OŘECH

Obec Ořech leží v mírně zvlněné krajině jihozápadně od hlavního
města Prahy. Na jižní části území obce v pěkném údolí Radotínského
potoka najdete uprostřed CHKO Český kras i mlýn, který má č. p. 1.
První zmínka o obci je z roku 993, archeologické vykopávky avšak prokazují, že zde žili lidé již před 7000 lety. Nejvíce archeologických nalezišť
bylo v prostoru dnešního dálničního okruhu kolem Prahy a ve svahu
směřujícím od dálnice ke kostelu. Největší nálezy jsou z období 1. století našeho letopočtu, a to nálezy velkého množství železných pecí.
Jedná se o největší naleziště železných pecí ve střední Evropě. Část
vykopávek je k vidění na obecním úřadě, část je ve vitrínách Národního
muzea v Praze, většina je v jeho archivech a skladech.
Kostel Stětí svatého Jana Křtitele je
poprvé
připomínán v roce 1352. Až
do poloviny 19. století býval kolem kostela hřbitov obehnaný zdí. Uprostřed
lodi kostela stojí
osmiboký
sloup,
který je zřejmě
románského původu. Podle legendy
jsou v základech
sloupu uloženy kosti koně, který stavitelům ukázal, kde
mají kostel postavit.
Dnešní podobu lodi
kostela dala barokní přestavba. V tu
dobu byla přistavěna i zákristie. Zvonice kostela bývala roubená a byla postavena vedle kostela (nalevo
od vchodu). V roce 1591 odlila zvonařská firma Brikcí pro Ořech vzácný, více než tunu vážící zvon. V dobách válek ukrývali podle pověstí
ořešští obyvatelé zvon v nedalekém rybníku. V roce 1859 byla ke kostelu přistavěna věž. Zvon byl vyzvednut na věž a zvonice zbořena.
Aby byl zvon lépe slyšet, vyměnili mu v roce 1911 srdce za větší. Tímto
neodborným zásahem došlo k tomu, že ve zvonu vznikla trhlina, která se postupně zvětšovala. Za čas zvon ztratil hlas úplně. V roce 1987
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byl zvon určen k roztavení. Díky zvonařské firmě Petra Manouška se
podařilo nakonec zvon zachránit a alespoň vzhledově opravit. Vzácný
zvon je v současné době vystaven na nádvoří Středočeského muzea
v Roztokách. Od roku 1996 je na věži kostela nový zvon Václav. Váží
necelou tunu, byl vyroben zvonařskou dílnou Manoušků na Zbraslavi
a zaplacen ze sbírky místních občanů, firem a institucí.
Za kostelem stojí
barokní fara, ve které působil i kněz
a spisovatel Jindřich
Šimon Baar (v letech
1895–1897 a 1909–
1919). Baar působil
nejen jako farář, ale
i jako nositel kultury v obci. Založil zde
ochotnický divadelní soubor i hudební
oktet. Na faře se také
scházeli významné
osobnosti českého kulturního života přelomu 19. a 20. století. Do Ořecha a mlýna pod Ořechem situoval Jindřich Šimon Baar i některá svá
literární díla a jejich části. Z Ořecha odešel Baar na důchod do svého
rodného Klenčí, kde roku 1925 zemřel. Na faře je umístěna pamětní
deska se spisovatelovou bustou.
Kolem náměstí bylo 18 statků a jedna hospoda (dnes restaurace
Rapír), připomínané již ve 14. století. Statky byly velmi bohaté, a to
díky úrodné půdě a blízkosti Prahy, která byla pro ořešské a okolní
zemědělce vždy významným odbytištěm. Proto byly neustále přestavovány a původní ráz venkovské architektury na nich budeme hledat
marně. V Ořechu je také budova školy z roku 1900.
Za své aktivity získala obec Zlatou
stuhu za vítězství
v soutěži Vesnice
roku ve středních
Čechách v roce
1995 a v roce 1999
zvláštní
ocenění
za práci základní
školy. Od roku 1992
má Ořech schválený
znak a vlajku (obecní barvy – modrá a bílá). Obec je
zakládajícím členem Regionu Jihozápad, který sdružuje obce v okolí.
A jeho prostřednictvím je i členem Regionu Karlštejnsko, který sdružuje ke spolupráci několik desítek obcí mezi Prahou, Berounem a Brdským hřebenem.
Ořech žije bohatým společenským i sportovním životem a je zde
i dostatečné zázemí místních služeb. Na jídlo si tak můžete zajít
do některé z místních restaurací, zasportovat do areálu sokolovny
nebo do Lanového centra (na konci Ořecha směrem na Karlštejn).

Obecní úřad Ořech
Baarovo náměstí 20, Ořech
www.obecorech.cz
tel: 257 960 454

Restaurace Rapír
Baarovo náměstí 20, Ořech
www.rapir.cz
tel.: 257 960 457

Lanové centrum Ořech
SK Ořech
Kopaninská 189, Ořech
www.lanovecentrumorech.cz
tel.: 257 960 466

Restaurace Ořech
Karlštejnská 22, Ořech
www.restauraceorech.cz
tel.: 731 737 495
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