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Vážení občané,
letošní zpravodaj slaví malé jubileum. Představujeme Vám desáté číslo. V roce 2003 začala naše obec vydávat zpravodaj v
počtu 210 výtisků a tímto chci poděkovat všem přispěvovatelům a redakční radě za zpracování článků.
Zastupitelstvo obce se sešlo v tomto roce do uzávěrky zpravodaje desetkrát a přijalo 105 bodů usnesení.
Za důležité stavební akce během roku můžeme zařadit opravu kanalizace a komunikace v lokalitě Chaloupky v celkové
výši 2,94 mil. Kč za přispění dotace Zlínského kraje ve výši 485 tis. Kč. Oprava propadlé a poškozené kanalizace před MŠ a u
kostela si vyžádala náklad ve výši 244 tis. Kč. Oprava komunikace nad přehradou byla ve výši 217 tis. Kč a vybudování
panelovky do žlebu na Sirkovici ve výši 284 tis. Kč. V
závěru roku proběhla oprava kanalizace pod budovou
školky, do uzávěrky není vyčíslena.
Nárůst dětí v naší obci a okolních obcích a s tím spojený
zájem rodičů o umisťování dětí do mateřské školy nás
přiměl řešit tuto situaci a změnit společenskou místnost na
třetí třídu MŠ. Tato změna užívání si vyžádala výdaj ve výši
téměř 91 tis. Kč. I když toto rozhodnutí způsobilo
rozporuplné reakce, můžeme si říci, že po deseti letech od
přestavby je budova MŠ téměř stoprocentně využita.
Společenské aktivity se přesunuly do budovy kulturního
domu. Po domluvě se současným nájemcem je zde možné
pořádat větší oslavy narozenin a pohřební hostiny, menší
akce je možné uskutečnit ve školní jídelně.
Vnější a vnitřní údržba budovy KD si vyžádala zatím
náklad ve výši 182 tis. Kč, což je něco více než jeden roční
nájem. Jelikož je budova kulturního postavena v roce 1971 –
72 (tehdy v akci „Z“ o nákladu 660 000,-- Kč) bude si do budoucna vyžadovat další opravy.
Předpokládáme, že počet dětí poklesne za tři roky a společenské akce budou zpět v patře budovy MŠ.
Mezi občany bylo rozdáno do výpůjčky na pět let 80 ks kompostérů. Šestým rokem připadne kompostér do osobního
vlastnictví. Jedná se o projekt mikroregionu v rámci kompostování v Luhačovském Zálesí. Projekt bylo možné uskutečnit za
využití dotací EU.
Na kostele zbývá opravit čelní stěna včetně věže. Tímto chci poděkovat všem, kteří se starají o opravy a všem, kteří
přispívají na údržbu dominanty naší obce.
V příštím roce počítáme v rozpočtu s navýšením příjmové stránky od státu, které by nám mělo pomoci k rozvoji obce.
Naplánované jsou stavební akce zateplení budovy MŠ a ZŠ a oprava cesty na hřbitově, obě za využití dotací.
Projektově řešíme opravu komunikace za ZŠ ve dvoře s realizací v roce 2013.
Dále byla vypracována studie opravy horního průtahu obcí s tím, že celá akce bude rozdělena na několik stavebních
objektů a jako první připadá v úvahu oprava kanalizace od pohostinství směrem k farmě, následovat budou ostatní sítě a
chodník. Realizace bude započata po vyřízení všech povolení s nejvyšší pravděpodobností v roce 2014.
S TJ Sokol Velký Ořechov spolupracuje obec na vybudování víceúčelového hřiště v prostoru současného antukového
kurtu. Za tímto účelem jsme požádali ministerstvo školství o dotaci.
Činnost spolků, organizací a sborů je na velmi dobré úrovni. Děkuji všem členům a členkám za aktivní činnost a za
utváření sportovního, kulturního a společenského života v obci. Zároveň jim přeji, aby se dařilo přilákat děti a mládež do svých
řad.
Vážení občané, přeji vám úspěšné zakončení roku 2012 a hodně zdraví, štěstí a pracovní úspěchy v roce 2013.
Ing. Miroslav Majíček, starosta
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se uskuteční 31. března 2012 v prostorách hasičské
zbrojnice

ZASTUPITELSTVO OBCE (ZO)
Poděkování starosty obce v jubilejním zpravodaji:
za úspěšné vedení našich spolků, organizací a sborů
předsedovi TJ Sokola Velký Ořechov Josefu Zbrankovi,
starostovi Sboru dobrovolných hasičů Vlastimilu Boďovi,
předsedovi Mysliveckého sdružení Pavlu Zábojníkovi,
předsedovi zahrádkářů Drahoši Ristovskému, předsedovi
chovatelů Mgr. Josefu Hubáčkovi, jednateli včelařů
Vlastimilu Fojtáchovi, kapelníkovi Ořechovjanů Bc. Davidu
Gregorovi a jednatelce Sboru pro občanské záležitosti Mgr.
Jarmile Kostelníkové.
Dále paní Drahomíře Bílkové za vedení knihovny,
pořádání vánočních jarmarků a různých zajímavých akcí pro
děti a dospělé, paní Mgr. Haně Miklové za vedení malé
schóly, panu Karlu Zálešákovi za vedení pěveckého sboru a
zasloužilému varhaníkovi, panu Ing. Stanislavu Vlkovi za
psaní kroniky obce, veliteli zásahové jednotky hasičů panu
Jaromíru Chmelovi, panu Františku Svízelovi zasloužilému
hasiči a přísedícímu u soudu za obec a panu Vojtěchu
Miklovi zasloužilému členu SDH a TJ a mluvčímu těchto
složek.
Za vedení školských příspěvkových organizací paní
ředitelce Mgr. Aleně Maňáskové a paní ředitelce Mgr.
Elišce Flekačové.
Výtah z usnesení ZO v roce 2012
Leden 2012
schvaluje:
 na základě výběrového řízení firmu EUROVIA CS,
a. s. Národní 10, 113 19 Praha 1, odštěpný závod
oblast Morava, závod Zlín se sídlem Louky 330,
763 02 Zlín zhotovitelem akcí: „Rekonstrukce
místní komunikace v lokalitě Chaloupky“, „Oprava
kanalizace v lokalitě Chaloupky“, „Oprava
komunikace k přehradě“ a pověřuje starostu obce
uzavřením smluv o dílo


zrušení výběrového řízení na akci: „„Oprava
opěrné zdi a chodníku u nákupního střediska“ a
pověřuje starostu obce vyjednáním nižších cen díla



finanční příspěvek pro SDH Velký Ořechov ve výši
3 300,-- Kč za zajištění vánočního bruslení a 1
500,-- Kč na florbalový turnaj



podání žádosti o dotaci v rámci Podprogramu na
podporu obnovy venkova ve Zlínském kraji na
akci: „Rekonstrukce místní komunikace v lokalitě
Chaloupky“



vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce na
akci: „Rekonstrukce místní komunikace v lokalitě
Chaloupky“



smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícímu věcnému břemenu (kabel NN - 3
RD Velký Ořechov lokalita Končiny) týkající se
pozemku p. č. 1512/2 s firmou E.ON Distribuce,
a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice

Únor 2012
schvaluje:
 na základě žádosti SDH Velký Ořechov finanční
příspěvek ve výši 1 500,-- Kč na zajištění



smlouvu o finančním příspěvku na rok 2012 ve
výši 30 000,-- Kč pro Myslivecké sdružení Velký
Ořechov



smlouvu o finančním příspěvku na rok 2012 ve
výši 30 000,-- Kč pro dechovou hudbu
Ořechovjané



smlouvu o finančním příspěvku na rok 2012 ve
výši 40 000,-- Kč pro SDH Velký Ořechov



smlouvu o finančním příspěvku na rok 2012 ve
výši 82 000,-- Kč pro TJ Sokol Velký Ořechov



smlouvu o finančním příspěvku na rok 2012 ve
výši 2 000,-- Kč pro Základní organizaci Českého
svazu včelařů Velký Ořechov

Březen 2012
schvaluje:
 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a souhlasu se zřízením stavby: „Velký
Ořechov – Končiny, ZTV pro 3 RD, SO 05
Plynovod“ s JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská
499/1, 657 02 Brno, IČ: 27689841 „budoucím
oprávněným“ a paní Martinou Šenovskou, bytem
Kvítkovice, Nivy 1504, 765 02 Otrokovice
„investorem“


smlouvu o právu provést stavbu: „Velký Ořechov –
Končiny, ZTV pro 3 RD“ s paní Martinou
Šenovskou, bytem Kvítkovice, Nivy 1504, 765 02
Otrokovice „stavebníkem“



smlouvu o dílo na opravu komunikace v lokalitě
Sirkovice s firmou EUROVIA CS, a. s. Národní 10,
113 19 Praha 1, odštěpný závod oblast Morava,
závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy



dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 2. 2012 akce: „Oprava kanalizace v lokalitě Chaloupky“a
pověřuje starostu obce podpisem dodatku

Duben 2012
schvaluje:
 zápis do kroniky za rok 2011


odměnu kronikáři za zpracování zápisu za rok 2011
ve výši 4 000,-- Kč



dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu
komunikace
v lokalitě
Sirkovice
s firmou
EUROVIA CS, a. s. Národní 10, 113 19 Praha 1,
odštěpný závod oblast Morava, závod Zlín se
sídlem Louky 330, 763 02 Zlín, týkající se snížení
ceny díla z 214 420,-- Kč na 180 000,--Kč a
pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 1



zakoupení 70 ks silničních panelů od firmy VLW
Žleby 95, 763 02 Zlín v ceně 84 000,-- Kč



zakoupení 17 ks silničních panelů od firmy Helísek
stavební, s.r.o., Štefánikova 5329, 760 01 Zlín v
ceně 20 400,-- Kč



rozpočet na opravu kanalizace před budovou MŠ
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241,-- Kč od firmy Ris-Mont s.r.o. Zlín a pověřuje
starostu obce uzavřením smlouvy o dílo


závěrečný účet obce za rok 2011 a výsledek
hospodaření obce za rok 2011 podle písmene b) §
84 zák. č. 128/ 2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) s
tím, že kladný hospodářský výsledek za rok 2011
vedený na účtu 431, bude převeden na účet 432,
jako nerozdělený zisk minulých let



vznik nové třídy MŠ v nadstavbě víceúčelové
obecní budovy Velký Ořechov č. p. 27 v prostorách
společenské místnosti od 1. 9. 2012

Květen 2012
schvaluje:
 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 2. 2012 akce: „Oprava kanalizace v lokalitě Chaloupky“
firmou EUROVIA CS, a. s. Národní 10, 113 19
Praha 1, odštěpný závod oblast Morava, závod Zlín
se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín, týkající se
zvýšení ceny díla o 83 497,-- Kč, (konečná cena
díla 890 013,-- bez DPH 20%), z důvodu
skutečného stavu napojení stávajících přípojek a
pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 2


finanční příspěvek ve výši 2 000,-- Kč pro SDH na
zajištění dětského dne 23. 6. 2012



stanovy „Mikroregionu Luhačovské Zálesí“ po
změnách provedených valnou hromadou dne 26. 4.
2012



podání žádosti o dotaci v rámci 32. Výzvy
Regionálního operačního programu Střední Morava
k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2
Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti
podpory 2.3 Rozvoj venkova, podoblasti podpory
2.3.1. Fyzická revitalizace území, na projekt
Komplexní řešení středu obce Velký Ořechov



v souladu s platnými pravidly a metodickými
předpisy aktuální dotační výzvy ROP Střední
Morava vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu
obce pro spoluúčast na financování projektu
Komplexní řešení středu obce Velký Ořechov po
dobu realizace a udržitelnosti projektu



finanční prostředky ve výši 30 000,-- Kč na
vypracování žádosti o dotaci v rámci 32. Výzvy
Regionálního operačního programu Střední Morava
k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2
Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti
podpory 2.3 Rozvoj venkova, podoblasti podpory
2.3.1. Fyzická revitalizace území, na projekt
Komplexní řešení středu obce Velký Ořechov



finanční prostředky ve výši 100 000,-- Kč na
vypracování žádosti o dotaci na vybudování
víceúčelového hřiště z programu Státní podpory
sportu z Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy



částku ze vstupného pro nájemce KD ve výši
10000,-- Kč za rok

Červenec 2012
schvaluje:
 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 2. 2012 -

akce: „Rekonstrukce místní komunikace v lokalitě
Chaloupky“ s firmou EUROVIA CS, a. s. Národní
10, 113 19 Praha 1, odštěpný závod oblast Morava,
závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín,
týkající se zvýšení ceny díla o 65 524,-- Kč,
(konečná cena díla 1 876 744,-- Kč s DPH 20%), z
důvodu individuálního napojování vjezdů a
vchodů, zabezpečení přípojek plynu, položení
chrániček a dalších prací dle rozpočtu


smlouvu o dílo na akci: „Oprava komunikace u
RD“ s firmou EUROVIA CS, a. s. Národní 10, 113
19 Praha 1, odštěpný závod oblast Morava, závod
Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín, týkající se
opravy křižovatek v lokalitě Chaloupky a spodní
komunikace před RD č. p. 85 v částce 299 443,-Kč a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o
dílo



smlouvu o dílo na vypracování desetiletého lesního
hospodářského plánu firmou Lesprojekt Brno, a. s.,
Jezuitská 13, 602 00 Brno v částce 319,-- Kč bez
DPH za ha lesní plochy a pověřuje starostu obce
uzavřením smlouvy



finanční příspěvek ve výši 2 000,-- Kč pro SDH na
hasičskou soutěž, která proběhla dne 8. 7. 2012



záměr pronájmu pozemku v okolí budovy Sýpky
parcelu č. 63/1 ostat. plocha, manipulační plocha ve
vlastnictví obce, TJ Sokolu Velký Ořechov za
účelem zbudování víceúčelového sportovního
hřiště



finanční částku ve výši 23 000,-- Kč pro obec
Kelníky na financování opravy cesty na Větřáku
Srpen 2012
schvaluje:
 změnu dodavatele plynu pro obecní budovy č. p. 19
Obecní úřad, č. p. 27 MŠ, č. p. 210 Kulturní dům a
č. p. 124 ZŠ, ze současného dodavatele RWE na
dodavatele E.ON


úhradu technické studie: „Komplexní řešení středu
obce“ firmě Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r. o. ve
výši 28 536,-- Kč



záměr výpůjčky pozemku v okolí budovy Sýpky,
parcelu č. 63/1 ostatní plocha, manipulační plocha
ve vlastnictví obce pro organizaci TJ Sokol Velký
Ořechov za účelem vybudování víceúčelového
hřiště



výkup pozemků pod zrekultivovanou skládkou
odpadů do majetku obce od Lesů ČR pozemek č.
387/8 o výměře 672 m2, Ing. Petra Svízely a Hany
Svízelové Velký Ořechov 75 pozemek č. 387/12 o
výměře 160 m2, Petra Stavěly Velký Ořechov 85
pozemek č. 384/4 o výměře 506 m2 a Marie
Šiškové Velký Ořechov 22 pozemek č. 387/3 o
výměře 2 069 m2 podle GP č. 389 – 0097/2011
vypracovaný firmou Ing. Jiří Mrůzek – Geoman
Třída Tomáše Bati 39, 760 01 Zlín a pověřuje
starostu obce přípravou kupních smluv



podání žádosti do programu Leader EU,
administrované Luhačovským Zálesím o. p. s, na
akci: „Velký Ořechov – úprava komunikace na
hřbitově“
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schvaluje:
 vypracování projektové dokumentace opravu
komunikace za Základní školou na pozemku p. č.
63/7, firmou Dopravoprojekt Ostrava spol. s r. o.




smlouvu o možnosti provést stavbu na cizím
pozemku a smlouvu o věcném břemenu mezi obcí
Velký Ořechov a panem Vladimírem Kolaříkem
Velký Ořechov č. p. 184, týkající se vybudování
vodovodní a plynovodní přípojky přes obecní
pozemek p. č. 1541
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícímu věcnému břemenu mezi obcí Velký
Ořechov a společností E.ON Distribuce, a.s., F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
týkající se vedení přípojky nízkého napětí v
pozemku p. č. 1521 k budoucímu RD pana Ing.
Pavla Řezníčka Velký Ořechov lokalita Sirkovice



zpracovatele žádosti o dotaci z programu Leader
EU na úpravu komunikace na místním hřbitově, a
to Mikroregion Luhačovské Zálesí



začlenění lesních pozemků p. č. 113 a p. č. 201/1
ve vlastnictví obce Velký Ořechov a v k. ú. obce
Zlámanec do společenstevní honitby Honebního
společenstva Zlámanec a pověřuje starostu obce
zastupováním na valných hromadách



pronájem lesních pozemků p. č. 113 a p. č. 201/1
ve vlastnictví obce Velký Ořechov a v k. ú.obce
Zlámanec, začleněných do Honebního společenstva
Zlámanec
k
výkonu
práva
myslivosti
Mysliveckému sdružení Zlámanec-Svárov na
období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022



začlenění obecních pozemků do společenstevní
honitby Honebního společenstva Velký Ořechov a
pověřuje starostu obce zastupováním na valných
hromadách



pronájem obecních pozemků začleněných do
Honebního společenstva Velký Ořechov k výkonu
práva myslivosti Mysliveckému sdružení Velký
Ořechov na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022

Říjen 2012
schvaluje:
 smlouvu o odvádění odpadních vod mezi obcí
Velký Ořechov a majiteli nemovitostí v k. ú. Velký
Ořechov


smlouvu o poskytnutí investičního finančního
příspěvku ve výši 100 000,-- Kč pro TJ Sokol
Velký
Ořechov
za
účelem
vybudování
víceúčelového hřiště



smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje ve výši 10 000,-- Kč na
vybavení jednotky SDH



záměr pronájmu horního patra budovy Sýpky na
pozemku p. č. st. 195 v k. ú. Velký Ořechov
nepřijalo:
 dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě,
aktualizaci a správě digitální technické mapy obce

Listopad 2012
schvaluje:
 úhradu projekčních prací: „Velký Ořechov – studie
průtahu obcí“, firmě Dopravoprojekt Ostrava spol.
s. r. o. ve výši 38 376,-- Kč


úhradu projekčních prací: „Velký Ořechov –
rekonstrukce
komunikace
za
ZŠ“,firmě
Dopravoprojekt Ostrava spol. s. r. o. ve výši 39
852,-- Kč



úhradu ve výši 3 300,-- Kč za pronájem ledové
plochy na stadionu v Uh. Brodě za akci: „Vánoční
bruslení“ pořádané SDH Velký Ořechov



vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu v
Základní škole Velký Ořechov, okres Zlín,
příspěvková organizace od 1. 1. 2013



smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku ve
výši 10 000,-- Kč na realizaci projektu: „Naučné
stezky Luhačovským Zálesím – Na kole za
poznáním a zábavou“ mezi Obcí Velký Ořechov a
Mikroregionem Luhačovské Zálesí



smlouvu o výpůjčce 1 kusu informačního panelu
„Naučné stezky Luhačovským Zálesím – Na kole
za poznáním a zábavou“ mezi Obcí Velký Ořechov
a Mikroregionem Luhačovské Zálesí



smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku ve
výši 10 000,-- Kč na realizaci projektu: „Bílou
stopou Zálesím“ mezi Obcí Velký Ořechov a
Mikroregionem Luhačovské Zálesí



obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2013
projednalo:
 návrh rozpočtu obce na rok 2013

TJ SOKOL VELKÝ OŘECHOV
Informace z trávníku
Rok 2012 zahájilo mužstvo zimní přípravou, na kterou
byl kladen větší důraz než v minulých letech. K týmu se
připojili tři hráči: David Svízela, David Zábojník a
navrátilec k fotbalu Vladimír Záchvěj. Tréninky pod
vedením trenéra Jiřího Greguše probíhaly 2x týdně a
několika z nich se účastnil kondiční trenér, který hráčům
poskytl cenné rady. V rámci zimní přípravy sehrálo
mužstvo 5 přátelských utkání a turnaj v sálové kopané v
Luhačovicích.
Jarní část sezony 2011/2012 probíhala dle představ, v 11
odehraných utkáních jsme získali 22 bodů a celkově obsadili
4. místo v tabulce.
Pro sezonu 2012/2013 si mužstvo stanovilo cíl – bojovat
o přední příčky v tabulce a i o případný postup do 3.třídy.
Před začátkem podzimu došlo ke změně brankařské
jedničky, kterou se stal Vlasťa Minařík. Po podzimní části
můžeme být spokojeni a naše ambice na postup nejsou
nereálné. Z celkového počtu 11 utkání jsme vybojovali 9
vítězství , utrpěli 2 prohry a přezimujeme tak na 2.místě se
ztrátou 3 bodů na vedoucí tým ze Žlutav.
Můžu říci, že po dlouhé době se nám podzimní část
vydařila dle představ a plánů a doufám, že po skončení
sezony se budeme moci společně s našimi fanoušky a
sponzory radovat z postupu do 3.třídy.

-5Informace o činnosti
V letošním roce proběhla reorganizace členské základny
a povinná registrace členů u Fotbalové asociace České
republiky – FAČR. Povinností byla výměna registračních
průkazů aktivních hráčů a úhrada stanovených členských
příspěvků. Za TJ Sokol Velký Ořechov bylo zaregistrováno
50 členů.
V roce 2012 jsme uspořádali 3 kulturní akce. V červnu
proběhla již tradiční „zábava“ se skupinou Focus Rock,
která se těší velké oblibě a hojné účasti. V červenci jsme se
podíleli na organizaci 4.ročníku fotbalového turnaje o pohár
starosty obce, který byl zakončen „zábavou“ se skupinou
Sára. Turnaje se zúčastnily 4 mužstva sestavené z členů
místních složek (Myslivci, Hasiči, Sokol „A“ a Sokol „B“)
a 5 mužstvo tvořil fotbalový tým žen z Březůvek.
Celkovým vítězem se stal tým Sokol „B“. Společenské akce
uzavřela tradiční pouťová zábava se skupinou Sára a
předkapelou Future Life.
V průběhu roku došlo k novému oplocení areálu, úpravě
pódia a výměně oken na budově šaten.
Závěrem bych velmi rád poděkoval všem, kteří se
podíleli na činnosti TJ Sokol, především výboru, hráčům a
trenérovi, starostovi naší obce a zastupitelům, ostatním
složkám, ale také fanouškům a sponzorům.
Jménem TJ Sokol Velký Ořechov přeji všem občanům
hodně zdraví v roce 2013 a těším se na setkání na
fotbalových zápasech a společenských akcích.
Josef Zbranek, předseda TJ Sokol Velký Ořechov

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Činnost SDH Velký Ořechov 2012
Dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností
našeho sboru v letošním roce.
Začal bych technikou a zásahovou jednotkou.
Výjezd techniky a připravenost členů jednotky prověřil
8. března ostrý výjezd k požáru v naší obci, kdy po příjezdu
na místo byl zjištěn v zemi hořící narušený elektrokabel.. V
měsíci březnu jsme byli povoláni ještě dvakrát k požáru
travního porostu v lokalitě Nedachlebice a také u obce
Kelníky. 28. dubna jsme vyjeli opět k požáru travního
porostu do obce Březnice a následný den nám byl vyhlášen
ostrý výjezd k požáru trávy v obci Hřivinův Újezd. V
květnu, v dopoledních hodinách byla naše jednotka
povolána operačním střediskem HZS ke společnému
prověřovacímu cvičení do Luhačovic k simulovanému
požáru stolárny. Tohoto cvičení se zúčastnil HZS z
Luhačovic, JSDH Pozlovice a Velkého Ořechova. Koncem
měsíce jsme se také aktivně podíleli na hasebních pracech
lesního porostu v oblasti bzenecka, kam vyjeli tři naši hasiči
s vozidlem tatra. Dále musím připomenout červencové
prověřovací cvičení 1 a 3 stupně, které zorganizovali naši
členové, a to v areálu zemědělského družstva. Při cvičení, na
které se sjelo 10 jednotek, byla prováděna dálková doprava
vody od obecního úřadu až na zemědělské družstvo. Srpen –
vyhlášený poplach k požáru travního porostu v lokalitě obce
Březůvky. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o
planý poplach a to neohlášené pálení trávy. A v srpnu jsme
ještě dvakrát zasahovali u požárů travního porostu, jednou u
Dobrkovic a podruhé u Nedachlebic. Poslední výjezd byl
vyhlášen v září v ranních hodinách k požáru skládky
komunálního odpadu fy Rumpold Uherský Brod.
Výcvik – v prosinci loňského roku se deset členů
zásahové jednotky zúčastnilo praktického výcviku v

reálných podmínkách při požáru v tzv. ohňovém trenažéru,
který absolvovali ve výcvikovém středisku HZS
olomouckého kraje v Hamrech. Dále to byl výcvik záchrany
osob na zamrzlých hladinách na Pahrbku v Napajedlích.
Výcvik nositelů dýchací techniky proběhl 8. května v
baťovém domku ve Zlíně, kde se účastníci seznamovali s
nebezpečím, které se může vyskytnout při požáru u
bytových staveb, zásady pohybu a vyhledávání osob v
neznámém prostředí.
A nyní něco k soutěžím:
V letošním roce náš sbor reprezentovalo šest soutěžních
družstev a to čtyři družstva mužů, jedno družstvo žen a
mladší žačky. Dorost ve své kategorii nastupoval jenom
když se jim podařilo doplnit mančaft o chybějícího člena.
Jinak soutěžili v mužské kategorii. V krátkosti - družstvo A
– zúčastnili se mnoha soutěží se střídavými úspěchy, kdy
dovezli jeden pohár za první místo, jeden za druhé a jeden
za místo třetí. Celkově 8 místo ve Zlínské lize. Družstvo B –
účast na 22 soutěžích z toho 3 první místa, 1 druhé místo a 2
místa třetí. Celkové třetí místo ve zlínské lize není špatné..
Družstvo C – v podstatě dorostenci, získávali zkušenosti v
mužské kategorii. Ve Zlínské lize celkové 17. místo. Éčko
se představilo bohužel jen na Velkém Ořechově, kde
skončili na 17 místě. Družstvo dorostu, jak jsem již říkal,
nastoupili jenom k pěti soutěžím, z toho 3 první místa, jedno
druhé a jedno místo čtvrté. Ve Zlínské lize dorostu, celkové
3 místo. Škoda, že se na začátku sezóny zranil Adam Sedlář
a náhradu se nepodařilo zajistit, určitě by celkový výsledek
vypadal jinak. Ženy - stály na stupních vítězů celkem 13
krát. 2 krát první místo, 5 krát druhé místo a 6 třetích míst.
Mladší žačky skončily na okrskové soutěži v Dobrkovicích
na 6 místě.

Něco z činnosti
V lednu jsme uspořádali tradiční hasičský ples s
dechovou hudbou Tůfaranka. V měsíci březnu naši mladí
členové zorganizovali další ročník florbalového turnaje,
kterého se zúčastnilo 7 týmů ze zlínského kraje. V tomto
měsíci se taky konal 2 ročník koštu slivovice, kde se nám
sešlo 41 vzorků. Děkujeme porotě, která na sebe vzala
nelehký úkol a také občanům za hojnou účast.
Dále to byla dubnová organizace 3 ročníku soutěže TFA
s účastí 55 závodníků.
Svátek dětí jsme společně oslavili odpoledním
programem plných her, soutěží a sladkostí. Oproti minulým
ročníkům jsme pozměnili umístění stanovišť a děti se
musely vydat po trase v okolí naší obce.
V červenci jsme na našem hřišti přivítali 41 hasičských
týmů mužů, žen a dorostu, které se utkaly o putovní pohár

-6SDH Velký Ořechov a také o pohár Vinařství Tomáše
Juráka V kategorii mužů zvítězilo družstvo Vések, kategorii
žen vyhrálo družstvo žen z Nedašovy Lhoty, dorosteneckou
soutěž vyhrálo družstvo místních kluků u holek to byl tým z
Malenovic. Také jsme se zúčastnili fotbalového turnaje
složek.
Na rozloučení s prázdninami každoroční táborák, na
který zveme nejen hasiče, ale taky občany obce. Již podruhé
se uskutečnil na tréninkové trati ve vinohradech. Tentokrát
nám počasí moc nepřálo, což se odrazilo na menší účasti.
Již sedmým rokem ukončili sportovní sezónu někteří
naši členové společně stráveným víkendem v obci
Ostravice, odkud jsme absolvovali náročnou túru na Lisou
Horu a také exkurzi v pivovaru Radegast.
V letošním roce také pokračujeme v akci ,,recyklujte s
hasiči“ kdy s pomocí obecního úřadu sbíráme elektroodpad,
za který nám je zasílán malý finanční příspěvek.

Co se týká plánů do budoucna, tak jako loni i letos bych
Vás pozval na vánoční bruslení, které se bude konat 27.
prosince od 17.45 do 19.15 hodin na stadionu v Uherském
Brodě. Nový rok opět zahájíme plesem, který se bude konat
26. ledna. K poslechu a tanci bude vyhrávat dechová hudba
„Mistříňanka“. Srdečně všechny zveme.
Závěrem mi dovolte, abych tímto poděkoval členům,
kteří se aktivně podílí na chodu naší organizace, obecnímu
úřadu za finanční pomoc a také všem našim sponzorům. Do
blížícího se nového roku přeji každému hodně zdraví, štěstí.
Boďa Vlastimil, starosta SDH

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Výbor ZO se v letošním roce sešel 6x a vždy v plném
počtu. K dnešnímu dni máme 13 členů.
Letošní rok byl zcela opačný, než ten minulý, byla slabá
úroda švestek (mimo durancií), ale úroda jablek byla
vynikající. Občané naší obce a členové ZO zpracovali u nás
1100kg jablek na mošt a 430kg švestek na povidla.
V tomto roce se nám bohužel nepodařilo zorganizovat
žádný zájezd, ale na výroční členské schůzi na jaře 2013
doladíme termín zájezdu na výstavu Floria, která již nebude
ve Věžkách, ale v novém areálu v Rybalkových kasárnách v
Kroměříži. Rovněž plánujeme návštěvu některého z vinných
sklípků v okolí Uherského Hradiště. Jedinou akcí tak
zůstává přednáška o pěstování vína v okrajových oblastech,
kterou připravil náš člen p. Stavěla a proběhla 2.12.
V tomto roce jsme provedli na povidlárně a klubovně
nutné stavební úpravy, byly opraveny omítky, provedly se
nátěry oken a byla opravena střecha.
Rok 2012 byl také velmi dobrý pro révu vinnou, kterou v
naší obci pěstuje náš člen pan P. Stavěla. Jarní mrazy, které

potrápily vinaře v jižních oblastech, neudělaly u nás větší
škody a letošní úroda hroznů byla výborná. Vínu by se mělo
dařit i v dalších letech, vedle vinice byl vystaven sloup, na
kterém je usazena socha patrona vinařů, svatý Urban. 14.
Října 2012 byla socha vysvěcena. Součástí sloupu je
zabudovaná on-line webová kamera s náhledem do
vinohradu, přístupná na internetu. Kvůli velké poptávce po
vínu bílém bude na jaře vinice rozšířena o 1 řadu a bude zde
vysazeno 80 sazenic odrůdy Chardonnay.
V tomto roce oslavil své 70 narozeniny předseda ZO
ČSZ, pan Drahoš Ristovský.

Milí spoluobčané, v závěru letošního roku Vám všem
přejeme veselé prožití vánočních svátků, dobré zdraví, štěstí
a pohodu a mnoho osobních úspěchů v nastávajícím roce
2013. Zahrádkářům bohatou úrodu.
Stavěla Petr a Drahoš Ristovský, ZO ČSZ

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ VELKÝ OŘECHOV
Naše myslivecké sdružení provádí výkon práva
myslivosti v honitbě na katastrálním území tří obcí: Velký
Ořechov, Dobrkovice a Kelníky. Smyslem myslivosti je
péče, ochrana, chov ale i lov zvěře.
Za přispění obcí jsme zakoupili a následně vypustili
stejně jako v loňském roce 100 kusů kuřat bažanta
obecného. Početní stav zajíce polního se mírně zvýšil. Naší
nejvíce obhospodařovanou zvěří je zvěř srnčí, kterou se nám
daří držet na normovaných stavech 75 kusů. Do konce
listopadu bylo na území celé honitby uloveno: 25 kusů zvěře
srnčí, 17 kusů zvěře černé, 1 kus zvěře dančí a 8 kusů lišky
obecné.
Členové MS se starají o přidělené krmelce a zásypy. V
polovině podzimu začíná zimní přikrmování zvěře. Myslivci
zakládají do krmelců a zásypů jadrné krmivo (oves, pšenice,
pozadek,...), v druhé polovině zimy se pak předkládá
spárkaté zvěři především objemové krmivo pro lepší
stravitelnost. Zvěř přežívá zimu především díky tukovým
zásobám, které si vytvoří na podzim.
Pro zvěř je v zimním období velmi důležitý klid. Časté a
zbytečné vyrušování působí zvěři velké energetické ztráty,
proto se snažme lesní faunu co nejméně vystavovat
nebezpečí a stresu. Zejména prosíme, aby si v zimních
měsících hlídali majitelé na procházkách své čtyřnohé
miláčky. Pokud máte zájem přispět nějakou dobrotkou zvěři
do krmelce (např. na Vánoce), můžete přinést - kaštany,
žaludy, jablíčko, mrkev, otýpku sena, nebo SUCHÝ,
NEPLESNIVÝ chléb.
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políčka, ale nemalou podporu nám poskytuje pan Josef
Svízela , kterému tímto za dlouholetou pomoc a spolupráci
děkujeme.
Mezi již tradiční kulturní akce v naší obci patří již
několik let Myslivecký ples. Ten poslední se konal 18. února
s domácí dechovou hudbou Ořechovjané. V roce 2013 se
ples bude konat 9. února a k tanci a poslechu bude hrát již
dobře známá Drietomanka. Opět budou připraveny
zvěřinové speciality a bohatá tombola, tímto vás srdečně
zveme!
Své renomé postupně získává i akce s názvem Dětský
den aneb s dětmi blíže k přírodě. Druhý ročník se uskutečnil
dne 9. června na myslivecké chatě za přispění o.p.s.
Luhačovské Zálesí. Letošním bonusem byla rozhodně
nezapomenutelná ukázka dravců, které přivezla MVDr.
Kamila Křupalová z ZO ČSOP Hošťálková. Děti i dospělí
měly příležitost prohlédnout si dravce z blízka, na některé
dokonce i sáhnout. Formou různorodých disciplín si děti
otestovaly nejen své znalosti v oblasti poznávání zvěře a
jejich stop, ale i schopnosti zaměřené na pohybové aktivity a
manuální zručnost.

Součásti doprovodného programu byla jízda na koních,
majitelky Soni Balounové z Kaňovic, dále ukázka
kynologie, lanové průlezky, trampolína či projížďka na
čtyřkolce. Pro všechny účastníky bylo připraveno bohaté
občerstvení, děti byly odměňovány zdravými pochutinami a
opékaly špekáčky. Škoda jen, že nám nevydrželo počasí.
Každopádně hojná účast návštěvníků všech věkových
kategorií a pozitivní ohlas této akce nás motivuje k
uspořádání dalšího ročníku.
V červenci se náš tým, opět posílený o pár přátel
myslivosti, zúčastnil již tradičního fotbalového turnaje
složek ve Velkém Ořechově, ačkoliv jsme nebyli bráni za
favorita, kvalitní kombinační hrou v a jistotou v obraně jsme
obhájili krásné druhé místo z předchozího ročníku.
Všem čtenářům přeji v roce 2013 vše dobré, pevné
zdraví a spokojenost!
Myslivosti zdar!!!
David Zábojník, místopředseda MS Velký Ořechov

DECHOVÁ HUDBA OŘECHOVJANÉ
Počátek roku 2012 DH Ořechovjané své úsilí věnovala
nácviku směřujícímu k vystoupení na únorovém
Mysliveckém plesu ve Velkém Ořechově, kde dechovka
hrála po poměrně dlouhé odmlce. Zde se hudba představila
v nově pořízených krojových košilích, pořízených z

prostředků kulturního grantu Nadace Děti-kultura-sport a to
na základě úspěšně vypracovaného projektu.
V březnu pak hudba velmi ráda doprovodila taneční
vystoupení dětí z ořechovské MŠ na přehlídce mateřských
škol Zlínský škrpálek v Kongresovém centru Zlín s
programem, který měl svoji premiéru již v rámci oslav 870
let založení naší obce, v taneční choreografii ředitelky MŠ
paní Mgr. Aleny Maňáskové a hudební úpravě uměleckého
vedoucího hudby Ing. Zdeňka Kučery.

Z výraznějších akcí se dále dechovka v roce 2012
zúčastnila Mezinárodního festivalu dechových a foklorních
souborů ve Zlíně a to koncertním vystoupením na nám.
Míru. Následovala i přehlídka dechových hudeb v Kněžpoli
pořádaná DH Kněžpolanka.
Opakované bylo účinkování v obci Hřivínův Újezd.
Nejprve při příležitosti oslavy 100. výročí narození
akademického malíře a grafika mistra Františka Peňáze,
výrazné osobnosti našeho regionu, která mimo svoji
uměleckou činnost měla velmi blízký a hluboký vztah jak k
hudbě lidové tak i vážné. V srpnu poté hudba účinkovala na
slavnostním otevření Sportovního a kulturního areálu.
Z církevních akcí DHO zahrála mj. na 1. sv. příjímání
dětí naší farnosti, Božím Těle a na mši sv. pro ořechovskou
farnost na pouti na Provodově.
Podzim roku patřil již tradičně krojovaným hodům na
Svárově a nově účinkování v Mistřicích na Slováckém září.
Pak už se hudba plně soustředila na přípravy koncertního
bloku uvedenému k Adventnímu posezení v Prakšicích a
následně na Mikulášské besídce pro seniory, tentokrát v
Kulturním domě ve Velkém Ořechově. Koncertní blok
obsahoval dvě části, tradiční repertoár a dále část vánočních
písní a koled. Moderování obou akcí se s noblesou zhostil
náš člen a bývalý dlouholetý kapelník dechovky pan Mgr.
Josef Hubáček.
V letošním roce se dechovka v důsledku kolize termínu s
jinými aktivitami některých svých členů neúčastnila
přehlídky dechových hudeb v Doubravách. Snad se to
podaří na příštím ročníku festivalu.
Do dne vyhotovení tohoto článku (19.12.2012) tak DHO
absolvovala celkem 48 oficiálních akcí a to včetně zkoušek.
Mimo dalších akcí, které jsou v jednání, jako je účast na
přehlídce hudeb v zahraničí, hudba v rámci svých aktivit na
nadcházející období plánuje, pod prozatím neoficiálním
názvem projektu „Návrat ke kulturním a společenských
tradicím“, uspořádání dříve tradiční Velikonoční zábavy ve
Velkém Ořechově, termínově směřované na období po době
postní. Zda ke konečné realizaci skutečně dojde, není v tuto
chvíli jasné, neboť je to vázáno na více faktorů.
Do nového roku 2013 přejeme všem našim
spoluobčanům a příznivcům dechové hudby především
pevné zdraví, štěstí a osobní spokojenost. Ostatním složkám
obce přejeme hodně úspěchů a dobré výsledky v jejich
činnosti.
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činnosti.
Za DH Ořechovjané, David Gregor, kapelník

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA OBCE
k 15. prosinci 2012
Narození
… K če mu j so u ho l k y n a s vě tě? Ab y z ni c h b yl y
ma mi n k y, ab y se p ě k ně u s má l y na to ho , kd o j e
ma li n k ý …
… P á n i k l uci j so u t u k to mu , ab y s v ět b yl
ve se l ý, v ys t art uj í r á no z d o mu , j ako kd yž j e
v ys tř el í …
… Během roku 2012 se do naší obce narodilo 8 dětí,
pěkně napůl : 4 kluci - Daniel Knap (č.137), Jakub Malaník
(č.172), Lukáš Juřík (č.225), Jonáš Horenský (č.11) a 4
holčičky – Terezka Kašíková (č.161), Rozálka Šímová
(č.47), Anička Čechmanová (č.36) a Simonka Lacinová
(č.196).
… ať se vám, milé děti, na tom světě líbí!
Sňatky
… P řij d e č a s, kd y ne c hc e b ýt j ed e n s á m. A t a k
r u k u v r uce, j d o u d v a sp o lu ce s to u z va no u
ma n že ls t ví …
Terezie Mališková a Petr Gajdůšek z Dobrkovic
Jan Ondrůšek a Iveta Záhorovská z Řetechova
Jan Talášek a Pavla Gregorová z Hřivínova Újezda
Martin Bača a Martina Šenovská z Otrokovic
Věra Řezníčková a Miroslav Šesták z Míkovic
Josef Zemek a Lucie Lakatosová
Pavel Řezníček a Andrea Pektorová z Karlovic
Milan Juřík a Jana Heinzová ze Sehradic
… po zralém uvážení si slavnostně řekli „ano“- tak tedy
šťastnou cestu společným životem, vážení manželé!
Úmrtí
… Právě ve dnech vzpomínání na „dušičky“, odešla
mezi ně z pozemského světa i ta Petra Smýkala, našeho
spoluobčana … bude v našich vzpomínkách.
Pohyb obyvatel do naší obce a z obce:
K 15. prosinci 2012 žije v naší obci 760 obyvatel. Ve
srovnání s loňským rokem je to o 5 osob více.
Do obce se nám přistěhovalo 9 nových nebo staronových
spoluobčanů - Dana Mrázková s dcerou Agátou, Marie
Fagulcová a Miroslav Machů s dcerami Simonou a
Michaelou, Iveta Ondrůšková, Lucie Šefrányová a Adéla
Nedorostová.
Od nás jinam se přestěhovalo 11 lidí – Roman Škách s
rodinou, Anežka Fojtáchová, Terezie Gajdůšková, Jan
Talášek, Jiří Raich, Věra Šestáková, Lenka Čechmanová a
Radek Zábojník.
„No v ý ro k se n a mn e vl íd n ě d í v á,
a j á n ec há v á m te n st ar ý
s j e ho sl u n eč ní m s v it e m a mr a k y
kl id ně za seb o u . “
(J. W. Goethe)
Radostné a klidné vánoční svátky, vážení občané, a
úspěšný a spokojený příští rok 2013.
Mgr. Alena Šturmová, matrikářka

Ze „Sboru pro občanské záležitosti“ (SOZ)
Buďme si bližními
„Krá s n í ml ad í lid é j so u hř íč ko u p ř íro d y,
ale kr ás n í st aří lid é j so u u mě le c ká d íl a. “
(J. W. Goethe)
Právě to se dá říci o nejstarších občanech Velkého
Ořechova - panu Františku Zábojníkovi (95 let) a paní
Ludmile Gajdošíkové (90 let).
Plodný a obětavý život pro rodinu a naši společnost
ocenili při osobní návštěvě jubilantů starosta Ing. Miroslav
Majíček a členky Sboru pro občanské záležitosti Velký
Ořechov Jarmila Kostelníková a Alena Šturmová.
Paní L. Gajdošíková i pan F. Zábojník oslavili vzácná a
krásná životní výročí v kruhu svých blízkých, jak dokládají
fotografie. Přejeme jim oběma zdraví a životní pohodu až do
100 let.

František Zábojník
Rovněž vzácné životní výročí - tentokrát 50 let od
uzavření sňatku (3. 2. 1962) oslavili zlatou svatbou manželé
Marie a František Minaříkovi. Do dalších společných let jim
dobré zdraví a vzájemnou pohodu popřály a dárek předaly
Ludmila Malaníková a Jarmila Kostelníková.

Šťastné dětství v bezpečném rodinném zázemí, zdraví a
splněné životní sny popřáli starostové Obecních úřadů
Velký Ořechov, Dobrkovice a Kelníky spolu s členkami
SOZ nejmladším občánkům svých obcí (VO - 9 dětí, D - 1,
K - 1) ve dvou obřadech vítání dětí. Milé i užitečné dárky
pro děti zajistila paní Dana Talášková a květiny pro
maminky věnovala sponzorsky paní Zdeňka Chmelová.
Děkujeme.
Všechny tyto akce jsou zaznamenány v Pamětní knize
Velkého Ořechova s krásnými obrázky a zápisy paní
Romany Majíčkové.
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Procítěná hudební blahopřání k 5 životním výročím
(Ludmila Gajdošíková - 90 let, Josefa Fojtáchová - 85 let,
Marie Hubáčková - 75 let, Jane Ristovský - 70 let, Vojtěch
Mikel - 60 let), k vítání občánků, ke 3 sňatkům, ke Dni
matek, k svátku Josefům a k Vánocům obstaraly tradičně
paní Ludmila a Veronika Malaníkovy.
S bývalými spoluobčankami - Marií Čumíčkovou a
Emilií Postupkovou - v penzionech seniorů v Luhačovicích
a Uherském Brodě pobesedovaly mezi svátky, předaly
pozdravy a dárky paní Simona Dedíková, Pavlína
Mikesková, Dana Talášková a kamarádka paní Marie
Mizerová. Obě seniorky se živě zajímají o dění v dnešním
V. Ořechově. Děkují za dárky a pozdravují své bližní v
bývalém bydlišti.
Se zesnulým Petrem Smýkalem se jménem spoluobčanů
rozloučila Ludmila Malaníková.
Na závěr děkuji jmenovaným obecním úřadům za
finanční pomoc při práci SOZ a za obětavou práci jeho
členkám.
Vážení spoluobčané, přeji Vám pokojné Vánoce a pevné
zdraví, hodně radostí, ale málo starostí v novém roce 2013.
Jarmila Kostelníková, jednatelka SOZ

OBECNÍ KNIHOVNA
Přehled činnosti Obecní knihovny v r. 2012
K 17. 12. 2012 bylo v naší knihovně zapůjčeno 1826
knih a časopisů. Z toho: 91 naučné literatury dospělým
čtenářům, 934 krásné literatury pro dospělé, 102 naučné
literatury pro mládež, 466 krásné literatury pro mládež, 233
časopisů (Vlasta, Epocha, Praktická žena, IN-časopis pro
dívky, Méďa Pusík pro děti a ZVUK-informační časopis o
kulturním dění ve Zlínském kraji.
Veřejný internet navštívilo 110 občanů, většinou školní
mládež. Knihovna má svoje stránky, které navštívilo 2479
účastníků. Knihovna prodlužuje výpůjční lhůty, rezervuje
tituly k výpůjčce, na požádání provádí donášku knih do
domu – informace velkyorechov.webk.cz na záložce
SLUŽBY. Je možné odesílat zprávy a oznámení emailem na
knihovna.vo@seznam.cz.
Krajská knihovna F. Bartoše nám ročně zapůjčuje 4
soubory knih. V letošním roce nám bylo zapůjčeno celkem
343 knih různých žánrů. Z prostředků obce bylo zakoupeno
67 nových knih v hodnotě 14.095,-- Kč.
Pod patronací obce uspořádala naše knihovna kurz
výroby „Košíčků z papírových ruliček“ a „Výroby nitěných
vajíček“ k velikonoční výzdobě našich domovů. Rovněž se
uskutečnil první „Velikonoční jarmark“. Všechny tyto akce
můžeme považovat za vydařené. Bohužel připravované čtení

pro děti se pro nezájem neuskutečnilo. Se žáky 1. a 2. třídy
jsme měli v knihovně hezkou besedu, při které se seznámili
s prací v knihovně a systémem půjčování knih. Získali jsme
tak i nové mladé čtenáře.
Jelikož je v naší obci stále zájem o ruční práce,
uskutečnilo se „Vánoční háčkování“, kde jsme si mohli
uháčkovat hezké zvonečky, hvězdičky a jiné ozdoby na
vánoční stromek.
Na závěr letošního roku se uskutečnil náš 2. Vánoční
jarmark. V příjemné atmosféře, vůni svařeného vína a
voňavého čaje jsme si mohli popovídat a z bohaté nabídky
vybrat dárečky pro své blízké.
Poděkování za vstřícnost a pomoc při pořádání akcí patří
vedení Základní a Mateřské školy, Sboru dobrovolných
hasičů, Obecnímu úřadu a také všem ženám - „učitelkám“
ručních prací.
Výhled na příští rok: nadále pokračovat v akcích
zaměřených na ruční práce, „tradici“ velikonočního a
vánočního jarmarku a uspořádat besedu o starých zvycích v
naší obci a okolí. Samozřejmě rádi od vás přijmeme
jakékoliv podněty.
Přeji všem do nového roku 2013 pevné zdraví, rodinnou
pohodu a spokojenost.
Drahomíra Bílková

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Rok 2012 v mateřské škole.
V právě končícím roce se v naší mateřské škole udály
nemalé změny. I v naší obci a okolních vesnicích se vlivem
zvýšené porodnosti se začalo nedostávat ve školce míst pro
předškolní děti, své následky přinesly i změny v sociální
politice státu, kdy většina maminek si nastavila rodičovskou
dovolenou do dvou let věku dítěte a byla posunuta věková
hranice pro přijetí do mateřské školy ze tří na dva roky,
pokud dítě zvládá samostatně hygienu a stolování. Během
dubnového zápisu projevili rodiče 36 dětí zájem o přijetí
dítěte do školky. Do základní školy nám jich v září odešlo
jen 13, zbýval nám tedy převis 23 zájemců. Po podrobné
analýze a diskuzi se zastupitelstvo obce rozhodlo pro
nelehký krok – změnilo účel užívání prostor v nadstavbě
mateřské školy ze společenské a kulturní místnosti na
prostory III. třídy MŠ.

Bylo to opravdu dilema, zda omezit kulturní a
společenské vyžití místních lidí nebo zda ponechat v obtížné
životní situaci více než dvacet mladých rodin. Nakonec
rozhodlo hledisko sociální - tedy ohled na životní úroveň
rodin s dětmi. Popravdě, hledala se i jiná řešení, např.
umístit třídu do prostor základní školy, zde však řekla
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a to z několika důvodů: podle vyhlášky o nárocích na
provoz škol a školských zařízení musí být součástí herny
předškolních dětí i umývadla a WC příslušných parametrů –
ne společné s jinými žáky, a dále by problém činilo i
stravování dětí – donášení jídla 5x denně a mytí použitého
nádobí, což bylo z hygienického i organizačního hlediska
obtížně řešitelné.
V nadstavbě MŠ byly provedeny
jednoduché úpravy, zejména z hygienického a požárního
hlediska a vznikla krásná třída pro 20 dětí. Více nám nebylo
povoleno, protože třída má pouze jeden únikový východ a
vzhledem k umístění v patře sem musely být zařazeny
nejstarší děti, které bez problémů zvládnou pohyb po
schodech.

Nyní navštěvuje mateřskou školu 76 dětí z Velkého
Ořechova, Kelník, Dobrkovic, Doubrav a Částkova. Rodiče
platí školné 350,- Kč měsíčně a asi 700,- Kč za stravné.
Provoz MŠ byl prodloužen od 6,15 do 16 hodin.
A ještě pár řádek o vzdělávacím a výchovném programu:
v lednu jsme spolu s rodinami dětí vyjeli na zimní víkend na
horách. Prožili jsme zasněžené dny na hotelu DUO v Horní
Bečvě, spojené s lyžováním, sáňkováním, koupáním v
bazénu a hraním.
V lednu navštívili naši předškoláci I. třídu základní školy
a uskutečnili jsme ukázkovou hodinu s předškoláky pro
rodiče. V únoru jsme uspořádali Kouzelný karneval s Jirkou
Hadašem, v březnu jsme začali dojíždět jednou týdně na
předplavecký výcvik do Centra pohybových aktivit Delfín
Uherský Brod. Koncem března jsme spolu s Dechovou
hudbou Ořechovjané s velkým úspěchem vystoupili na
Krajské přehlídce mateřských škol Zlínský škrpálek s
pásmem tanečků na lidovou notu v Kongresovém centru ve
Zlíně. Aplaus jsme měli obrovský a stejně milé byly i osobní
reakce diváků, kteří velmi oceňovali půvabné hudební
spojení malých tanečníků a místní dechovky. Proto i touto
cestou děkuji kapelníku Bc. Davidu Gregorovi a jeho týmu
za perfektní a nezištnou spolupráci nejen při této akci.
Jarní měsíce patřily přípravě oslavy svátku čarodějnic,
besídce pro maminky, podnikli jsme výlet lodí po řece
Moravě, předškoláci strávili noc ve školce s večerní stezkou
odvahy podle lampionů a celoročně jsme téměř každý měsíc
měli ve školce divadélko nebo koncert.
Také u nás proběhla ukázka canisterapie se psem a děti
byly poučeny o vhodném chování ke psům a o tom, jak
předcházet, případně se bránit při útoku psa.
Během letních prázdnin se uskutečnily již výše uvedené
úpravy a začátkem září se rozběhl naplno provoz v rozšířené
mateřské škole. Nastoupily dvě nové učitelky a jedno
pracovní místo na částečný úvazek vzniklo ve školní jídelně.

Mateřská škola má ve svém vzdělávacím programu
kromě rozvíjení řeči, myšlení a poznávacích schopností
dítěte, také prvky výtvarné, hudební a literární výchovy,
rozvíjíme grafomotorické schopnosti dětí /tj. příprava na
psaní a čtení/, matematické představy, seznamujeme s
okolním světem, přírodou živou i neživou, společenskými
jevy, učíme děti základním kulturním a hygienickým
návykům a velká část dne patří hře a tělovýchovným
činnostem. Nedílnou součástí je péče o správnou výslovnost
dětí. Navíc je dětem nabídnuta možnost seznámení se
základy angličtiny a hra na zobcovou flétnu.
V září připravily pracovnice školní jídelny pro rodiče
ochutnávku svačinek, které jsou dětem podávány, v říjnu
jsme společně s rodiči dětí ozdobili školku i zahradu pro
Čarování s přírodninami. Začátkem prosince nás navštívil
Mikuláš s čertem a andílkem, a pak jsme pro maminky a
táty připravili vánoční besídku u stromečku. Děti se také
podílely na programu při besídce pro místní seniory a
připravili jim i malé dárečky – ručně vyrobená mýdélka.
Také pro příští rok máme v mateřské škole spoustu
plánů, záměrů a přání. Snad se podaří je naplnit…
Všem dětem, jejich rodinám i všem spoluobčanům přeje
krásné Vánoce a v příštím roce pevné zdraví, radost a
pohodu po celý rok 2013 kolektiv zaměstnanců Mateřské
školy Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvkové organizace.
Mgr. Alena Maňásková, ředitelka MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Výsledky výchovně vzdělávací práce základní školy v
roce 2012 byly velmi dobré. Žáci svými znalostmi a
vědomostmi prokázali, že se dokáží v konkurenci škol
umístit na předních místech v soutěžích, olympiádách a
především při přijímacím řízení na střední školy. Znalosti
dětí obstály na velmi dobré úrovni i ve Scio testech, které na
škole proběhly. K těmto úspěchům napomáhají projekty i
projektové dny, které obohacují běžnou výuku, prolínají se
všemi předměty a přispívají nemalou měrou k získání
finančních prostředků na vybavení školy.
Příkladem je i vítězný projektový den Škola v Evropě,
Evropa ve škole, který jsme realizovali 22.10.2012 pod
záštitou Domu zahraničních služeb a Národní agentury pro
evropské vzdělávací programy Praha, MŠMT a za účasti
médií (odkazy najdete na webových stránkách
www.zsvelkyorechov.webnode.cz) a významných hostů hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, zástupci
ČŠI, odboru školství Magistrátu Města Zlína, odboru
školství krajského úřadu,živnostenského úřadu, NIDV,
ředitelé spolupracujících škol - SPŠOA Uherský Brod, SOŠ
Luhačovice, ZUŠ Morava Zlín, ZŠ a MŠ Bohuslavice u
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P. Martin Vévoda, zřizovatel školy, starostové okolních
obcí, zástupci Výboru SR a Rady školy, zástupce studentské
mezinárodní organizace AISEC, zástupci firem a sponzorů
(IMPROMAT CZ, spol. s r.o., RI OKNA a.s., ROKOSPOL
a.s., SPUR a.s., ContiMade, spol. s r.o., PLAT, spol. s r.o).
Slavnostní zahájení celého dne proběhlo v tělocvičně
hymnou Óda na radost v podání našeho pěveckého sboru,
zazněly pozdravy a písně v mnoha evropských jazycích. Po
celé dopoledne probíhaly workshopy pro naše žáky putování po Evropě s Českým Honzou, beseda s
francouzským šansonierem Joelem Brosem, Cestománie
Evropou, Evropské hry bez hranic, skype konverzace s
holkami Mikeskovými, vypouštění balónků přátelství,
Evropský pohádkář H. CH. Andersen a Evropské prostřeno
s ochutnávkami jídel evropských kuchyní, které jsme
připravili ve spolupráci se SOŠ Luhačovice. Velmi zajímavá
pak byla noční evropská dobrodružství s nocováním žáků z
družiny přímo ve škole. Získání 50 000,- Kč je jen takovou
tečkou za krásně prožitým dnem. Částka půjde na nákup
interaktivní tabule pro žáky 1. stupně.

Další finanční výpomocí je 893 346,- Kč z projektu EU
peníze školám, v rámci kterého byla na škole provedena
pracovníky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
kontrola kvality a způsobu realizace našeho projektu Žák a
moderní výuka v březnu 2012. Členové kontrolního týmu
konstatovali, že realizovaný projekt má velmi vysokou
úroveň, byla oceněna především kvalita připravovaných
výukových materiálů v souladu se školním vzdělávacím
programem. Na základě této kontroly s výsledkem, že naše
škola ze 4000 kontrolovaných základních škol v republice
dopadla úplně nejlépe, jsme byli pozváni dne 14.11.2012 do
Prahy, kde jsme na výroční konferenci OPVK projekt
prezentovali.
Naše škola byla označena na této konferenci jako škola
příkladná, aktivní a na základě dosažených výsledků
vyhodnocena pracovníky MŠMT jako škola s příkladem
dobré praxe. Toto ocenění je pro nás výzvou, abychom si i v
dalších letech tento trend ve vzdělávání žáků udrželi.
Neoddělitelnou součástí výchovného působení na škole
je prevence sociálně - patologických jevů. Školní
preventivní strategie je nadstandardně plněna a dokladem je
ocenění Radou Zlínského kraje za mimořádný přínos v
oblasti prevence a množství aktivit v rámci minimálního
preventivního programu, který byl ohodnocen jako program
nejlépe naplňující koncepční záměry kraje a systémově
využívající nejnovější metody práce s dětmi. Slavnostní
vyhodnocení se uskutečnilo 12. 4. 2012 v Galerii Reduta
Uherské Hradiště za přítomnosti představitelů kraje,

zástupce MŠMT, ředitelů škol a školních metodiků
prevence.
Díky obětavosti učitelů se škola prezentuje bohatou
zájmovou činností (12 kroužků) i četností pěkných
vystoupení na veřejnosti. V tomto roce se velmi úspěšně
prezentovala i Základní umělecká škola Morava v oboru
hudebním (klavír, klávesy, kytara, housle, flétny a jiné
dechové nástroje), pěveckém a výtvarném (kresba, malba,
keramika).
I v tomto školním roce navazujeme na spolupráci s
italskou partnerskou školou Scuola Media Frate Francesco z
města Assisi a nově se školou Instituto Comprensivo Galileo
Ferraris se sídlem ve městě Spello.
Na velmi dobré úrovni probíhá spolupráce s rodiči v
oblasti sponzorství, podpory akcí a pomoci škole. V květnu
se uskutečnila ve sportovním areálu v Doubravách ve
spolupráci se sdružením rodičů a pedagogů akce Radost
dětem za účelem získání finančních prostředků na vybavení
počítačové učebny. Z výtěžku akce společně se
sponzorskými dary se podařilo moderně vybavit dvě
učebny. V adventním čase se rádi setkáváme s Vámi, rodiči,
na jarmarku, dílničkách a besídce žáků navštěvujících ZUŠ,
ale také na společných zájezdech do Vídně nebo letos do
Olomouce.
Velmi si ceníme, že žáci mají zájem o učení, účastní se
řady soutěží a olympiád a pěkně reprezentují školu. V
minulém školním roce jsme se zapojili do školních,
okrskových, okresních i krajských kol soutěží (matematické,
chemické, přírodovědné, jazykové, recitační, dějepisné,
hudební, výtvarné, zeměpisné, dopravní, zdravotnické a
sportovní). V letošním školním roce doposud proběhlo
školní kolo olympiády v jazyce českém, dějepise,
astronomické olympiády, přírodovědného klokanu a
okrskové kolo ve florbalu. Mladší žáci se zapojili do
výtvarné soutěže Bude zima, bude mráz.
Bohatou činnost vykazuje i školní družina, o kterou je ze
strany dětí a rodičů mimořádný zájem. V této oblasti se
snažíme vyjít rodičům maximálně vstříc.

Není to tak dávno, co naši nejmenší prvňáčci byli
šerpováni na žáky školy, a už hodně znají ze čtení, psaní a
počítání. Naši nejstarší žáci naopak zúročí své znalosti u
přijímacích zkoušek, na které se pilně připravují.
Poděkování a uznání patří Vám všem, kdo se jakýmkoliv
způsobem podílíte na rozvoji výchovně vzdělávací práce a
materiálního zajištění školy.
Za všechny žáky, vyučující a zaměstnance školy Vám
přeji do nového roku 2013 především pevné zdraví, hodně
radosti, spokojenosti a porozumění.
Mgr. Eliška Flekačová, ředitelka základní školy

-12Setkání absolventů naší školy
V sobotu 17. 11. 2012 odpoledne se uskutečnilo setkání
bývalých žáků naší školy, kteří v letošním roce oslaví nebo
již oslavili významné životní jubileum 60 let.
Těší nás, že svůj sraz zahájili právě na škole. Po
prohlídce dnešní školy, která se jim moc líbila, s radostí
zavzpomínali na tehdejší prostory školní budovy a
především na spoustu zážitků, které jim velmi dobře utkvěly
v paměti i v srdci. Při tomto vzpomínání se zdálo všem, i
nám, až neuvěřitelné, že je tomu již 45 let, co ukončili
školní docházku.

O tom, že na školu rádi vzpomínají, nebylo pochyb. S
velkým zájmem si také vyposlechli informace o stávajícím
školství a hlavně o současné základní škole. Vyjádřili obdiv,
radost nad úspěchy školy, ocenili projekty a vzdělávání žáků
a hlavně práci učitelů. Jejich ocenění nás také velmi
potěšilo.
Po dvou hodinách strávených ve velmi příjemné a
pohodové atmosféře pokračovali absolventi školy v
Kaňovicích, kde měli objednanou společnou večeři.
Určitě se budeme těšit na další příležitostné setkání s
nimi.
Mgr. Eliška Flekačová, ředitelka základní školy

MOTOCROSS ENDURO TEAM

Podařilo se uspořádat další „Motocyklovou sobotu“ za
účasti 43 závodníků ve 3 kategoriích. V kategorii enduro
vyhrál Pavel Postupka, v kategorii veterán Vladimír Buráň
obsadil 2 příčku a radost v kategorii junior udělal 2.místem
Vojta Gregor. Lukáš Voldřich se kvůli nemoci závodů
nezúčastnil. Pavel Postupka a Vojta Gregor se zúčastňovali
„Slováckého poháru“ kde Vojta pravidelně dojížděl do 5
místa, což v 7 letech je obrovský úspěch. Pavel Postupka
nejel celý seriál závodů a celkově v kategorii „ Open „
skončil na 11. místě. Dále se zúčastňoval enduro závodů na
severní Moravě, které dokončil celkově 12. Poslední enduro
závod se konal 17. 11. 2012 v Březolupech, Pavel svou
kategorii celkově vyhrál. Celá sezóna se obešla bez
vážnějších pádů a úrazů, což je taky vynikající výsledek v
tomto sportu. Celý motokros enduro team děkuje za podporu
v roce 2012. Dále obecnímu úřadu, hasičskému sboru,
majitelům pozemků, Josefu Svízelovi a sponzorům. V
nastávajícím roce 2013 se těšíme na další spolupráci.
Pavel Postupka

KULTURNÍ AKCE
26. 12. 2012 – Štěpánské disko od 14.00 v KD
19. 1. 2013 – Farní ples: hraje Staroměstská kapela
26. 1. 2013 – Hasičský ples: hraje Mistříňanka
9. 2. 2013 – Myslivecký ples: hrají Drietomanka

Sportovní sezóna 2012 je za námi a můžeme bilancovat.
Kontakty
Obecní úřad Velký Ořechov
adresa: Velký Ořechov 19, 763 07
www.velkyorechov.cz
velkyorechov@velkyorechov.cz
datová schránka: nftb32p
IČO: 00284637
č. ú.: 4524661/0100 K. B., a. s. Zlín
Starosta obce: Ing. Miroslav Majíček, email:
starosta@velkyorechov.cz
Telefon/Fax: 577 996 034, 724 178 563
Místostarostka:
Mgr.
Alena
Maňásková
Telefon: 577 996 034, 604 581 228, email:
manaskova@centrum.cz
Pracovníci úřadu:
Hana Halíková – administrativa, účetní,
tel:577996034, ucetni@velkyorechov.cz
Mgr. Alena Šturmová – matrika; tel: 577996034,
matrika@velkyorechov.cz
František Dominec – lesní hospodář, mobil: 603
586 686
Zdeněk Medek – údržba
Ing.
Stanislav
Vlk
–
kronikář
obce
Drahomíra Bílková – knihovnice, email:
knihovna.vo@seznam.cz, velkyorechov.webk.cz

Mateřská škola, tel: 577 996 081, 739 887 073, Úterý
8.00-10.00 13.15-15.15
msorechov@msorechov.cz, www.msorechov.cz
Středa
8.00-10.00 13.15-15.15
Čtvrtek 8.00-10.00 13.15-15.15
Základní škola, tel: 577 996 018, 737 632 369, Pátek
8.00-10.00 13.15-15.15
info@zsvelkyorechov.cz,
zsvelkyorechov.webnode.cz
Duchovní služba – P. Martin Vévoda, tel:
739 245 937, fvo.ic.cz
Školní jídelna při MŠ, tel: 577 996 381
Obchodní středisko, tel. 577 996 028
Úřední hodiny
Účetní obce – Hana Halíková
Zdravotní péče
Pondělí 7.00-11.30 12.30-17.00
Lékařská ordinace – MUDr. Petr Minařík, tel:
Úterý
7.00-11.30 12.00-15.00
577 159 580
Středa
7.00-11.30 12.30-17.00
Pondělí 7.00-12.00
Čtvrtek 7.00-11.30 12.00-15.00
Úterý
10.15-13.30
Pátek
7.00-11.30 12.00-14.30
Středa
7.00-13.30
Čtvrtek 7.00-13.30
Matrikářka obce – Mgr. Alena Šturmová
Pátek
7.00- 8.30 13.00-13.30
Pondělí 14.00-17.00
Zubní ordinace – MUDr. Lucie Žákovská, tel:
Středa
14.00-17.00
577 159 579
Pondělí 7.30-17.00
Obecní hajný – František Dominec
Úterý
7.30-15.00
Pondělí 16.00-17.00
Středa
7.30-15.00
Otevírací hodiny pobočky České pošty ve Velkém Čtvrtek 7.30-17.00
Pátek
7.30-11.00
Ořechově – Jaroslava Žáčková, tel: 577 996 085
Pondělí 8.00-10.00 13.15-15.15

