
Velký Ořechov 

První zmínky o Velkém Ořechově jsou z roku 1141. 

 Obec se nachází asi 15 kilometrů od Zlína, trvale v ní žije kolem 

700 obyvatel.  

V obci je pošta, mateřská škola, základní škola, veřejná knihovna, kulturní 

zařízení, zdravotnické zařízení, hřiště, prodejna potravin a pohostinství. 

Dominantou je barokní farní kostel sv. Václava z počátku 18. století. 

 

 K dalším významným památkám patří socha sv. Jana Nepomuckého a také 

budova zámečku, která dnes slouží jako budova základní školy pro děti 

1. stupně.  

Velký Ořechov patří do západní části národopisné oblasti Luhačovské 

Zálesí. 

Více jak stoletou tradici má zdejší dechová hudba. 

Mezi dodržované kulturní tradice patří myslivecký, hasičský a farní ples a 

pouť sv. Václava, která se koná vždy poslední neděli v září. 

Do společenského života se velmi aktivně zapojují spolky Tělovýchovné 

jednoty a Sboru dobrovolných hasičů. 

K obci patří také přehrada, která slouží k chovu ryb a zadržování vody 

v přírodě. 

 

 

Velký Ořechov 

First references about Velky Orechov are from the year 1141.  

The village is  located about 15 km from Zlin and around 700 permanent 

inhabitants live there. 

 

There is a post office, a kindergarten, an elementary school, a public  

library, a culture house, a playground and a local pub in the village.  

 

The baroque church of st. Wenceslaus from the beginning of 18th century is 

the main dominant here.  

Another landmarks are the statue of st. Jan Nepomuk and also a small castle 

which serves as a building for 1st grade of elementary  

school.  

Velky Orechov belongs to the western part of microregion  

Luhacovicke  Zalesi.  

 
The local music has more than 100 years tradition here.  

From uphelded actions we can name huntsman's and parish ball and also st. 

Wenceslaus fair  (which takes place every last Sunday on September).  

Lots of alliances are actively involved in social life, e.g. TJ association and 

volunteer fire  brigade.  

There is also a dam in the village which serves to fish breeding and  water 

conservation in the nature. 


