruční nástroje, nářadí, nebo vybavení statku ze začátku minulého
století. K vidění jsou i traktory, kombajny, mlátičky a další
zajímavé historické exponáty.
Máme otevřeno vždy první sobotu v měsíci, od dubna do
listopadu, od 9 do 16 hodin! Zahájení sezóny proběhne v sobotu
6. dubna, ukončení sezóny bude v sobotu 2. listopadu.

Obec Ořechov
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Fotogalerie – Oddíl stolního tenisu

Obec Ořechov
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Fotogalerie – TJ Sokol Ořechov

…………………………………………………………………………………………………………
Zpravodaj Obecního úřadu v Ořechově, náklad 320 ks.
Děkujeme všem za poskytnuté příspěvky.
Tiskne Tiskárna Brázda, www.tiskarnabrazda.cz.

Obec Ořechov

- 40 -

rok 2018

