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Vážení spoluobčané,
třetí vydání Zpravodaje Vám
přiblíží rok v obci z pohledu věcí
veřejných. Spolky a organizace
připomenou své aktivity a něco málo
si připomeneme z historie.
Heslovitě provedeme výtah z toho,
jak pracovalo Zastupitelstvo obce,
které akce jsou dokončeny a které
rozpracovány.
Na sklonku roku nastává čas
bilancování.
Sklízíme
plody
celoročního snažení a doufáme, že
snaha nebyla marná a přinesla užitek
v jakékoli podobě.
I podoba našeho Zpravodaje se
utváří, je stále co měnit. Námětem
pro nás budou i Vaše kladné či
záporné připomínky. Sdělte nám,
které rubriky se Vám líbí, které
naopak ne, jak náš Zpravodaj
obohatit.
Kdo
má
zdravého
novinářského ducha a chtěl by s přípravou Zpravodaje pomoci, je vítán.
Vám všem přeji krásné zakončení roku 2005, hodně zdraví a svěží vykročení do roku nového.
Ing. Miroslav Majíček, starosta

ZASTUPITELSTVO OBCE (ZO)
V roce 2005 se ZO sešlo sedmkrát na společném zasedání.
Přijalo 75 bodů, 29 bodů vzalo na vědomí, 43 bodů
schválilo a 2 body neschválilo.

Vybíráme - Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- výsledek kontroly hospodaření Obce Velký Ořechov za r.
2004.
- informace o připravovaných akcích „ZTV Hájky a
Sirkovice“ a dále stavbě „Silnice III/49721: Velkém
Ořechově, průtah“.
- informace o projektech Mikroregionu Luhačovské Zálesí.
- Výroční zprávu Základní školy Velký Ořechov, okres
Zlín, příspěvková organizace za školní rok 2004/2005 a
informaci o zřízení Školské rady.
- zprávu České školní inspekce k inspekci prováděné
v Mateřské škole Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvková
organizace ve dnech 6. – 8. dubna 2005.
- ukončení nájemní smlouvy ze dne 24.6.2002 mezi Obcí
Velký Ořechov a paní Jarmilou Šůstkovou v obecním bytě
nadstavby MŠ ve Velkém Ořechově č. p. 27.

-2- informaci o podmínkách pronájmu KD ve Velkém
Ořechově na základě trvající smlouvy s panem
Stanislavem Drgou, Újezd 297.
- informaci o obsazení obecního bytu v nadstavbě budovy
MŠ ve Velkém Ořechově.
- informaci o 2. vydání knihy Luhačovské Zálesí.
- informaci, že od 1. 1. 2006 bude obec místně příslušná
k Finančnímu úřadu ve Zlíně.
- informaci o dokončení kanalizace v lokalitě Hájky a
úpravě výusti kanalizace Holomně.

-

-

Vybíráme - Zastupitelstvo obce schvaluje:
- finanční částku ve výši 80.199,-- Kč za pokládku kabelu
nízkého napětí firmou VALPO - ZLÍN s.r.o. Přílucká 128
760 01 Zlín, ke stanici vodojemu v k.ú. Velký Ořechov.
- na základě odstoupení členky kontrolního výboru paní
Dagmar Řezníčkové Velký Ořechov 23, nového člena
kontrolního výboru, a to pana Josefa Gregora, Velký
Ořechov 194.
- prominutí od placení místních poplatků na rok 2005 paní
Aleně Čalové a dětem, Velký Ořechov 32 a paní Daně
Bačové, Velký Ořechov 44.
- smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši
34.950,-- Kč za účelem zajištění dopravní obslužnosti na
území Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou v r.
2005.
- závěrečný účet obce, bez výhrad, podle písmena c) § 84
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
- návrh smluv o budoucích kupních smlouvách pro majitele
pozemků v k.ú. Velký Ořechov, které budou trvale
dotčeny stavbou „Silnice III/49721: Velký Ořechov,
průtah“.
- zápis do kroniky obce za rok 2002 a odměnu kronikáři ve
výši 3 000,-- Kč.
- prominutí od placení místních poplatků pro pana Michala
Gregora Velký Ořechov č. p. 205 za rok 2005.
- prominutí od placení místního poplatku pro pana Josefa
Mikla, Příluky 301, Zlín 960 01 za umístnění dočasné
stavby (letní zahrádky) před budovou Pohostinství č.p.7
Velký Ořechov za rok 2005.
- příspěvek ve výši 20 000,-- Kč na úpravu vstupního
schodiště do farního kostela sv. Václava ve Velkém
Ořechově.
- firmu Pavel Štěpančík, Ekotip Částkov 111, PSČ 687 12
jako dodavatele stavby „Obnova vybavenosti dětského
hřiště“ v celkové částce 600 000,-- Kč a dále pověřuje
starostu obce uzavřením smlouvy o dílo s výše
jmenovanou firmou.
- návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene spojeného s výstavbou rodinného domu
mezi Obcí Velký Ořechov a manželi Petrem Kročilem a
Evou Kročilovou bytem Velký Ořechov č.p.172.
- návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene, spojeného s plynovodní přípojkou k
rodinnému domu č.p. 122, mezi Obcí Velký Ořechov a
manželi Ing. Peterem Kubicou a Martinou Kubicovou
bytem Velký Ořechov č. p. 122.
- návrh smlouvy o zřízení věcného břemene, spojeného
s uložením kabelové přípojky NN k vysílací stanici
Eurotelu, mezi Obcí Velký Ořechov a společností Eurotel
Praha spol. s r. o., s úhradou za zřízení věcného břemene
ve výší 80 000,--Kč.
- návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene, spojeného s vodovodní přípojkou

-

-

-

-

-

k rodinnému domu č.p. 35, mezi Obcí Velký Ořechov a
manželi Františkem Zábojníkem a Emílií Zábojníkovou
bytem Velký Ořechov č.p. 35.
na základě výběrového řízení firmu Imos Zlín, s. r. o.
Tečovice 353, PSČ 763 02, IČO 26309190, dodavatelem
stavby: „Inženýrské sítě v lokalitě Hájky ve Velkém
Ořechově“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo.
výkup singulárních podílů na pozemku parc. č. 63/7 ostat.
pl. v k.ú. Velký Ořechov za 21,-- Kč/m2 do majetku Obce
Velký Ořechov.
Obecně závaznou vyhlášku Obce Velký Ořechov č.
2/2005 Požární řád obce.
Zřizovací listinu jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Velký Ořechov.
velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů Velký
Ořechov pana Jaromíra Chmelu Velký Ořechov č. p. 46.
přijetí neinvestiční dotace ve výši 240.000,-- Kč a
návratné finanční výpomoci ve výši 180.000,-- Kč v rámci
realizace projektu – „Obnova vybavenosti dětského
hřiště“ do rozpočtu obce.
prodej části pozemku o výměře 115m2 z pozemku parc. č.
1520/4 ostat.pl., jiná pl. ve vlastnictví a v k.ú. obce Velký
Ořechov, podle geom. plánu č. 308 – 0115/2005
vypracovaný firmou Ing. Jiří Mrůzek – Geoman Tř. T.
Bati 39, 760 01 ZLÍN, panu MUDr. Romanu Mikulcovi
Velký Ořechov č. p. 131 za cenu 50,-- Kč/m2.
Obecně závaznou vyhlášku Obce Velký Ořechov č.
3/2005 – k zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se zúčastňuje větší počet osob.
uzavření veřejnoprávní smlouvy v souladu s § 63 zák. č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, se
Statutárním městem Zlínem na zajištění výkonu přenesené
působnosti dle ust. § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zák. č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů, v roce 2006 za úhradu nákladů s projednáváním
přestupků spojených ve výši 1 195,- Kč/projednaný
přestupek.
Provozní řád dětského hřiště v areálu zahrady Mateřské
školy ve Velkém Ořechově.
na základě předložených nabídek, stavební dozor na akci:
„Inženýrské sítě v lokalitě Hájky ve Velkém Ořechově“, a
to pana Antonína Urbance Hvozdná 341 763 11 Zlín
Želechovice za cenu 90 000,-- Kč.
přijetí neinvestiční dotace v požární ochraně od Zlínského
kraje ve výši 19 680,-- Kč na věcné vybavení a odbornou
přípravu Sboru dobrovolných hasičů obce.
rozpočet Obce Velký Ořechov na r. 2006 podle písm. c,
odst. 2, § 84 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
záměr prodeje 13-ti stavebních parcel ve vlastnictví obce
v lokalitě Hájky ve Velkém Ořechově.
přijetí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského
kraje ve výši 68 250,-- Kč do rozpočtu obce v rámci
projektu: PD – silnice III/49721: Velký Ořechov, průtah,
chodníky.

Vybíráme - Zastupitelstvo obce neschvaluje:
- na základě odst. 3, § 55, zákona č. 491/2001 Sb. o volbách
do zastupitelstev obcí vyslovení neslučitelnosti funkce
zastupitelce obce paní Mgr. Aleně Maňáskové.
- zhotovení protihlukové izolace na stěnách mezi
nájemními byty v nadstavbě MŠ Velký Ořechov č.p. 27.
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Lokalita Hájky
Výkupy pozemků:
255. 325,--Kč
Vypracování projektu:
108. 000,--Kč
Výstavba kanalizace:
2. 015. 911,--Kč
Rekonstrukce silnice „kostkovice“
Vypracování projektu:
114.240,--Kč
Dětské hřiště
Obec:
360.000,--Kč
Zlínský kraj:
240.000,--Kč
Celkem:
600.000,--Kč
Mateřská škola – dětský koutek: 40. 000,--Kč
Komunální služby
Zimní údržba:
60.000,--Kč
Veřejné osvětlení:
89.000,--Kč
Školská zařízení
Obec
806. 930,--Kč
Od obcí, jejichž děti navštěvují naše zařízení
448. 813,--Kč
Zlínský kraj:
252. 000,--Kč
Celkem:
1. 507. 743,--Kč
Podpora místních organizací a spolků
SDH:
110. 000,--Kč
TJ Sokol:
85. 000,--Kč
Myslivci:
8. 000,--Kč
Včelaři:
1. 000,--Kč

INFORMACE, KTERÉ VÁS ZAJÍMAJÍ
•

Tří králová sbírka se v naší obci uskuteční v sobotu
7.1.2006.

•

Podle zájmu občanů připraví Mikroregion Luhačovské
Zálesí dotisk knihy Luhačovské Zálesí od Antonína
Václavíka. Objednávku knihy nahlaste na OÚ Velký
Ořechov u paní Bílkové.

•

!!! Od 1. 1. 2006 spadá naše obec pod příslušnost
Finančního úřadu ve Zlíně !!!

OÚ Velký Ořechov do 31.1.2006. Bližší informace podá OÚ
Velký Ořechov, a nebo je naleznete na internetových
stránkách obce www.velkyorechov.cz

TJ SOKOL VELKÝ OŘECHOV
Vážení příznivci a fanoušci Sokola,
sezóna roku 2005/06 se nám po podzimní části výsledkově
velmi vydařila. Družstvo mužů i žáků přezimuje na prvních
místech. Přibrzděme ale náš optimismus, protože při velké
vyrovnanosti mužstev v obou soutěžích mohou při jarní
části ligy nastat změny, které by nám nemusely být tak
příjemné. Mužstvo mužů i žáků bude totiž zajíždět na hřiště
svých největších soupeřů a v boji o prvenství ve skupině
budou muset hodně zabojovat a koncentrovat své síly v
každém zápase. Přes nepříznivý jarní los očekáváme s nadějí
dobrý konec soutěže, který by měl vyústit v postup do vyšší
třídy. Při pohledu na tabulky obou mužstev se o podzimní
dobré výsledky nejvíce střelecky zasloužili: u mužů
Kostelník Libor s 11 brankami a u žáků Talášek Jakub 16,
Sedlář David 15.
Sportovní činnost oddílu
V této sezóně jsme kromě mistrovských zápasů mužů i žáků
uspořádali turnaj mužů a žáků, zúčastnili jsme se turnaje
starých pánů ve Zlámanci.
Pro oživení financí oddílu jsme v areálu TJ pořádali 3
taneční zábavy. Pro špatné počasí byla velmi slabá účast
příznivců TJ a tak jsme mohli jedině zavzpomínat na hojnou
účast v minulosti.
Lépe se nám dařilo při stavební činnosti. Zateplili jsme a
obložili strop v šatně domácích. Dokončili jsme výstavbu
bufetu, včetně schodiště a osazení zábradlí, opláštění pódia a
nové podlahy podia, interiér bufetu.
Na hřišti jsme postavili nové střídačky pro hráče. Spolu s
drobnými pracemi se prováděly nátěry.
Kromě této činnosti jsme několikrát pořádali sběr železného
šrotu. Výtěžek sběru nám pomáhá pokrýt náklady na provoz
oddílu.

NABÍDKA STAVEBNÍCH POZEMKŮ

Zastupitelstvo obce na svém 31. zasedání dne 15. 12.
2005 schválilo záměr prodeje 13-ti stavebních pozemků
v lokalitě Hájky. Cena za m2 je 350,--Kč. Výměry pozemků
jsou od 1 106 do 1 516 m2. Nabídky musí být doručeny na

Za všechnu práci pro dobrou činnost oddílu bych chtěl
poděkovat všem hráčům, členům TJ, obecnímu úřadu a
všem příznivcům a fanouškům.
Na budoucí rok plánujeme hlavně opravu hřiště, které máme
asi v nejhorším stavu ze všech účastníků Soutěže. Všem,
kdo nám při této činnosti pomohou, předem děkuji.
Zachovejte nám přízeň, fanděte!

-4Za oddíl předseda oddílu Vladimír Ulčík.
Tabulky po podzimní části:
IV. třída sk. B – muži

Okresní soutěž skupina B - žáci

Vladimír Ulčík, předseda oddílu

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Náš sbor svou činností přispívá ke zlepšení sportovního i
kulturního dění v obci. V lednu jsme uspořádali tradiční
hasičský ples s dechovou hudbou Podhoranka. V únoru jsme
pak zabezpečili preventivní prohlídky domů v obci, kterých
se zúčastnili především mladí členové. Důležitá je i naše
účast při církevních obřadech, například čestná stráž u
Božího hrobu na Velikonoce. Naši připravenost prověřilo v
červnu námi dobře zvládnuté námětové cvičení na
Kelníkách, ke kterému vyjela cisterna, Avie a asi 15 hasičů.
Zasahovat naostro jsme pak museli u požáru chaty v
Doubravách. Na jaře jsme provedli výměnu oken na
zbrojnici a celý objekt byl také vymalován kvůli
připravovaným oslavám.

Ze sportu:
Na okresní soutěži, která byla stejně jako loni pořádána
na našem hřišti, reprezentovalo Velký Ořechov družstvo
mužů a družstvo žen. Po urputných bojích v konkurenci více
než 20 družstev skončili muži na druhém místě a ženy svou
kategorii vyhrály. Soutěž byla zároveň připomenutím 110.
výročí od založení našeho sboru. Diváci se tedy mohli
seznámit se starší hasičskou technikou a také s historii SDH
na velmi pěkně připravené výstavce na naší zbrojnici, která
mapovala důležité mezníky sboru. Pro nejmenší, ale nejen
pro ně, byla jistě nejpřitažlivější hasičská plošina, která
přijela z útvaru ze Zlína. Celou soutěž a pak i večerní
zábavu slovem i hudbou provázel DJ Radim Gajdůšek, který
všechny přítomné dokázal tak rozparádit, že nás nerozehnal
ani déšť.
Za letošní největší úspěchy lze jistě považovat „návrat“
mužů i žen na krajské kolo požárního sportu, které se konalo
v Hluku. Obě družstva skončila na 5. místě. Největším
tahákem této sezóny byla Zlínská liga (ZL). Kluci z áčka
bojovali celou dobu o prvenství s Nedašovem a Šarovami,
nakonec skončili třetí v celkovém pořadí. Béčko mělo z
kraje sezóny velké plány a spoustu elánu, bohužel několik
nevydařených soutěží znamenalo „pouze“ 5. místo v ZL z
celkových 42 družstev. Ženy našly optimální sestavu až v
závěru sezóny, takže můžeme doufat, že příští rok skončí na
lepším než 4. místě. V září se áčko i ženy zúčastnily soutěže
o pohár hejtmana zlínského kraje v Horní Lidči, na kterou
jezdí vždy 4 nejlepší družstva z každého okresu. Proto 5.
místo mužů a 3. místo žen lze považovat za úspěch. Z
dalších dobrých výkonů lze ještě jmenovat 1. místa áčka ze
Lhotky, Vések a Hostišové, druhá místa z Hřivínova
Újezdu, Bratřejova a Bylnice či třetí místa z Kněžpole a
Vlachovy Lhoty. Vavříny letos sbíralo i béčko, jmenujme
alespoň jejich vítězství z Dolního Němčí a Hřivínova
Újezdu, druhé místo z Částkova a Vlachovy Lhoty nebo třetí
místo z Bylnice a Šaratic na Vyškovsku. Ženy dokázaly
zvítězit v Drslavicích, na Lhotce, v Dolním Němčí a
Hřivínově Újezdu, druhé skončily na Rackové, v Horní
Lhotě, Tučapech, Březolupech a Véskách…
Na konci prázdnin kluci z béčka připravili tradiční
táborák na mysliveckém vagóně, kam zveme nejen své
členy, ale také všechny naše příznivce. Počasí se vydařilo,
prase bylo velmi dobře opečené, hudbou a slovem
doprovázel opět Radim Gajdůšek a přišlo také na tradiční
fotbálek. Poslední velkou akcí na podzim byl prodej
občerstvení na zbrojnici při Václavské pouti.
Zhodnocení celého roku a také stanovení cílů na rok
2006 proběhlo ve velmi dobré náladě a za účasti téměř
všech členů v zasedací místnosti MŠ 26. listopadu. Součástí
výroční valné hromady bylo také předání několika ocenění a
medailí. Následnou diskotéku měl na starosti opět DJ
Radim.
Cíle na rok 2006:
pokračovat v rozvoji mladých soutěžních družstev,
vybudovat rozběhovou dráhu mimo hřiště
Chtěl bych zde ještě poděkovat sponzorům, krajskému a
obecnímu úřadu za finanční výpomoc a také všem ostatním,
kteří se našich úspěších jakkoli podíleli. Zároveň Vás
všechny zveme na hasičský ples se skupinou Lanžhoťanka,
který se koná 28. ledna 2006.
Ing. Radek Chmela, jednatel SDH
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Výbor ZO ČZS pracuje ve stejném složení jako v r.
2004. K 30. 6. 2005 ukončila členství v ZO ČZS ze
zdravotních důvodů dlouholetá členka p. Ludmila
Doležálková.
Od 1. 7. 2005 čítá členská základna 19 členů. V letošním
roce, 22. 5. uspořádala organizace výroční členskou schůzi a
21. října besedu – přátelské posezení členů a jejich
rodinných příslušníků v klubovně ZO. V roce 2005 oslavili
významná životní jubilea 2 členové – Ing. Stanislav Vlk
17.února 60 let a pan František Mizera 4. června 75 let.
Jubilantům blahopřáli členové výboru v klubovně ZO.
Zpracovna ovoce: vymoštování ovoce (JABLKA)
provedli 3 členové ZO. Bylo vytlačeno 400 litrů lahodného
ovocného moštu. Mošt byl zpracován na kvas a vypálen na
tzv. kalvados. Letos povidlárnu využil jeden zájemce.
Celkově bylo zpracováno na 100 q jablek na ovocný mošt a
90 kg švestek na domácí povidla. Za zpracovnu ovoce
zodpovídá p. Jane Ristovský. Je škoda, že toto zařízení není
občany více využíváno.
Uspořádáme tyto akce v r. 2006:
Jednodenní zájezd, trasa bude vybrána na VČS, v květnu
proběhne VČS, v září beseda členů ZO s rodinnými
příslušníky a v listopadu uspořádáme slavnostní členskou
schůzi k 40. výročí vzniku organizace zahrádkářů ve
Velkém Ořechově. ZO ČSZ byla založena 1. 11. 1966.
Jubilea členů ZO v r. 2006:
Josef Gregor st. (19. 3. - 65 let)
Emílie Sedláčková (15. 10. - 75. let) Blahopřejeme.
Rady pro zahrádkáře:
v lednu nezapomeňte:
- přihnojujeme kompostem, případně průmyslovými
hnojivy
- starší jabloně a hrušně připravujeme zmlazovacím
řezem (zimní řez), tento úkon může být proveden i
začátkem února
- v teplejších slunných dnech (do konce února)
odebíráme rouby ze zdravých mladých stromů. Rouby
zakládáme do sklepa a pravidelně vlhčíme, aby
nevysychaly.
- koncem měsíce ledna a začátkem února začínáme s
řezem stromkových angreštů a rybízů
- odrůdy jablek citlivé na vadnutí, ukládáme do větších
mikroténových sáčků, v bednách přikryjeme
polyetylénovou fólií.
Letošní úroda jablek byla špatná, lepší to bylo s
hruškami a ani švestek (trnek) nebylo dostatek k pálení
místní slivovice.
Hodně zdraví, štěstí, pohody a bohatou úrodu v r. 2006
přejí všem občanům místní zahrádkáři.
Jane Ristovský, předseda

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V srpnu 2005 bylo v areálu zahrady Mateřské školy
zprovozněno dětské hřiště. Hřiště bylo vybudováno z
prostředků obce /360.000,- Kč/, za přispění dotace
Zlínského kraje /240.000,- Kč/, 25.000 Kč získalo ředitelství
Mateřské školy z grantu Nadace Děti - Kultura- Sport z
Uherského Hradiště a 15.000,- Kč z vlastních prostředků.
Stavbu prováděla firma Ekotip Částkov. Jednotlivé hrací
prvky byly sestaveny s ohledem na věkové určení tj. dětem
do 15 let. Veškeré sestavy vycházejí z norem a směrnic na

dětská hřiště a plně respektují bezpečnostní a hygienické
požadavky na provoz těchto zařízení. Původní průlezky na
zahradě MŠ naprosto nesplňovaly ani jeden z těchto
požadavků a tudíž by musely být odstraněny v každém
případě.
Hřiště slouží dětem z MŠ, žákům ZŠ a školní družině a
také ostatním dětem a veřejnosti a jeho správcem je obecní
úřad.

Protože bychom si přáli, aby hřiště dlouho vydrželo
hezké, funkční a bezpečné, obracíme se touto cestou na
rodiče všech dětí, aby vedli své ratolesti k ohleduplnému a
šetrnému využívání těchto prostor.
Celý podzim upozorňuje ředitelství MŠ uživatele hřiště,
že do těchto prostor se nesmí vjíždět na kolech a motorkách,
pohazovat obaly od cukrovinek a hraček, plastové láhve,
vynášet písek z pískoviště, vodit si do areálu zvířata,
olamovat dominantu zahrady - vzrostlý kaštan či další zeleň.
Děti si také musí zvyknout po skončení hry v pískovišti
zakrýt jeho plochu krycí plachtou, aby nedocházelo k
znečištění písku např. trusem koček, listím, střepy aj. Byl
proto vydán provozní řád hřiště, který je nutno respektovat.
Hřiště je obdivováno návštěvníky vesnice a proto
bychom se měli přičinit, aby bylo chloubou obce a
radostným zázemím pro děti a rodiče i nadále.
Ředitelka Mateřské školy Velký Ořechov upozorňuje
rodičovskou veřejnost i ostatní zájemce z řad občanů, že od
ledna 2006 fungují webové stránky MŠ na adrese:
www.msorechov.wz.cz.
Na stránkách jsou informace o činnosti školy, přehled
akcí a fotodokumentace školy.
V současnosti jsou již stránky ve zkušebním provozu a
nejsou ještě kompletní.
Mgr. Alena Maňásková, ředitelka MŠ

OBECNÍ KNIHOVNA
V druhém pololetí letošního roku byla místní knihovna
vybavena počítačem. Užívání počítače a internetu je pro
všechny občany zdarma. Platí se pouze za používání
tiskárny. Poplatek je 2 Kč za stránku tisku. O tuto službu je
zájem. Hlavně žáci ZŠ a středoškoláci ji využívají ke
studijním účelům.
Také se u čtenářů projevil větší zájem o půjčování
časopisů, které knihovna odebírá. Jsou to hlavně časopisy
pro ženy – týdeník Vlasta a měsíčník Praktická žena.
Je také potěšující zjištění, že zájem o dobrou knihu a
četbu v naší knihovně neupadá. I v letošním roce jsme z

-6rozpočtu obce zakoupili řadu knih. Tyto budou po odborném
zpracování /balení,evidence/ ihned dány k půjčování.
Ještě dobrá rada a tip. Nevíte, co koupit jako dárek pod
stromeček? Darujte knihu, tou nikdy nic nezkazíte a je to
dárek trvalé hodnoty.
A pro potěchu duše přidávám několik citátů na téma
dárky.
• Nejcennější dary jsou takové, které dáváte od
srdce……Mahummad Ali.
• Otec říkával,že na světě jsou dva druhy lidí:ti,kteří dávají
a ti, kteří berou. Ti druzí možná lépe jedí, ale ti první zase
lépe spí……..Marlo Thomas.
• Pokud máte štěstí a daří se vám dobře, je vaší povinností
seslat výtah do přízemí…citováno Kevinem Spadlým.
• Zůstává nám jenom to, co darujeme……od neznámého
autora.
Radostné vánoce a spokojený rok 2006 všem občanům
přeje
Marie Hubáčková, knihovnice

OHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI TJ SOKOL
………Po roce 1945 se několik chlapců zapojilo do
sportovního zápolení v sousedním Částkově, v Pašovicích i
na Kudlově. Živelně se organizovalo fotbalové utkání i ve
vzdálenějších obcích, kam se zajíždělo v neděli odpoledne
na kolech.
Snahám o vybudování vlastního hřiště a založení oddílu
kopané vycházel vstříc i tehdejší MNV pod vedením
předsedy p. Josefa Svízely – pošmistra. Po otevření
provizorní budovy školy (měšťanky) a vybudování základů
budoucí školy (1946-1948) bylo započato s úpravou terénu
hřiště v Močílkách. Na nákladné zemní práce však nebylo
dostatek finančních prostředků, proto bylo vybudováno
hřiště v blízkosti školy, na pozemcích, které v minulosti
obhospodařoval řídící učitel. Šlo jen o malé hřiště, spíše o
vyrovnaný terén, který měl rozměry asi 60 x 35 metrů a dvě
branky. Ze vzpomínky p. Jaroslava Rachůnka (nar. 1925) je
patrné, že po návratu z vojny v r. 1949 se ve Velkém
Ořechově již hrál fotbal jako soutěž. On sám spolu s
několika chlapci, kteří měli před nástupem na vojnu, byl
krátkou dobu zaměstnán v obci.
Pracovalo se na prodloužení a úpravách hrací plochy.
Práce se konaly manuálně, hlína se odvážela na dřevěných
kolečkách nebo kravským potahem.
V paměti starší generace utkvěla i jména prvních
fotbalistů. Byli to: brankách Vlad. Sedláček (č. 6), bratr
Slávek Sedláček (č. 6), strážmistr SNB Novák, František
Andrýsek z Doubrav (nejstarší- nar. v r. 19l7), Alois Mikel
(Fabišů) z Doubrav, Ševčík z Bohuslavic, dále Antonín
Bláha, František Šůstek (z č. 8-emigroval do Anglie), ze
Zlína dojížděl na motocyklu zn. Norton Šinderbalpovoláním kominík, ale horlivý sportovec, z Hřiv. Újezda
útočník Josef Chmela (přiženil se do Dobrkovic), Lad.
Šišma a Zdeněk Čáp – hrával již dříve za Částkov, Alois
Boďa. Vzápětí je doplňují: František Zajíc, Zdeněk Šůstek,
Antonín Gergela, Miloš Valerián, Milan Šůstek, koncem
padesátých let Josef Gazdík (přiženil se z Nivnice), Jakub
Cahel, Josef Svízela, Stanislav Sedláček (za dvorem), Josef
a Jaroslav Šůstkovi, Zdeněk Pešát, Vojtěch Velčovský –
přiženil se z Pašovic, Vojtěch Jankůj – přiženil se z
Částkova.
Počátky zřejmě nebyly jednoduché. Podle jedné verze
se začínalo soutěžit dvakrát. Po prvním „zahoření“ opadla
iniciativa. Někteří hoši se odstěhovali, jiní měli problémy s

dojížděním. Asi po půl roce se začalo hrát znovu. Do
základní sestavy byli zařazováni i zájemci mladší 18 let.
Podle hráčské průkazky se jim přidal jeden či dva roky,
aby mohli hrát soutěž pro dospělé. Nedělní odpoledne se tak
stávalo dostaveníčkem nejen samotných sportovců, ale
především početného davu fanoušků, kteří pak výsledek
utkání znovu rozebírali u piva v hospodě. Z počátku si
výstroj hradili sportovci z vlastních prostředků. Oddíl
kopané udržoval hřiště, zakoupil míče, sítě, praporky.
Za šatnu sloužil ještě v 70. letech průjezd kůlny u
Sedláčků (č. 116). K celkovému zlepšení činnosti dochází v
60. letech. Iniciativou tehdejšího vedení (Josef Svízela,
Miloš Valerián, Josef Gazdík) se prodlužuje hřiště směrem k
učitelským bytovkám asi o 12 metrů. Prostředky se získávají
pořádáním maškarního plesu, několika zábav i divadelních
produkcí. Zlepšuje se průprava, trénuje se i v průběhu týdne,
do oddílu přichází řada snaživých sportovců z Dobrkovic,
Kelník i Hřivínova Újezdu. V letní přestávce se organizují
turnaje za účasti několika oddílů.
Po vybudování kulturního domu slouží od r. 1974
klubovna požárníků jako šatna. V r. 1977 bylo započato s
výstavbou nové klubovny na výletišti u školy. K dokončení
došlo až v r. 1982. V témže roce bylo do soutěže přihlášeno
i žákovské družstvo. Mění se počátky fotbalových utkání –
dospělí hrají dopoledne, žákům je vyhrazeno odpoledne.
Na tuto změnu reaguje i duchovní správce P. Jan
Železník. Uspíšil počátky dopoledních bohoslužeb, aby byla
umožněna části věřících návštěva fotbalového utkání. I on
patřil k pravidelným návštěvníkům.
V roce 1986 vyhráli naši fotbalisté soutěž a postoupili
do III. třídy. Sezona 1986-1987 byla tak podstatně
náročnější po stránce organizační, herní i finanční. Soupeři
byli kvalitnější, musely se překonávat větší vzdálenosti,
zvýšily se finanční náklady. V první polovině soutěže šlo
mužstvo od porážky k porážce, vzpamatovalo se až ve druhé
části. Neúspěchy vedly i ke snížení počtu návštěvníků. Po
roce se hrála opět IV. třída.
V roce 1988 byla prováděna generální oprava budovy
zdravotního střediska. Klubovna TJ sloužila po celý rok jako
ordinace obvodního lékaře. Pro tyto účely zde byla
provedena celková oprava vodoinstalace a elektrických
rozvodů včetně izolace stěn z prostředků stavební skupiny
JZD.
V roce 1972 byla provedena poslední nákladná úprava
hřiště, kterou finančně podpořily i okresní orgány
tělovýchovy. Rozměry hřiště se zvětšily do délky i šířky,
byla provedena celková meliorace, vyrovnán terén i
upraveno svahování obvodu hřiště, vybudováno ocelové
zábradlí.
Dřevěné branky byly též nahrazeny ocelovými, východní
strana byla doplněna novými lavicemi k sezení, obnovena
byla travnatá plocha. V sezoně 1986-87 byly vybudovány
ocelové tribuny se stánkem pro občerstvení a za brankou u
silnice postavena ocelová konstrukce k zachycení míčů.
Hřiště slouží zároveň i škole. Podstatná část výuky
tělesné výchovy se realizuje za příznivého počasí zde.
Významným doplňkem pro tyto účely je atletická škvárová
dráha, pískové doskočiště, hřiště pro odbíjenou a ocelová
konstrukce hrazdy k nácviku disciplín šplhu po tyči nebo po
provazu.
Obdobně hřiště využívají i hasiči. . . . . . . .
Mgr. Josef Hubáček, kronikář obce

-7JSME TADY SPOLU
Lidé na vesnici se vždycky snažili žít spolu, ne jen vedle
sebe. Pomáhali si, chodili na besedy, společně se radovali
nebo prožívali smutek. Dnešní uspěchaná doba už tomu
tolik nepřeje.
Sbor pro občanské záležitosti (SOZ) v naší obci však i v
tomto roce zajišťoval či zajišťuje akce, kterými se snaží
zpříjemnit významné a šťastné okamžiky v životě občanů
nebo se s nimi podělit o smutek při odchodu jejich blízkých
ze života.
Členky rozhlasového kroužku SOZ - Ludmila
Malaníková, Simona Dedíková a Jitka Nožičková
(Malaníková) - připravily na přání rodinných příslušníků 18
hudebních blahopřání k významným životním výročím
občanů, 4 relace ke sňatkům mladých spoluobčanů - Evy
Jurákové, Jitky Malaníkové, Lukáše Juříka a Roberta
Svízely, 1 relaci k jubilejní svatbě (55. výročí) manželů
Josefa a Emilie Kaláškových, dále hudební relace k vítání
občánků, ke Dni matek, k svátku Josefům a k Vánocům.
Obřad vítání dětí do života se letos konal jedenkrát pro
6 dětí z Velkého Ořechova a z Dobrkovic. Do naší obce byli
přivítáni Radeček Čechman, Vojtíšek Gregor, Anetka
Kočíková a Adélka Nevařilová. Obřad připravily Alena
Šturmová, Dana Talášková, Milena Šišková a Jarmila
Kostelníková.
Na přání rodiny se uskutečnila osobní návštěva členek
SOZ Ludmily Malaníkové a Ludmily Gajdošíkové u paní
Ludmily Miklové č.101 u příležitosti jejích krásných 85.
narozenin.

„Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád,“ řekl kdysi
J.A.Komenský. Jeho slova potvrzují svou obětavou prací
pro spoluobčany jmenované členky SOZ i pan Josef
Hubáček. Díky jim.
Přejeme Vám všem pokojné Vánoce a pohodový rok
2006.
Mgr. Jarmila Kostelníková, jednatelka SOZ

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA OBCE V ROCE 2005
„Zrodil se člověk,
hebounký aksamit…“
V roce 2005 se do naší obce narodilo 6 nových občánků:
Aneta Kočíková, Vojtěch Gregor, Adéla Nevařilová, Matěj
Helísek, Emílie Skalová a Adrian Lukášík.

Na společnou cestu životem se vydalo 5 párů snoubenců:
Eva Juráková a Pavel Varaďa
Jitka Malaníková a David Nožička
Lukáš Juřík a Zuzana Záhorová
Robert Malina a Markéta Zálešáková
Robert Svízela a Jana Nevařilíková
Hodně štěstí a vzájemného porozumění, vážení
novomanželé.
S úctou a láskou budeme jistě vzpomínat na ty, kteří nás již
navždy opustili:
Marie Rachůnková, Františka Juráková, Jiřina Šůstková,
Bohumil Kaláč a Božena Juříková.
SOZ se také podílel spolu s obcí na organizaci
Mikulášského posezení se staršími spoluobčany. Paní uč.
Alena Šturmová zhotovila se svými třeťáčky velmi půvabná
vánoční přání - andělíčky, kulturní program dětí MŠ (ved.
Alena Maňásková), ZŠ (ved. Martina Gregorová) a souboru
Fěrtůšek z Kelník (ved. Eva Džoganíková a Alena
Minaříková) moderovala Jarmila Kostelníková. Ostatní
členky SOZ se staraly o pohoštění návštěvníků.
Ve vánoční době vykonají členky SOZ L.Malaníková,
A.Šturmová, S.Dedíková, D.Talášková a J.Kostelníková a
pan Jane Ristovský tradiční návštěvy v domovech
důchodců. Letos navštíví paní Marii Čumíčkovou v
Luhačovicích, Josefu Mikeskovou v Nezdenicích a Emilii
Postupkovou v Uherském Brodě.
Smuteční řečníci Simona Dedíková a Josef Hubáček se
jménem nás všech rozloučili s 5 zesnulými spoluobčany. V
příštím roce se ke stávajícím řečníkům připojí i paní
Ludmila Malaníková.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Na Velký Ořechov přibyli 4 noví obyvatelé:
Bronislav Straka a rodina Koplových – ing. Pavel Kopl s
manželkou Martinou a dcerou Terezkou.
Ať se vám tu líbí a dobře daří.
Z obce se odhlásilo celkem 9 občanů:
Miroslava Beljajeva s dcerou, Dana Mrázková, Jitka
Nožičková, Lenka Jančaříková, Robert Malina a Jaromír
Mališka. Paní Josefa Mikesková a paní Emilie Postupková
se uchýlily do domovů důchodců. Paní Mikesková do
Nezdenic a paní Postupková do Uherského Brodu.
Mějte se hezky a spokojené žití na nových adresách.

-8K 20.12.2005 je celkový počet obyvatel obce 713. Je to o 4
méně než v loňském roce. Poslední přidělené číslo popisné
je 218.
Zpracovala: Mgr. Alena Šturmová matrikářka

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ
Tímto článkem bychom chtěli informovat občany o
činnosti včelařů v naší obci.
Začátek včelaření v obci sahá až do roku 1929, kdy byl
založen Včelařský spolek pro územní působnost Obce Velký
Ořechov a okolí. Znamená to, že Český svaz včelařů je
druhým nejstarším spolkem v obci. Jeho zakládajícím
členem byl náš občan Augustin Kolařík.

V době největšího rozvoje spolek sdružoval včelaře z
obcí Velký Ořechov, Dobrkovice, Kelníky, Pašovice,
Částkov, Zlámanec, Doubravy a také Bílovice. V té době
bylo 90 včelařů a 251 včelstev.
V současné době spolek sdružuje obce Velký Ořechov,
Dobrkovice a Kelníky. Spolek má 17 členů a 148 včelstev.
Osm včelařů je z Vel. Ořechova (90 včelstev), čtyři z
Dobrkovic (28 včelstev) a pět z Kelník (30 včelstev). Za
zmínku stojí i informace, že máme jednoho velkovčelaře,
který ošetřuje 64 včelstev. Pan Zdeněk Zábojník se
specializuje na kočování a výkup medu od ostatních včelařů.
Za dobu trvání spolku se vystřídalo osm předsedů:
Jan Vojtek 1929 - 1930
Ludvík Kozelka 1930 - 1933
František Tomaštík 1933 - 1936
Julius Bosák 1936 - 1945
František Mikel 1945 - 1948
Julius Bosák 1948 - 1953
Vladimír Kolařík 1953 - 2002
Alois Gregor 2002 Nejstarším aktivním členem spolku je pan Josef Kůra z
Kelník, který v letošním roce oslavil 82 let.
Včelaření není vždy jen zábavou, protože je celá řada
nepříznivých vlivů, které je třeba překonávat.
Jsou to:
- zhoršující se ekologická situace v naší přírodě
- v souvislosti s předcházejícím bodem je nárůst nemocí a
škůdců našich včel

- zvyšující se věková hranice naší členské základny,
související s malým zájmem mladých lidí o včelaření
- zvyšující se byrokracie vyvolaná novými normami po
vstupu ČR do EU
- zvyšující se pořizovací ceny nářadí, pomůcek a cukru.
Proti tomu je tlak na snížení ceny medu.
- Malá informovanost nevčelařské veřejnosti o důležitosti
včel pro přírodu a vliv včelích produktů na zdraví.
Výbor základní organizace včelařů se bude snažit svou
činností omezit uvedené vlivy a tím zabránit také úbytku
včel v přírodě.
Eduard Mikel, jednatel základní organizace ČSV-VO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ OŘECHOV
Základní škola Velký Ořechov žije od počátku školního
roku rušnou a rozmanitou aktivitou. Kromě běžné výukové a
výchovné práce organizují pracovníci školy pro děti
zájmovou a doplňující činnost. Školní družina měla
rozloučení s prázdninami, pouštění draků a dušičkové
odpoledne. V rámci výuky byli naši žáci na dopravním hřišti
v Malenovicích, v okrskovém kole florbalové soutěže,
zorganizovali a uskutečnili výukový den v lese pro 1. – 5.
ročník, absolvovali exkurze na OÚ, do SPŠ v Uh. Brodě v
rámci volby povolání, do stodol poznat zemědělské nářadí,
do krajské knihovny, zeměpisně zaměřeného zájezdu do
Hranic na Moravě, přírodovědného programu v ZOO Lešná,
byli na výchovných koncertech, uspořádali soutěž s autíčky
na dálkové ovládání a besedovali v rámci výuky anglického
jazyka s rodilými Američankami. O víkendech se zúčastnili
lampiónového průvodu v ZOO Lešná, turnaje v kopané v
Nedachlebicích, „Mikulášského jarmeku“ ve Valašských
Kloboukách, vystoupili se svými kulturními pořady pro
důchodce a v hospici ve Zlíně. Ve škole v rámci
mikulášského dne vystupovala hudební skupina Ziggy a
Motýl, rodičovské sdružení přišlo se sladkou nadílkou.

Přestože jsou každoroční soutěže teprve na začátku,
můžeme se pochlubit hned dvěma úspěchy. Žáci 9. ročníku
byli v soutěži „Koláž 2005“, v níž bylo obesláno 87 prací ze
Zlínského kraje, oceněni na třetím místě, v přírodovědných
znalostech vynikl v soutěži „O životním prostředí“ Adam
Důbrava ze sedmé třídy, který je po první etapě hodnocen
jako nejlepší z 85 účastníků. Nejbližší chystanou akcí školy
je „Den otevřených dveří“ 16. 12.2005, na němž se může
veřejnost ve výtvarných dílnách kromě nahlédnutí do chodu
školy i něco nového naučit se slámou nebo v Twist Artu.

