OŘECHOV
Datum: 8. 4. 2014
Počet obyvatel: 735
Starosta: Jarmila Jilgová
Silné stránky:
 zámek
 opravená MŠ s přírodní zahradou
 fotbalisté (1.A třída)
 aktivní spolky – Chasa, Děcka – Folklorní sdružení Ořechov
 pálenice
Slabé stránky:
 špatný stav místních komunikací a inženýrských sítí (ČOV)
 neopravený hřbitov
 špatný stav ZŠ
 nedokončená stavba knihovny
 inverzní poloha obce
Hrozby:
 erozní sesuvy bahna
MAS – spolupráce:
 společný hřbitov (+Vážany)
MAS – očekávání:
 osobní přístup k řešení požadavků a potřeb
 snadnější účtování dotovaných projektů
Životní prostředí:
 biokoridor – výsadba ořešáků
 potřeba vybudovat nezbytná protierozní opatření
 odpady: sběrný dvůr provozují Sběrné suroviny, svoz popelnic OTR; 2x ročně sběr
nebezpečného odpadu, 1x měsíčně plasty; plánuje se třídění bioodpadu
Podnikatelé:
 Steelmont (10 – 15 zam.)
 Roktes (tesařství, 5 zam.)
 Vinohradnická společnost (20 zam.)
 pobočka Zeas Polešovice
Sociální oblast:
 sociálně slabí: cca 10 rodin
 plán: vybudovat DPS v ZŠ (poptávka existuje)
 poptávka po zkrácených úvazcích (matky s dětmi)
Bydlení: projekt na výstavbu cca 35 RD v příštích 4 letech, z toho 15 se již začíná stavět (na obecních i
soukromých pozemcích)

Obchod a služby:
Obchod 1 x

- Jednota

Školství:
 MŠ (28 dětí); ZŠ 1. stupeň (28 dětí, 3 třídy); 2.stupeň Polešovice; ZUŠ – dojíždí z Uherského
Hradiště
 plán na sloučení ZŠ a MŠ v budově MŠ
Zdravotnictví:
Kultura a sport:
 zámek – soukromý, prohlídky možné, pořádá společenské akce (jarmark)
 společenské akce: košt vína, košt ořechovky, stavění máje, maškarní ples, výlety a další akce
pro děti, jarmark, adventní zvonkování (zpěv + stánky spolků)
 sport – kopaná (hřiště ve špatném stavu), stolní tenis, cvičení žen
Spolky:
 Folklorní sdružení
 SDH (potřebují opravit hasičárnu)
 zahrádkáři - aktivní spolupráce s obcí včetně finanční podpory akcí, provozují pálenici
 vinaři
 o.s. Žebrák (motorkáři)
Cestovní ruch:
 zámek
 cykloturistika
 ubytování – chybí, potřeba 20 – 30 lůžek (obec chce provozovat, např. v budově knihovny)
Technická infrastruktura:
 kanalizace (stará, 2 úseky nové) bez ČOV – nepotřebují
 vodovod,
 potřeba kabelizace el. rozvodů
 plynovod
 bezdrátový internet
 veřejné osvětlení - nevyhovující
Plánování:
 územní plán: z r. 2011, vyhovuje
 KPÚ: digitalizace 2014, mají zažádáno, nutně potřebují kvůli nebezpečí erozních sesuvů
 Strategický plán: MAS Staroměstsko
Hospodaření obce: splácení úvěrů bez potíží, cca 750.000 Kč/rok na investice

