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Slovo starosty                                                                         
 
Vážení spoluobčané, 
 

je březen, opravdová zima snad skončila a my můžeme říci, že to nejhorší 
máme za sebou. Letošní dlouhá zima byla mimořádně bohatá na sněhovou nadílku. 
Nebylo lehké udržet průchodnost chodníků a průjezdnost místních komunikací. Osobně 
chci poděkovat Vám všem, kteří jste okolí svých domů udržovali stejně jako v 
minulých letech, bez ohledu na nový „chodníkový zákon“, i za trpělivost, protože ne 
vždy jsme zvládli úklid tak rychle, jak bychom potřebovali a chtěli. 

Koncem února došlo k výraznému oteplení s deštěm. Tání sněhu na střechách 
budov způsobilo problém v základní škole, kde zatékalo do několika učeben a 
kabinetů. U této budovy bude nutná oprava střechy tak, jak byla provedena v loňském 
roce na budově bývalé speciální a mateřské školy. Oprava střechy základní školy bude 
provedena v letních měsících, spolu s  nejdůležitější investiční akcí letošního roku, 
kterou bude výměna oken a zateplení budov základní a bývalé speciální školy. 
Na tuto rekonstrukci obec získala dotaci z fondu SFŽP ve výši 20 milionů  korun. 
Celková investice bude 26 milionů korun, z toho tedy vyplývá, že 6 milionů budeme 
muset investovat z vlastních prostředků. Tuto částku však obec nemá, bude proto nutné 
přistoupit k řešení pomocí bankovního úvěru. 
V současné době řešíme zadání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, o 
kterém předpokládáme, že bude ukončeno do konce května. Vlastní stavební práce by 
měly být dokončeny koncem tohoto roku. Sám se již velmi těším na to, až obě školy 
budou zářit novotou a sloužit dalším generacím našich děti i celé veřejnosti. 

Ve spodní škole, dnes již nazývané Základní umělecká škola, panuje již nyní 
čilý stavební ruch. Probíhají zde zednické, elektrikářské a topenářské práce na budoucí 
knihovně,  hudební škole a v přízemí připravujeme prostory pro obecní muzeum.  Byl 
bych velmi rád, kdyby se nám podařilo knihovnu přestěhovat začátkem června a 
uměleckou školu k 1. září tohoto roku.  

Termín otevření muzea nelze v současné době přesně určit, prozatím vůbec 
nevíme, kolik exponátů se nám podaří shromáždit a kolik času celá akce zabere. Můj 
předpoklad je takový, že základní koncepce s exponáty bude veřejnosti představena při 
příležitosti rozsvěcování vánočního stromu, který bude před budovou vysazen v jarních 
měsících. 

Poslední akcí, o které bych se chtěl zmínit a kterou již většina z Vás jistě 
zaregistrovala, je oprava chodníku na ulici Pavlíkova. Jedná se o úsek od křižovatky 
s ulicí Příční po dům Pavlíkova 39. 
Tento úsek byl ve velice špatném, troufám si říci havarijním stavu. Stavební práce 
v těchto místech  jsou náročné a navíc probíhají v nepřehledné části komunikace. Je 
nutné vybudovat opěrnou zídku, odvodnění a opravu silničního povrchu. Práce jsou 
prováděny za plného provozu což je dost složité. Doufám však, že výsledek bude stát 
za to a naše obec bude zase o trochu krásnější. 
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 Závěrem mi dovolte, abych všem popřál brzký příchod jara, více sluníčka po 
dlouhé zimě a opět hodně dobré nálady, která nám mnohdy v zimních měsících 
chyběla. 
 

Josef Brabenec 
                        
           
Zprávy ze zastupitelstva 
 
VÝPIS USNESENÍ Z  VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE OŘECHOV KONANÉHO DNE 17 .12.  2009 V  18   HOD.  
V RESTAURACI  U RYBNÍČKA  
 
( Přítomno 10 zastupitelů , omluvena Mgr. Magda Jachnická ) 
 
Usnesení č. 405/09 
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu jednání paní Sylvu Zvolskou a 
pana Aloise Záděru. 
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 406/09 
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyřazením bodu č. 10 – prodej pozemku Brněnská ul. z 
programu jednání. 
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 407/09 
Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením do programu jednání Dodatku č. 1 Smlouvy 
o poskytnutí dotace z  Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. 
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 408/09 
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání : 

1. Zahájení  
2. Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů 
3. Schválení programu  
4. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – hasiči 
5. Navýšení příspěvku základní škole 
6. Smlouva o právu stavby na pozemcích obce Ořechov – přípojky inženýrských 

sítí        ( Karnet ) 
7. Elektronická spisová služba 
8. Prodej pozemku p.č. 5989 - žádost 
9. Lacinová – žádost o odkoupení  pozemku, změna využití budovy 
10. Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace z  Regionálního operačního 

programu NUTS 2 Jihovýchod 
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11. Rozpočtové opatření č. 11/2009 
12. Dlužné nájemné na obecních bytech  
13. Zrušení usnesení č. 265/08 ze dne 23. 10. 2008 
14. Dohoda o rozdělení vodovodu Ořechov - Hajany 
15. Rozpočet sociálního fondu na rok 2010 
16. Rozpočet na rok 2010 
17. Rozpočtový výhled 
18. Zpráva o činnosti obecního úřadu   
19. Závěr 

Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 409/09 
Zastupitelstvo obce schvaluje  Smlouvu  o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje  na poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace na výdaje na 
zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2009 a pověřuje starostu 
k jejímu podpisu. 
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 410/09 
Zastupitelstvo obce  schvaluje mimořádný neinvestiční příspěvek základní škole ve výši 
100.000 Kč. 
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 411/09 
Zastupitelstvo obce schvaluje  Smlouvu o právu stavby na pozemcích obce Ořechov 
uzavíranou mezi obcí a firmou Karnet pro stavbu „IS OSRD Ořechov - lokalita Kopec 
I. etapa  – přípojky inženýrských sítí“ a pověřuje starostu k jejímu podpisu. 
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 412/09 
Zastupitelstvo obce  souhlasí s vyslovením zájmu  o zajištění licence plné verze 
Elektronické spisové služby MUNIS prostřednictvím ORP Šlapanice v souladu 
s podmínkami Výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci integrovaného 
operačního systému  na rozvoj služeb eGovernmentu v obcích s tím, že tato licence 
spisové služby bude provozována na vlastních technických prostředcích obce. 
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0 
 
 
Usnesení č. 413/09 
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku parc. č. 5989.  
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 414/09 
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku parc. č. 123/1.  
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se   0  
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Usnesení č. 415/09 
Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou využití budovy Ježkov 2 na cukrárnu a kavárnu. 
Hlasování :      pro    8        proti     0       zdržel se   2  ( Krečmerová, Oliva )  
 
Usnesení č. 416/09 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 
z Regionálního operačního programu ( multifunkční sportoviště ) a pověřuje starostu 
k jeho podpisu. 
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se   0  
 
Usnesení č. 417/09 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2009 dle přílohy. 
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se   0  
 
Usnesení č. 418/09 
Zastupitelstvo obce schvaluje odpuštění dluhu na nájemném na obecních bytech na 
Sokolské ulici -  panu Jánu  Durcovi ve výši 26.558 Kč  a  Zdeňkovi Vajbarovi ve výši 
38.186  Kč. 
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se   0  
 
Usnesení č. 419/09 
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení usnesení č. 265/08 ze dne 23.10.2009. 
Hlasování :      pro  6        proti  0       zdržel se   4  (Krečmerová, Paulíček, Záděra, 
Oliva)  
Schváleno 
 
Usnesení č. 420/09 
Zastupitelstvo obce souhlasí s odložením schválení Dohody o rozdělení vodovodu 
Ořechov - Hajany  do doby, než  bude znovu projednána s obcí Hajany a bude 
připravena nová dohoda. 
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se   0  
 
Usnesení č. 421/09 
Zastupitelstvo obce schvaluje   rozpočet sociálního fondu na rok 2010 dle přílohy. 
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se   0  
 
Usnesení č. 422/09 
Zastupitelstvo obce  schvaluje rozpočet obce na rok 2010 včetně změn navržených p. 
Smutným. 
Hlasování :      pro    1 ( Smutný )        proti     9       zdržel se   0  
neschváleno 
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Usnesení č. 423/09 
Zastupitelstvo obce  schvaluje rozpočet obce na rok 2010 dle přílohy včetně změn 
uvedených v příloze č. 2. 
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se   0  
 
Usnesení č. 424/09 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí  rozpočtový výhled na roky 2010 – 2014 dle 
přílohy. 
Hlasování :      pro    9        proti     1  ( Oliva )      zdržel se   0  
 
Usnesení č. 425/09 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí  zprávu o činnosti obecního úřadu. 
Hlasování :      pro    10        proti     0      zdržel se   0  
 
 
VÝPIS USNESENÍ Z  VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE OŘECHOV KONANÉHO DNE 17 . 2.  2010  V 18.00  HODIN 
V RESTAURACI  U RYBNÍČKA  
 
( Přítomno 10 zastupitelů, omluvena Mgr. Magda Jachnická ) 
Usnesení č. 427/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu jednání pana Ing. Josefa Sobotku 
a pana Tomáše Dudíka. 
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 428/10 
Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením bodu – Smlouva o smlouvě budoucí o 
břemeni - Kopec - plyn do programu jednání. 
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 429/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání : 

1. Zahájení  
2. Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů 
3. Schválení programu  
4. Schválení zadání nového územního plánu 
5. Rozpočtové opatření č. 12/2009 
6. Schválení inventarizace za rok 2009 
7. Schválení výsledku hospodaření škol za rok 2009 
8. Úvěr na zateplení škol 
9. Komise pro výběrové řízení na rok 2010 
10. Věcné břemeno E.on - Bašty                                                                 
11. Prodej pozemku parc. č. 600/1 
12. Prodej pozemku parc. č. 1889/5 
13. Neinvestiční náklady na žáka ZŠ a MŠ 
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14. Vodné a stočné 
15. Přísedící u soudu                                                   
16. Stavební úpravy ve speciální škole 
17. Návrh zadání územního  plánu obce Hajany 
18. Zřizovací listina ZŠ ( doplnění názvu ) 
19. Husarky – jednotné pozemkové úpravy 
20. Smlouva o smlouvě budoucí o břemeni ( Kopec  plyn  ) 
21. Zpráva o činnosti obecního úřadu  
22. Závěr 

Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 430/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání nového územního plánu obce Ořechov. 
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 431/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2009 dle přílohy. 
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 432/10 
Zastupitelstvo  obce schvaluje inventarizaci za rok 2009. 
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 433/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje převod hospodářského výsledku Základní školy za rok 
2009 ve výši 5.602,21  Kč do rezervního fondu školy. 
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 434/10 
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyjednáním úvěru na financování  stavebních prací 
spojených se  schválenými dotacemi do výše max. 9 mil Kč. 
Hlasování :      pro    9        proti     0       zdržel se    1 ( Sobotka ) 
 
Usnesení č. 435/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje komisi pro výběrové řízení v roce 2010 ve 
složení:p.Krečmerová, p.Smutný, p.Sobotka,p. Záděra,p.Dudík,p.Florián a  p. 
Brabenec. 
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 436/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č. 4207-248/001/09 o zřízení práva odpovídající 
věcnému břemeni mezi povinným Obcí Ořechov a E.Onem, jako oprávněným   a 
pověřuje starostu k jejímu podpisu. 
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0 
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Usnesení č. 437/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. 600/1, k.ú. Ořechov  o výměře 80 
m2 panu ……………….., bytem Brno, ………, za cenu 200 Kč / m2 a pověřuje starostu 
k podpisu kupní smlouvy.  
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 438/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 1889/5, k. ú. Ořechov  o výměře 
970 m2  paní …………., bytem ……………. a panu ……………, bytem ……………,  za 
cenu 1.100 Kč / m2 a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.  
Hlasování :      pro    8        proti     0       zdržel se    2  ( Oliva, Záděra ) 
 
Usnesení č. 439/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční náklady pro rok 2010 na 1 žáka : 
Základní škola Ořechov ve výši  6.786 Kč 
Mateřská škola Ořechov ve výši 4.825 Kč  
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 440/10 
Zastupitelstvo  obce schvaluje vodné na rok 2010 ve výši 31,35 Kč 
a stočné na rok 2010 ve výši 27,61 Kč, vše včetně DPH. 
Hlasování :       
pro        6   ( Brabenec, Smutný, Krečmerová, Záděra, Oliva, Paulíček )       
proti     4   (Zvolská, Florián, Dudík, Sobotka),  zdržel se    0 
 
Usnesení č. 441/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje do funkce  přísedícího  k Okresnímu soudu Brno – venkov 
pro  funkční období let 2010 až 2014 paní Jiřinu Kotvrdovou, bytem Ořechov, 
Brněnská 42. 
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 442/10 
Zastupitelstvo obce  schvaluje navržené stavební úpravy v základní umělecké škole a 
tělocvičně.  
Hlasování :      pro    9        proti     1   ( Záděra )    zdržel se    0 
 
Usnesení č. 443/10 
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s navrhovanou trasou jižního obchvatu obce Hajany. 
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 444/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje zřizovací listinu základní školy Ořechov s novým názvem 
školy ve znění : Základní škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
s účinností od 1. 3. 2010. 
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0 
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Usnesení č. 445/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje  provedení jednoduchých pozemkových úprav v lokalitě 
Husarky a souhlasí s  uhrazením  výdajů s tím spojených, max.  však do výše 50 tis. Kč. 
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 446/10 
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
v lokalitě Kopec a souhlasu se zřízením stavby uzavíranou mezi Obcí Ořechov, jako 
budoucím povinným a JMP Net, s.r.o. jako budoucím oprávněným  a  pověřuje starostu 
k podpisu této smlouvy. Cena za 1 běžný metr břemene bude 50 Kč. 
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 447/10 
Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru  prodeje nemovitosti Tikovická 23. 
Hlasování :      pro    9        proti     0       zdržel se    1 ( Oliva ) 

 
Usnesení č. 448/10 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí  zprávu o činnosti obecního úřadu. 
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0 
 
 
Informace obecního úřadu 
 
 
Prodej budovy hudební školy 
Obec Ořechov zveřejnila na úřední desce záměr prodeje budovy hudební školy na ulici 
Tikovická 576/23, včetně pozemku parc. č. 1335 v katastrálním území Ořechov. 
Minimální nabídková cena je 1 500 000 Kč. Cenové nabídky se mohou podávat 
nejpozději do 27. 5. 2010 na OÚ v Ořechově. Podrobné informace o prodeji jsou na 
úřední desce OÚ Ořechov. 
 
Poplatek za odvoz a likvidaci  odpadů a ze psů 
Splatnost poplatků skončila 31.3.2010. Kdo ještě neprovedl úhradu, ať tak urychleně 
učiní a to v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo převodem na účet obce číslo 
4200004469/6800, v.s. číslo popisné domu. Roční poplatek  za odpad činí 430 Kč za 
osobu, poplatek za jednoho psa v rodinném domě činí 100 Kč za rok a v bytovém domě 
300 Kč za rok. 
 
Pálení  
Pálení suchých rostlinných zbytků na otevřených ohništích je povoleno ve stanovené 
dny – v pondělí, středa a pátek. Netýká se grilování a táboráků. Podrobnosti upravuje 
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2008.  
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Odpadový dvůr  
Odpadový dvůr bude znovu otevřen od 10.dubna 2010  každou  sobotu  od 8 do 12 
hodin a každou středu od 15 do 18 hodin. 
 
Sbírka šatstva 
Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov proběhne ve středu 7.dubna 2010 v přízemí 
obecního úřadu od 9 do 16 hodin. Sbírá se oblečení, povlečení, přikrývky, záclony, 
závěsy a jiný použitelný textil, vše musí být čisté a řádně zabaleno k další přepravě. 
 
Založení muzea Obce Ořechov   
 
Vážení občané, 
 
obec  zahájila práce na vytvoření  Obecního muzea,  které by mělo vzniknout v přízemí 
budovy staré školy Komenského 4.   
Domnívám se, že je velmi důležité zachovat alespoň část historie pro současné i 
budoucí obyvatele obce, aby věděli jaké mají historické kořeny a na jaké tradice mohou 
navázat. Pamětníků ubývá, paměť se ztrácí, historické a památné předměty nenávratně  
mizí na skládkách a v odpadových dvorech. Právě tomu chceme  zabránit a cenné staré 
předměty a dokumenty, související s historií obce shromáždit na důstojném místě.  
Dovoluji si Vás tímto oslovit a obracím se na Vás, občany obce, s prosbou o pomoc, 
abychom shromáždili co největší počet vhodných exponátů. Téměř  každá rodina má 
doma dokumenty, fotografie a vzácné staré předměty, které by bylo dobré zachovat. 
 
Byla vytvořena komise ve složení: 
 
Josef Brabenec               tel.  547 225 132    -     předseda komise 
Ing. Helena Křenková                                   -     odborný garant                                
Ing. Miroslav  Cacarda   tel.  547 225 270    -     kultura         
Ing. Jaromír Polcar,        tel.  547 225 573    -     zemědělství   
Ivan Macíček                  tel.  547 225 580    -     řemesla, obchod 
Mgr. Jiří Poledňa            tel.  547 225 228    -    období válek, školství   
Ludmila Krečmerová      tel.  547 225 518    -    lidové tradice, spolky   
Zdeňka Waletzká            tel.  547 225 240    -    folklor  
Leona Steingartová         tel.  777 674 936    -    evidence předmětů  
 
Předměty budou řazeny tématicky do několika sekcí, za něž budou jednotliví členové 
komise zodpovědni a na něž se můžete obracet se svými dotazy a náměty. 
 
Nejvíc ale bude zapotřebí dobrá  spolupráce s Vámi občany a na tu spoléháme.  
Bližší informace na přiloženém letáku. 

Josef Brabenec 
starosta obce 
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Významné krajinné prvky v k.ú.Ořechov 
V našem katastru máme nejen popsaný přírodní park, ale také jiné samostatné 
„Významné krajinné prvky.“ (Dále jen VKP). Do VKP jsou zařazeny zajímavé části 
krajiny, (údolní nivy, louky, prameniště, sady, aleje,) ale hlavně významné a cenné 
druhy rostlin i živočichů. Veřejnou vyhláškou ze dne 29. 12. 1998 oznámil  tehdejší 
OKÚ Brno venkov   následující registraci VKP v katastru Ořechov: 
 
         Lokalita                 Výměra v ha         Výskyt významných rostlin  živočichů 
 
  l.  V Rybníčkách                     0,9     olšina,vrbina,rákosina, strnad rákosní 
 2.  Bakešovy zmoly                 3,4      koniklec, hvězdnice chlumní, ťuhýk obecný,   
                                                             pěnice  
 3.  Švestky                               0,24    koniklec,hvězdnice,hořeček, 
                                                             třešeň křovištní, růže bedrníkolistá, 
 4.  Strážná (v Padělkách)         0,67    růže bedrníkolistá,divizna rakouská 
 5.  Příčné    (zbytky sadů)        1,8      hořeček brvitý, hvězdnice chlumní 
 6.  Kabáty                                0,88     koniklec velkokvětý 
 7.  Nad silnicí (starý lom)        0,7      hloh,brslen,trnka,čilimník,růže šípková 
 8.  Velhóze                               0,9      koniklec, třemdava,čilimník,růže galská, 
 9.  U hájku (pískovna)             0,34    břehule říční 
 10. V sysličkách                       2,6      lýkovec jedovatý,lilie zlatohlávek 
 11. V Cejpu                              0,2      mokřadní společenství, olšina,  
 12. Pisoňky                              1,9      olše lepkavá,javor klen,jasan ztepilý,habr ob. 
 
Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Nesmí být 
narušena jejich obnova a nesmí být ohrožena nebo oslabena jejich stabilizační funkce. 
Za škodlivý zásah, poškození nebo zničení stanoví zákon pokuty fyzickým i 
právnickým osobám. 
Je krásná příroda v našem blízkém okolí, važme si ji a chraňme. Pozorný návštěvník 
lesa a luk uvidí mnoho zajímavého. Teď, s přicházejícím jarem může být rodinná 
vycházka, nebo výlet na kole, třeba údolím Bobravy,  velmi příjemným, prospěšným a 
poučným. 

Ludmila Krečmerová              
                                                                                                                     místostarostka 
                                                                                                           
Přírodní park Bobrava 
 
Jihomoravský kraj odbor životního prostředí připravuje obnovu vyhlášení Přírodního 
parku Bobrava, v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o životním prostředí a dle 
Koncepce ochrany přírody JMK. V rámci revize právních předpisů z minulosti, bylo 
zjištěno, že mnohé vyhlášky vykazují nedostatky poplatné tehdejší právní úpravě. 
(Nepřesné vymezení estetických a přírodních hodnot, nepřesné vymezení hranic 
přírodních parků, a zastaralé  stanovení omezení využití území.) Z toho důvodu je  
nutné provést inovaci zastaralého zřizovacího předpisu. Nové vyhlášení fakticky 
zmírňuje původní ochranný režim. 
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Přírodní park Bobrava byl vyhlášen jako . oblast klidu tehdejší Vyhláškou ONV Brno – 
venkov ze dne 1.1.1982. Jeho rozloha činí 3100 ha a zasahuje do katastrálního území 
několika obcí včetně Ořechova. Krajinný ráz tohoto území je charakterizován 
strukturou rozmanitých lesních porostů, a malebnou krajinou údolí Bobravy, která je 
tvořena mozaikou orné půdy a lučních porostů, rozmanitými lemy lesních porostů, 
travobylinnými lady při úpatích svahů. Nejvýznamnější prvek zde tvoří přirozeně 
meandrující říčka Bobrava, lemovaná cennými břehovými porosty, místy starými 
stavbami mlýnů, či zemědělských usedlostí se zbytky sadů a zahrad. Posláním 
přírodního parku je ochrana přírodních, ale také kulturních a historických hodnot 
daného území  a zabránění změnám se škodlivými a ničivými důsledky. Nové cíle 
ochrany přírodního parku, ale počítají a chtějí umožnit  šetrné využití přírodních parků  
pro činnosti zemědělské, lesnické, rybářské a myslivecké, jakož i pro volnočasové 
využití všem občanům ( krátkodobá rekreace, turistika, sport) a zařadit přírodní parky 
jako významná návštěvnická lákadla  Jihomoravského regionu. 
Hranice přírodního parku budou v tomto roce nově označeny  znakem JMK a doplněny 
informačními tabulemi. 
 
Zpráva Policie ČR obvodního oddělení Rajhrad o bezpečnostní situaci  
 
Přehled o trestné činnosti na území obce Ořechov 
V roce 2009 evidováno: 
Trestných činů: 41 

- 28 neznámý pachatel 
- 13 známý pachatel 

Přestupků: 30 
- 17 neznámý pachatel 
- 13 známý pachatel 

Přestupků vyřešených v blokovém řízení: 193  
(jedná se o přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích) 
Jiných prováděných činností nesouvisejících s trestnou činností a přestupky:  11 
V roce 2009 šetřilo Obvodní oddělení Policie ČR Rajhrad na svém teritoriu celkem 645 
trestných  činů, kdy objasněno z tohoto počtu bylo 153 trestných činů (23,72 %). 
V roce 2010 bude hlídková služba policistů. Obvodní oddělení Rajhrad v obci 
zaměřena především na prevenci v oblasti trestné činnosti a na sledování cizích osob. 
V oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bude provedeno několik 
dopravně bezpečnostních akcí. Bude zvýšen podíl hlídkové služby, to je větší fyzická 
přítomnost policistů v obci. 
Spolupráce s pracovníky OÚ a občany je na velmi dobré úrovni. Policie vyzývá občany 
k neustálé  obezřetnosti a ke  zvýšené pozornosti  vůči negativním jevům. Další dobrá 
spolupráce povede ke zvýšení objasněnosti  páchání trestné činnosti.  
 
                                                                                                      Policie České republiky 
                                                                                                Obvodní oddělení Rajhrad 
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Z historie obce                                                                       
 
Z historie obce 
 
Vedení obce chce v tomto roce vybudovat muzeum v prostorách bývalé  ZŠI. Pokud se 
od místních občanů získají zajímavé historické materiály, bude to jistě přínosem i pro 
příští generace. 
V roce 1892se v Ořechově konala národopisná výstava. Následující seznam popisuje 
vystavené exponáty. Je v doslovním znění, přepsaný z brožury vydané téhož roku. 
Může být malou inspirací pro místní muzeum. 
O p i s : 
Ráno před 9. hod. budou uvítáni hosté před dědinou. Odtud odeberou se všichni do 
chrámu, kde zazpívá lid staroslovanské chorály. Po mši sv. vysvětlí se před školou 
v krátkosti význam národopisné činnosti a zahájí se výstava ve škole umístěná. 
Vchod u schodů představuje poněkud starodávný žundr, vymalovaný tetičkou Mařkou 
Peškovou z Ořechoviček. Okrášleno jest všechno národním vyšíváním, jednak starým, 
jednak v lidu obnoveným. Ve výstavě samé jest upravena světnice, jak bývala před 50 
roky. Na jedné straně jest jizba tikovická, na druhé ořechovská, 
Starožitné předdějinné památky našeho kraje, které podařilo se nám naleznouti, 
vyloženy jsou na podívanou. 
Z domácí živnosti podáváme ukázku věcí slaměných, jejichž výrobou se obyvatelé 
zvláště ořechovičtí v zimě živí. Několik hraček dětských nalezli jsme též, konečně 
vystavuje poskrovnu předměty práce  kovářské, zámečnické, jakož i staré peníze 
v okolí nalezené. 
Kraslice (malovaná i rýsovaná vajíčka) pocházejí většinou z Tikovic, Prštic a Silůvek. 
Lékařství lidové znázorněno jest sbírkou rostlin léčivých. Pozornosti zasluhují krásně 
vykládané dudy, dudácká féfara, stará rukovítka pastýřských karabáčů, která sami 
pastýři uměle vykládali a vyřezávaná hůl pastýře Fr. Hrdličky. 
Mimo některé starší knihy a kancionály vystavena jest psaná knížka modlitební a 
některé starší listiny. 
Jest tam také skleněná cihlička, některé starší náčení řemeslnické, domácí nářadí, části 
staršího kroje a ukázky starého vyšívání, dále mucholapka, holubička, nádobí a j.v. 
Z kuchařského umění lidového nalézá se ve výstavce svatební koláč, trdelníky, 
trdelníčky, makovňáky, trnčáky, kmíňáky, frgále a božímilosti. Neschází ani hrušková 
a maková pracharanda, domácí povidlí (trnky), sýr, tvarůžky, ovocné víno a slivovice. 
Obnovu starého vyšívání v lidu spatřiti lze v druhé světnici, kde vystaveny jsou části 
kroje, plachty, šátky a.t.d. Konečně uvádíme vyřezávané věci našich chlapců – 
samouků, pak některé nerosty z okolí našeho, jakož i zkamenělé dřevo z Ořechova, 
Hajan a Žilošic nalezené. 
Odpoledne 
Po sv. požehnání seřadí se mládež a přejde ke škole. 
Významné části průvodu jsou: Králky s májíčkem a praporcem,  dudáček a jeho dudy, 
družba, nesoucí koláč, tlampač, baby se zalikovadlem, smrt, či strašidlo, jak je dělávají 
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kluci na strmisku, žíla, jak se nosívala o Velikonocích po dědině a hoch nesoucí 
malovaná vajíčka na rozdávání. Pak jde chasa hodová s beranem, rozmarýnem a vínem.  
Jakmile průvod zajde, objeví se malá děvčátka a provedou následující zábavné a 
obřadové hry. 

              
Mgr. Jiří Poledňa 

kronikář obce              
 
 
Kultura                                                                                
 
Obecní knihovna informuje 
 
Jsem potěšena, že mohu informovat o dění v ořechovské knihovně právě v měsíci, 
který se i v minulosti ke knihám vázal a nejinak je tomu i dnes. Březen – měsíc knihy, 
březen – měsíc internetu a letos březen – měsíc čtenářů. Český rozhlas Brno vyhlásil 
opět v tomto měsíci soutěž Řekni mi co čteš. Zapojila se i naše knihovna zasláním 
dvou soutěžních ukázek. A vy – posluchači – se můžete zapojit tím, že budete sami za 
sebe soutěžit v uhodnutí odvysílané ukázky.  
V naší knihovně nadále probíhá zapisování knih do webového katalogu. Když beru 
jednu knihu po druhé do rukou, chtěla bych vyjádřit dík všem knihovníkům ořechovské 
knihovny, kteří zde působili přede mou a tak citlivě tvořili fond naší knihovny. Nebyla 
to jistě jednoduchá práce. 
V současné době knihovna svoji činností směřuje k naplňování požadavků celostátního 
projektu Knihovna XXI. století. Díky vstřícnosti vedení obce se toto daří realizovat. 
Dnešní knihovny si již nemohou vystačit jen s udržováním a doplňováním knižních 
fondů a s jejich výpůjčkou. Je potřeba jít trochu dál, ale současně blíž lidem. Knihovny 
se tak stávají místem setkávání: člověka s člověkem, lidí různých věkových skupin, a 
tyto je potřeba zaujmout. Prostředky si už každý knihovník musí najít sám.  
Čtenář naší knihovny se jistě pousměje nad slovním spojením „místo k setkávání“ při 
vybavení si tří úzkých uliček v současné knihovně. Pokud se sejde pět návštěvníků 
knihovny dohromady, působí místnost přeplněná. A to nemluvím o pátečním 
podvečeru, který je navíc věnovaný knihovnickému kroužku dětí ze ZŠ. Těch přijde 
sedm a příchozí má pocit, že vstoupil do přeplněné tramvaje. Ale s radostí a určitostí již 
mohu napsat, že stěhování knihovny se blíží. Nyní probíhají v přízemí pravého křídla 
bývalé speciální školy stavební úpravy, aby vás přivítala knihovna s většími prostory. 
Vchod bude situován z parku. U samotného stěhování ještě zůstanu. Chtěla bych vám 
přiblížit tuto akci, která nevzešla z mojí hlavy, ale s nadšením jsem ji přijala. A 
současně bych chtěla vybídnout všechny, kteří by mohli  pomoci a zúčastnit se. V náš 
den „D“- 1. června  2010 v dopoledních hodinách -  vytvoříme lidský řetěz z původní 
knihovny nacházející se za lékárnou až ke knihovně nové. Svoji pomoc již přislíbilo 
vedení ZŠ v Ořechově. Lidé v tomto vytvořeném řetězu si budou podávat knihy a tak je 
přemísťovat do nové knihovny. Toto symbolické stěhování bude trvat asi půl hodiny, 
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kdy poslední knihy najdou své místo v nových prostorách. Tam již budou i ostatní 
knihy, které se budou stěhovat před 1. červnem postupně. Úsměvné, ale pravdivé je, že 
začátek „stěhování“ i poslední odchozí knihu ze staré knihovny doprovodí zvukový 
efekt, na který jen tak nezapomeneme :-)  Stěhování je plánované na 1. června – 
Mezinárodní den dětí – a tak jistě nebude chybět i nějaké překvapení navíc v podobě 
doprovodného programu pro děti v parku před ZŠ a vlastně již před novou knihovnou. 
Pokud chcete a můžete, přijďte, prosím,  podpořit tuto akci svojí účastí, každá ruka do 
lidského řetězu dobrá. Je potřeba kolem 100 dobrovolníků. Maminky na mateřské 
dovolené se svými dětmi, aktivní senioři a nebo i ti, kteří chtějí být u toho a vezmou si 
dovolenou. Věřím, že pro zúčastněné to bude nezapomenutelný zážitek.  Občané, kteří 
chtějí pomoci,  se mohou nahlásit buď v knihovně nebo na obecním úřadě.  
Pro obsáhlost předchozích řádků nejsou již vypsány knižní tituly, které byly zakoupeny 
v letošním roce. Jejich seznam najdete na nástěnce v knihovně, na webových stránkách 
knihovny nebo přímo v knihovně, pokud nejsou půjčeny :-)  Kromě knih lze vypůjčit 
také časopisy. V tomto roce jsou k dispozici Květy, Moje země, Knihovnička - 
zahrada, Fajn život, Recepty prima nápadů, Top dívky, Sedm a Turista. A loňská čísla 
časopisu Vlasta, Domov, Čtyřlístek, Kačer Donald, Glanz.  Je možné půjčovat i DVD, 
které knihovně věnovala prodejna Steva. Těším se na Vaši návštěvu v knihovně a 
případně na viděnou při stěhování. 
V neděli 9. května v 17 hodin se koná zájezd na Hudební scénu Městského divadla 
Brno na muzikál Bídníci, zájemci se mohou nahlásit v Obecní knihovně.  
 

Leona Steingartová 
                                                                                                                         knihovnice 
 
 
 
 
 
 
 
Z kulturního kalendáře obecního sálu 
 
pátek 16.4. v 18:00 Cestovatelská beseda – Skotsko 
neděle 25.4. v 15:30 Zajíček a vlk – pohádka divadla Bedruňka z Brna 
čtvrtek 29.4. v 17:00 Čtení pro veřejnost z díla K. H. Máchy 
neděle 2.5. v 17:00 Po všem hovno, po včelách med – Ořechovské divadlo 
 
 
 
 
 
 



17 
 

Ze života škol 

 
Interaktivní tabule – vítejte v 21. století! 

Naše základní škola začala pracovat na projektu „Interaktivní výuka na ZŠ Ořechov“ 
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt je 
spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. 

 

Co jsme již splnili… 

Ve třech učebnách –  1. A, 8. A a 9. B – 
byly nainstalovány tři interaktivní 
tabule. V rámci projektu bude vybavena 
učebna informatiky 18 novými počítači 
pro žáky.  
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Zařazení počítačů již patří k 
neodmyslitelné součásti výuky na všech 
stupních škol. Interaktivní tabule 
umožňuje zkombinovat počítač s 
frontální výukou. Výuka může být tímto 
způsobem kvalitnější, názornější a proto 
i efektivnější. V rámci projektu bude 
vytvořeno i množství elektronických 
podkladů pro hodiny českého, 
anglického jazyka, matematiky, 
přírodopisu, zeměpisu, informatiky, 
výchovy k občanství, přírodovědy, 
vlastivědy. Všichni učitelé školy budou mít možnost se seznámit s touto didaktickou 
technikou a se všemi vytvořenými výukovými programy.  

Šestnáct pedagogických pracovníků   
absolvovalo  ve středu 10. března 
úvodní školení pro práci s  
interaktivní tabulí. Šest členů 
realizačního týmu, kteří se budou 
podílet na vytváření interaktivních 
výukových materiálů, se následně 
zúčastnilo semináře, na kterém se 
učili vytvářet  vlastní metodiky a 
první interaktivní úlohy pro děti.  

Mgr. Jana Schořová 
koordinátorka projektu 

 
 
Spolky a sdružení                                                                
 
Mateřské centrum 
 
Po dlouhé mrazivé zimě se můžeme těšit na jarní dny plné sluníčka a také do 
mateřského centra Sluníčko, které je tu pro děti a jejich maminky stále . Nyní nově pod 
Občanským sdružením Klíček, stejně jako divadelní a taneční kroužek. 
Maminky s dětmi nebo i babičky s vnoučaty mohou přijít mezi nás každou středu 
od 9.00 do 11.00 hodin do Obecního domu, na ulici Ořechovičská 1. Vaše děti si 
pohrají s hračkami, které doma nemáte, poznají nové kamarády, naučí se novou 
básničku nebo si s námi něco vyrobí. 
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Mateřské centrum zahájilo přípravy na jaro společnou prací – košíčkem s kačenkami, 
zdobící stůl v herně, ale ještě nás čeká spousta práce s výzdobou oken a našich 
pokojíčků doma. 
Některé z našich výrobků byly k zakoupení na Burze jarního a letního kojeneckého a 
dětského oblečení, bot a jiných potřeb. Burza je skvělou příležitostí k prodeji již 
nevyužitého oblečení ( a spousta kousků je i zcela nových ) nebo naopak k nákupu 
oblečení za příznivé ceny. Tuhle možnost využívají maminky z Ořechova i okolních 
vesnic, za což jsme jako pořadatelé velice rádi. 
Pokud budete mít chuť, zúčastnit se 3. jarní kuličkiády, pořádané také Občanským 
sdružením Klíček, přijďte v neděli 18. dubna 2010 v 15.00 hodin do parku před 
Základní školou v Ořechově. Pro děti je připraven bohatý program ( pohádka, zpívání, 
ale hlavně spousta zábavných soutěží a na konci sladká odměna). 
 Vidět nás můžete také na našich internetových stránkách: 
http://materskecentrumslunickoorechov.svet-stranek.cz. 
 
Přejeme všem krásné Velikonoce a slunečné jarní dny. 
  
                                                          Vladislava Ursacherová  a Michaela Ryšavá 
 
 
Společenství sv. Peregrina 
 
Společenství, které funguje při ořechovské farnosti, má za sebou již 2 roky své 
činnosti. Má asi 12 aktivních členů různých věkových skupin, kteří se scházejí každé 1. 
pondělí v měsíci ve farní budově. Sv. Peregrin se dostává do podvědomí stále více a 
více lidem v republice, mnozí o něm slyší poprvé, jeho portréty a přímluvy k němu lze 
občas zahlédnout v nemocnicích a ústavech, kde jsou pacienti s onkologickými 
nemocemi. Tento světec nám má co říci právě v dnešní době a je úplně jedno, zda jsou 
to lidé věřící či nevěřící. I spiritualita Společenství sv. Peregrina je naplněna 
myšlenkou nedělat rozdíly mezi věřícím a nevěřícím člověkem, věřícím z jiné církve, 
to vůbec není podstatné. Právě náhled na onkologické nemoci spojují tyto lidi 
dohromady a mnohým pomáhá „jen“ to, že na ně někdo myslí. Mezi „viditelné“ 
aktivity, s kterými Společenství sv. Peregrina přichází k lidem, patří poutě – dosud 
jednodenní, až v červnu letošního roku se uskuteční pětidenní pouť do Itálie (kromě 
známých míst jako Benátky, Assisi, San Marino ….také Forli – rodiště sv. Peregrina). 
Dále se 10. dubna již počtvrté mohou zájemci přidat na jednodenní výlet do termálních 
lázní a aquaparku do maďarského Győru, 13. května na večerní pouť do Žarošic a na 
podzim je pak plánovaná Růžencová pouť do Křtin, Vranova a Sloupu. Mezitím opět 
údržba zahrady s křížovou cestou a brigáda u kaple sv. Peregrina. Tradiční pouť ke 
kapli v lese bývá 3. neděli v květnu. Společenství má i svoje webové stránky, na 
kterých lze najít bližší informace. 
 

/LeS/ 
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Kuželky 
 
Skončila základní část soutěže krajského přeboru II.tř.sk.A, když až v posledním utkání 
základní části jsme prohráli poprvé na domácí kuželně a to se Sokolem Brno IV C, 
kteří naházeli 2508 bodů a  Sokol Ořechov 2440 bodů. 
Za Sokol Ořechov hráli tito hráči: Šenkýř Radek - 418 kolků, Ryšavý Jiří - 438,Smrž 
Jaroslav - 376, Ryšavý Antonín - 399, Holoubek Zdeněk - 424, Simon Bronislav - 385 
kolků. V zápase nehrál Pehal Zbyněk, který je průměrově nejlepším hráčem skupiny A. 
Jako náhradníci byli připraveni Šmíd Milan a Cihlář Zdeněk. 
V tabulce jsme obsadili 6. místo a budeme hrát o umístění na 9.-12.místě s oddíly 
Loko. Ingstav C, KO Bosonohy a Moravská Slavia  E. 
V lednu 9.1.2010 byl na kuželně na Štolcové ulici sehrán turnaj o přeborníka Ořechova 
pro rok 2010. Zúčastnilo se 18 hráčů a 2 hráčky. Hrálo se na 120 hodů sdružených a 
tady jsou výsledky: 
 
1. Hájek Josef – 507 /host z Moravan/ 
2. Ryšavý Jiří - 502 
3. Holoubek Zdeněk - 483 
4. Pehal Zbyněk - 481 
5. Šenkýř Radek - 472 
6. Simon Bronislav - 461 
7. Smrž Jaroslav - 458 
8. Ryšavý Antonín - 447 
9. Kuba Josef – mimo soutěž - 442 
10. Kunický Jiří - 440 (první neregistrovaný) 
11. Šmíd Milan - 429 
12. Čížek Libor - 415 N 
13. Procházka Pavel - 410 N 
14. Lacina Ivo - 383 N 
15. Kališ Pavel ml. - 366 N 
16. Kališ Pavel st. + Friš Pavel - 357 N 
17. Ryšavý Bohdan - 356 N 
18. Gat Leoš - 348 N 
 
Ženy: 
1. Ryšavá Marcela - 295 
2. Frišová Hana - 278 
 
Ještě jedna radostná zpráva - poprvé  v  trvání kuželkářského oddílu se probojovali  do 
soutěže o přeborníka kraje naši hráči a to:  Šenkýř Radek v  kategorii mužů  náhozem 
565 kolků a v kategorii seniorů: Holoubek Zdeněk náhozem 517 kolků. Blahopřejeme 
jim k postupu. 
                                                                                                                   Cihlář Zdeněk 
                                                                                   kuželkářský oddíl Sokola Ořechov 
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Příspěvky občanů                                                                             
 
Dozrála už doba na výstavbu Domova důchodců v Ořechově ? 
 
Kromě oprav některých místních komunikací a postupné přirozené obnovy chodníků je 
základní infrastruktura obce již téměř hotova. Na kruhový objezd kolem Boží muky za 
10 mil korun se mě nezdá být správná doba, nepamatuji si totiž žádnou tragickou  
dopravní nehodu v této lokalitě, která by tuto akci ospravedlňovala. 
Že by bylo pěkné postavit v Ořechově Dd, o tom se mluvilo na zastupitelstvu obce již 
brzy po revoluci sametové v r. 1989. Přestavba Zvláštní školy na Dd se zvažovala. 
Později přestavba Místního hospodářství na Pavlíkově ulici. Jakmile se začala budovat 
plynofikace, vodovod, později kanalizace a ČOV, bylo jasné, že Dd v Ořechově musí 
počkat. V té době se pokoušelo sdružení okolních obcí o přestavbu domu v Želešicích 
na Dd za peníze OkÚ Brno venkov. Tento záměr nevyšel, okresy byly zrušeny. Další 
uvažovanou lokalitou v souvislosti  s Dd byla obytná budova ve vojenském objektu 
v době, kdy tento se stal majetkem obce. Poslední varianta byla přestavba tikovické 
fary na Dd. To by ovšem musela obec faru vykoupit, což se nestalo. Výčet těchto 
pokusů a snah svědčí o tom, že myšlenka na vybudování Dd v naší obci není cizí, byla 
živá již v minulosti, že vedení obce s ní vždy počítalo. Jenom realizace se vždy 
odložila. Že by právě přicházel správný čas? 
Všechny diskuze skončily vždy ve fázi, kdy se zjistilo, kolik bude stát výstavba Dd a 
hlavně kolik bude stát provoz tohoto zařízení (byl bych mile překvapen, kdyby na OÚ 
byl nějaký podrobnější materiál, příp. rozpočet na tuto akci.) 
Dd, ve kterém budou čiperní dědečkové a babičky, které si rády odskočí pobesedovat 
za kamarádkou do vesnice a nákup nebo návštěva lékaře pro ně bude společenskou 
událostí, by měl spíše hotelový charakter a minimální provozní náklady. Čas však 
neúprosně udělá z čiperného dědečka dědečka potřebného, který potřebuje doprovodit 
k lékaři, později bohužel i na WC. V takovém případě už se Dd neobejde bez 
zdravotního  a sociálního personálu a náklady se velmi, velmi zvyšují. Dokonce je 
možné, že bez přispění státu nebo kraje obec sama provoz neutáhne. 
Jistě i Vy, kteří se zamyslíte hlouběji nad problematikou, zde jen lehce nadhozenou, 
objevíte, že je třeba zodpovídat desítky otázek, aby bylo možné zodpovědně 
rozhodnout. Zdá se, že nejlepší řešení je to nejdražší. Dd v Ořechově by se měl postarat 
o své dědečky a babičky až do jejich posledních chvil. Je to pro představitele obce 
současné i budoucí velká výzva, ale když se věc podaří, bude to pro ně i velké 
zadostiučinění. 
Chci tímto příspěvkem docílit toho, aby se výstavbou Dd začalo OZ se vší vážností 
zabývat, jestli tak již nečiní. Dále chci oslovit všechny důchodce a občany 
předdůchodového věku, aby se o tuto záležitost začali více zajímat a ji ovlivňovat 
svými názory. Nastolená problematika se týká i mladých. Kategorie „důchodce“ totiž 
není výběrová. 
Většina nás důchodců by chtěla dožít se svými dětmi a vnuky. Ne každý má ale to 
štěstí, že se to podaří. A pro tyto spoluobčany bychom se měli více snažit!  

Ivan Macíček              
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Domácí zabíjačka 
 
Domácích zabíjaček rok od roku ubývá. Dříve se v obci zabíjelo ročně  na stovky 
prasat, dnes jich napočítáme  sotva dvacet. Chov prasat je náročný na peníze i čas. Lidé 
si raději koupí maso již zpracované a chlívky  přestaví na garáže.Hospodářským 
zvířatům na dvoře odzvonilo.Kohouta ráno už neuslyšíme. Tak jako prasata, 
zanedlouho vymizí i králíci a slepice. Snad někde uvidíme ovečku, spásající 
zatravněnou zahradu. Chov se doma nevyplácí a domácí zabíjačky jsou  již ojedinělé, 
spíše se  stávají  veřejnými atrakcemi.. 
Obecní úřad obdržel upozornění veterinární správy na provádění zabíjaček. Veterinární 
legislativa zabíjačky umožňuje podle daných pravidel. Zákon zná pouze domácí 
porážku přímo u  chovatele, kdy maso je určeno určeny k jeho vlastní spotřebě a pak 
porážku ve schválených zařízeních, což jsou jatka. Veterina varuje před „veřejnými 
zabíjačkami“ jako atrakcemi.Příprava pokrmů pro veřejnost totiž podléhá přísným 
hygienickým normám. Speciality a maso lze veřejnosti nabízet  ke konzumaci, až  
maso projde veterinární   prohlídkou. A to je ve většině případů až za několik dní po 
porážce. Veřejná  čerstvá zabíjačka dle zákona možná není.Zákon  také nepovoluje 
chovateli  zabít doma veškerá chovaná zvířata.(skot, tele, kůň,osel,jelenovití, pštros). 
Mladí dnes ani neví, jak domácí zabíjačka probíhá.My starší na zabíjačky rádi 
vzpomínáme. Zabíjačce předchází dlouhý proces.  Vykrmení prasete trvá zhruba jeden 
rok. ( na sádlo váha kolem 250 kg, na maso  kolem 150 kg).Zabíjelo se v zimě, v době 
vegetačního klidu a kdy maso v mrazivém počasí vydrželo dlouho. (Dříve nebyly 
lednice a  mrazáky). Zabíjačka bývala  vážná a náročná věc. Nejednalo se  o 
jednodenní záležitost, ale o několik dní přípravy a práce. Pašík určený k zabití byl 
středem pozornosti. Před zabíjačkou dostával jen pití, aby se vyprázdnily střeva a 
chlívek se udržoval v čistotě, aby nebyl pašík zaválený. Předem se muselo obstarat 
všechno do kuchyně-  dostatek soli, koření, chleba, připravit kuchyňku ve dvoře – 
nanosit potřebné nádobí, velké hrnce a mísy, vyčistit kotel, necky, nanosit dostatečné 
množství vody, dřevo na topení pod  kotlem, nezapomnět na živici atd. 
Den před zabíjačkou se očistila zelenina, cibule, česnek, křen, namlelo se koření, 
ošpicovaly  se špejle, zavázal se tlačenkový papír a uvařily se kroupy (akorát, ani málo, 
ani moc) do polévky a jelítek. Nesměla chybět  bábovka na svačinu, čaj, slivovice, či 
svařené víno pro zahřátí, pivo a sodovky. Ostré nože, zástěru, a specielní nářadí  si 
přinesl řezník vlastní. 
O zabíjačce se brzy ráno vstávalo.Nejdříve se zatopilo pod kotlem. Když přijde řezník, 
musí voda  v kotli vařit ! Na práci se přizvali příbuzní a sousedé, rozdělily se úkoly a 
vše muselo klapat. Při samotné porážce nesměl nikdo zavazet. Děti, pes i slepice 
museli pryč.. Bylo důležité zachytit všechnu krev do mísy,mícháním zabránit srážení 
krve .Zabité prase bylo  vloženo do necek a skončila ta nejhorší práce,  napětí 
povolilo.Vařící vodou se spařila  kůže a oškrábaly se štětiny, tak aby se krupon 
nepoškodil, ten se totiž povinně odevzdával za menší úplatu, tak jako určité množství 
sádla na jatka. 
Po zavěšení prasete na krumpolec se odsekne hlava, vykuchají vnitřnosti, a  porcuje se 
maso. Střeva se důkladně vyperou a nakouskují. Budou se plnit prejtem. V kotli se vaří 
hlava a vnitřnosti. Práce venku končí a přejde se do kuchyně. Zde se již připravují 
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pochoutky, jaké nikde nekoupíte. – mozeček míchaný s vejci, játrová omáčka, vařené 
maso z hlavy s křenem, zabijačkový guláš, ovarová polévka bílá a černá.Míchá se směs 
na jitrnice, jelita a tlačenku. Hotové se vše odnáší do chladna.Tlačenka se po chvílích 
otáčí, aby se kusy masa neusadily a nevystoupil tuk. Jakmile se uvolní kotel, hned se 
vyškváří sádlo, s polévkou se míchalo dlouho do noci, aby nezkysla.Odpoledne  se 
roznášely výslužky. K večeří se pekla pečínka z odřezků se zelím. Vychladlé  a uleželé 
maso, se  konzervovalo, zavařováním, nakládalo se do láku a později udilo.Zabíjačka  
bývala také společenskou událostí. Po práci se zasedlo, pojídalo, popíjelo a diskutovalo 
o všem možném.Domácí zabíjačka – jo to bývalo něco !            
                                                                                                          Ludmila Krečmerová 
 
 
1910 Fotka s příběhem 
 
„Cink, cink,“ dnes už poněkolikáté cinká zvonek nad dveřmi tikovického pekařství. 
„Dobré ráno sousedky,“ halasí panímáma Frantová. „Nazdar Mařenko,“ zdraví svou 
švagrovou a kamarádku z dětství za pultem. 
„Koukám, že se dnes mistrovi nechtělo vstávat. Ještě nemáte upečeno,“ dobírá si 
švagra pekaře, když se rozhlédne po krámě a vidí několik dalších sousedek a dětí, které 
také čekají na čerstvě upečený chléb. 
„No, já za to nemůžu, že vás ženské zrovna dnes sluníčko vytáhlo tak brzy z postele. 
Jindá si stěžujete, že už vám chleba vychládl. Tak dnes ho aspoň budete mít krásně 
teplý, přímo z pece. Však vás pro tu chvílu neubude,“ brání se pekař Sklenařík, ale to 
už spolu s vysokým chasníkem nesou koš plný krásně voňavého chleba. Paní mistrová 
s úlevou vítá svou nejmladší dceru, která právě vstoupila do krámu. „To je dost, že 
jdeš, ty bys v tom kostele nejraději i spala. Večer si choď, jak chceš, když už musíš na 
mši dvakrát denně, ale ráno, když je nejvíc práce, musíš být včas doma.“ Arnoštka 
honem pokládá modlitební knížku a rychle rozdává chleba a bere peníze. Ani se nešla 
převléci z kostelních šatů. Jen aby se už maminka nezlobila. Tomáš se mezitím 
rozhlédne po pekařství. Ano, přišla. Andulka si už Tomáše také všimla. Sice se baví s 
kamarádkou Josefkou, ale na Tomáše se stihne krásně usmát. 
„Synku nestůj, musíme pro další várku,“ strká do něj táta pekař. 
„Cink, cink, cink,“ dveře se otvírají sem a tam, krám je plný lidí, když vchází další 
zákazník. 
„Pozdrav pánbůh,“ smeká čepici a z ramen sundavá zvláštní černou krabici se 
stojánkem. „Koupil bych si chleba a pane mistr,“ volá za odcházejícím pekařem, 
„nebylo by libo fotečku? Pana mistra a paní mistrové. Nebo slečny dcerušky, 
neváhejte, kdy se vám zase poštěstí, že do vašeho úspěšného podniku zavítá umělec 
fotografie? Udělám vám z fotečky čumkartu, můžete ji pak rozesílat jako reklamu na 
vaše pekařství. Co? Co říkáte, měl byste zájem?“ 
Pekař se nerozhodně zastaví a podívá se na dcery. To ale neměl dělat. Obě dvě se 
prosebně, s velkou touhou dívají, jak se rozhodne. Po chvíli mávne rukou. „Ale co, 
legace musí bejt. Tak, jo, necháme se vyblejskou všichni. Stejně byste mě nakonec 
umluvily.“ 
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„Nejlepší to bude venku před krámem. Je tam hodně světla, všichni se tam vejdou a 
krásně bude vidět podnik i s vývěsním štítem,“ navrhuje fotograf a dvorně přidrží dveře 
hezké Andulce. 
Nedočkavé děti i zvědavé tetky se hrnou ven. Chleba počká. Jen paní mistrová se brání. 
„Dejte mi pokoj, Už jsem se jednou nechala přesvědčit, že na rodinné fotografii být 
musím. Tuhle legraci si ráda odpustím. 
To už si fotograf staví bedýnku na stojánek, přikrývá to všechno černým přehozem a 
schovává se pod něj, ale hned už je zase venku a rovná lidi před krám. 
„Urostlý chasník doprostřed. Tady se laskavě postaví slečny, děti tady pěkně do řady 
dopředu.“ 
 

„Jen běžte taky, neostýchejte se,“ popohání pekař zvědavé sousedky, „i vy s tím 
děckem, pojďte blíž. Třeba si vás na obrázku někdo všimne a nebudete stačit odhánět 
nápadníky,“ dobírá si pekař ostýchající se ženské. „Kuš,“ ohání se po něm švagrová. 
„Dej pokoj.“ 
„Pane mistr, vy taky, neschovávejte se za ostatní. Pekař tam musí být vidět,“ volá 
fotograf už zase vykukující za černou bedýnkou. 
„Počkat, počkat,“ ještě na poslední chvíli pekař Sklenařík strhává z hlavy pekařskou 
čepici a běží si pro nedělní klobouk a kabát. 
„Tak už jsem tady, tak můžeme.“ 
„Tak, teď chvilku nehýbat – pozor, vyletí ptáček!“ 
Cvak. 
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Kouzlo černé bedýnky zastavilo čas. Přes staletou propast se dotýkám historie mé 
rodiny. Oni tady všichni stojí před pekařským krámkem, zvědavě se na mne dívají a 
neví, že díky starým fotografiím mi začínají být blízcí. Netuší, co je čeká. Už za rok se 
Josefka šťastně provdá za krejčího z Ořechoviček. Pár měsíců nato jim odvedou 
Tomáše na vojnu a místo toho, aby ho za tři roky pustili domů, vojna se protáhne ve 
válku, ze které se už ani k nim ani k Andulce nikdy nevrátí. Až dlouho potom se 
dozvěděli, že na jaře roku 1915 padl v Rusku. Neví, že strach o něj, nejistota a nakonec 
krutá jistota pomalu zničí zdraví jejich mamince. A tak Josef Sklenařík, tikovický 
pekař nelituje peněz za kamenný kříž, který až dodnes na tikovickém hřbitově hlásá: 
Zde v Pánu odpočívá Marie Sklenaříková. Zemřela 5. října 1919 v 56 roku života 
svého... Na shledanou drahá manželko a matko! 
Neví, že i jemu prožitá trápení přidají vrásek a uberou sil, až kolem roku 1928 bude 
muset říct své nejmladší Arnoštce, trápící se nešťastnou láskou: „Nedá se nic dělat, už 
na to nestačím. Ty se za žádného pekařského tovaryše vdát nechceš, tak pekařství 
zavřeme. Děvče, budeš muset do služby. A já půjdu chovat vnučky k Josefce do Brna. 
Slíbila, že se o mě postará.“ 
Za sto let uběhlo v řekách celé moře vody. Za sto let se celý svět a s ním i 
Ořechovičky, Tikovice a Ořechov nepředstavitelně změnil. Ale lidské touhy zůstaly 
stejné. Stejně jako oni tenkrát, chceme také my dnes v klidu žít s těmi, které máme 
rádi. 
Pekařství Josefa Sklenaříka bývalo na místě, kde je dnes dům č.11 na Tikovické ulici. 
                                                                                                             
                                                                                                               Vlaďka Jelínková 
 
 
 

P  o  z  v  á  n  k  a 
 

Obec Ořechov zve všechny občany na  pietní akt u příležitosti  
65. výročí ukončení druhé světové války, který se bude konat  

v sobotu 24. dubna 2010 v 11 hodin  
na pohřebišti Rudé armády v Ořechově. 

 
 
 
 
 
Možnost inzerce: 
1 stránka barevná 1 440 Kč, 1 stránka černobílá 1 200 Kč, ½ stránky černobílé 600 Kč s DPH. 
Příspěvky přijímá Obecní úřad Ořechov, email: obec@orechovubrna.cz. Délka příspěvků by neměla 
překročit 1,5 strany A5. 
Zpravodaj neprochází stylistickou úpravou. 
Uzávěrka příspěvků: 14.6.2010 
Vydává: Obec Ořechov, Zahradní 216/1, 644 44 Ořechov 
Ev. č. MK ČR E 10132 
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Inzerce 
 

NEZÁVISLÝ FINANČNÍ PORADCE 
nabízí BEZPLATNÉ poradenství a následný finanční servis 

v oblastech: 
 

BYDLENÍ 
stavební spoření 

úvěry ze stavebního spoření 
hypoteční úvěry 

refinancování již stávající hypotéky 
 

POJIŠTĚNÍ 
životní, úrazové, kapitálové, investiční 

pojištění odpovědnosti za škodu 
pojištění staveb a domácností 

cestovní připojištění 
pojištění pro případ neschopnosti splácet 

 
DALŠÍ PRODUKTY A SLUŽBY: 

SPOŘENÍ PRO DĚTI 
SPOŘENÍ NA DŮCHOD SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM 

SNÍŽENÍ NÁKLADŮ DANĚ 
PŘÍSPĚVKY ZAMĚSTNAVATELE NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ A 

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 
SPOŘÍCÍ ÚČTY 

SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY 
Díky možnosti porovnání nabídek Vám vyberu nejvýhodnější řešení. 

Finanční plán přizpůsobím individuálním potřebám a možnostem 
klienta. 

 
Kontakt:   Daniela Dvořáková 
Svadilov 2,  664 44 Ořechov 

Tel. 775670583, email: dani.dvorakova@seznam.cz 
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PŘÍJEM OBUVI, KABELEK A BATOHŮ NA 

OPRAVU 
každý pátek od 8.00 do 17.00 hodin na ulici Páralova č.2, 

Ořechov, Petr Ursacher, tel.604/961638 
 

NABÍZÍME OPRAVY: 
Obuvi -   výměna patníků, podrážek, dámských podpatků, zipů, 
ocelové  výztuže(pera), přezky, kroužky, dírky, šití, lepení 
Kabelek, kufrů, tašek, batohů – zipy, zámky, kování, výměna nebo 
oprava uší, záplaty 
Bund – oprava zipů, dle domluvy možná i jejich výměna 
Drobné sedlářské práce a po domluvě možnost šití z kůže 
 

Výdej opravených věcí možný po domluvě i v jiný den než  
pátek 

 
 
 
 

Nově vzniklá GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE 
                         v moderních prostorách Grand Residence 
 

Masarykova 1019, 664 42 Modřice 
MUDr. Romana Pivovarníková 

tel: 530 508 635 mobil: 724 932 099 
email: pivovarnikova@gynekolog.cz,  www.gynekolog.cz/pivovarnikova/ 

ORDINAČNÍ DOBA 
Po 8:00 - 17:00 
Út 8:00 - 15:00 
St 10:00 - 18:00 
Čt 8:00 - 15:00 
Pá 8:00 - 13:00 

možnost cvičení + plavání pro těhotné 
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Oprava chodníku na ulici Pavlíkova 


