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Slovo starosty                                                                      

 

Vážení spoluobčané, 
 
v těchto dnech dostáváte do svých domovů druhé číslo Ořechovského 
zpravodaje. Doufám, že Vás zpravodaj zaujme a dozvíte se také něco nového. 
 

Prázdniny a vlastně i léto nám končí. Nezaškodí proto malé bilancování 
uplynulých letních měsíců.  
 

Po dokončení chodníků na ulici Komenského, Příční a částečně na ulici 
Výstavní, probíhají stavební práce také na ulici Brněnská. Jedná se o první etapu 
budování nového chodníku od domu číslo 12 po autobusovou zastávku. Tato je 
přesunuta mimo vozovku, do tak zvaného zálivu, kde autobus při nastupování a 
vystupování cestujících nestojí v jízdním pruhu komunikace. Toto řešení slouží 
k větší bezpečnosti silničního provozu a lepšímu komfortu cestujících.  
Dále bude upraven a vydlážděn prostor pro cestující, kteří přijíždějí od Brna. 
Zastávky budou samozřejmě doplněny lavičkou a odpadkovým košem. Práce na 
chodníku budou pokračovat také v příštím roce a celý chodník bude dokončen u 
domu číslo 42. 
 

Někteří z Vás jistě zaznamenali výměnu oken v prvním patře obecního úřadu. Je 
to první vlaštovka rozsáhlé rekonstrukce celé budovy. Nejen kanceláře, obřadní 
místnost a sociální zařízení, ale i poštovní úřad projde úplnou přestavbou. 
Dokončení této rekonstrukce předpokládáme do konce roku 2015. 
 

Zmiňovanými akcemi budou pro letošní rok finanční možnosti naší obce 
vyčerpány. Snad bude pro naši obec rok 2013 z finančního hlediska úspěšnější. 
Nově schválené rozpočtové určení daní by mělo přinést do obce kolem šesti 
milionů korun, a to už je podstatné navýšení obecního rozpočtu. V letošním roce 
také končí úvěr na vybudování vodovodní sítě v Ořechově. Pravidelně každý 
rok odcházela z obecního účtu splátka tohoto úvěru ve výši dva a půl milionu 
korun. Také o tyto prostředky posílí rozpočet naší obce pro rok 2013.  
 

Závěrem bych chtěl popřát všem občanům krásné slunečné dny babího léta, 
hodně zdraví a životního optimismu a všem školákům úspěšné vykročení do 
nového školního roku. 

 
 

Josef Brabenec 
starosta obce 
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Informace obecního úřadu                                                                     

Dne 8. srpna 2012 zastupitelstvo obce Ořechov schválilo na svém zasedání obecně 
závaznou vyhlášku č. 1/2012 o shromažďování, sběru, přepravě, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 
Ořechov. Cílem této vyhlášky je stanovení dodržování zásad ohledně nakládání 
s komunálním odpadem. Každý si zajisté přeje bydlet v pěkně udržovaném prostředí a 
není tedy žádoucí, aby naši obec stabilně hyzdily různě rozestavěné popelnice a nádoby 
na komunální odpad. Je nutné, aby občané přistavovali nádoby na směsný komunální 
odpad na určené místo jen v den svozu a na dobu nezbytně nutnou. Po jejich vyvezení 
svozovou firmou jsou občané povinni sběrné nádoby odklidit na svůj pozemek.  
 
Znění obecně závazné vyhlášky: 
 
Obec Ořechov, Zahradní 216/1, 664 44  Ořechov 
 

Obecně závazná vyhláška  
č. 1/2012 

 

o systému shromažďování, sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Ořechov 

 
Zastupitelstvo obce Ořechov se na svém zasedání dne 8. 8. 2012 usnesením č. 197/2012 
usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) 
a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) tuto 
obecně závaznou vyhlášku: 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení  

 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na 
území obce Ořechov, včetně nakládání se stavebním odpadem.  
  

Čl. 2 
Základní pojmy 

 

1. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických 
osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob 
oprávněných k podnikání.  

2. Objekt je bytový a rodinný dům, stavba, ve kterém je alespoň jeden byt, nebo stavba 
pro individuální rekreaci. 

3. Svozová společnost je oprávněná osoba, se kterou uzavřela obec smlouvu na 
zajištění systému nebo její subdodavatel. 
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4. Směsný odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru a 
lepenky, skla, plastů, objemných a nebezpečných odpadů z komunálního odpadu. 
Směsným odpadem je i odpad odložený do odpadkových košů, umístěných na 
veřejných prostranstvích. 

5. Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být 
odkládána do sběrných nádob na směsný odpad. 

6. Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů a jakýkoliv 
jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností1. Jedná se o barvy, 
lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, odmašťovací 
prvky, fotochemikálie, léky, pesticidy, galvanické články, zářivky nebo ostatní 
odpady s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíku, oleje nebo tuky (s 
výjimkou olejů na smažení). 

7. Svoz nebezpečných odpadů je svoz zajištěný v pravidelných intervalech na k tomu 
určených sběrných místech. 

8. Odpad ze zeleně je odpad převážně biologického původu vznikající především 
z údržby zeleně ve vlastnictví nebo ve správě obce a ze zahrad fyzických osob.  

9. Sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení složek odpadu (tzv. 
popelnice nebo kontejner). Ve sběrné nádobě jsou složky odpadu přechodně 
shromážděny do doby svozu. Sběrnou nádobou je rovněž velkoobjemový kontejner a 
odpadkový koš umístěný na veřejném prostranství. 
 

Čl. 3 
Třídění odpadu  

 

Komunální odpad se třídí na: 
a) Tříděný odpad 

• papír, noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, 
krabice, lepenky, papírové obaly aj., které se ukládají do kontejnerů modré barvy 
na papír 

• láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy, tabulové sklo aj., které se 
ukládají do kontejnerů zelené a bílé barvy na sklo 

• PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén, 
nápojové kartony od mléka, džusu aj., které se ukládají do kontejnerů žluté barvy 
na plasty 

 

b) Objemný odpad  
• např. starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny 

(koberce, linolea), umyvadla, toalety 
 

c) Nebezpečné složky komunálního odpadu, např.: 
• baterie a akumulátory, které jsou nedílnou součástí nebezpečných složek 

komunálních odpadů se odevzdávají v místních prodejnách do sběrných nádob 
• použité světelné zdroje jako jsou úsporné žárovky, trubicové zářivky, kompaktní 

zářivky s nástrčkovou paticí, halogenidové výbojky, nízkotlaké i vysokotlaké 
sodíkové výbojky, světelné zdroje s LED diodami   

 

                                                           
1 § 4 zákona č. 185/2001Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
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d) Směsný odpad je odpad po vytřídění složek uvedených pod písm. a) a ž c) 
 

Čl. 4 
Nádoby a místa určená k odkládání komunálního odpadu 

 

1. Tříděný odpad se odkládá do zvláštních kontejnerů na papír, sklo a plast umístěných 
na ul. Sokolská, ul. Svadilov, ul. Kout, ul. Kerendov, ul. Divadelní, ul. Tolarova, ul. 
U Kostela a ul. Družstevní, pro odkládání papíru slouží v průběhu školního roku také 
Základní a Mateřská Škola Ořechov, příspěvková organizace na ul. Komenského      
č. p. 2. 

2. Objemný odpad lze odložit ve Sběrném středisku komunálního odpadu na ulici 
Ořechovičská č.p.1. 

3. Směsný odpad se odkládá do sběrných nádob s dostatečným objemem, který při dané 
frekvenci svozu odpadu a při daném počtu osob užívajících objekt umožňuje uložit 
veškerý směsný odpad. Nádobou na směsný odpad je i odpadkový koš, umístěný na 
veřejném prostranství.  

4. Nebezpečné složky komunálního odpadu lze odkládat:  
• nejméně dvakrát ročně na předem ohlášených přechodných stanovištích do 

zvláštních sběrných nádob. Informace o sběru nebezpečných složek komunálního 
odpadu jsou zveřejňovány na internetových stránkách obce a vyhlášením 
v místním rozhlase.  

• baterie a akumulátory se odevzdávají v místních prodejnách do sběrných nádob 
• použité světelné zdroje jako jsou úsporné žárovky, trubicové zářivky, kompaktní 

zářivky se zástrčkovou paticí, halogenidové výbojky, nízkotlaké i vysokotlaké 
sodíkové výbojky, světelné zdroje s LED diodami se odevzdávají v přízemí 
obecního úřadu 

• nebezpečné složky komunálního odpadu lze také odkládat ve Sběrném středisku 
komunálního odpadu na ulici Ořechovičská č. p. 1.  

5. Ve Sběrném středisku komunálního odpadu na ulici Ořechovičská č. p. 1 lze odložit 
odpad, který se nevejde do běžných kontejnerů: 
• kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod. 
• kompostovatelný odpad: větve, listí, tráva, zbytky ovoce a zeleniny, apod. 
• elektrotechnika: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky, sporáky, 

zástrčková konvice, mixéry, fény, žehličky, lékařské přístroje, dětské hračky na 
baterie apod. (veškeré přístroje na el. proud) 

• stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí  
 

Čl. 5 
Nakládání se stavebním odpadem 

 

1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem 
komunálním.  

2. Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.  
3. Pro odložení stavebního odpadu je možné prostřednictvím obecního úřadu objednat 

kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu.  
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Čl. 6 
Povinnosti fyzických osob 

 

Fyzické osoby jsou povinny: 
a) odděleně shromažďovat a třídit nebezpečné složky komunálního odpadu a předávat 

je v určenou dobu a na místě stanoveném obcí, 
b) směsný odpad odkládat do označených sběrných nádob, 
c) ukládat do sběrných nádob pouze složky odpadu, odpovídající označení sběrné 

nádoby,  
d) neodkládat do sběrných nádob žhavý popel, 
e) sběrné nádoby plnit tak, aby se daly jejich kryty uzavřít, 
f) zajistit si odpovídající objem sběrných nádob na směsný odpad, 
g) sběrné nádoby na směsný odpad přistavovat na určené místo jen v den svozu. 

 

Čl. 7 
Frekvence svozu odpadu 

 
1. Svoz směsného odpadu zajišťuje svozová společnost s  frekvencí 1 x za dva týdny 

celoročně. 
2. Svoz nebezpečných odpadů je zajišťován 2 x ročně na místech k tomu určených 

obcí.  
3. Odkládání odpadů na sběrný dvůr je občanům umožněn vždy ve stanovenou otvírací 

dobu. 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Dodržování této vyhlášky kontroluje místostarosta obce. 
2. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle zvláštních 

předpisů2. 
3. Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Ořechov č. 2/2001 o systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. 

 
Čl. 9 

Účinnost vyhlášky 
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 9. 2012. 
 
 
 
………………………………………….…     ………………………………………….. 

              Josef Brabenec, v.r.                     Tomáš Dudík, v.r. 
                     starosta obce                             místostarosta obce 
 

                                                           
2 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 



7 

Kam mohou obyvatelé Ořechova odevzdat vysloužilé elektrospotřebiče 
 

Domácnosti mohou vyřazené elektrospotřebiče zdarma odevzdat na některém z míst 
zpětného odběru, která k tomuto účelu byla vytvořena. Je však nezbytné splnit jednu 
základní podmínku: spotřebiče musejí být kompletní, tedy nerozebrané. 
V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím 
kolektivních systémů, které založili.  
 

Tato výhoda se nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval důležité 
části jako např. motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť apod. Demontáž a 
zpracování elektrospotřebičů je činnost zákonem určená pouze osobám s příslušnými 
oprávněními. Takové výrobky je nutné považovat za odpad a náklady spojené s jejich 
odstraněním jdou k tíži obci. Promítají se tedy do poplatků, které platíme my všichni! 
 

Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete zdarma odevzdávat na tomto 
místě: 
Sběrné středisko komunálního odpadu obce Ořechov, Ořechovičská 1 
Otevírací doba : sobota od 8.00 do 12.00 hodin 
 

Staré spotřebiče žijí díky recyklaci dalšími životy 
 

Vyřazená pračka váží asi padesát kilogramů. Mohlo by to znamenat padesát kilogramů  
odpadu. Smyslem recyklace vysloužilých spotřebičů je něco jiného, a to v co největší 
možné míře znovu využít veškeré materiály, které se z nich podaří při zpracování získat. 
Když se tedy na starou pračku podíváme z tohoto pohledu, vidíme ji jinak: 20 kilogramů 
železa, 10 kilogramů plastů, zbytek závaží v podobě betonu. Podobně je to u dalšího 
typického velkého spotřebiče, který nechybí prakticky v žádné české domácnosti, u 
chladničky. 
I její recyklací se dá získat kolem 20 kilogramů železa, plastů je průměrně 16 kilogramů.  
Zájem o takto získané materiály jako o druhotné suroviny se samozřejmě u různých 
zpracovatelů liší. Zejména pro hutě znamená železo přidané do tavby spolu se železnou 
rudou velmi významnou úsporu energie.  
 

Když tuto úsporu převedeme do srozumitelnější řeči „domácího šetření“, můžeme si ji 
představit například takto: recyklace obyčejné žehličky ušetří tolik energie, kolik za celý 
měsíc spotřebuje průměrně velká lednička. 
 

Staré plasty - nové výrobky 
 

O něco složitější je to s plasty. Přesto se i ty dají znovu velmi dobře využít. Ze starých 
spotřebičů tak mohou vzniknout například zatravňovací dlaždice. 
Dlažba má pevnost tradičních povrchů, jako je beton nebo živičné směsi, a zároveň 
umožňuje zachovat přirozený travnatý ráz krajiny. Hodí se pro parkoviště, příjezdy ke 
garážím, odstavné plochy, chodníky, cesty a kolejiště, ale i jízdárny, výběhy pro koně a 
další plochy.  
 

Zatravňovací dlažba se vyrábí z plastového recyklátu se zásadním podílem polyetylenu, 
který se získává z průmyslových i komunálních odpadů a obalů. 
Případná likvidace výrobků z recyklátu je také velmi šetrná – materiál je totiž znovu 
stoprocentně recyklovatelný. 
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Ani další výrobce by se bez plastového recyklátu ze spotřebičů neobešel -  lisuje z něj 
poklice na kola automobilů. Každý nový výrobek obsahuje asi 30 % plastů ze starých 
spotřebičů.  
 

Většinu recyklátu zajišťují spolehliví dodavatelé ze zemí Evropské unie. Patří mezi ně i 
čeští zpracovatelé elektroodpadů, kteří recyklují velké spotřebiče vysbírané kolektivním 
systémem ELEKTROWIN. 
 

PUR-pěnu používají nábytkáři i stavbaři 
 

Patrně nejširší uplatnění mají plasty vytěžené ze starých spotřebičů při výrobě 
polyuretan. Ten se ve formě PUR-pěny využívá v mnoha odvětvích od stavebnictví přes 
nábytkářskou výrobu až po automobilový průmysl.  
Stavbaři znají recyklované polyuretany zejména jako plnivo pro tepelně izolační 
omítkové směsi. Materiály s PUR-pěnou jsou vhodné nejen jako finální omítky u 
novostaveb, ale i pro dodatečné zateplení a revitalizaci starších rodinných domů. 
PUR-pěna je dnes také základním materiálem při výrobě matrací pro spaní, kde 
nahradila molitan. Tvoří pevnou a spolehlivou výztuž sedacího nábytku v domácnostech 
i sedaček v nově vyráběných automobilech. 
PUR-pěna splňuje nejpřísnější kritéria i z hlediska zdravotního, proto je její tvrdá 
varianta takřka výhradním tepelným izolantem v potravinářském průmyslu –             
v pivovarech či mlékárnách.  
  

Ještě si někdo myslí, že vysloužilé spotřebiče nemá cenu odevzdávat na sběrná místa, 
aby se o ně mohli postarat odborníci? 

Elektrowin 
 
 
Upozornění občanům 
 
Obecní úřad Ořechov důrazně upozorňuje občany, že mytí osobních automobilů 
u kašny v Ořechovičkách je přísně zakázáno! 
 
 
 
Cestovatel z Itálie 
 

Ital Gianluca Ratta se před jedenácti lety rozhodl projít pešky Evropu křížem krážem. 
Čtyřicetiletý cestovatel usiluje o zapsání do Guinessovy knihy rekordů za nejdelší pěší 
cestu se psem. Ve svých osmadvaceti letech se rozhodl úplně změnit svůj život a 
doslova jít za svým snem. Opustil práci ve fabrice a vydal se nejen do různých koutů své 
rodné Itálii, ale i do Švýcarska, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Německa, 
Lichtenštejnska a Francie.  V těchto dnech objevuje krásy České republiky a zavítal také 
do Ořechova. Muže, který už má na svém kontě více než padesát tisíc kilometrů a přes 
třicet párů prošlapaných bot, doprovází jeho fenka Shira.  
 

Ital se svým psem denně ujde vzdálenost od dvaceti do čtyřiceti kilometrů. V batohu si 
na zádech nese jen to nejnutnější, a jak nám sám sdělil – jedno oblečení na převlečení. 



9 

Součástí jeho výbavy jsou mapy a GPS navigace, podle které se orientuje a plánuje 
trasu. Do Ořechova přišel 1. srpna 2012 z Brna a dle jeho slov byl jeho dalším cílem 
Mikulov a pak putování dále do Rakouska. 
 

Na Obecním úřadě v Ořechově se mu pan starosta i místostarosta téměř celý den 
věnovali, provedli ho naším kulturním centrem, v muzeu i v chráněné dílně V růžovém 
sadu. Ukázali mu kostel a pohřebiště RA. Pan starosta mu zajistil i ubytování v Army 
parku, kde však Ital nakonec nepřenocoval. 
Trochu nás zamrzelo, že Gianluca Ratta odpoledne beze slova rozloučení odešel a 
pravděpodobně se vydal na svoji další cestu. 
 

V každém případě je zajímavé, že zrovna v Ořechově se tento známý cestovatel při své 
nejdelší pěší cestě zastavil.      

            T. Sm. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ital na obecním úřadě 
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SBÍRKA DIAKONIE BROUMOV  
 
Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku použitého ošacení, která se bude 
konat v pondělí dne 1. října 2012 v době od 9.00 do 17.00 hodin v přízemí Obecního 
úřadu Ořechov. 
 
Sbírá se: 
 

� letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), 
� lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,  
� látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek), 
� domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené, 
� vatované přikrývky, polštáře a deky, 
� obuv – veškerou nepoškozenou, 
� hračky – nepoškozené a kompletní. 

 

Věci, které se nevybírají:  
 

� ledničky, televize, počítače a jiná elektronika, matrace, koberce, 
� nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí, 
� znečištěný a vlhký textil. 

 
Věci musí být zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. 
 
Bližší informace najdete  na www.diakoniebroumov.org  
nebo na telefonních číslech: : 224 316 800, 224 317 203 
 
 

 

Kulturní, sportovní a společenské akce  

 
Orel Ořechov Vás srdečně zve   
na sportovní a soutěžní odpoledne 
pro děti a rodiče 
 

„NA  KOLECH  KOLEM  O ŘECHOVA “,  
které se bude konat v neděli 9. září 2012. 
 

Sraz malých i velkých účastníků  
je ve 14,30 hodin u orlovny, ukončení  
s opékáním špekáčků bude na hřišti v orlovně. 
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Fotografie ze života v naší obci  -  Cyrilometodějské hody 
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Blahopřání  
 

 

 

  

  

 

 
 
Gratulujeme našim jubilantům, kteří se v období květen až červenec 2012 
dožili vzácného životního jubilea. 
 
70     90 
Eduard Ondrášek, Zahradní 19     Anežka Hadačová, Kerendov 11 
František Hort, Výstavní 12    Marie Šafrová, U Kostela 13 
Alena Kučerová, Pavlíkova 34     Adéla Šmídová, Svadilov 14 
Alena Janíčková, Zahradní 20 Jiří Klestil, Nová 8 
Eliška Fišerová, Svadilov 3     
Jan Peška, Polní 11 
 
80 
Antonín Hadač, Kerendov 39 
Marie Ševčíková, Kout 9                               
 
Srdečně jubilant ům blahopřejeme a do dalších let  
přejeme hlavně pevné zdraví. 
 
 
 

 
Obec Ořechov 

 

 
 
 

Jubilanti 
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Školy                                                                         

 

 

 

                    

OOHHLL ÉÉDDNNUUTTÍÍ   ZZAA  ŠŠKK OOLL NNÍÍ MM   RROOKK EEMM   22001111//1122  
 
Přijímací zkoušky 
 

V letošním školním roce 2011/2012 stálo před rozhodnutím, kam jít dál po základní 
škole 37 žáků z devátých ročníků, 1 žákyně ze 7. A a 9 žáků z 5. ročníku.  
Více informací o úspěšnosti nejen „deváťáků“, ale také dětí z nižších ročníků nabízí 
uvedená tabulka.       
                              

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2011/2012 
 

 
   CELKEM DÍVKY CHLAPCI 
Žáků 47 21 26 

z toho:    

9. ročník 37 17 20 

7. ročník 1 1  

5. ročník 9 3 6 

v 1. kole přijato 41 17 24 

ve 2. kole přijato 1 1  

Podle druhů škol CELKEM DÍVKY CHLAPCI 
osmiletá gymnázia 5 1 4 

šestiletá gymnázia -   

čtyřletá gymnázia 3 2 1 

odborné školy s maturitou 23 12 11 

učební obory 11 3 8 

z toho:    

státní školy a učiliště 38 15 23 

soukromé školy a učiliště 4 3 1 

 
 

Mgr. Barbora Stránská 
výchovná poradkyně 

 

Základní škola a Mateřská škola Ořechov, 
okr. Brno – venkov, příspěvková organizace 
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Čtenářský klub 
 
V rámci projektu EU peníze školám jsme v letošním školním roce 2011/2012 na naší 
škole poprvé vyučovali předmět Čtenářský klub. Z 5. ročníku bylo vybráno 13 žáků na 
základě testu a vlastního zájmu o tento nový předmět. Každý týden jsme se jednu hodinu 
věnovali tvořivému čtení, reprodukci textů, vyjadřovacím schopnostem žáků, prezentaci 
vlastních příběhů, referátům z individuální četby, poezii a dramatizaci vhodných textů. 
Žáci se seznámili se základními literárními pojmy a žánry, s informačními zdroji.  
 

Důležitou součástí našeho předmětu byla spolupráce s Obecní knihovnou v Ořechově. 
Paní knihovnice připravila pro žáky čtenářského klubu několik zajímavých a zábavných 
programů na téma: pohádky, pověsti, bajky, poezie, výročí Jiřího Trnky. Přestože mnozí 
žáci čtenářského klubu knihovnu dlouhodobě navštěvují, seznámili se také podrobně 
s uspořádáním knih, katalogizací, vyzkoušeli si vyhledávání určitých titulů a různých 
informací. 
 

A co si myslí samotní žáci? 
 

,,Nejvíce se mi líbilo vyprávění o Jiřím Trnkovi, po kterém byla soutěž. Vyhledávali 
jsme různá slova a vyplňovali křížovku.“ (V.K.) 
,,Moc ráda čtu, a proto se mi v knihovně vždycky líbilo. Naposledy jsme si povídali o 
poezii, o rýmech, o básnících. Dokonce jsme z několika slov měli vytvořit vlastní 
básničku, a to mě bavilo.“ (K.F.) 
,,Bavilo nás vyhledávání informací a vymýšlení vlastních bajek, pohádek a pověstí. 
Jsme rádi, že jsme se do čtenářského klubu přihlásili.“ (D.K. a D.Z.) 
,,Čtenářský klub se nám líbí, je to mnohem lepší než ,,normální“ čtení, chtěli bychom ho 
mít i v 6.třídě.“  (K.D., M.K., P.K.) 
 

Myslím, že práce v čtenářském klubu děti zaujala i pobavila. Hlavně v nich však 
podporovala dobrý vztah k literatuře a ke knihám vůbec – a to je důležité. 
 

PhDr. Jitka Šimková 
 
Interaktivní výuka na ZŠ Ořechov 
 
je zkrácený název projektu spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky. Na naší škole byl realizován v období od 1. ledna 2010 do 
30. června 2012.   
 

Hlavním účelem projektu je zvýšení úrovně výuky a konkurenceschopnosti školy. Došlo 
k implementaci nových moderních interaktivních výukových metod. Dalším z cílů je 
zavedení nového předmětu regionální výchova. Od něho si slibujeme zvýšení zájmu 
žáků o dění v jejich obci.   
 

V rámci projektu vytvořilo 6 pedagogů metodické materiály pro interaktivní výuku 
v předmětech: český jazyk, výchova k občanství, přírodopis, zeměpis, anglický jazyk, 
matematika, výpočetní technika, regionální výchova pro 2. stupeň a v předmětech  
matematika, český jazyk, přírodověda, vlastivěda pro 1. stupeň.  
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Nedílnou součástí projektu bylo zakoupení třech interaktivních tabulí a vybavení 
počítačové učebny osmnácti novými počítači.  
 

Již druhý školní rok vyučujeme na naší škole nový volitelný předmět regionální 
výchova. V něm se žáci sami podíleli na tvorbě učebnice a pracovního sešitu. 
 

V rámci regionální výchovy se žáci zúčastnili dvou výukových programů. V tomto 
školním roce se jednalo o Brněnské pověsti a Brněnské podzemí.  

Mgr. Jana Schořová 

 

 

Včelařský kroužek 

Včelařský kroužek při Základní škole a Mateřské škole Ořechov zahájil svou činnost 
v únoru 2010. Rok od roku zájem dětí o včelařský kroužek roste. Zatímco v loňském 
roce navštěvovalo kroužek šest dětí, letos máme čtrnáct stálých členů a několik dalších 
zájemců o členství. Dochází k nám i několik dětí z okolních obcí. Díky velkému zájmu 
jsme museli děti rozdělit do dvou skupin dle věku a zkušeností. S vedením kroužku nám 
pomáhá Ing. Ladislav Smejkal, který je zkušeným včelařem. 
 

V letošním roce jsme se zapojili do projektu: „Pestrý život kolem nás - čmeláci ve 
školách“, v rámci kterého jsme získali čmeláčí úl. V prvních týdnech byl úlek umístěn 
přímo ve škole a bylo možné pozorovat rozvoj hnízda. Dnes je již „čmelín“ umístěn 
v přírodě nedaleko našich úlů.  
 

Včelařský kroužek chová 3 včelstva, která jsou umístěná na stanovišti ve farské zahradě 
v Ořechově se souhlasem pana faráře Bláhy. V praxi mladí včelaři v sezoně navštěvují 
stanoviště včelstev jednou týdně. Mladí včelaříci pozorně a se zájmem sledují výklady  
o životě včel a práci s nimi. Především je třeba osvobodit děti od strachu ze včeliček a 
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přesvědčit je, že včely nejsou tak zlé, jak laická veřejnost o nich míní. Snažíme se dětem 
vštěpovat myšlenku, že je třeba ve včelách vidět především živé, pracovité a vysoce 
organizované tvorečky a teprve potom jejich neopomenutelný hospodářský význam. Pro 
bezpečnou práci se včelami včelaříky chrání ochranné prostředky. Před nepříjemnými 
žihadly je chrání včelařská kukla a rukavice, které byly každému přiděleny.                     
 

V pravidelných setkáních se seznamují s činnostmi včelařů v jednotlivých etapách  
včelařského roku. Jsou to předjaří, jaro, časné léto, plné léto, podletí, podzim a zima. 
Problém je v době plného léta, kdy včelaříci mají prázdniny a rozběhnou se nám do 
světa. Na včeličky nezapomínáme ani v zimě. Včelaříci hadičkou naslouchali bzukotu 
zimujících včeliček a učili se rozeznávat dění v úlech. 
 

Ve včelařském kroužku v zimním období připravujeme rámky z přířezů, vzděláváme se, 
vyrábíme svíčky ze včelího vosku a pečeme a zdobíme medové perníčky. 
 

Našim dlouhodobým cílem je vychovat novou generaci včelařů, která zachová včelstva 
v kraji a rozšíří jejich chov.  
 

Věříme, že mladí včelaříci nezapomenou na včeličky ani po odchodu ze školy do života 
a v budoucnu se k nim rádi vrátí. 

                                   
    Mgr. Marie Kudelová      Ing. Ladislav Smejkal 
       VVK ZŠ Ořechov          instruktor 
 

 
 

Malí včelaříci 
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Basketbal na Základní škole Ořechov  v roce 2011/2012   
Souhrnné hodnocení 
 
M ladší žáci:  
 

1.  místo: okresní finále, Tišnov ( zvítězili 5 roků po sobě) 
3.  místo: krajské finále, Tišnov ( jako jediní v Jmk  se do krajského finále kvalifikovali 

5x za sebou ) 
− na okrese neprohráli již 5 let žádný zápas. 
− nejlepší vesnický tým Jihomoravského kraje.  
− historicky nejúspěšnější tým v Jihomoravském kraji vůbec. Jako jediný získal 

v posledních čtyřech ročnících v krajském finále vždy medaili. 
 

 

 

Starší žáci:  
 

1. místo: okrskové kolo, Ivančice 
1. místo: okrskové kolo, Tišnov 
1. místo: okresní finále, Střelice ( zvítězili 4 roky po sobě ) 
2. místo: krajské finále, Kyjov 
 

KF Tišnov, 3. místo  
zleva : V. Sojka, Paulíček, Urban, Dvořák, Kalvoda, Kozel, Kokrhánek, Mikula, Sokoli, Slaný, Capyk 
dole: Čech, Růžička 



18 

Starší žáci nebyli v rámci okresu poraženi již 4 roky. Starší žáci jsou nejlepším 
vesnickým týmem Jihomoravského kraje a zároveň historicky první vesnická škola, 
která stála v této nejprestižnější kategorii v krajském finále na stupních vítězů. 
 

 
 

 Vícemistři Jihomoravského kraje 2012 :  
 horní řada, zleva : V. Sojka, Švábenský, Steingart, Janek, Kapun, Matuška, Lokos, Kačírek 
 dolní řada, zleva  : Menšík, Kozel, Hron, Burian, Světlík  

 
Ml. žákyně: 3. místo: okresní finále, Tišnov 
St. žákyně:  3. místo: okresní finále, Tišnov 
 
Celkové hodnocení:       
 

V celkovém hodnocení chlapecké kategorie se Základní škola Ořechov stala 
nejúspěšnějším celkem Jihomoravského kraje, když jako jediná získala medaile jak 
v kategorii mladších, tak i v kategorii starších žáků. 
 
Všechny turnaje byly AŠSK organizovány jako otevřené, tj. zúčastnili se jich členové 
basketbalových oddílů i žáci basketbalových tříd. 
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Příprava probíhá v rámci basketbalového kroužku ve čtyřech tréninkových skupinách, 
do jejichž činnosti je zapojeno od zájmové po závodní úroveň přes padesát hráčů. 
          

     PhDr. Vojtěch Sojka 
        předseda ŠSK 

 
Absolventka Základní školy Ořechov na LOH v Londýně 2012 
 

Naše reprezentantky v plážovém volejbalu, duo Háječková -  Klapalová se umístily na 
letní olympiádě v Londýně na 17. místě. Reprezentantka Hana Klapalová absolvovala 
Základní školu Ořechov ve školním roce 1996/97. Gratulujeme k úspěchu. 
 

 

                        

Ohlédnutí za oslavami 
 
Základní umělecká škola v Ořechově ukončila oslavy 60. výročí založení školy a 
100. výročí narození prvního ředitele školy Rudolfa Zavadila st. 
 
Slavnostní odpoledne plné vzpomínání, hudebních zážitků a radosti probíhalo v neděli 
17. června 2012 v krásných prostorách obecního sálu v Ořechově v pohodové atmosféře 
báječných, usměvavých lidí. 
 

Škola byla otevřena od 14.30 hodin. Naši milí hosté si mohli prohlédnout prostory 
školy, výstavu fotografií od založení školy až po současnost, zavzpomínat na svá 
hudební léta, na prvního ředitele školy Rudolfa Zavadila st. K poslechu hrál Shadow 
Quartet, který nádherně rozjasnil tváře všech přítomných svou profesionální hrou, 
vynikajícími a vtipnými úpravami skladeb, svým přístupem k obecenstvu, radostí 
z hudby a přítomnosti. K hezké atmosféře přispělo i uvítání příchozích chlebem, solí a 
slivovičkou a také skvělými tvarohovými koláčky. 
 

V 16.00 hodin zazněly první tóny  našeho koncertu. 
Na úvod nás všechny přítomné přijel pozdravit a zavzpomínat na Rudolfa Zavadila ml. 
známý swingový zpěvák Laďa Kerndl. Dal nám i malý krásný dárek tím, že za 
doprovodu klavíristy Mirka Hanáka, j.h., učitelů školy - kytaristy Milana Kašuby a 
bubeníka a Petra Kudibala nám i zazpíval. Nečekané a krásné bylo toto setkání….a 
nebude poslední, plánujeme společně vánoční koncert. Moc se na tuto spolupráci těšíme. 
Velmi si jeho času, který nám věnoval, vážím, nejen že zrušil jiný program, který 
v neděli měl a z Ořechova následně odjížděl na koncert do Prahy. Tímto mu ještě jednou 
děkuji. 
 

 

Základní umělecká škola v Ořechově 
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Radostné setkání s Láďou Kerndlem 
 

Po tomto milém setkání v programu koncertu vystoupily hudební soubory školy - 
dechový, žesťový, klarinetový, smyčcový soubor, flétnový soubor Monoceros, 
saxofonové seskupení Saxtet, školní orchestr Sluníčka, nejmenší žákyně zatančily polku 
od R. Zavadila st. za doprovodu orchestru žáků a učitelů školy. 
 

Zazněly také skladby ředitelů školy Rudolfa Zavadila st. a Rudolfa Zavadila ml., byly 
uvedeny vzpomínkové prezentace ke stému výročí narození Rudolfa Zavadila st. 
V podání orchestru žáků a učitelů školy zazněly krásné ořechovské písničky v úpravě 
Rudolfa Zavadila st., a ml., tyto ořechovské písně vtipně uvedli žáci literárně 
dramatického oboru. Své práce představili absolventi výtvarného oboru. 
 

V průběhu koncertu pan starosta Ořechova Josef Brabenec na návrh můj, ředitelky 
školy, Barbory Křemenákové, udělil pochvalu nejlepším žákům školy, a předal jim 
pochvalný list. 
 

Pochvala byla udělena žákům za mimořádný přístup k uměleckému vzdělávání a 
vzornou reprezentaci školy po celou dobu studia: 
Petře Jedličkové - hra na housle a klavír, Vlaďce Frantové – hra na housle, 
Haně Chybíkové, Jonáši Dybovi, Davidu Hlavoňovi – hra na saxofon, 
Elišce Císařové, Tereze Lázničkové, Xenii Kouřilové, Kláře Jírové a Petru Šikulovi – 
hra na flétnu, 
Elišce Maršálkové a Vendule Šromové – hra na klarinet. 
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Kresbu pochvalného listu vytvořil známý brněnský textař, básník a výtvarník Josef 
Nečas a s jeho svolením může škola tento list používat. 
 

Následně bylo vysloveno poděkování a pochvala Vendule Šromové, která v letošním 
roce získala 1. místo v celostátním kole Národní soutěže základních uměleckých škol 
ve hře na klarinet ve VIII. kategorii. Zároveň patří poděkování panu učiteli Pavlu 
Rosendorfovi za vynikající pedagogické vedení a Mgr. Magdaleně Slané Ph.D. za 
brilantní klavírní doprovod a nastudování soutěžního repertoáru. 
 

Děkuji všem účinkujícím za přípravu všech koncertů a vystoupení v rámci oslav naší 
školy. Žáci Základní umělecké školy v Ořechově, Modřicích a Syrovicích mají za sebou 
obrovský kus práce. Pochvala patří všem, protože umělecká činnost a hra na hudební 
nástroj nejen, že každou osobnost zušlechťuje, dotváří, ale skrývají se za ní hodiny práce 
a trpělivosti. 
 

Prázdniny jsou pro děti určitě tím nejkrásnějším obdobím. Jsou pro ně něco jako 
pohlazení. 
 

Přeji všem žákům a pedagogům, aby v době prázdnin jim byla odměnou příroda, která 
daruje mnohem víc než zábavu či radost z pohybu, ale je ochotna darovat svou energii, 
ze které tak spolehlivě všichni načerpáme sílu, abychom mohli být dál součástí 
tvořivosti. 

 

Barbora Křemenáková 
ředitelka školy 

 

 
 

Vesele hrajeme na housličky 
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Slovo ředitelky Základní umělecké školy Ořechov k 60. výročí založení školy 
 
S upřímnou radostí a zároveň nostalgií píši tyto řádky. Šedesát let života naší školy, 
šedesát let lidského života, takové výročí vyvolává sváteční pocity. Ohlédnutí se zpět, 
úspěchy i prohry a skromná každodenní práce zůstává neoslavována. Je čas vyslovit 
přání a poděkovat. 
 

Je mi ctí pracovat s lidmi na naší škole a chci svým kolegům poděkovat. Věřím, že je 
tento dotek vědomí pohladí, inspiruje a povzbudí do další práce.   
 

Poznala jsem díky práci ředitelky dobré lidi, kteří mají společnou radost i vzpomínky. 
Mnohokrát jsem cítila, jak křehká může být myšlenka, slovo, jak pevná umí být naše 
tvrdošíjnost, kolik lidí tolik pohledů. Přitom sami nejlépe víme, že jsme součástí tvořivé 
síly. Sledovala jsem, jak společným úsilím, potlačením malicherností a vlastní 
důležitosti, soustředěním se na společný cíl, že něco umím, si každý z nás našel své 
místo v  týmu na  naší škole. 
 

My, pedagogové máme obrovskou zodpovědnost, ale také velké štěstí pracovat s dětmi, 
každé z nich je jedinečné, originál…svoje. Nám byl dopřán čas sdílet s nimi jejich svět a 
pohlížet na svět jejich očima. Ony prožívají skutečnost přímo, první dojem je v jejich 
věku rozhodující. Máme velkou příležitost formovat jejich osobnost, naučit je milovat 
hudbu, umění, přispívat k jejich pohledu na svět, vychovat lidi vnímavé, s otevřeným 
srdcem, chránící krásu, lásku, svůj domov.  
 

Přeji nám, aby dál byla pro nás naše zodpovědná práce potěšením, dávejme dál  kus 
sebe. Lidé laskaví, spolehliví, nápomocní jsou těmi nejšťastnějšími. 
 

Důvěřujme proto svým schopnostem a lidem s jasnýma očima, kteří neustávají v práci, 
dál pracujme jen vlastní houževnatostí, pílí a sounáležitostí, důvěrou sami v sebe a jeden 
ve druhého a s pokorou v srdci. Přeji nám, aby různorodost našeho úsilí doznala naší 
zásluhou změny k lepšímu a získala na energii, kvalitě, už jen tím, že jsme tady byli. 
 

Jak je napsáno ve sborníku naší školy ke dvacátému výročí: Každý, kdo prochází 
životem, nechává za sebou stopu. Stopa vyryta umělcem, básníkem v dějiny národa je 
věčná. Nesmyjí ji deště, nezavějí sněhy a nespálí mráz. Je živá a svěží dnes, zítra…stále. 
Její dotek zůstává světlem na všem, čím bude pokračovat. V životě vesnice tomu není 
jinak. Do její historie se zapisují ti a ty společenské organizace, které jakkoliv obohatily, 
zkrášlily a zušlechtily život spoluobčanů, obce a příštích generací. 
 

Přeji naší umělecké škole, ať už se bude jakkoliv v budoucnu jmenovat nebo jakých se 
dočká změn, obrovskou sílu. 
  

Zároveň Vám všem tímto oznamuji, že jsem se z vlastního rozhodnutí již nepřihlásila 
v jarních měsících do konkurzu vyhlášeného Jihomoravským krajem na místo ředitele 
ZUŠ Ořechov a v této funkci jsem proto skončila dne 31. 7. 2012.  
 

Přeji novému panu řediteli Mgr. Petru Křivánkovi pevné zdraví, mnoho úspěchů, radosti 
a dobré lidi kolem. 

Fis cis 
Barbora Křemenáková - Zavadilová 
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Kultura 

OOBBEECCNNÍÍ   KK NNII HHOOVVNNAA  II NNFFOORRMM UUJJEE  
 
O prázdninách je méně živo nejen v parku před školou, ale také v knihovně je znát, že 
jsou prázdniny a pro knihy si chodí jen ti, kteří si bez knih a čtení nedokážou představit 
letní večery, pobyt v zahradě nebo u vody a nebo také dětští čtenáři, kteří si četbou krátí 
prázdninové dny. A věřte, že i takoví čtenáři jsou :-). 
 

Co čtou současné děti? Především dobrodružnou literaturu a fantasy. Ti nejmenší 
Krtečka, pohádky s bohatými ilustracemi nebo příběhy vydané v edici „První čtení“. 
 

Když bych měla zhodnotit dosavadní letošní činnost, mám radost, že školy (místní, ale i 
ZŠ Silůvky a ZŠ Želešice) využívají čtvrteční literární programy v knihovně. Nejčastěji 
chodili do knihovny páťáci z Ořechova s paní učitelkou Jitkou Šimkovou, kteří 
absolvovali povídání, soutěže a ukázky na téma bajky, pověsti, pohádky, komiks a 
pásmo nazvané Malovaný svět Jiřího Trnky k jeho letošnímu 100. výročí narození. 
Potěšil mě zájem, pozornost, spontánnost a nakonec i potlesk jako dík deváťáků ze 
základní školy Ořechov, kteří se zúčastnili společně s paní učitelkou Barborou 
Stránskou dvouhodinového programu s ukázkami literárních stylů.  
 

Nabídka programů pro školy platí i pro další školní rok. Je možné vybírat z nabídky již 
zpracovaných programů nebo je možné vypracovat na podnět program další. Tyto akce 
nabízí knihovna v rámci své činnosti, tj. zdarma. 
 

Vydařené bylo také dopoledne v pátek 11. května, kdy ilustrátor Adolf Dudek přijal naše 
pozvání a v obecním sále pak pro žáky mateřské a základní školy předvedl tři 
vystoupení. Vždy pro danou věkovou skupinu – Hrajeme si na malíře, Učíme se kreslit a 
pro nejstarší žáky Nehulíme, kreslíme. Díky vstřícnosti ředitelky Základní školy a 
mateřské školy Ořechov Mgr. Ivany Šmídové byl sál plný žáků a za menší poplatek 
každého zúčastněného byly náklady na vystoupení a cestu ilustrátora uhrazeny. 
 

Pro širokou veřejnost se pak uskutečnily zájezdy na divadelní představení do Městského 
divadla Brno – komedie Sugar! Někdo to rád horké a romantický muzikál s hororovými 
prvky Jekyll a Hyde. Do Divadla Radost jsme se vydali na večerní představení Kytice, 
kterého se zúčastnilo i nebývalé množství dětí a mládeže. Účastníci divadelních 
představení si sami hradí vstupenky i cestu objednaným autobusem. Poslední 
předprázdninovou akcí byl jednodenní zájezd do Kutné Hory v sobotu 23. června 2012.   
 

A co se děje v knihovně o prázdninách? Byly nakoupeny nové knihy, obaleny, 
zkatalogizovány a čekají na čtenáře. Další knihy v celkové hodnotě okolo 3000 korun 
jsme získali darem od Moravské zemské knihovny v Brně v rámci projektu Česká 
knihovna, do kterého jsme zapojeni. Tyto knihy na zpracování ještě čekají. V měsíci 
srpnu přivezme okolo 100 kusů knih vypůjčených z MěK Kuřim a MěK Modřice, které 
v rámci tzv. výměnného fondu, kdy regionální knihovny takto spolupracují, můžeme 
nabídnout našim čtenářům knihy i z jiných knihoven. Pokud nezastihnete knihu             
v knihovně, lze ji zarezervovat a po vrácení jiným čtenářem bude připravena pro Vás.  
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 Z nabídky nových knih :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozvání na přednášky a besedy s volným vstupem, které se konají v průběhu 
podzimu 2012 vždy v úterý po skončení otevírací doby knihovny: 
 

11. 9. v 17:30 hodin    - Literární pásmo věnované Petru Bezručovi   
  (ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem) 

25. 9. v 17:30 hodin    - Cestopisná přednáška Fauna a flóra Afriky (Karel Budín) 
16. 10. v 18:00 hodin  - Cestopisná přednáška Havajské ostrovy  

           (Ing. Hana Druckmüllerová) 
30. 10. v 17:30 hodin  - Beseda nad kronikou – Historie a současnost TJ Sokol Ořechov 
6. 11. v 18:00 hodin    - Mlynářské řemeslo a mlýny na Bobravě 

          (ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem) 
20. 11. v 17:30 hodin  - Autorské čtení spisovatelky doc. PhDr. Věry Linhartové  
 

Informace o připravovaných přednáškách a besedách najdete nově také ve vitríně, 
která je umístěna na začátku parku, ze spodní části ulice Tolarova). 
 
Zvláštní pozvání pro seniory: 
 

Na Vaše četné dotazy opakujeme kurz Jak na počítač.  
1. část „Základní obsluha a práce s Internetem“ se koná ve čtvrtek 4. 10. 2012 od 9 do 
12 hodin. 
2. část „Vytvoření e-mailové adresy, psaní dokumentů ve Wordu, přijímání a odesílání 
pošty, příloh, obrázků“ se koná ve čtvrtek 11. 10. 2012 od 9 do 12 hodin. 
 

Kapacita kurzu je 6 lidí, aby si každý účastník mohl vše, co se teoreticky dozví, 
vyzkoušet sám u počítače. Kurz je zdarma. Svoji účast můžete nahlásit v knihovně. 
 
 

S přáním pohodového babího léta 
Leona Steingartová 

knihovnice 

Christie, A.:  Sittafordská záhada 
Steel, D.:  Rodinné pouto 
Mrázová P.:  Osudová volba 
Whitton H.:  Císařova hvězda 
Zavácká I.:  Šaty pro faraona 
Cimický J.:  Vražedná posedlost 
Prošková H.:  Zlá panenka 
Mlynářová M.:  Kdo nehřeší, nežije 
Březinová A.:  Růže pro císařovu   

milenku 
Skýbová A.:  Listy bílé paní 

Rožmberské 
Řeháčková V.:  Co mi život přichystal 
Kubátová T.:  Převozníci 
 

Kačer J.:  K přátelům 
Formánek J.:  Umřel jsem v sobotu 
Schlink B.:  Předčítač 
Vaculík L.:  Rušný dům 
Gruša J.:  Beneš jako Rakušan 
Záruba B.:  Záhady pravěku 
Pacner K.:  Osudové okamžiky XX. 

století 
Sedláček T.:  Ekonomika dobra a zla 
Cuxart, B.:  Nauč se modelovat 
Armani, C.:  Loutky z ponožek 
Yves G.:  Ilustrované včelaření 
Křivohlavý J.:  Optimismus, pesimismus 

a prevence deprese 
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Z archivu obce 

  
BUBNOVÁNÍ A MÍSTNÍ ROZHLAS 
 
Od dávných časů se v naší obci, stejně jako všude jinde, bubnovalo. To obecní zřízenec 
procházel s bubínkem zavěšeným na řemeni, na určených místech se zastavil, 
bubnováním svolal občany na ulici a oznámil jim různá úřední nařízení. Prodej dřeva, 
trávy, ovoce, ale také exekuční prodeje jednotlivých předmětů i celých hospodářství. 
Proto se také o člověku, jehož hospodářství bylo exekučně prodáno říkalo, že přišel na 
buben.  
 

V kronice je písmem Jaroslava Komínka zapsáno: „ Bubnováním pověření obecní 
zaměstnanci, zvaní hlásní, byli obyčejně svérázné figurky. Každý z nich měl při 
bubnování svůj zvláštní postoj, svůj způsob bušení do bubínku i hlášení samé. Tvářili se 
vždy úředně. Obzvláště, když vytáhli ze záňadří úřední lejstro, odkašlali si a mocným 
hlasem spustili: Na vědomost se vám dává! Za první … za druhé …atd.  
 

Ve skutečnosti to zlí lidé nebyli, spíše dobráci, kteří nikomu neublížili a kteří se životem 
plahočili stejně těžce jako každý obyčejný člověk. Taškáři a veselé kopy to byli, jen což. 
Franta Trčka, ten vůbec byl nad všechny. Bubnoval kdysi na Silvestra, kdy mrzlo a 
fičelo. A hlásil … a za čtvrté u hospody stojí Vostřižka – to byla bába, která do 
Ořechova vozila na prodej zeleninu a ovoce – a prodává tam třešně. Řekl to tak 
opravdově, že lidé nevěděli, na čem jsou…“ 
 

Z dalších jmen, která se zapsala do seznamu hlásných, jsou také Jakub Zmrzlík a 
František Ludvík. Bubnování nebylo pro hlásné nikterak lehká služba, obzvlášť, když 
museli bubnovat i několikrát za den a za každého počasí.  
 

Dne 15. února 1947 vydal tehdejší Místní národní výbor provolání k občanům s žádostí, 
zda by přispěli na zbudování místního rozhlasu. Občané Ořechova darovali na rozhlas 
136.780 korun. Obec využila ještě půjčku a nakonec rozhlas s nákladem 237.957 korun               
zbudovala. Rozhlasové zařízení dodala firma Jurák z Brna. Na rozhlasové síti bylo 
zavěšeno třicet osm amplionů. 
 

V obci se naposled bubnovalo 28. srpna 1947. Dne 29. srpna 1947 -  byl to pátek -            
v 11.45 hodin se poprvé rozezněla rozhlasová znělka místního rozhlasu. Proti dřívějšímu 
bubnování to bylo něco obdivuhodného. 
 

Letos v srpnu si připomeneme tedy 65. výročí od prvního rozhlasového hlášení v naší 
obci a současně můžeme zavzpomínat na všechny hlásné, kteří se svým originálním 
projevem zapsali do historie obce. 

 
 

Leona Steingartová 
kronikářka obce 
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Ořechovský hlásný - bubeníček 
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Spolky 

 

OOKK RRAAŠŠLL OOVVAACCÍÍ   SSPPOOLL EEKK   OOŘŘEECCHHOOVV  
 
Přes „Gandiu“ do Brna… 
 
Gandia je dnes už skoro zapomenutá cesta do Brna, protože tam jezdíme autobusy a 
auty. Pěšky už jen málokdo a tak neoceníme její největší přednost – je skoro přímá a 
tudíž nejkratší. Ale i dnes se občas někdo zajímá, kudy to naši předkové vlastně chodili. 
Proto tohle povídání sepsané podle vzpomínek pamětníka.  
 

Putování začneme na ulici Brněnské u tzv. křížku Holemých. Cesta k myslivecké 
střelnici je jasná…až na to, že dříve byla přímější než dnes. I od střelnice je situace 
lehce pochopitelná. Cesta je jen jedna, nejprve kousek lesem, pak po okraji pole 
s velkým posedem. Na konci tohoto pole terén začne prudce klesat k Bobravě. Tady 
nastanou trochu potíže. Před asi třiceti léty vedla tudy žlutá značka a cestička byla 
docela schůdná. Nyní zmizela. Nejlíp uděláme, půjdeme-li po levém okraji rokle, která 
je nahoře velmi mělká, dole velmi hluboká. Znamenitě se přitom pocvičíme v přelézání 
a podlézání padlých stromů. V létě zas možná vyléčíme revma blahodárným působením 
kopřiv. Bobravu přejdeme po známém můstku na úpatí Peregrina, asi 200 metrů od 
Trucálkova domu. Narazíme na cestu od Anenského mlýna do Želešic. Dáme se doprava 
směrem na Želešice a mineme Nový mlýn, kam kdysi chodil Petr Bezruč. Po dalším, asi 
0,5 km se údolí rozšiřuje. Dnes se tam prý říká Vojenská louka, ale já tu louku jakož i 
údolíčko vedoucí k Moravanům znám jako Gandiu. 
 

Tady trochu odbočím a pokusím se o vysvětlení, jak asi Gandia ke svému, u nás 
neobvyklému jménu přišla. 
 

Gandia se na starších mapách říká Krétě. Někdy před rokem 1700 dobyli její hlavní 
město Candii (dnes Hérakleion) Turci, kteří ji předtím neuvěřitelných 22 let obléhali. 
V dalších stoletích zde docházelo k četným protitureckým povstáním, při nichž se 
násilnostmi všeho druhu nijak nešetřilo. Když se vrátíme na Moravu, tak v okolí Brna je 
Gandií víc. Nejznámější je asi deset domů  u Líšně, kde prý podle pověsti spal před 
bitvou u Slavkova Napoleon (pravda to není, spal jinde.) I ty ostatní Gandie jsou buď 
samoty, zájezdní hospody a vůbec místa opuštěná, kde mohlo a také docházelo 
k přepadením a rvačkám. Výjimkou není ani naše Gandia. Na Brněnce, jak se taky cestě 
říkalo, to bylo místo nejodlehlejší. Bylo to oblíbené tábořiště potulných cikánů a občas 
tam také někoho přepadli. Lidé, hlavně po setmění, tam velmi neradi chodili sami. A 
v tom právě vidím jakousi souvislost. Říkalo se asi: „Zase tam někoho přepadli“, nebo 
„Zase se tam porvali – je to tam hotová Gandia“. Ale je to jenom moje domněnka. Na 
její správnosti netrvám, možná má někdo jiné vysvětlení.  
 

Z Vojenské louky (Gandie) odbočíme od Bobravy stezkou kolem rokle (ve vlhčích 
letech tudy teče potůček.) I zde vedla kdysi žlutá značka. Pak se tam pár let chodilo, ale  
nejlíp s mačetou. Teď je stezka péčí Moravanských znovu průchodná a taky označena 
tabulkami, takže se nedá zabloudit. Po asi  0,5  km se dostaneme na cestu procházející 
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sedlem mezi kopcem Nebovidem a  Želešickou skalou.  Cesta mohla být dnes mnohem 
frekventovanější, kdyby se Němcům podařilo dostavět tzv. Hitlerovu dálnici Vídeň – 
Vratislav, která právě tudy měla vést, a jejíž pozůstatek - nedostavěný most - se skrývá 
v remízku, vlevo od cesty. Projdeme sedlem a podle směrovek sestoupíme údolíčkem o 
pár metrů níže. Projdeme přitom malým lesíkem a hned potom uvidíme Moravany. 
Cesta ale nevedla přímo údolím a přes vesnici. Asi uprostřed lesíka odbočila do leva,  
přibližně po vrstevnici. Nestoupala ani neklesala. Moravany zůstaly po pravé ruce a 
chodilo se prý těsně kolem stodol. Cesta je ostatně v terénu dobře patrná, částečně i 
zachovaná. Její průběh určoval i kříž, který stával hned pod zmíněným lesíkem. Už tam 
není, ale neztratil se. Po zániku cesty zůstal uprostřed pole, zavazel a dneska stojí u 
silnice z Moravan do Přízřenic. Důvodem obchvatu Moravan pravděpodobně nebyla 
žádná xenofobie, ale prostý fakt, že dno údolí bylo hlavně po dešti mnohem hůř schůdné 
než cesta ve svahu, odkud voda rychleji stekla. 
 

Z Moravan se pokračovalo přibližně po dnešní silnici až na ulici Vídeňskou. Tady, 
naproti bývalé restaurace UNION, na rohu ulice Celní, byl  akcíz - čára potravinové 
daně. Dodnes na něj upomíná císařský orel na průčelí budovy. 
 

Na závěr bych chtěl smeknout před výkony tehdejších dělníků. Někteří z nich tudy  
chodili denně, a to za každého počasí. To se tehdy vstávalo kolem 3. hodiny ranní, 
dělalo se 12 hodin a v 9 hodin večer už mohli být zase v posteli. Ti šikovnější z nich to 
zvládali i s mnohaminutovou rezervou. 
 

…druhá část povídání o Gandii vyjde v příštím čísle Ořechovského zpravodaje. 
 

                                                                           Jirka Komínek  
Okrašlovací spolek Ořechov 

 
  
MM AATTEEŘŘSSKK ÉÉ  CCEENNTTRRUUMM   SSLL UUNNÍÍČČKK OO  
  
Je čas prázdnin, nicméně maminky s dětmi, které zrovna nejsou na dovolené, k nám rádi 
zavítají. Scházíme se v obvyklé době, jen náplň našich setkání se různí dle počtu dětí. 
My maminky jsme rády, že za námi chodí.  
 

Je třeba zhodnotit minulé čtvrtletí. Jak jsme se již zmiňovaly v předešlém vydání,       
27. dubna proběhla burza dětského oblečení. Vzhledem k výši výdělku byla zatím 
nejúspěšnější. Získanou provizi z prodeje jsme použily částečně na kuličkiádu a dětský 
den, který tentokrát proběhl jen v rámci Mateřského centra Sluníčko. Kuličkiáda se 
podle usměvavých tváří dětí vydařila a pohádka manželů Dudíkových byla bezvadná. 
Nejenže do ní zapojily některé děti, ale od srdce se zasmáli i dospělí. Pohádka splnila 
ten správný účel. Již zmiňovaný dětský den jsme s dětmi i tatínky oslavili hned dvakrát. 
Nejdříve jsme pro ně zařídily divadlo. Představení pod názvem "Jak šlo vejce na vandr" 
nám přijela zahrát paní Eva Lesáková (manželka režiséra pana Pešky). Představení 
trvalo asi třicet minut a děti byly nadšené. I když jsou to ještě prťata, mnohé z nich se 
úžasně zapojily do děje. 
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Další oslava proběhla na hřišti u fary, kde jsme měly pro děti připravené soutěžní úkoly, 
následně sladké odměny a nechyběl ani táborák s občerstvením tak, jak jsme to měly na 
pálení čarodějnic. I když byl velice horký a slunečný den, akce se nám líbila. 
 

Poslední setkání v tomto školním roce jsme dětem zpestřily zmrzlinkou a sladkostmi a 
každému jsme předaly na památku přáníčko, na jejichž výrobě se podílely skoro 
všechny maminky. Vzhledem k tomu, že v následujícím školním roce hodně dětí 
nastoupí do školky, není zcela jasné, v jaké sestavě se budeme scházet. Tímto zveme 
všechny maminky s dětmi ve věku od roku a půl do tří let, ať se za námi přijdou podívat. 
Rády je přivítáme.  
 

Krásné slunečné dny pozdního léta plné pohody přejí  
Oldřiška Kafrdová a Jana Ryšavá 

 

  
  

NNaaššee  mmaalláá  „„ sslluunnííččkkaa““   
  
  
OODDDDÍÍ LL   SSKK AAUUTTŮŮ  VV  OOŘŘEECCHHOOVVĚĚ  
 
Milí čtenáři, 
 

v prvních dvou prázdninových týdnech proběhl již potřetí tábor skautského oddílu 
Nucleus, který navštěvují především děti z Ořechova. Stejně jako v minulých dvou 
letech, i letos jsme vyrazili tábořit na Vysočinu k vesnici Bohdalov. Děti čekalo období 
her, ale i práce a spoléhání sami na sebe v téměř všech denních činnostech. Nakonec to 
všichni hravě zvládli, dokonce i ti nejmenší. 
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Letošní ročník se nesl v duchu Robinsonova příběhu - děti se vžily do role trosečníků, 
ale s tím štěstím, že místo pustiny je na ostrově uvítali přátelští domorodci. Od nich se 
učily spoustu nových věcí potřebných pro přežití v přírodě, například jak správně 
rozdělat oheň a uvařit si na něm jídlo. V potoce trosečníci chytali ryby, snažili se ulovit 
zvěř vlastnoručně vyrobenými luky a šípy, a díky novým znalostem dokázali sestavit i 
sluneční hodiny. 
 

Z tábora jsme také vyráželi na mnohé vycházky po okolí. Při jedné z nich jsme zavítali  
k panu včelaři, který nám ukázal prosklené úly a povykládal nám o výrobě medu, který 
jsme také mohli ochutnat. Jeho paní nás také pohostila buchtami, medovými perníčky, 
jablečným moštem a šťávou z černého bezu. Další naše vycházky vedly často k rybníku,  
kde jsme se koupali a jezdili na loďkách. 
 

Ve druhé polovině tábora už nám počasí přeci jen tolik nepřálo a museli jsme se stále 
častěji ukrývat pod střechou. Ale ani tam jsme nezaháleli a čas jsme trávili řadou her a 
rukodělných činností, např. výrobou náramků či lapačů snů. Celý tábor pak zakončila 
velká hostina a „odplutí“ z ostrova zpět do civilizace.  
 

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem rodičům za důvěru, s jakou nám svěřili své 
ratolesti. Doufáme, že se dětem tábor líbil a přinesl jim něco nového a užitečného do 
jejich života.  
 

Přejeme krásný zbytek léta hezké podzimní dny. 
Lucie Horáková 

za vedení oddílu Nucleus 
 

 

  

TTáábboorroovvýý  pprrooggrraamm  
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TTJJ  SSOOKK OOLL   OOŘŘEECCHHOOVV  
 
Ořechovské cvičenky TJ Sokol v Praze 
 
V letošním roce slaví Česká obec sokolská 150. výročí od založení prvních jednot. 
Vyvrcholením oslav bylo konání XV. všesokolského  sletu  od 1. do 6. července 2012  
na nejmodernějším stadionu v republice - v Synot Tip Aréně v Praze – Edenu. 
 

Mezi patnácti tisíci cvičenci ve dvanácti skladbách cvičilo i deset členek ořechovského 
Sokola ve skladbě Kontrasty, autorek Heleny Peerové a Anny Juříčkové na hudbu 
Zdeňka Bartáka. S nácvikem skladby jsme začínaly na podzim minulého roku pod 
vedením starostky župy Jana Máchala Lídy Ryšavé. Nácviky probíhaly v tělocvičně 
základní školy. Paní ředitelka Mgr. Ivana Šmídová nám ochotně vycházela vstříc, když 
bylo třeba secvičovat i ve dnech víkendových.  
 

Skladbu jsme cvičily poprvé před veřejností v sobotu 27. května v Tišnově, dále            
3. června na župním sletu v Moravských Bránicích a 17. června na krajském sletu 
v Brně, kde jsme se zúčastnily také sletového průvodu centrem města. 
 

Dny ubíhaly a poslední zkouška skladby v Ořechově byla v úterý 26. června. V sobotu 
ráno dne 30. června v 8 hodin jsme odjeli na XV. všesokolský slet do Prahy. Ubytování 
bylo ve škole v Nových Butovicích, kde bydlela největší část naší župy Jana Máchala. 
V neděli ráno 1. července jsme poprvé v Praze oblékly červenobílé šaty, které 
doplňovala bílá šála a odjely jsme metrem  směr Václavské náměstí. Zde se přidala do 
sletového průvodu i naše župa seřazená podle jednotlivých sletových skladeb. Trasa 
průvodu vedla Národní třídou, kolem Národního divadla, zde chvíli průvod zastavil a 
celá naše župa zpívala, tancovala a zdravila se s diváky na chodníku. Temperament z 
Jižní Moravy se nezapřel! Dále průvod pokračoval Smetanovým nábřežím, až 
k Rudolfínu. V těchto místech jásající průvod zdravili představitelé veřejného života, 
mezi kterými mával i kardinál Dominik Duka. Sletový průvod dále pokračoval až na 
Staroměstském náměstí. Poté se cvičenci rozešli, aby zbytek neděle strávili podle 
zvoleného programu. Někteří z nás navštívili Tyršův dům, jiní využili možnosti mše               
v katedrále sv. Víta, která byla historicky poprvé sloužena za sokoly. Další zvolili 
prohlídku památek Prahy a mnozí také trávili horký letní den u vody. 
 

Během celého sletového týdne se konala různá sportovní, kulturní nebo společenská 
vystoupení, kterých se účastníci sletu mohli zúčastnit. Naše skupinka se mimo jiné 
zúčastnila slavnostního zahájení XV. všesokolského sletu pod názvem SOKOL GALA  
v Tip-sport Aréně v Holešovicích, kde byl komponovaný pořad živých sportovních a 
tanečních výstupů, promítaných historických ukázek a mluveného slova komentátorů. 
Musím podotknout, že velká část účinkujících sportovců byla z Jižní Moravy. Na závěr 
programu přišla všechny účastníky pozdravit několikanásobná olympijská vítězka paní 
Věra Čáslavská. 
 

Celý týden nám v Praze utekl velmi rychle. Od pondělí až do středy probíhalo 
secvičování skladby, tzv.„projížděčky“ skladeb, generálka na vystoupení, nácvik 
nástupů a závěrů….A byl tu konečně čtvrtek večer 5. července, den našeho vystoupení.  
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Ořechovské  cvičenky 
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Při přípravách na odjezd na stadion se ozvala rána a začala bouřka. Pršelo a pršelo, 
kapky deště však nezahnaly radost a nadšení při slavnostním zahájení večerního 
programu.  Nakonec však v průběhu večera přestalo pršet, cvičila se jedna skladba za 
druhou a přišla řada i na nás.  
 

Řadíme se do trojúhelníku, kterým naše skladba začíná a před 23. hodinou pochodujeme 
na rozmáčenou plochu stadionu v počtu 1300 cvičenců a začíná taneční skladba žen i 
mužů Kontrasty. Během cvičení vidím rozzářené tváře kolem sebe, úsměvy ve tvářích a 
jen tak mimochodem vnímám občasný potlesk diváků u obrazců, které se nejvíce líbily.  
 

Stála ta námaha za to! 
 

Na závěr večera společně s dětmi vytváříme živý obrazec – sluníčko. Na ubytovně jsme 
dlouho nemohly usnout pod vlivem všech těchto dojmů. 
 

Druhý den, v pátek odpoledne, pokračovalo vystoupení dalších sletových skladeb. 
Ořechovské sokolky byly pověřeny zastupovat skladbu Kontrasty v závěrečném 
ceremoniálu na ukončení sletu. Naposledy vbíháme na stadion za zvuku naší hudby, 
máváme bílými šálami a loučíme se s XV. všesokolským sletem, z  kterého si přivážíme 
nezapomenutelné zážitky na dny plné radosti, veselosti a vzájemného porozumění.  
 

V mnohé tváři se objevily i slzy dojetí. Nepočítáme úsilí a mnohdy i oběti, které každá  
z nás vložila do nácviku během uplynulých devíti měsíců. Někdy se nechtělo, někdy 
něco bolelo …. Nepočítáme už ani peníze, kdy jsme si samy zaplatily úbory, ubytování, 
stravu …. Nepočítáme ani dny dovolené, které jsme si my, zaměstnané, na sletový týden 
vybraly. Velký dík patří partnerům a rodinám cvičenek, kteří zvládali dny bez manželek, 
maminek a babiček s trpělivostí a pochopením.  
 

Trávíme v Sokole volný čas aktivně, setkáváme se a cvičíme rády a možnost zúčastnit se 
XV. všesokolského sletu v Praze byla pro mnohé malým snem, který se vyplnil. Mnohé 
z nás ze vzpomínek na sletový týden v Praze čerpají a budou čerpat ještě dlouho …. a co 
na tom, že přibyla nějaká vráska, když je od smíchu? Kdo si chcete s radostí zacvičit, 
přijďte od září mezi nás. 

 
 

Helena Mazánková 
za ořechovské cvičenky 
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PŘEHLED VÝJEZD Ů JEDNOTKY SDH OŘECHOV 
 

 
 
 
 
 

 
 
Dne 24. 3. 2012 byla jednotka vyslána k požáru trávy do obce Prštice. Jednalo se o 
požár trávy na ploše cca 200 x 20 metrů.  
----------------------------------------------------------- 
Dne 10. 4. 2012 byla jednotka vyslána k požáru trávy v obci Ořechov (za lékárnou). 
Jednalo se o požár trávy o rozloze cca 3 x 5 metrů, který byl způsoben nedbalostí.  
------------------------------------------------------------ 
Dne 22. 4. 2012 vyjela jednotka k požáru trávy v obci Ořechov, areál firmy REINA 
(bývalé VKK). Jednalo se o neohlášené pálení v areálu. Osoby byly poučeny a jednotky 
se vrátily na základny. 
------------------------------------------------------------ 
Dne 28. 4. 2012 vyjela jednotka k požáru trávy do obce Ořechov v areálu Army parku. 
Jednalo se o požár trávy, který byl hašen naší jednotkou, která prováděla požární dozor 
při bojích. 
------------------------------------------------------------- 
Dne 26. 5. 2012 vyjela jednotka do Ivančic, kde se stala součástí obřadu, který byl 
odeslán k požáru lesa do obce Bzenec v okrese Hodonín. Jednalo se o rozsáhlý lesní 
požár,  hašený celkem 8 dnů. Naše jednotka se podílela na dohašovacích pracích.  
 

Jednotek, které zasahovali dle pořadí příjezdu bylo na místě celkem 205.  
Naše jednotka se na místo dostavila jako 174.   
 

Za tento zásah naše jednotka přebrala dne 27. 6. 2012 ocenění od hejtmana JmK . 
------------------------------------------------------------- 
Dne 12. 6. 2012 vyjela jednotka ke stromu spadlému mezi obcemi Ořechov a Nebovidy. 
Jednalo se o spadlý strom přes polovinu vozovky. Na odklizení byla nasazena motorová 
pila. Po odklizení se jednotka vrátila zpět na základnu. 
------------------------------------------------------------- 
Dne 14. 6. 2012 vyjela jednotka ke spadlému stromu do obce Hajany. Jednalo se také o 
spadlý strom přes polovinu vozovky. Byla nasazena motorová pila na odstranění stromu, 
následně proveden úklid vozovky a návrat na základnu. 
 
Více informací o našem sboru naleznete na adrese: www.hasiciorechov.cz 
 
Rádi bychom také upozornili, na ohlašování provádění otevřených ohňů. 
Vyhnete se takto nepříjemnostem. 
 
Adresa pro ohlášení pálení :  www.firebrno.cz/paleni-klesti 
 

Přehled výjezdů jednotky  
Sboru dobrovolných hasičů Ořechov  

od 1. 3. 2012 do 15. 7. 2012 
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Včelařská sezóna 
 

Červenec a srpen jsou pro včelaře vrcholem včelařské sezóny. Koncem července v naší 
jihomoravské oblasti obvykle dokvétá poslední významná nektarodárná plodina 
slunečnice. Medovicová snůška je u nás jen málo významná a z rostlin kvetoucích 
později si včely již jen doplňují zásoby pylu a medu pro dlouhé zimní období relativního 
klidu.  
 

Včelaři při posledním medobraní odebírají včelám zásoby medu.  Namísto nich 
neprodleně začínají včelstva přikrmovat cukrem,  případně  jinými glycidovými krmivy, 
která včely ukládají jako zásoby na zimní období.  
 

V této době si včely vyžadují zvláštní péče.  Letní včely upracované snůškou postupně 
uhynou a musí být nahrazeny novou dlouhověkou generací včel, která se rodí právě 
v letních měsících a zajistí přezimování a rozvoj včelstva na jaře příštího roku. Aby 
tento úkol včely úspěšně splnily, musí být nová generace silná a zdravá. Proto včelaři 
sledují zdravotní stav včelstev, především výskyt původce největšího nebezpečí varoázy.  
 

Současně s přikrmováním ošetřují včelstva prostředky k tlumení roztoče, především 
kyselinou mravenčí. Použitá léčiva jsou pro včely neškodná a v žádném případě 
neovlivňují jakost a zdravotní nezávadnost medu. V této činnosti pokračují i 
v podzimních měsících. Úspěšnost těchto zákroků pak ověřují odběrem a laboratorním 
vyšetřením zimní měli. Ovšem nejlepším důkazem správné včelařovy péče jsou na jaře 
příštího roku přezimované silné a zdravé včely.  
 

V letošním roce jsme na jaře měli včelstva v dobrém stavu, zimní ztráty byly 
zanedbatelné a těšili jsme se na úspěšný včelařský rok.  
 

Bohužel však počasí letošního jara nepřálo zemědělcům ani včelařům. 
Pozdní mrazíky poškodily v některých lokalitách ovocné stromy například meruňky a 
místy bohužel pomrzl i akát. Celkem dobrou snůšku medu jsme však zaznamenali 
z řepky olejné, která ovšem vlivem teplého počasí přišla o více než týden dříve než 
v uplynulých létech. 
 

Zato při květu akátu, který je u nás nejcennějším zdrojem nektaru, bylo počasí velmi 
nepříznivé. Výsledkem byla proto velmi podprůměrná snůška. Následující snůška z lípy 
byla průměrná, nicméně výpadek z akátové snůšky již nahradit nemohla. Výhodu měli 
včelaři, kteří kočují se včelstvy za lesní snůškou.  
 

Při celkovém hodnocení produkce medu v letošním musíme bohužel říci, že snůška 
medu je v tomto roce výrazně nižší než v roce minulém. To platí také pro celou 
jihomoravskou oblast a většinu oblastí v ČR.  
 
 

ZO ČSV OŘECHOV 



36 

Nižší letošní produkce se už projevuje i na růstu cen medu v obchodech. Vždyť 
současná nejnižší cena květového medu v hypermarketu Albert v Modřicích 
(Hypernova) se pohybuje u medů dovážených velkovýrobci (tedy medů pocházejících 
většinou ze zemí EU i mimo EU nad 135 korun za 900 gramů.  U medů květových 
českého původu se ceny pohybují nad 200 korun za jeden kilogram. Vzhledem k situaci 
na trhu lze bohužel očekávat jejich další růst.  
 

U našeho včelaře však koupíte kvalitní a nezávadný med obvykle za cenu kolem 100 
korun za kilogram. Tento med neprošel žádnými technologickými zásahy, kterými nutně 
projdou medy dovážené a které nesporně mají na hodnotu i kvalitu medu negativní vliv.  
 

Vzhledem k nižší produkci medu v tomto roce však lze očekávat, že zásoby medu u 
místních včelařů nevydrží tak dlouho jako jiné roky. Kdo má tedy zájem o kvalitní a 
nezávadný český med od našeho včelaře měl by si s nákupem medu pospíšit. Jinak mu 
hrozí, že bude odkázán na nákup drahého medu, nepochybně horší kvality 
z hypermarketu.  

 
MVDr. Bohumil Pantůček 

Předseda ZO ČSV Ořechov   
 
 

Příspěvky občanů 

TAKÉ RYBÁ ŘI JSOU MEZI NÁMI 
 

Aktivní pobyt v přírodě, relaxace, vysoký stupeň mobility, zvyšující se životní úroveň a 
v neposlední řadě také zdravé obohacení domácího jídelníčku, to vše jsou faktory, které 
způsobují, že počet rybářů neustále roste. V České republice je nyní registrováno 
přibližně 295 tisíc rybářů,  kteří jsou členy Českého nebo Moravského rybářského 
svazu. Takovou členskou základnu nemá v ČR žádné občanské sdružení, např. myslivců 
je asi 3x méně, o chovatelích či zahrádkářích nemluvě. Je to tedy přibližně 3% celkové 
populace. Přesto počet rybářů je u nás nižší než například v Německu (5%), severských 
zemích (10%), USA, Kanadě (téměř 20%). Zde je ovšem rybolov realizován naprosto na 
jiné platformě. Kdo chce rybařit, koupí si na benzínové pumpě povolenku a chytá. 
Ovšem ceny jsou velmi odlišné a to v závislosti na tom, zda je daný revír zarybňován, či 
je to přírodní voda bez zarybňování. Ze zkušenosti mohu potvrdit, že české revíry a 
jejich plošnou zarybněnost nám závidí po celé Evropě.  
 

V České republice se stáváte rybářem a členem rybářského svazu po absolvování 
školení a zvládnutí závěrečného testu a následného uhrazení povolenky (cca 1.500 korun 
za kalendářní rok). Tato povolenka umožňuje rybařit na všech revírech původního 
Jihomoravského kraje, tj. od Jihlavy po Zlín nebo téměř od Svitav po Břeclav. 
V naší obci počet rybářů překračuje stovku. Nejvíce členů je organizováno v Místní 
organizaci (MO) Brno 1 a několik je členem MO Dolní Kounice a MO Pohořelice.  
 

Část hranice našeho katastru tvoří říčka Bobrava, která se stala rybářským revírem již na 
počátku minulého století se vznikem prvního rybářského spolku v Brně.  
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Až do šedesátých let minulého století se jednalo o panenskou, čistou vodu, s přirozenou 
obnovou ryb a tedy bez nutnosti nasazovat ryby a doplňovat tak rybí osádku. Kromě 
dravců se zde vyskytovaly prakticky všechny druhy ryb včetně raků. Samozřejmě 
atraktivní úlovek kapra byl spíše raritou, ale zarybněnost byla úžasná. V každém 
proudku, za každým kamenem stála nějaká rybka nebo i větší ryba. Krmit velké tlouště 
hojnými chrousty byl zážitek. Voda byla plná všude přítomných hrouzků, byly zde 
početné kolonie, dnes již ohrožených druhů, jako je mřenka mramorovaná, sekavec 
písečný, ouklej pruhovaná. V tůních se vyskytovali tloušti a za soumraku z úkrytů 
vyplouvali tlustí úhoři. Také samotná řeka byla jiná. Břehy byly dobře přístupné, dno 
řeky bylo převážně písčité a kamenité a břehové linie plné kořenů olší. V některých 
úsecích (u Trucálkových) byla Bobrava hojně využívána ke koupání.  
 

Bohužel, stejně jako ostatní řeky, ani Bobrava neunikla necitlivým zásahům civilizace a 
i ona změnila svůj charakter. Dno řeky díky splachům orné půdy je z valné části bahnité, 
břehy s výjimkou lokality u Spáleného mlýna, zarostlé s častými vývraty stromů. 
V sedmdesátých letech přišla řeka o raka říčního díky zavlečením račího moru a na 
počátku osmdesátých let se řekou prohnalo několik otrav, které rybí osádku naprosto 
zdecimovaly. V této době již byla rybáři navštěvována velmi sporadicky, pouze 
v období násad, kdy prakticky jedinou rybou ve vodě byli nasazení kapři a pár odolných 
tloušťů. Vybudováním čistíren odpadních vod a zrušením některých průmyslových 
provozů v Rosicích a Zastávce došlo k výraznému zlepšení kvality vody, což se 
postupně projevuje na znovu zarybnění říčky. Byl vysazen rak říční a dnes je 
v některých úsecích doslova „přerakováno“. V těchto místech po nahození jakékoliv 
návnady je tato okamžitě atakována raky a cílená ryba nemá šanci. Samozřejmě řeka si 
s obnovením rybí osádky nepomůže sama. Hospodařící místní organizace pravidelně 
každý rok zajišťuje nasazování ryb. Jsou nasazováni kapři v tržní velikosti 2 kg, dále 
pak ročci (10cm) pstruha obecného, jelce tlouště, ostroretky stěhovavé, parmy obecné, 
lipana podhorního a také tradiční bílá ryba. 
 

I když množstvím ryb původního stavu dosáhneme jen těžko (výše uvedené ohrožené 
druhy se asi nevrátí nikdy), přesto je rybaření v krásné přírodě požitkem a to se také 
projevuje zvýšeným zájmem sportovních rybářů o naši krásnou Bobravu. 

 

Petrův Zdar, M.S. 
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Nepřehlédněte… 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE O NEJKRÁSNĚJŠÍ KVĚTINOVOU VÝZDOBU  

Obec Ořechov v minulém čísle Ořechovského zpravodaje vyhlásila soutěž o nejkrásnější 
květinovou výzdobu rodinných domů, která probíhala v naší obci v průběhu letních 
měsíců. Soutěžilo se ve třech kategoriích:   - nejkrásnější výzdoba oken 

    - nejkrásnější výzdoba balkonů a lodžií 
                                                               - nejkrásnější výzdoba předzahrádek 
 
Výherci získali od Obce Ořechov zahradnický dárkový balíček v hodnotě 1000 korun.  
 
Výsledky soutěže: 
 

Vítězná výzdoba okna - dům na ulici Svadilov 19 – Trčkovi 
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Vítězná výzdoba lodžie – dům na ulici Ježkov 6  - Válkovi 
 

 
 

Vítězná předzahrádka – dům na ulici Brněnská 42 – Kotvrdovi 
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Další zdařilé realizace: 
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Různé 

Liga vozíčkářů nabízí unikátní službu hendikepovaným  
 

Samotě a nudě se každý rád v životě vyhne obloukem. Lidé se zdravotním postižením 
jsou ale často odkázáni na druhé, aby jim v boji proti těmto dvěma nepřátelům pomohli. 
Liga vozíčkářů připravila jedinečnou nabídku pro ty z nich, kteří chtějí čas trávit ve 
společnosti, rozvíjet se, chtějí zažít něco zajímavého. Nové prostory od září otevírá 
lidem se zdravotním postižením z Brna a okolí Centrum denních služeb. 
 

V nových bezbariérových prostorách najdou od září zájemci nejen nové zážitky, ale i 
individuální přístup. „Budeme se společně učit různým výtvarným technikám, pracím 
s různými materiály, vyzkoušíme si relaxační cvičení i vzdělávací a tréninkové 
programy, můžeme uspořádat výlet za kulturou i za sportem, například se naučíme 
pétanque nebo minigolf,“ popsala vedoucí programu Hana Svobodová. Všechny aktivity 
jsou však dobrovolné, pokud by někdo raději pracoval na počítači nebo se věnoval 
jiným činnostem, najde v centru podporu zrovna tak.  
 

Vhodné je pravidelné docházení v určitém intervalu, který si každý může sám zvolit – 
například tři dny v týdnu. A taky věk – klienti by měli být ve věku od 19 do 64 let.  
 

Mnoho lidí nemá s kým trávit čas, mnozí pečovatelé potřebují chvilku oddech a 
odpočinek. „Navíc chceme klienty naučit něco nového.  Centrum denních služeb bude 
fungovat od 8.00 do 15.00 každý všední den,“ upřesnila vedoucí programu. Zájemci se 
můžou dozvědět víc na webových stránkách Ligy vozíčkářů (www.ligavozic.cz), nebo 
se rovnou můžou obrátit na Hanu Svobodovou (537 021 485, 777 010 335, 
hana.svobodova@ligavozic.cz).   
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Kvíz 

 
 

1. Kde se nachází tato cestička?   a) Pálavské vrchy    b) Šumava 
c) Lysá hora   d) Banát v Rumunsku 

                                                                                                                 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.  K čemu chovatelé používají u 
slepic tyto sympatické „brýle“? 

 

a) slepice používají brýle proti UV 
záření 

b) slepice mají brýle proto, aby se 
nelíbily kohoutovi 

c) jedná se o nové nařízení 
Evropské unie  

d) je to fotomontáž 
 

 

 

Správné odpovědi na kvízové 
otázky naleznete na straně č. 47.   
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Placená inzerce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RYCHLÉ PŮJČKY – KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY – BANKOVNÍ A  

NEBANKOVNÍ HYPOTÉKY – VYPLÁCENÍ EXEKUCÍ A ZÁSTAV  

NA MAJETKU – VÝKUP NEMOVITOSTÍ ZA HOTOVÉ - 

ODDLUŽENÍ MAJETKU – KONSOLIDACE PŮJČEK 

www.tetrax.cz    607 664 466 

Schází Vám 500 – 3000 Kč před výplatou? 

Půjčky bez registru ihned, půjčky bez potvrzení příjmu. 

Vyřízení do 20 minut. Sjednání půjčky na tel. 731 988 388 
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Odpovědi na kvízové otázky: 
 

1. Správná odpověď je cesta na Chřibský kopec v Tikovicích. 
2. „Brýle“ se u slepic používají proti vzájemnému ozobávání peří.  
 
 
 
 
Ořechovský zpravodaj vydává:  
 

Obec Ořechov, Zahradní 216/1, PSČ: 644 44 
Ev. č. MK ČR E 1013  
 

V roce 2012 vychází zpravodaj 3x.                 
Příspěvky přijímá Obecní úřad Ořechov na e-mail: ekonom@orechovubrna.cz.  
 

Délka příspěvků by neměla překročit 1 a 1/2 strany A5. 
 

Uzávěrka příspěvků do posledního vydání zpravodaje: 21. listopadu 2012 
 

Možnost inzerce: 
1 stránka barevná: 1.200 Kč včetně DPH,  
1 stránka černobílá: 960 Kč včetně DPH. 
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