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Vážení čtenáři,
od posledního vydání našeho Louskáčku uběhlo více než půl roku. Někdy se takový čas v
lidském životě zdá jako kapka v moři, kdy vše jde stále stejně ve vyjetých kolejích.
Jindy se za těch pár měsíců stane tolik událostí, že máme pocit, že se nám život obrátil
naruby a vydal se úplně jiným směrem. Během této doby jsme nuceni přehodnocovat,
odkládat to staré, přežité, svazující, abychom mohli přivítat to nové, co nás posune dál.
Někdy je to proces nesnadný a bolestivý, někdy musíme sebrat všechnu odvahu k
takovému kroku, a přitom v daném okamžiku nevíme, zda bude mít šťastný konec. Ale
bez toho bychom se neposunuli dál, neudělali bychom prostor dalšímu vývoji.
Celý život něco ztrácíme a něco nového nalézáme. Přeji Vám, aby Vaše ztráty byly
převáženy nálezy, abyste vždy našli více, než jste ztratili. A abyste nejen na svých
prázdninových, ale hlavně na těch životních cestách neomylně došli k cíli, který jste si
vytyčili.
Mgr. Blanka Martináková
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Letní říkanky
Z jara přímo do léta
čas jak ptáček přelétá.
Mlčky, tiše, zlehounka.
Stačí malá chvilinka.
Jenom tik tak a už je to –
místo jara máme léto.
Obec Ořechov
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Dáváme slovo starostovi….
Vážení spoluobčané,
opět se Vám, v době prázdnin a dovolených, dostává do rukou občasník naší obce, v němž Vás
tradičně informujeme o dění a životě v naší obci. Dovolte mi tedy, abych Vás i já seznámil ve
stručnosti s činností zabezpečovanou obecním úřadem v uplynulém pololetí roku 2008.
Zastupitelstvo obce schválilo v únoru rozpočet na rok 2008. Rozpočet počítá s vyrovnanými výdaji
i příjmy v celkové výši cca 8 mil. Kč, přičemž na příjmech obce se podílí cca 4,9 mil. příjmy daňové,
1,6 mil. příjmy nedaňové a 1,5 mil je rozpočtováno z přebytků minulých let. Ve výdajové stránce
rozpočtu se promítnou investiční či neinvestiční akce v objemu cca 3 mil. Kč, 0,7 mil. je určeno na
splátky úvěrů a půjček a 4,3 mil na pokrytí běžných provozních výdajů obce. V rozpočtu zastupitelstvo
schválilo samozřejmě i příspěvky pro jednotlivá občanská sdružení v obci. Na základě žádosti farnosti
Polešovice pak zastupitelstvo v červnu schválilo také finanční podporu ve výši 100 tis. Kč na výstavbu
vstupního schodiště a budovaného sociálního zařízení u místní kaple.
V jarních měsících roku 2008 jsme ještě pokračovali na dokončovacích pracích kolem sanace svahu
ve Štěpnicích. Na základě podmínek odboru životního prostředí krajského úřadu ve Zlíně jsme
prostřednictvím místního sdružní motorkářů zrealizovali výsadbu zeleně na zavezené skládce v trati
Jarošovy. V oblasti péče o zeleň v obci jsme dále provedli likvidaci borovic na svahu na „Brčkově“ a
na tomto místě provedli osázení nových keřů.
Se začátkem prázdnin se začaly realizovat práce na zastřešení objektu mateřské školy. Na základě
výběru z několika nabídek byly tyto práce, i s ohledem na příslušnost, zadány místním firmám STEEL
MONT O.K. a tesařské firmě p. Březiny. Taktéž na budově základní školy se začaly provádět opravy
sociálního zařízení v přízemí.
Zdárně pokračujeme také na dokončení křížové cesty, kde do konce měsíce srpna by měly být
osazeny samotné rytiny a postupně provedeno i ozelenění jednotlivých zastavení.
Z dalších investičních aktivit nás čeká každým dnem zahájení prací na prodloužení vodovodních
řadů v části obce u hřbitova a u hřiště, jejichž cílem je zabezpečení zásobování pitnou vodou pro nově
budované rodinné domy v této lokalitě respektive zásobování objektu kabin. Očekáváme také ještě
realizaci 1. etapy opravy místní komunikace ve Štěpnicích, kde aktuálně řešíme majetkoprávní vztahy
a probíhá povolovací řízení. V souvislosti s 2. etapou opravy této komunikace bude ale nutné ještě
vybudování nové kanalizace včetně jejího projektového řešení v části opravované komunikace.
Z rozběhlých projektových aktivit máme již zpracovánu studii vodních ploch v lokalitě u lesa,
kterou jsme již také konzultovali s pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny ze Zlína a to
zejména s ohledem na možné získání dotací na zamýšlenou akci. Čekáme také na vyjádření příslušných
úřadů k záměru výstavby sběrového dvora na pozemku u farmy. Proběhla také několikerá jednání se
zájemci o pronájem pozemků za účelem výstavby solární elektrárny. Protože obec je vlastníkem
pozemků, které se jeví jako vhodné pro uvedený záměr, bylo by zcela jistě zajímavé se tímto záměrem
vážně zabývat, a to zejména s ohledem na jeho finanční atraktivitu pro obecní rozpočet.
V souladu se schválenými záměry také obec realizuje průběžně odprodej pozemků na výstavbu
rodinných domů a pozemků v průmyslové zóně pod farmou.
Mimo jiné se obec, ať už finanční či technickou podporou, podílí na pořádání kulturních či jiných
společenských akcí občanskými sdruženími v obci, za což těmto samozřejmě patří dík. O běžnou péči a
údržbu v obci se v první polovině roku starali aktuálně dva zaměstnanci obce.
Ne vždy se všechny cíle a úkoly daří plnit podle představ nás samých, natož pak podle představ a
obrazu všech. I z toho důvodu jsme vždy rádi za každou podnětnou radu či pomoc a věříme, že se nám
společně podaří budovat a obnovovat naši obec ku prospěchu všech našich občanů.
Josef Luňák, starosta obce
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………a místostarostovi
ÚZEMNÍ A REGULAČNÍ PLÁN
Vážení spoluobčané,
v tomto vydání obecního zpravodaje Vám přinášíme vysvětlení, co vlastně je a co schvaluje územní
plán (proč je důležitý), jelikož jeho tvorba se stala jedním z hlavních cílů zastupitelstva obce v tomto
volebním období.
Co je územní plán
Územní plán vydává zastupitelstvo formou opatření obecné povahy podle správního řádu pro
celé území obce. Je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu ve vybraných územích obce a pro
rozhodování v celém území obce, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.
Územní plán především stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot,
jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury;
vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke
změně dosavadní zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně
prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy, stanovuje podmínky pro
využití těchto ploch a koridorů. Je spolehlivým vodítkem pro veřejné i soukromé investice v území
obce a umožňuje prosazovat užitečné záměry.
Co obsahuje územně plánovací dokumentace a kde je uložena
Územně plánovací dokumentace územního plánu není určena jen pro odborníky, může jí
rozumět každý. Představuje kromě jednoho hlavního výkresu (jakési barevné mapy obce), se kterým
jste se už určitě setkali, celý souhrn výkresů, textů, tabulek a dokladů. Ten je třeba vnímat a užívat jako
jeden propojený a vzájemně se doplňující celek.
Celá územně plánovací dokumentace se povinně nachází jak v obci (na obecním úřadu
zpravidla u starosty), tak i na místně příslušném stavebním úřadu. Všechny listiny této územně
plánovací dokumentace mají veřejný charakter a jsou každému volně k nahlédnutí.
Územní plán řeší hlavně způsob funkčního využití ploch a stanovuje rozsah zastavěného a
nezastavěného území obce. Další rozšiřování zastavěného území je totiž možné pouze v zastavitelných
plochách určených právě územním plánem.
Co v územním a regulačním plánu zajímá občany
Stavebníky vždy zajímá, kde a za jakých podmínek mohou stavět, podnikatele pak, kde a jak mohou
umísťovat své provozovny a podnikat v území obce. Občany obecně zajímá, jaké záměry se v okolí
jejich bydliště a na jejich pozemcích připravují, co od nich mohou očekávat. Nejvíce se jich bude týkat
případná regulace, k té se vyhotovuje tzv. regulační plán, který je součástí územního plánu a na který
navazuje, omezení výstavby a činností na jejich pozemcích a stavbách. O regulačním plánu si povíme
více v příštím čísle zpravodaje.
Kdo za územní plánování odpovídá
Odpovědným ve věcech územního plánování je obecní úřad obce s rozšířenou působností - tzv.
úřad územního plánování. Je zřejmé, že jde o vysoce odbornou činnost, která musí být náležitě
zabezpečena.
Rozhodující orgán v procesu územního plánování - zastupitelstvo obce svým hlasováním
vstupuje v jednotlivých fázích do pořizovacího procesu územního či regulačního plánu celkem
čtyřikrát.
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• schválení pořízení územního či regulačního plánu – již schváleno
• schválení zadání územního či regulačního plánu - již schváleno
• schválení návrhu pokynů pro zpracování návrhu územního či regulačního plánu,
• schválení vydání územního či regulačního plánu.
Při veřejném projednávání jednotlivých fází pořizování územního či regulačního plánu (zadání,
konceptu či návrhu řešení) mohou vlastníci podávat námitky a ostatní veřejnost připomínky k
předložené dokumentaci.
Územní plán v každodenní praxi stavebního úřadu
Pro stavební úřad i pro ostatní dotčené orgány státní správy je schválené řešení územního
plánu závazné. V praxi to znamená, že úředníci jsou při svém rozhodování vázáni tím, co zastupitelé v
územním plánu stanovili. Například na plochách určených územním plánem jen pro obytnou zástavbu
rodinnými domy nelze povolit stavby jiné funkce (výrobní halu, obchod, sportoviště apod.).
Pro občany i podnikatele je pak daleko snazší získat od úřadu územní rozhodnutí o umístění
stavby a stavební povolení.
Územní plán v každodenní praxi obce
Samotná existence územního plánu je často nezbytnou podmínkou pro využití celé řady státních
dotací a mezinárodních dotačních programů.
V každodenní praxi obce je pak územní plán podkladem pro stanovení priorit zejména v
investiční výstavbě. Na základě územního plánu lze připravovat území k novému využití (za
stanovených podmínek měnit jeho charakter) a dále zadávat projekční práce na obecní stavby. Územní
plán obce je také vhodným podkladem pro každodenní jednání s občany. Téměř každý se v něm rychle
zorientuje a snáze tak dokáže popsat své záměry či problémy.
Návaznosti územního plánu
Návaznosti územního plánu obce jsou okamžité a dlouhodobé. Mezi okamžité lze zařadit vztah
územního plánu ke každoročnímu rozpočtu obce. Například při sestavování jeho výdajové části lze z
územního plánu přímo čerpat a do jisté míry vyčíst potřeby finančních nákladů na meziroční nezbytné
výkupy pozemků, objem nákladů na nezbytné přípravné a projekční práce a na navazující realizace
obecních staveb podle etap investiční výstavby.
Jako příklad dlouhodobé návaznosti územního plánu lze uvést jeho vztah ke strategickému
plánu rozvoje obce. Strategický plán rozvoje obce Ořechov taktéž zpracován není, přestože je důležitý
pro získávání případných dotací. Budu se snažit podnítit zastupitelstvo obce k jeho sestavení. Více se o
tomto dokumentu zmíním v některém z příštích zpravodajů. Řešení územního plánu vždy představuje
určitý konsensus ve vztahu k dlouhodobému rozvoji obce. Ten by se neměl zásadně měnit ani se
čtyřletým cyklem volebních změn na radnici. Průměrná doba platnosti územního plánu obce je deset až
patnáct let.
zpracoval Zdeněk Svoboda, místostarosta obce
------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na Slavnosti vína a otevřených památek
V sobotu 13. a v neděli 14. září 2008 se koná v Uherském Hradišti šestý ročník
Slováckých slavností vína a otevřených památek. Ve dvoudenním programu se
představuje lidová kultura Slovácka, prezentace kulturního, vinařského i
kulinářského dědictví našeho regionu.
Naše obec se prezentuje v rámci mikroregionu Staroměstsko formou stánku
v areálu Staré radnice a v průvodu krojovaných. Každý z občanů, který má zájem o
účast v průvodu či se chce zapojit do příprav na prezentaci obce, se může přihlásit na obecním úřadě do
konce měsíce srpna.
Obec Ořechov
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ŠKOLA

A

PRÁZDNINY

Tak už jsou tady zase ty toužebně očekávané prázdniny!
Letošní školní rok utekl jako voda. A víte proč? Protože ta naše škola není totiž
žádná nuda, ale pořád samá zábava. Po celý školní rok si žáci osvojují učivo při
soutěžích ve skupinkách po ročnících, zpracovávají jednoduché referáty na daná
témata, vyhledávají informace do vyučování na internetu, přepisují slohová
cvičení na počítači, podílejí se na ztvárnění básniček, scének, na
dramatizaci pohádek, na tanečních choreografiích, rozšiřují stránky školní
kroniky o nové zážitky, pracují ve smíšených skupinkách – „rodinkách“.
Jednoznačně řečeno, podporujeme vlastní tvorbu žáků ve všech oblastech a vedeme žáky k vytváření
vlastního úsudku. Všechny velké akce, které Vaše děti v naší škole prožívají, jste mohli ve zkrácené
podobě zhlédnout na veřejném vystoupení ke Dni matek.Co se nám v uplynulém školním roce povedlo
a nepovedlo, co se žákům líbilo a nelíbilo, z čeho mají největší zážitky, mohli žáci písemnou formou
anebo diskusí s učitelkami vyjádřit v posledních školních dnech. S jistotou lze konstatovat, že nejlepší
akcí byla „Noc s Andersenem“, z níž si všichni odnesli spoustu zážitků, které v nich zanechaly hluboké
vzpomínky.
Všem pedagogům, žákům i jejich rodičům přeji o prázdninách krásné slunečné dny, abychom
všichni načerpali mnoho energie, potřebné k plnění školních povinností v dalším školním roce.
Mgr. Blanka Andrýsková

Obec Ořechov
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Mateřská škola
Školní rok již dospěl ke svému konci i ve školičce. Byl plný překvapení a
zážitků.
Také v „posledním“ měsíci červnu jsme prožili hodně veselých, ale i
smutných chvil. Oslavili jsme Mezinárodní den dětí, přijelo maňáskové divadlo s poučnou pohádkou,
jak chránit životní prostředí. Na výlet jsme se letos vypravili do zámecké zahrady v Buchlovicích a na
hrad Buchlov. Závěrečného karnevalu se slavnostním pasováním do řad školáků se zúčastnily nejen
nejstarší děti, ale také jejich rodiče. Do 1. třídy Základní školy v Ořechově po prázdninách nastoupí:
Eliška Plačková
Mareček Nožička
Adrianka Adamicová
Monička Hrančíková
Petruška Fridrichová
Jiříček Stupňánek
Přejeme jim hodně úspěchů.
Závěrem bychom chtěli poděkovat rodičům, kteří nám pomáhali při opravách a údržbě mateřské školy.
Kolektiv mateřské školy

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

Zahrádkáři
Vážení občané,
dovoluji si Vám předložit pololetní zprávu o činnosti místního Českého
zahrádkářského svazu.
16.2.2008 proběhla degustace vzorků pálenek. 1.3.2008 jsme uskutečnili II.
ročník Koštu slivovice a ovocných pálenek při rekordním počtu 442 vzorků! Bylo
to nejvíce vzorků z celého širokého okolí. K dobré pohodě přispěla cimbálová
muzika pana Marečka z Tupes. Udělili jsme 154 diplomů těm, kteří dosáhli
v hodnocení 19,4 a více bodů. Všem občanům, kteří přispěli vzorkem na košt, patří srdečný dík. Čtyři
členové zahrádkářského svazu se zúčastnili školení degustátorů.
24.3.2008 jsme uspořádali pro členy i nečleny zájezd do Moravského národního divadla v Brně na
antickou tragédii Antigona. Autobus byl plně obsazen.
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ČZS. Po schůzi následovala chutná večeře. K tanci i poslechu zahrála „Boršická čtyřka.“
Jako každý rok i letos jsme věnovali sponzorské dary:
- motorkáři – maškarní ples 2.000 Kč
- dětský karneval
1.000 Kč
- motorkáři – zájezd Macocha 3.000 Kč
- dětský den
1.500 Kč
na ořechovskou kapli
50.000 Kč
Dohodou jsme prodali výkupnu ovoce za 70.000 Kč + DPH 19%, což činilo celkem 83.300 Kč.
Úpravy na pálenici:
- zhotovení nového stropu
40.000 Kč
- nový přístřešek nad vraty
10.000 Kč
- nákup křovinořezu a elektrické pily 13.000 Kč + 2.990 Kč
- cejchování měřidla lihu
4.228 Kč
oprava střechy sušárny a skladu 140.000 Kč
Do další sezóny pálení chceme realizovat nové výkonnější chladící zařízení na návrh Ing. Zamazala
a Janíka v ceně 178.000 Kč + 19% DPH, celkem tedy 211.820 Kč.
Na žádost občanů jsme přijali do ČZS 15 nových členů. Doufám, že se budou aktivně podílet na
činnosti zahrádkářské organizace a ne ji jen pasivně využívat!
Po dlouhém přemlouvání jsme získali 2 pracovníky na obsluhu kombajnu. Jsou jimi Zdeněk Hančík
a František Cileček.
Nakonec přijde to, co nejvíce zajímá řadu občanů, což je celkové shrnutí. Za letní a zimní pálení od
3.9.2007 do 20.1.2008 bylo vypáleno 17.778 absolutních litrů pálenek, tj. 31.168 litrů z 943 přihlášek.
Zůstatek po zaplacení daně a nákladů činil 729.818 Kč po ukončení pálení.
Předseda ČZS Bohumil Janík
-------------------------------------------------------------------------------------

Sbor dobrovolných hasičů
Z činnosti SDH
Okrsková soutěž se konala 17.5.2008 v Kostelanech na hřišti. Podařilo se
nám do soutěže postavit dvě družstva mužů, můžeme je bez nadsázky označit
jako juniory a seniory. Byli i tací, co svoje hasičské dovednosti oprášili po více
než dvaceti letech. Za krásného slunečného počasí se nám dařilo jak v soutěži štafet, tak při požárním
útoku, a obsadili jsme 1. a 6. místo. Samozřejmě nás velmi těší vítězství, ale okrsková soutěž není jen o
umístění, bývá i příjemným společenským odpolednem stráveným s přáteli, dochází k výměně
zkušeností s hasiči okolních vesnic.
Družstvo žáků bodovalo při poslední soutěži v Košíkách. Bohužel je stále náročnější zajistit účast
dětí, ale i dospělého doprovodu na soutěžích, protože se jedná o celodenní akce na různých místech
okresu.
Prázdninové měsíce jsou v dnešní době pro dobrovolné hasiče dobou relativního klidu a
pohárových soutěží. Ještě nedávno však fungovaly v době žní požární hlídky. V naší hasičské zbrojnici
jsou uloženy záznamy těchto hlídek. Jejich členové se střídali při obchůzce polí, kontrole mlátiček, a
údaje pečlivě zaznamenávali. Dnes už naštěstí jejich práce není zapotřebí.
Přejeme všem hospodářům úspěšnou sklizeň a všem spoluobčanům příjemně prožité léto.
Hasiči Ořechov
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TJ SOKOL

Ořechov

Vážení příznivci kultury a sportu,
přinášíme Vám stručný přehled naší činnosti za uplynulé pololetí.
Naše první mužstvo začalo v polovině ledna zimní přípravu pod vedením
trenéra Dušana Klvaně. Tréninkové podmínky v domácím prostředí nejsou pro
zimní období nijak ideální, a tak přes značné náklady hledali naši muži zázemí na stadionu s umělou
trávou v Kunovicích. Tam také sehráli všechna svá přípravná utkání s velmi nadějnými výsledky. Naši
hráči se zúčastnili také zimního soustředění za účasti několika našich dorostenců. Skvělé zázemí za
velmi příznivé ceny nalezli v Roštíně, kde tamní obecní úřad provozuje ubytovací zařízení a
multifunkční hřiště s umělou trávou. Účast našich mladých nadějných hráčů dávala tušit, co bude cílem
pro druhou jarní polovinu fotbalové sezóny. Po podzimní části naše mužstvo okupovalo krásnou třetí
příčku a vzhledem k naší ekonomické situaci o postupu nemohla být řeč. Stanoveným cílem bylo proto
zapracovat co nejvíce mladých ořechovských hráčů do sestavy naší jedničky. Po této stránce byl výbor
s prací trenéra Klvaně spokojen. V mužské kategorii začali téměř pravidelně zasahovat do hry nadějní
talentovaní hráči P.Březina, R.Krys, D. Váňa a P.Kokta ml., kteří budou v budoucnu schopni hrát
krajskou soutěž. Tento fakt je pro náš klub podstatnější, než to, že se nepodařilo udržet postavení
v tabulce a reprezentanti naší obce skončili nakonec na 8.místě. Po skončení sezóny dal trenér
Dušan Klvaňa přednost jiné nabídce, ale i tak mu patří za odvedenou práci pro náš klub velký dík.
Nového trenéra pro nadcházející fotbalový ročník se dlouho nedařilo najít i vzhledem k tomu,
že spousta případných zájemců nemá potřebnou trenérskou kvalifikaci. Doslova trn z paty nám vytrhl
tradičně zkušený domácí Jiří Flašar , který 11.7. přivítal hráče na prvním tréninku. Náš tým se v těchto
dnech tvoří a do začátku soutěže sehraje několik přípravných utkání, je třeba dořešit příchody a
odchody hráčů a nabrat potřebnou formu. Cíl je stejný jako pro jarní sezónu, tak příjďte naše hráče
povzbudit v bojích o body!
Jarní částí soutěže prošli naši dorostenci se střídavými úspěchy. Z celkových deseti zápasů
získali 8 bodů za dvě vítězství a dvě remízy a s celkovým skóre 24 : 47 obsadili devátou příčku
tabulky. V průběhu soutěže odstoupil trenér Jaroslav Sklenka a nahradil ho Zdeněk Kuchař, který
pokračuje i v následující sezóně. Mužstvo po sezóně opustili hostující hráči z Medlovic a po dovršení
věku, limitujícího hranici dorostu, skončili tři hráči. V průběhu letní přestávky se výbor snaží získat
nové hráče z řad dorostenců, kteří aktivní činnost přerušili i hledáním nových posil tak, aby mužstvo
hrálo důstojnou roli v okresní soutěži a mohli zde vyrůstat další talentovaní hráči.
V letní přestávce se výbor zabýval také problémem žáků a po řadě jednání s nimi i s kluky z okolí
nechal pět starších žáků na hostování ve Bzenci a soustředil se na vybudování přípravky (tzn. hráči do
deseti let).
Po náborovém řízení a osobních kontaktech se nám podařilo mužstvo sestavit a přihlásit do soutěže.
V roli trenéra nám slíbil pomoc Mgr. Michal Beran, jeden z nejlépe hodnocených mládežnických
trenérů v rámci České republiky, a již první tréninky prokázaly, že to s těmito „nadějemi“ umí.
Doufejme, že mládeži tento elán vydrží a posléze budeme moci s těmito hráči a hráčkami počítat i
v dalších žákovských kategoriích. Je třeba také zmínit, že v přípravce mohou hrát jak chlapci, tak i
děvčata společně. Proto pokud máte doma dítko se zájmem o sport, převeďte jej na hřiště třeba každou
středu v 17.30 hodin.
Nezaháleli jsme ani na poli kultury. 3.května jsme uspořádali další divadelní představení.
Hru Dámy a husaři našemu ořechovskému publiku představili ochotníci ze Sokola Staré Město.
Letní počasí umožňuje naší organizaci využívat náš kulturní areál. Podařilo se nám společně
s MS Lesana uspořádat v měsíci červnu Srnčí hody, které se po dlouhých letech objevily v kulturním
kalendáři Ořechova. Skvělý srnčí guláš a bohatá tombola zaujaly přítomné, a tak doufáme za rok v
repete. Společně s myslivci, obecním úřadem, zahrádkáři, hasiči, sdružením rodičů a několika
ochotnými občany se opět podařilo uspořádat v našem areálu a okolí SUPER DĚTSKÝ DEN.
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stále zaplněný skákací hrad, vystoupení kynologického klubu z Boršic se cvičenými psy, šermířů z
Kroměříže s různými zbraněmi a bojovými scénkami. Modeláři z Veselí předvedli parádní kousky se
svými vrtulníky a děti se mohly těšit z atraktivní projížďky na čtyřkolce zapůjčené firmou
STEELMONT O.K. Opékání špekáčků a vystoupení country kapely Lofoši dotvářely atmosféru
tohoto skvělého odpoledne a
večera.
Uspořádali jsme také
bigbít se skupinou V.S.P. za
velmi slušné účasti příznivců
tohoto žánru z naší obce a
širokého okolí.
Na
měsíc
srpen
chystáme zejména festival
rockových a metalových
kapel
ROHATORIUM
2008. Tentokrát za účasti 8
skupin. Tato akce má své
webové
stránky
www.rohatorium.ic.cz,
na
kterých se můžete dozvědět
všechny podrobnosti. Opět
bude vystavěno speciální
pódium, zajištěna 4 výčepní
místa, metráky jídel na grilu a
skvělá zábava po celé
odpoledne a noc.
Pro
zajištění
základních
potřeb
při
pořádání všech akcí včetně
pravidelných
fotbalových
utkání, kterých uspořádáme
v průměru kolem 40ti za rok,
se díky našim obětavým
členům Fr.Pavlíčkovi st.,
Jar.Svobodovi
a
Jar.
Filípkovi,
kterým
sekundovali při občasné
výpomoci
Fr.Březina,
Ant.Bartoň, K. Habáň a Josef
Kožušník, podařilo vystavět
nové záchody pro ženy.
Firma Tesařství Březina zajistila opravu všech stolů a laviček pro letní provoz. Byly pořízeny nové
přenosné branky pro přípravku díky firmě STEELMONT O.K. Proběhla aerifikace a zapískování hrací
plochy.Všem, kdo pomohli a pomáhají, všem příznivcům hráčům a fanouškům, reklamním partnerům
a sponzorům a vedení obce srdečně děkujeme a věříme, že se dál všichni budeme moci často potkávat
na poli veřejného života v Ořechově při činnosti naší organizace.
Sportu zdar !
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Oddíl Stolního tenisu Ořechov
sezóna 2007/08
Oddíl stolního tenisu má v současnosti letní přestávku, nicméně v jarních
měsících byla ukončena sezóna 2007/2008. Družstvo mužů, i když získalo více bodů než v minulé
sezóně, tentokráte nevylepšilo své umístnění v historii klubu, ale vyrovnalo dosud nejlepší umístnění v
Regionálním přeboru I.třídy a skončilo na pěkném 3. místě. Z celkového počtu 22 zápasů družstvo 16
zápasů vyhrálo, 1 zápas skončil nerozhodně a jenom 5 zápasů prohrálo. Celkem získalo 55 bodů.
Podrobnější přehled výsledků, statistik hráčů v jednotlivých utkáních, fotogalerii a výsledky
z vánočního turnaje 2007 naleznete opět na webové stránce: www.ostorechov.wbs.cz
Konečná tabulka Regionálního přeboru I. tř. 2007/08:
P.

Název mužstva

Utkání

Výher

Remíz Proher

Skóre

Body

1.

Bojkovice A

22

19

1

2

279:117

61

2.

Ostr.N.Ves A

22

17

2

3

276:120

58

3.

OST Ořechov A

22

16

1

5

241:155

55

4.

Bystřice p.L. A

22

14

3

5

230:166

53

5.

Dol.Němčí D

22

14

0

8

214:182

50

6.

Nivnice C

22

8

5

9

194:202

43

7.

Nivnice B

22

8

4

10

183:213

42

8.

Újezdec-Těš. B

22

9

0

13

184:212

40

9.

Kunovice B

22

6

0

16

161:235

34

10.

Orel UH B

22

4

2

16

151:245

32

11.

Bojkovice B

22

4

1

17

128:268

31

12.

Vlčnov B

22

2

3

17

135:261

29

Úspěšnost jednotlivých hráčů v sezóně 2007/08:
Úspěšnost %

počet výher

počet proher

Machynka Jiří

83,51%

71

14

Oharek Libor

77,91%

67

19

Nožička Jiří

43,59%

34

44

Oharek Petr

40,96%

33

49

Korvas Radomír

33,33%

3

6

V této sezóně do mistrovských soutěží zasáhli i další hráči Ořechova, a to:
Pokorák Vlastimil, Váňa David, Krys Roman a Plevák Radim, kteří odehráli svá utkání v
Regionálním přeboru III. a IV. třídy a dosáhli následujících výsledků:
Úspěšnost %

počet výher

Pokorák Vlastimil

72,41%

42

16

Váňa David

31,25%

10

22

Krys Roman

39,22%

20

31

Plevák Radim

11,43%

4

31
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Farní společenství v Ořechově
V tomto čísle Louskáčku bychom Vás chtěli opět informovat o dění v uplynulém půlroce. Jako
každoročně se poslední sobotu v lednu sešli v ořechovské kapli bývalí žáci Dona Boska. I letos k nám
zavítal p. Komárek z Fryštáku a p. Nesvatba z Rakouska.
Na Zelený čtvrtek jsme se sešli na bohoslužbě ve farním kostele v Polešovicích a pak na noční
adoraci v Ořechově, abychom lépe prožili Kristovo utrpení. Také velkopáteční a bílosobotní obřady se
uskutečnily ve farním kostele. Například na Bílou sobotu jsme měli možnost pomodlit se u Božího
hrobu.
Slavnost Těla a Krve Páně jsme oslavili již potřetí obchůzkou v Polešovicích po čtyřech oltářích na
Městečku, z nichž jeden patřil i Ořechovu. Mohli jsme tak ukázat svou víru na veřejnosti. O týden
později se v ořechově slavila pouť, na kterou stejně jako loni přišlo procesí
věřících z Polešovic a Vážan. Pozvání na pouť k Panně Marii opět přijal i p.
Komárek.
V sobotu 14. června pozval otec arcibiskup Jan Graubner věřící
z děkanátu Uherské Hradiště na prosebnou pouť za obnovu rodin a nová
kněžská a řeholní povolání na Velehrad. Naše farnost tam vypravila autobus
plný věřících. O týden později jsme seděli opět v autobuse, tentokrát do
Olomouce, kam se jelo na jáhenské svěcení. Vždyť jedním z osmi
vysvěcených byl náš spoluobčan Radim Kuchař. Abychom tento víkend
naplnili až po okraj, uspořádala farní rada s širokou skupinou věřících Farní
den. Ten byl zahájen mší svatou ve 13.30 a následoval program na sokolovně
v Polešovicích. Část programu se točila kolem našeho jáhna, bratra Radima,
který byl jistě mile překvapen. Závěr celého posezení nám zpříjemnila cimbálová muzika Kapka.
Na svátek svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. července jsme opět odjeli autobusem na
Velehrad na celonárodní pouť. Tento autobus je rok ok roku více využíván a my jsme tomu jenom rádi.
Někteří udělali také něco pro své zdraví a vydali se na pouť na kolech. V čele pelotonu jim rozrážel vítr
náš otec Vít.
Po pouti k Panně Marii začaly přípravné práce na vybudování sociálního zařízení při zdejší kapli.
Jedinou nejschůdnější možností byla výstavba nového schodiště ze suterénu, kde se toto zařízení bude
nacházet. Akce se chopila dobrá parta chlapů v letech, kteří zde pracují bez nároku na jakýkoliv
honorář. Sami můžete posoudit, jak jim jde celá práce od ruky. Můžete jim také i vy pomoci. Buď
svými silami, vědomosti, ale i finančně. Zde patří také velký dík zastupitelstvu obce za finanční
příspěvek z obecního rozpočtu. Toto zařízení bude jistě přínosem nejen pro společenství věřících, ale i
pro širokou veřejnost.
Společenství věřících
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. maškarní ples
3. února jsme již tradičně pořádali v naší obci maškarní ples. Jelikož se
jednalo o již 4.maškarní ples a zároveň první velkou akci, konanou námi jako
občanským sdružením, chtěli jsme lidi zaujmout bohatou tombolou. Jako hlavní
cena byl minibike, který vyhrál dokonce občan naší obce. Mezi další zajímavé
ceny patřil mobilní telefon, vysavač, rychlovarná konvice, kávovar a spousta
zajímavých cen včetně poukázek na různé služby.
I letos jsme měli na plese kulturní vystoupení, a to dokonce hned dvakrát.
První bylo country vystoupení a druhé hip-hopové vystoupení. Již tradičně nám
hrála skvělá slovenská skupina Music band PLUS.
Doufáme, že se všem návštěvníkům náš ples líbil a že příští rok na něj přijdou
zase.
Motorkáři z Ořechova os. Žebrák
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Výlet s dětmi do Brna
24. května v 8h ráno jsme se v počtu 38 dětí a 15 dospělých vydali zájezdovým
autobusem směr Brno – hrad Špilberk. Cesta probíhala v poklidu, dětem jsme rozdali
nějaké sladkosti, abychom aspoň na chvíli děti zabavili. ☺
Na benzínové pumpě ve Slavkově jsme vypustili závodního poštovního holuba. Dětem se to moc líbilo.
Na Špilberku jsme navštívili
místní
katakomby
a
rozhlednu. V katakombách se
děti nejvíce zaujaly různé
způsoby mučení. Pak jsme se
přesunuli na rozhlednu, kde
se nám
po vyšlapání
zatočených schodů odhalilo
nádherné panorama města
Brna.
Jelikož se i tento výhled
zdál být dětem moc málo, tak
jsme se vydali na brněnskou
přehradu a odtud se parníkem
přepravili na hrad Veveří, kde
se konaly šermířské slavnosti
spojené
s dobovým
jarmarkem
a
také
vystoupením šermířů. Děti
nevěděly, který stánek dříve
navštívit.
Po
krátkých
nákupech
šly
děti
na
šermířské vystoupení a také si
vyzkoušely střelbu z děla.
Po 3 hodinách se nám podařilo děti nahnat do autobusu a uháněli jsme zpět k domovu. Každé dítě od nás
dostalo malého plyšového medvídka a sladkosti. Spolu s dětmi se moc těšíme na další výlet.

…… a na plese byla také bohatá tombola
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Přes 20 000 diváků sledovalo odvážné jezdce a konstruktéry se smyslem pro vtip, kteří se v
nedělním odpoledni 22.6. s vlastnoručně sestavenou bezmotorovou károu spustili na závodní trať. Na
450 metrech závodily vybrané posádky, celkem 46 týmů z České republiky i ze sousedního Slovenska.
Do kvalifikace se zařadil i tým ,, LIHOBORCI ZE SLOVÁCKA " .
Kapitán a zároveň i řidič Dalibor Taťák z naší obce byl strůjcem nápadu zúčastnit se tohoto
kreativního závodu Red bull kár i konstruktérem vozidla pod názvem Lihovátor-Destilátor, jinak
klasická slovácká pálenica. Celoocelový podvozek byl osazen bantamovými koly, díly na řízení dodal
Jenda Hrobař a nejdůležitější, co ještě chybělo, byl kotel. Ale to už se o stavbě dověděl i Evžen Váňa,
taktéž nabídl díly na pálenicu a vyšlo to. Plastový obal z bojleru přímo pasoval, jako originál. Mezi tím
přijeli organizátoři závodu nafilmovat videoklip o probíhající stavbě káry. Líbilo se jim celkové pojetí
tohoto nápadu. Jura Machynka, který chodil denně okukovat a radit, taktéž přispěl kusem trubky na
podlahové vytápění, ze kterého se pak navinul chladící had a starý 50ti litrový barel posloužil jako
zásobník na kořalku.
No a pak už se jenom
svařovalo a brousilo.
Po třech měsících bylo
dílo hotovo, už jen
nástřik a je to. Měděný
sprej to mu dal ten
správný lesk. Dva dny
před závodem přijeli
zbývající
členové
týmu Tony Plezgačka,
Mara Šlaušek a Pepe
Gořalka nalepit své
podobizny,
které
namaloval kreslíř Ivan
Křemelek, a pokřtít
káru.
V sobotu se
vyrazilo na cestu do
Brna. Počasí zatím
vycházelo
velmi
příznivě,
sluníčko
pálilo chvílemi až moc, ale to už jsme byli v závodním depu v Kohoutovicích, kde jsme se všichni
osvěžili vychlazeným Redbullem. Káru jsme vyprostili z tranzitu a zaparkovali na daném místě. Zde
proběhla i technická kontrola řízení, brzd, váhy a rozměrů káry. Prošlo to a kára obdržela technický
certifikát. Teď už se náš tým včetně mě přesunul do kempu na Brněnskou přehradu, kde už byl
připravený velkolepý program pro všechny závodníky. Kde se člověk podíval, všude červení býci a
žluté slunce, barmanky se mile usmívaly a míchaly své elixíry s vodkou, hudba hrála na plné koule a
sem tam proběhl pes se stejkem v tlamě, který ukořistil z grilu nepozorným kuchařům, prostě skvělý
večer. Ranní probuzení za zpěvu pěnkavek přerušoval hekot zvracejícího závodníka o dvě chatky dál,
asi to trochu večer přehnal, ale takových bylo víc.
Po snídani se losovala startovní čísla, my jsme chytli 41, takže skoro poslední. Po příjezdu na
start našemu kápovi už docházel humor. Úmorné horko začalo působit. ,, A bylo odstartováno !" První
kára na rampě, první šou a jízda tratí lemovanou slaměnými barierami. Beruška, Flinstouni, Andílci,
Plavec v akvárku, Hasiči, Hlemýžď, Perníková chaloupka, Piráti, Bzuk a Ťuk, Růžový Cadilac,
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Vzducholoď, Četníci ze Sain Tropez, různé monstra, další a další vozítka. Každý
se snažil být co nej, ale ne všem se podařilo dojet do cíle.To vše bylo opravdové
peklo v podobě „dálnice D1“, která se linula Žebětínskou ulicí od Kohoutovic až
do Farinovy zatáčky. Na cestě od startovní rampy do cíle na posádky čekalo
zúžení v Mirošovicích, déšť v Humpolci, vichřice u Větrného Jeníkova i panelový koberec u Třebíče.
O vítězi však nerozhodoval čas dosažený na části bývalého brněnského závodního okruhu, ale
kombinace tří činitelů – design/kreativní pojetí káry, šou spojená s předstartovní přípravou a
právě již zmíněný čas.
Porota, ve které byl mimo jiné například Bohumil Staša, Břetislav Enge, Patrik Eliáš, Aleš
Valenta, Petr Kuchař, Josef Polášek či brněnský primátor Roman Onderka, měla při hodnocení týmů
složitou
situaci.
Většina kreativních
minikár
byla
skvělá, jedni tvůrci
se zaměřili na detail
při stavbě, jiní na
myšlenku, vtip a
zábavu
při
vymýšlení
stroj.
Tým
Lihoborců
vsadil na naše
barevné kroje a
slivovicu, která jim
pomohla
zmírnit
trému, ale horší to
bylo se samotným
řidičem. Nervózní
byl jak prase před
porážkou, ale po
nájezdu
na
startovní
rampu,
kde ho i s károu
vytlačili vlnící se krojovaní kolegové, z něj ta nervozita nějak spadla. Konečně je to tu. Šou začíná,
dýmovnice do komína, zpěv písně ,,... a tam hore v jednom domku, pálíjů tam samohonku..." tetka v
sukňách (řidič) právě stoupla na hrábě, rána po čelisku a klade se k zemi, záchrana se dostavuje v
podobě doušku vody z demižónku (slivovica už došla, asi 5 litrů)od Pepeho Gořalky. Ale co to?
Semafor už bliká a nikdo nesedí v káře! Šohajové nakládají tetku do káry a roztláčí, to už svítí zelená.
Kára jede a mizí v první zatáčce. Všichni sledují velkou obrazovku, jak pálenica jede a jede, nejede, ale
letí. Blíží se cíl a už je v cíli, bravurní, nekontrolovaný smyk a kára zastavuje půl metru od stativu
kamery. Kameraman uskakuje, ale je to v pohodě. Dobrý čas, něco kolem 40ti sekund. Chvilka napětí,
porota dává známky ! Je tam i 10, to vychází na třetí místo. No jistě, je to TADY !!! Moderátor Tomáš
Matonoha vyhlašuje : ,,Třetí místo vyhrává tým - LIHOBORCI ZE SLOVÁCKA " ! Šílený řev
radosti a překvapení, záblesky fotoaparátů, kamery, mikrofony všechno směřuje ke čtveřici
krojovaných hochů, ale ti už vystupují na stupínek vítězů. Předávání cen, focení a další vyhlášení
vítězů. Ještě pár snímků, redbull od žízně a vše končí. Lidi se rozcházejí, asi to ho mají taky plné
krovky, celý den na slunku, to je moc. Odjíždíme i my, nadšeni a spokojeni. Co říct na závěr? Úžasné i
když úmorné, ale skvělé nedělní odpoledne.
Příště jedem zas.
S čím? Nechte se překvapit.
Tomáš Taťák
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Vybráno z obecní kroniky – rok 1933
Přes značnou sněhovou nadílku byla zima v tomto roce mírná.
Žně začaly 22. července a úroda byla dobrá, kvůli suchu se však urodilo málo
brambor. 27. srpna byla P. Ignácem Stodůlkou vysvěcena nová hasičská
stříkačka. Během roku bylo v obci dostaveno 7 domů, čímž jejich počet stoupl na 207. Pro velkou
nezaměstnanost byly zavedeny stravovací lístky pro sociálně slabší občany, které byly rovnoměrně
rozděleny do všech tří místních obchodů a přidělovány podle sociální situace těm nejpotřebnějším.
V srpnu uspořádala místní pobočka ovocnářského spolku zdařilou výstavu meruněk a raného ovoce,
hrušek a jablek. Výstava byla hojně navštěvována i lidmi z okolí.
Z kroniky p. Bělovského vybrala B. Martináková

Místní knihovna v Ořechově
Místní knihovna, která je vždy přes prázdniny zavřena, obnoví svůj
provoz opět v září. Knihovna nabízí nejen možnost půjčování knih a časopisů
pro dětské i dospělé čtenáře, ale je zde pro čtenáře i bezplatný přístup k
internetu. V loňském roce se v rámci Adventního zvonkování uskutečnila pod
záštitou knihovny burza knih za symbolické ceny, která vzbudila velký zájem
místních i přespolních občanů. Z jejího výtěžku byly do knihovny zakoupeny 3
knihy. Akce se letos bude opakovat. Pokud byste měli zájem přispět svými knihami, je možno je po
předchozí dohodě přivézt do základní školy, kde budou do prosince uskladněny.
Mgr. Blanka Martináková
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace ze zasedání zastupitelstva:
Výpis z usnesení č. 1/08 ze 7. řádného zasedání ZO konaného dne 21.2.2008
1. schvaluje program jednání, návrhovou komisi, ověřovatele a zapisovatele zápisu
2. bere na vědomí Zprávu o hospodaření obce za rok 2007
3. schvaluje rozpočet obce pro rok 2008
4.1. schvaluje nabytí pozemků bezúplatným převodem:
a) pozemků p.č. 3566/6 o výměře 25 m2 a p.č. 3566/7 o výměře 25 m2
b) pozemků p.č. 3566/29 o výměře 16 m2 a p.č. 3566/30 o výměře 2 m2
4.2. schvaluje
c) převody pozemků v souvislosti s plánovanou realizací akce „oprava místní komunikace Ořechov Štěpnice“
5. schvaluje návrh Smlouvy o Budoucí kupní smlouvě na převod nemovitostí p.č. st. 97/3 a budova č.p. 108
6. souhlasí s pronájmem nebytových prostor na p.č. 45/1 (bývalý obchod p. Kudělkové) a pověřuje starostu
obce jednáním o podmínkách nájemní smlouvy.
7. schvaluje převod pozemků p.č. 70/4 o výměře 907 m2 , p.č. 71 o výměře 576 m2 a p.č. 70/1 majitelům zámku
a
8. pověřuje starostu obce dalším jednáním o převodu částí parcel p.č. 70/14 a 70/30 p.
9. pověřuje starostu obce stanovením ceny prací travní sekačkou.
10. bere na vědomí informaci starosty obce o soše sv. Jana Nepomuckého.
11. schvaluje přidělení částky z grantu na kulturní akce:
12. pověřuje starostu obce jednáním s Dechovou hudbou Nedakoňanka o podílu na sponzorování CD.
13. bere na vědomí diskusní příspěvky občanů.
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1.
2.

schvaluje program jednání, návrhovou komisi, ověřovatele a zapisovatele zápisu
schvaluje
a) nabytí pozemků p.č. 2637 a 2638 v celkové výměře 1464 m2
b) nabytí pozemků p.č. 2639/1 a 2639/2 v celkové výměře 1226 m2
3. souhlasí
a) se záměrem prodeje části pozemku p.č. 2631/1, která je územním plánem určena k zástavbě rodinnými domy,
b) se záměrem prodeje části pozemku p.č. 2631/1, která je územním plánem určena jako průmyslová zóna.
4. bere na vědomí požadavek p. Jaroslava Bartoška o pronájem pozemku p.č. 2631/1 a pověřuje starostu
přípravou nájemní smlouvy
5. schvaluje přidělení hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy Ořechov za účetní období
2007 do rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Ořechov.
6. schvaluje výjimku z počtu žáků Základní školy a mateřské školy Ořechov na školní rok 2008/2009.
7. schvaluje vstup obce do Sdružení místních samospráv ČR, o.s.
8. schvaluje měsíční odměnu pro předsedy komisí a výborů měsíční odměnu pro místostarostu .
Výpis z usnesení č. 3/08 z 8. řádného zasedání ZO konaného dne 12.6..2008
1. schvaluje program jednání , návrhovou komisi, ověřovatele a zapisovatele zápisu
2. schvaluje závěrečný účet obce za rok 2007 s výrokem: bez výhrad
3. schvaluje
a) bezúplatný převod pozemků v lokalitě Plotky
b) převod pozemků vlastníkům zámku
c) převody pozemků za účelem zástavby rodinnými domy a zároveň pověřuje starostu obce zapracováním
termínových podmínek zahájení a kolaudace stavby do příslušné kupní smlouvy a zřízení institutu předkupního
práva pro obec při nesplnění daných podmínek.
4. bere na vědomí informaci starosty obce o pronájmu nemovitosti bývalého obchodu pí. Kudělkové a
pověřuje ho sestavením nájemní smlouvy.
5. bere na vědomí žádost o poskytnutí půjčky na opravu a rekonstrukci střechy a pověřuje starostu obce dalším
jednáním s žadatelkou.
6. schvaluje poskytnutí příspěvku na výstavbu vstupního schodiště ke kapli v Ořechově včetně sociálního
zařízení a schvaluje úpravu rozpočtu
navýšení OdPa 1211
80.000,navýšení OdPa 3330
80.000,7. bere na vědomí poskytnutí příspěvku TJ SOKOL Ořechov na divadelní představení Husaři a dámy a na akci
Srnčí hody .
8. bere na vědomí poskytnutí příspěvku dechové hudbě Nedakoňanka u příležitosti 80. výročí jejího založení .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecní úřad upozorňuje:
 Obecní úřad upozorňuje občany na možnost sledovat veřejnou
úřední desku, včetně povinně zveřejňovaných dokumentů obecního
úřadu, prostřednictvím internetu a to na následující www stránce:
http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-11265.htm
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odběru odpadů budou včas sděleny na úřední desce i hlášením. Odpad se bude odebírat ve dvoře
obecního úřadu.
Odpady se odebírají bezplatně
Přehled shromažďovaných odpadů:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad
obsahující rtuť, oleje, tuky, barvy, tiskařská lepidla, pryskyřice obsahující nebezpečné
látky, baterie, akumulátory, vybraná elektrozařízení v režimu zpětného odběru
(lednice, televizory, monitory, počítače, zářivky a ostatní elektropřístroje – tyto musí
být v kompletním stavu, bez chybějících součástí).
•
Posledním dnem letošního roku končí platnost další série občanských
průkazů. Výměna se dotkne těch občanů, kteří vlastní občanské průkazy vydané do
31. prosince 2003 bez strojově čitelných údajů. Nemohou přitom brát na zřetel
platnost občanského průkazu, která je na dokladu napsaná.
Zájemci o výměnu musejí do konce listopadu navštívit s žádostí úřad
s rozšířenou působností v místě svého trvalého bydliště (v našem případě Městys Polešovice nebo
Městský úřad Uherské Hradiště), protože na výměnu mají úřady lhůtu 30 dní. Vzhledem k tomu, že
výměna je pro tyto lidi povinná, je zdarma. K žádosti je třeba předložit jednu fotografii, dosavadní OP,
případně další doklad týkající se např. nově dosaženého vysokoškolského vzdělání.
Výjimkou jsou pouze majitelé občanských průkazů, kteří sice mají doklad vydaný do konce
roku 2003, ale mají typ, který strojově čitelné údaje obsahuje. Jeho platnost je do doby uvedené na
dokladu.
Strojově čitelná zóna je pod fotografií ve spodní části průkazu. Jedná se o dvě souvislé řady
čísel a písmen.
.

          



  

POZVÁNKA

+

Na setkání ořechovských stárků a podstárků
všech dob, které se koná v sobotu 1. listopadu
2008,spojené s výstavou pamětních fotografií.
Sraz, pokud možno krojovaných, v 17.00 hodin
v sále kulturního domu v Ořechově.
K tanci i poslechu hraje dechová hudba
Nedakoňanka.

Přijďte se pobavit

Žádáme občany o zapůjčení fotek nových i starších, které máte schované po rodičích a
prarodičích. Fotografie si podepište a pokud si pamatujete rok, poznačte ho na druhou stranu.
Fotografie přineste na obecní úřad co nejdříve, aby se mohla fotodokumentace zpracovat.
Děkují pořadatelé akce bývalé stárky a stárci
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Společenská

rubrika

Významná životní výročí
v roce 2008
95 let
94 let
94 let
89 let
88 let
75 let
88 let
87 let
86 let
86 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Učňová Božena
Čechová Marie
Miklíková Františka
Špendlíková Ludmila
Haba Vojtěch
Dvouletá Marie
Šimíková Anežka
Kuchař Dominik
Habová Františka
Janík Jan
Andrýsková Anna
Rokytová Anna
Bělovská Marta
Cagášová Ludmila
Trlidová Filomena
Latina Alois
Suchánková Františka
Stodůlková Anna

č.p. 25
č.p. 227
č.p. 6
č.p. 25
č.p. 83
č.p.226
č.p. 119
č.p. 223
č.p. 83
č.p. 145
č.p. 17
č.p. 201
č.p. 51
č.p.286
č.p.222
č.p.225
č.p. 76
č.p. 74

75 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let

Rokytová Marie
Šťastný František
Holomčíková Božena
Wagnerová Božena
Cilečková Marie
Píštěk Stanislav
Habáňová Jarmila
Otrusina Lubomír
Talafa Alois
Mrázová Marie
Rokyta Josef
Kožušník Stanislav

č.p.182
č.p.101
č.p.253
č.p. 1
č.p. 96
č.p.196
č.p.186
č.p.248
č.p.138
č.p. 2
č.p. 82
č.p. 24

Narození v roce 2007
Stodůlková Markéta
Machynka Michal
Zámečník Dominik
Watkins Kristýna
Fryšták Matěj
Nejezchlebová Daniela
Bugajová Denisa
Drobil Michal
Heliová Sára
Bukvald Adam
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č.p. 88
č.p. 258
č.p. 251
č.p. 54
č.p. 221
č.p. 131
č.p. 282
č.p. 4
č.p. 247
č.p. 6

dne
dne
dne
dne
dne
dne
dne
dne
dne
dne

6. února
23. února
1. března
20. března
28. dubna
9. června
25. července
26. července
8. srpna
23. října
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Odhlášení občané z trvalého bydliště v r. 2007
1. Bogorová Jana
2. Bogorová Milada
3. Bogorová Zuzana
4. Bukvaldová Vladimíra
5. Bukvald Adam
6. Drobilová Jiřina
7. Hrdina Martin
8. Huřťák Pavel
9. Kašpárková Danuška
10. Martykánová Františka
11. Minařík Miroslav
12. Minaříková Karla
13. Minaříková Karolína
14. Minaříková Kristýna

č.p. 257
č.p. 257
č.p. 257
č.p. 6
č.p. 6
č.p. 4
č.p. 262
č.p. 72
č.p. 190
č.p. 146
č.p. 164
č.p. 164
č.p. 164
č.p. 164

15. Petřkovská Alena
16. Pospíšil Bohumil
17. Pospíšilová Milena Sluková
18. Pospíšilová Barbora
19. Stančíková Zuzana
20. Taláková Veronika

č.p. 171
č.p. 147
č.p. 147
č.p. 147
č.p. 197
č.p. 7

Přihlášení k trvalému pobytu v r. 2007
l. Andrýsková Anna
2. Bublík Josef
3. Bublík Matěj
4. Bublíková Světlana
5. Horáčková Ivana
6. Chmelař Lukáš
7. Chmelař Lukáš
8. Chmelař Roman
9. Chmelařová Pavlína
10. Pjaták David
11. Chvátal Leoš
12. Chvátalová Barbora

č.p. 17
č.p. 284
č.p. 284
č.p. 284
č.p. 207
č.p. 257
č.p. 257
č.p. 257
č.p. 257
č.p. 257
č.p. 267
č.p. 267

13. Martykán František
14. Martykánová Božena
15. Martykánová Martina
16. Martykánová Michaela
17. Sýkora Jiří
18. Sýkora Ondřej
19. Sýkorová Petra
20. Šimík Petr
21. Tomiová Erika
22. Železník Jakub
23. Železník Jan
24. Železníková Jana

č.p. 146
č.p. 146
č.p. 146
č.p. 146
č.p. 246
č.p. 246
č.p. 246
č.p. 166
č.p. 123
č.p. 10
č.p. 10
č.p. 10

Úmrtí v roce 2007
Marykánová Veronika
Kozina Josef
Poštolka Jaroslav
Dvouletý Antonín
Hlaváčková Stanislava
Kudělka Drahoslav
Stodůlková Božena
Čevelík František
Zelinová Marie
Schreinerová Anežka

zemřela
zemřel
zemřel
zemřel
zemřela
zemřel
zemřela
zemřel
zemřela
zemřela

dne
dne
dne
dne
dne
dne
dne
dne
dne
dne

9. 1.
17. 3.
5. 7.
17. 8.
23. 7.
15. 8.
28. 7.
6. 9.
8.10.
12.11.

ve věku 81 let
ve věku 67 let
ve věku 81 let
ve věku 82 let
ve věku 56 let
ve věku 80 let
ve věku 99 let
ve věku 73 let
ve věku 83 let
ve věku 92 let

Zpravodaj vytiskl Obecní úřad v Ořechově nákladem cca 240 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.
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