
 

O Ř E C H O V S K Ý 
  Z P R A V O D A J 

_______________________________________ 
                                                                                                 č. 4/2009 
 

Příjemné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí, 
zdraví, osobních i pracovních úspěchů v novém roce. 

Vám přeje 
                                                                Obecní úřad Ořechov 
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Čertovská škola 

 
 

/viz článek na str. 22 /  
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Slovo starosty                                                                         
 
Vážení spoluobčané, 
 
konec roku 2009 klepe na dveře. Jaký byl? Co se podařilo? Je třeba někde přidat? 
Já osobně si myslím, že tento rok byl pro Ořechov velmi úspěšný. 
 
Finanční částka, která byla proinvestována činí 62 415 595 Kč. Obec zaplatila  
14 328 601 Kč z vlastních zdrojů. Ostatní prostředky jsou dotace státní nebo z EU. 
Dovolte mi shrnout nejdůležitější investice letošního roku: 
ulice Tolarova         - komunikace, podélné stání, parkoviště u fotbalových kabin,              
oprava budovy kabin 
ulice Jeřábkova       - parkoviště u hřbitova, chodník na hřbitově 
ulice Tikovická       - parkovací stání, chodník 
ulice Kout               - chodník 
ulice U Kostela       -  parkovací stání, chodník, opěrná zeď 
ulice Výhon            -  napojení komunikace na asfaltové cesta 
ulice Divadelní       -  nový asfaltový povrch komunikace 
ulice Bašty              -  zpevnění cesty 
ulice Ořechovičská  - zpevnění cesty 
potok v Tikovicích -  základní úpravy 
výsadba stromů a keřů Třešínky, Lejtná 
zpevnění polních cest na Ketmance, biokoridory 
vybudování Obecního sálu v budově bývalé zvláštní školy 
 
Myslím, že každý rozumný člověk vidí, jak se Ořechov mění k lepšímu. V tomto 
nastoupeném trendu chci  pokračovat i v roce 2010. Není možné se zastavit  a naříkat 
na současnou krizi. Je nutné hledat další finanční zdroje a dotace z EU a dále 
pokračovat v obnově naší vesnice. 
  
Pevně věřím, že se nám to společně podaří. Hlavním cílem následujícího roku bude pro 
mě  získání dotace na zateplení a výměnu oken v našich školách a vybudování nového 
odpadního dvora. 
Dalším velkým úkolem, který před námi stojí, je vybudování domu s pečovatelskou 
službou pro seniory.  Lidé v důchodovém věku tvoří celou čtvrtinu obyvatel obce.  
Já  pevně věřím, že zastupitelstvo obce najde odvahu  k  prodeji bývalého vojenského 
areálu a získá peníze k realizaci tohoto záměru. Nemůžeme čekat, přešlapovat na místě 
a odkládat rozhodnutí na neurčito. 
 
Vážení spoluobčané, přeji Vám vše nejlepší, hodně zdraví, mnoho osobních i 
pracovních úspěchů v novém roce 2010 a těším se na shledání s Vámi na akcích 
pořádaných Obecním úřadem Ořechov.    

Josef Brabenec              
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Zprávy ze zastupitelstva 
 
VÝPIS USNESENÍ Z  VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE OŘECHOV KONANÉHO DNE  24. 9.  2009 V  18   HOD.  
V RESTAURACI  U RYBNÍČKA    
 
Přítomno 8 členů zastupitelstva, omluveni : Mgr. Jachnická, Mgr. Zvolská a p. Alois 
Záděra. 
 
Usnesení č. 360/09 
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele jednání pana JUDr. Leoše Olivu a pana    
Ing. Miroslava Floriána. 
Hlasování :       pro   8            proti   0         zdržel se   0  
 
Usnesení č. 361/09 
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyřazením bodu č. 5. Zřizovací listina ZŠ a dodatek ke 
zřizovací listině MŠ z  jednání a schvaluje doplnění programu  o bod „Daň  z přidané  
hodnoty“. 
Hlasování :       pro   8            proti   0         zdržel se   0  
 
Usnesení č. 362/09 
Program : 

1. Zahájení  
2. Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů 
3. Schválení programu  
4. Pozemek prodaný p. Komjaty – odstoupení od smlouvy   
5. Daň z přidané hodnoty 
6. Karnet – směna pozemků Na Kopci 
7. Žádost o odprodej pozemku p.č. 884/10 u památníku 
8. Smlouvy o břemeni plyn ( Karnet, Šenkýř )  
9. Rozpočtové opatření č. 6/2009 , 7/2009 a 8/2009  
10. Zprávy o činnosti  výborů zastupitelstva 
11. Zpráva o činnosti  obecního úřadu  
12. Závěr 

Hlasování :       pro   8            proti   0         zdržel se   0  
 
Usnesení č. 363/09 
Zastupitelstvo obce schvaluje odstoupení od smlouvy na prodej pozemku parc.č. 
7710/1., k.ú. Ořechov, a souhlasí s vrácením částky 1.177.800,- Kč paní Komjaty a  
pověřuje  starostu  k podpisu notářského zápisu.  
Hlasování :       pro  7            proti   0         zdržel se   1  ( Brabenec ) 
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Usnesení č. 364/09 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že od 1. 11. 2009 bude obec Ořechov plátcem daně 
z přidané hodnoty. 
Hlasování :       pro  8            proti   0         zdržel se   0 
 
Usnesení č. 365/09 
Zastupitelstvo obce schvaluje, že plnění dle § 56, odst. 4, zákona o DPH č. 235/2004 
Sb. u osvobozených nájmů bude plátcům DPH účtováno k základu daně  DPH ve výši 
19% - tedy zdola. 
Hlasování :       pro  8            proti   0         zdržel se  0 
 
Usnesení č. 366/09 
Zastupitelstvo obce schvaluje, že u plnění, které jsou ekonomickou činností a nejsou  od 
DPH osvobozeny, bude účtováno zdola.  
Hlasování :       pro  8            proti   0         zdržel se  0 
 
Usnesení č. 367/09 
Zastupitelstvo obce neschvaluje  další směnu ani prodej pozemků firmě Karnet. 
Hlasování :       pro  8            proti   0         zdržel se  0 
 
Usnesení č. 368/09 
Zastupitelstvo obce schvaluje  odkoupení pozemku parcelní číslo 884/10 o výměře 116 
m2, k.ú. Ořechov, od …………………, bytem ……………… 9, Brno a ……………………, 
bytem …………………… 269, Modřice za cenu 20,- Kč / m2 a  pověřuje starostu 
k podpisu kupní smlouvy. 
Hlasování :       pro  8            proti   0         zdržel se  0 
 
Usnesení č. 369/09 
Zastupitelstvo obce  schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
souhlasu se zřízením stavby uzavíranou mezi Obcí Ořechov, jako budoucím povinným, 
JMP Net, s.r.o. jako budoucím oprávněným a Radkem Šenkýřem, Komenského 13, 
Ořechov,  jako investorem a  pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. Cena za 1 
běžný metr břemene bude 50 Kč. 
Hlasování :       pro  8            proti   0         zdržel se  0 
 
Usnesení č. 370/09 
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
souhlasu se zřízením stavby uzavíranou mezi Obcí Ořechov, jako budoucím povinným, 
JMP Net, s.r.o. jako budoucím oprávněným a firmou Karnet, a.s., Brno, jako 
investorem a  pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.  Cena za 1 běžný metr břemene 
bude 50 Kč. 
Hlasování :       pro 7            proti   0         zdržel se  1 ( Krečmerová ) 
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Usnesení č. 371/09 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6,  7 a 8/2009 dle příloh. 
Nebylo  schváleno. 
Hlasování :       pro  5            proti   0         zdržel se  3  ( Sobotka, Oliva, Paulíček ) 
 
Usnesení č. 372/09 
Zastupitelstvo obce vyzývá finanční výbor k řešení vzniklé situace a neschválením 
rozpočtových opatření. 
Nebylo  schváleno. 
Hlasování :       pro  4 ( Brabenec, Smutný, Florián, Dudík)    
                          proti   4 ( Krečmerová, Sobotka, Oliva, Paulíček )         
                         zdržel se 0 
 
Usnesení č. 373/09 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy o činnosti  výboru pro rozvoj Ořechova, 
stavebního výboru, sociálního výboru, kulturního a školského výboru a finančního 
výboru. 
Hlasování :       pro  8            proti   0         zdržel se  0 
 
Usnesení č. 374/09 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu  o činnosti obecního úřadu. 
Hlasování :       pro  8            proti   0         zdržel se  0 
 
 
VÝPIS USNESENÍ Z  VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE OŘECHOV KONANÉHO DNE  26. 10.  2009 V  18   HOD.  
V RESTAURACI  U FASURŮ    
 
Přítomno  11 zastupitelů. 
 
Usnesení č. 375/09 
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu  jednání pana Ing. Josefa 
Sobotku a pana Oldřicha Paulíčka. 
Hlasování :      pro    11           proti      0      zdržel se    0 
 
Usnesení č. 376/09 
Zastupitelstvo obce souhlasí s doplněním bodu : změna územního plánu č. V. jako bod 
č. 15. 
Hlasování :       pro      11        proti    0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 377/09 
Program : 

13. Zahájení  
14. Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů 
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15. Schválení programu  
16. Smlouvy o právu stavby na pozemcích obce Ořechov – plynovod a komunikace            

( Karnet – Na Kopci ) 
17. Dohoda o budoucím předání dokončené stavby vodovodu a kanalizace do 

majetku obce ( Karnet – Na Kopci ) 
18. Zřizovací listiny ZŠ a MŠ   
19. Změna územního plánu č. VI.  
20. Dokončení změny územního plánu č. III.   
21. Rozdělení vodovodu Hajany - Ořechov 
22. Rozpočtové opatření č. 6/2009 
23. Rozpočtové opatření č. 7/2009 
24. Rozpočtové opatření č. 8/2009 
25. Rozpočtové opatření č. 9/2009 
26. Zpráva o činnosti  kontrolního výboru a zápis finančního výboru o provedené 

kontrole 
27. Změna územního plánu č. V. 
28. Zpráva o činnosti obecního úřadu  
29. Závěr 

Hlasování :      pro   11        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 378/09 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu stavby na pozemcích obce – „ IS OSRD 
Ořechov – lokalita Kopec I. etapa – plynovod, uzavíranou mezi firmou Karnet a obcí 
Ořechov a pověřuje starostu k jejímu podpisu. 
Hlasování :      pro   11        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 379/09 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu stavby na pozemcích obce – „ IS OSRD 
Ořechov – lokalita Kopec I. etapa – komunikace, uzavíranou mezi firmou Karnet a obcí 
Ořechov a pověřuje starostu k jejímu podpisu. 
Hlasování :      pro   11        proti     0       zdržel se    0 
 
 
Usnesení č. 380/09 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o budoucím předání dokončené stavby vodovodu 
a kanalizace do majetku obce  „ IS OSRD Ořechov – lokalita Kopec I. etapa – 
vodovod, kanalizace, uzavíranou mezi firmou Karnet a obcí Ořechov a pověřuje 
starostu k jejímu podpisu. 
Hlasování :      pro   11        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 381/09 
Zastupitelstvo obce schvaluje zřizovací listinu Základní školy Ořechov a Smlouvu o 
výpůjčce a pověřuje starostu k jejich podpisům. 
Hlasování :      pro   11        proti     0       zdržel se    0 
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Usnesení č. 382/09 
Zastupitelstvo obce schvaluje zřizovací listinu Mateřské  školy Ořechov a Smlouvu   
o výpůjčce a pověřuje starostu k jejich  podpisům. 
Hlasování :      pro   11        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 383/09 
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení změny č. VI územního plánu sídelního útvaru 
Ořechov plochy bývalého vojenského prostoru na nárokovou plochu pro fotovoltaiku a 
lehkou průmyslovou výrobu a pozemek parc.č.  5464 pro smíšenou výrobní zónu. 
Pověřeným zastupitelem pro tuto  změnu bude starosta obce pan Josef Brabenec. 
Hlasování :      pro   11        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 384/09 
Zastupitelstvo obce schvaluje dokončení změny č. III. územního plánu obce Ořechov 
s tím, že  náklady se změnou spojené uhradí vlastníci dotčených pozemků. 
Hlasování :      pro   11        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 385/09 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí  zahájení jednání o rozdělení vodovodu Ořechov – 
Hajany,  na základě smlouvy ze dne 30. 10. 2002. 
Hlasování :      pro   11        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 386/09 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2009 dle přílohy. 
Hlasování :      pro   11        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 387/09 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2009 dle přílohy. 
Hlasování :      pro   11        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 388/09 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2009 dle přílohy. 
Hlasování :      pro   11        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 389/09 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2009 dle přílohy. 
Hlasování :      pro   11        proti     0       zdržel se    0 
 
 
Usnesení č. 390/09 
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru a zápis finančního 
výboru  o provedené kontrole. 
Hlasování :      pro   11        proti     0       zdržel se    0 
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Usnesení č. 391/09 
Zastupitelstvo obce vydává formou opatření obecné povahy změnu č. V. územního 
plánu sídelního útvaru Ořechov. 
Hlasování :      pro   11        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 392/09 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu  o činnosti obecního úřadu. 
Hlasování :      pro   11        proti     0       zdržel se    0 
 
VÝPIS USNESENÍ Z  VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE OŘECHOV KONANÉHO DNE 11 .11.  2009 V  18   HOD.  
V RESTAURACI  U FASURŮ    
 
Přítomno 10 zastupitelů, omluven Ing. Florián. 
Usnesení č. 393/09 
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu jednání paní Ludmilu 
Krečmerovou a Ing. Miroslava Smutného. 
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 394/09 
Zastupitelstvo obce souhlasí s doplněním programu jednání o bod : Smlouvy o právu 
stavby vodovodu a kanalizace s firmou Karnet 
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 395/09 
Zastupitelstvo obce souhlasí s doplněním programu jednání o bod : Nákup pozemků na 
ulici Divadelní.  
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 396/09 
Zastupitelstvo schvaluje následující program jednání : 
 

30. Zahájení  
31. Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů 
32. Schválení programu  
33. Rozpočtové opatření č. 10/2009    
34. Zrušení nadstandardního spoje směr na Nebovidy                                                            
35. Prodej bytu 3+1 Sokolská ul.    
36. Prodej bytu 2+1 Sokolská ul. 
37. Smlouvy o právu stavby vodovodu a kanalizace s firmou Karnet 
38. Nákup pozemků na ulici Divadelní 
39. Zpráva o činnosti obecního úřadu  
40. Závěr 

Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0 
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Usnesení  č. 397/09 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2009 dle přílohy. 
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 398/09   
Zastupitelstvo obce  schvaluje zrušení  nadstandardního autobusového spoje směrem 
na Nebovidy s odjezdem v 5:11 hodin z Ořechova a proto neschvaluje Dodatek č. 7 
Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK. 
Hlasování :      pro    9        proti     0       zdržel se   1  ( Sobotka ) Usnesení č. 399/09   
 
Usnesení č. 399/09   
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej bytové jednotky č. 247/1 v budově Ořechov číslo 
popisné 248 na ulici Sokolská 9 včetně spoluvlastnického podílu ve  výši 9493/162040 
na společných částech budovy a k pozemkům parc.č. 731/ 3, parc. č. 731/4, parc. č. 
731/ 5, parc. č. 731/ 6, parc. č. 731/7 a parc. č. 731/11,vše v k.ú. Ořechov  paní 
…………………, bytem Ořechov, ………… 33, za cenu 1 000 000,- Kč a pověřuje 
starostu k  podpisu smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o převodu vlastnictví 
nemovitostí.  
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 400/09   
Zastupitelstvo obce  schvaluje prodej bytové jednotky č. 245/2 v budově Ořechov číslo 
popisné 248 na ulici Sokolská 13, včetně spoluvlastnického podílu ve  výši 
6711/162040 na společných částech budovy a k pozemkům parc.č. 731/3, parc.č. 731/4, 
parc.č. 731/5, parc.č. 731/6, parc.č. 731/7 a parc.č. 731/11,vše v k.ú. Ořechov,  
manželům …………………, bytem Vrbno pod Pradědem, …………..  496 za cenu 
1.710.000,- Kč a pověřuje starostu k  podpisu smlouvy o převodu vlastnictví 
nemovitostí.  
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 401/09   
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu stavby na pozemcích obce Ořechov pro 
stavbu  „ IS OSRD Ořechov - lokalita Kopec I. etapa – vodovod“, uzavíranou mezi 
firmou Karnet a obcí Ořechov a pověřuje starostu k  jejímu podpisu. 
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 402/09   
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu stavby na pozemcích obce Ořechov pro 
stavbu  „ IS OSRD Ořechov - lokalita Kopec I. etapa – kanalizace“, uzavíranou mezi 
firmou Karnet a obcí Ořechov a pověřuje starostu k  jejímu podpisu. 
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0 
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Usnesení č. 403/09   
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků parc. č. 270/10, 2050/26 a 262/6, vše k.ú. 
Ořechov, za cenu 150 Kč/m2  od ....., bytem Valašské Meziříčí, …… 663/5, od …….., 
bytem Valašské Meziříčí, ……. 1182 a od ……., bytem Valašské Meziříčí, ..…1160,  do 
majetku obce a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy. 
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 404/09   
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu  o činnosti obecního úřadu. 
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0 
 
 
Informace obecního úřadu                                                                
 
 
Přehled akcí realizovaných v roce 
2009: Kč Dotace 

Malotraktor s příslušenstvím 94 917,00  
Komunikace-Tolarova, Divadelní, Výhon 2 939 997,26  
Tolarova - parkovací stání 627 725,00  
Tolarova - parkovací stání u kabin 680 691,90  
Tolarova - oprava kabin 464 437,00  
Jeřábkova - parkovací stání u hřbitova 566 499,50  
Jeřábkova - chodník na hřbitově 95 104,80  
Tikovická - parkovací stání 181 076,35  
Tikovická - chodník 1 542 585,00  
Kout - chodník 41 697,00  
U Kostela - parkovací stání 127 330,00  
U Kostela - chodník 63 903,00  
U Kostela - opěrná zeď 201 467,00  
Výstavní-oprava chodníku 83 918,00  
Bašty-zpevnění cesty 296 902,62  
Ořechovičská - zpevnění cesty 36 912,04  
Stadion- úprava a základ pro kluziště 93 306,00  
Stadion - úprava povrchu a ocelová vrata 103 589,50  
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Stadion-zpevnění plochy před garáží 116 066,65  
Zpevnění polních cest 78 599,50  
Základní škola - rekonstrukce soc.zařízení u tělocvičny 693 798,39  
Základní škola - multifunkční sportoviště 16 534 024,00 14 517 795,17 
Tikovický potok - úpravy 482 763,00  
Veřejné prostranství - výsadba v obci 303 285,10  
Sadové úpravy Třešinky a Lejtná 977 991,00 525 199,50 
Kulturní centrum v bývalé zvláštní škole 346 100,00  
Obecní sál  1 088 418,00  
Oprava střechy budovy bývalé zvláštní školy 79 492,00  
Kadeřnictvní - oprava podlah 12 000,00  
Příprava žádostí o dotace k zateplení a výměny oken 172 550,00  
Zákl. školy, Mateř. školy, bývalé zvláštní školy   
Příprava žádosti o dotace na odpad. dvůr 65 950,00  
Nový územní plán - 1. platba 178 500,00  
 29 371 596,61  
Dotace celkem -15 042 994,67  
Investice obce celkem 14 328 601,94  
 
      
Informace finančního úřadu 
 
Daň z nemovitostí: 
je  upravená zákonem č.338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen “zákon o dani z nemovitostí“). 
- zdvojnásobení sazeb daně z pozemků uvedených v § 6 odst. 2 zákona o dani z 
 nemovitostí – tj. zastavěné plochy a nádvoří, stavební pozemky a ostatní plochy. Toto 
zvýšení se nevztahuje na sazby uvedené v § 6 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí – pro 
ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, lesy a 
rybníky,  tedy  převážně zemědělskou půdu, 

        - zdvojnásobení základních  sazeb daně ze staveb s výjimkou staveb sloužících pro 
        ostatní podnikatelskou činnost uvedených v ust. § 11 odst.1 písm. d) bod 3 zákona  
        o dani z nemovitostí. 

Nedojde-li u poplatníků k jiným změnám rozhodným pro daňovou povinnost, nemusí 
zvýšení sazeb oznamovat v daňovém přiznání. Vyměření daně je v tom případě  
povinností  místně příslušných správců daně, kteří daň vyměří v nové výši a výsledek 
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vyměření sdělí poplatníkům platebními výměry nebo hromadnými předpisnými 
seznamy.  
V naší obci byla v letošním roce provedena digitalizace katastrálního území. Vlastníci 
nemovitostí by si měli zkontrolovat, zda nedošlo ke změně výměr pozemků, které 
uvedli ve svém daňovém přiznání k dani z nemovitosti. V případě, že ano, musí si 
podat na finanční úřad dílčí přiznání k dani z nemovitostí. 
                                                    
 
Ze sociální oblasti  
 
Lékařská  služba první pomoci zůstává pro příští rok nezměněna: 
Pro dospělé                         -     Úrazová nemocnice Brno , tel. 545538538 

                          Nemocnice Ivančice, tel. 546 439 630 
Pro děti                                -     Dětská nemocnice Brno, tel. 532 23 1111 
                                                   (Lékařská pohotovostní služba za pacienty nevyjíždí) 
Stomatologická                    -     Brno, Karáskovo náměstí 11, tel. 548424242 
Lékárenská pohotovost        -     Brno, Koliště 47,  tel. 545  424 815 
Ohledání zemřelých            -     Úrazová nemocnice Brno, tel. 545538538 
 
 
Oblastní charita Rajhrad 
 
Posláním charity je služba  církve bližnímu v nouzi bez ohledu  na jeho příslušnost 
k rase, národnosti, vyznání a politickou příslušnost. Od roku 2008 poskytuje kromě 
zdravotní péče i sociální péči pečovatelskou, (tzv. terénní)  v blízkém okolí Rajhradu. 
Pečovatelskou službu si klient hradí dle ceníku a je poskytována na základě písemné 
dohody mezi klientem a Diecézní charitou Rajhrad. Služby charity  i lůžkového 
zařízení Hospicu sv. Josefa v Rajhradě využívá mnoho občanů i z naší obce. 
Je vhodné připomenout, že velká část výtěžku  každoroční Tříkrálové sbírky je 
přidělena právě  Diecézní charitě v Rajhradě.  Bližší  informace o pečovatelské službě 
na tel. č. 547 232 223, Jiráskova 47, Rajhrad. 
Zámeček Střelice – Domov pro osoby se zdravotním postižením otevírá od 1. 1. 2010 
novou sociální  službu Denní stacionář s kapacitou 6 osob. Denní stacionář bude 
probíhat  v pracovní dny od 7,00 do 17,30 hodin. Cena za tuto službu se  pohybuje 
v rozmezí od 38,- Kč do 180,- Kč za pracovní den. 
Do denního stacionáře se přijímají uživatelé od 6 let věku a to osoby s mentálním 
postižením, dále osoby se sníženou schopností v základních životních dovednostech 
atp. Klienti této nové služby budou zapojeni  dle schopností do stávajících činností 
terapeutických dílen. Více informací na www.zamecekstrelice.cz a u sociální 
pracovnice na tel. č. 547 422 827. 
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Z historie obce                                                                          
 
20. výročí sametové revoluce v Ořechově 
 
Tak jako ve státě, tak i v Ořechově dochází ke konci roku 1989 a v roce 1990 
k politickým změnám. Byl založen koordinační výbor Občanského fóra. Podnět k jeho 
založení vzešel od členů místního Sokola: Aloise Franty, Ivana Macíčka, Jiřího 
Badoučka, Oldřicha Chrásta a Jiřího Kunického. Místním rozhlasem vyzvali  občany 
k účasti na shromáždění do tehdejší sokolovny. Uskutečnilo se 1. prosince 1989 a těšilo 
se nebývalému zájmu občanů. Sešlo se jich kolem  250. Do koordinačního výboru byli 
zvoleni tito členové: Alois Franta, Jaromír Polcar, Jiří Poledňa, Ivan Macíček, Oldřich 
Pár a Jiří Badouček, za studenty Aleš Hrubý, Bronislav Šmíd a Jana Sichlerová. Těm 
všem je nutné poděkovat, protože v tehdejším nelehkém politickém ovzduší se 
postavili do čela nového vedení obce a této práci věnovali spoustu  svého úsilí a času. 
Další shromáždění občanů se konalo 11. prosince 1989 za přítomnosti cca 400 občanů. 
Některé diskusní příspěvky byly emotivně vypjaté. Lidé požadovali zrušení KSČ, 
výměnu vedení MNV a vyjadřovali podporu studentům. Občané, kteří nedostali slovo v 
diskuzi, podávali KV OF písemné příspěvky. Tyto příspěvky jsou uloženy v místním 
archivu OÚ. Požadovali v nich omluvu od vedení KSČ, návrhy, co s rozestavěným 
nákupním střediskem, bylo požadováno předání budovy zvláštní školy do majetku 
obce, zrušení budovy Síně tradic a na jejím místě vybudování lékárny. Velmi 
konstruktivní návrhy podala paní MUDr. Marie Hendrychová. Občané také požadovali 
vybudování kanalizace, vodovodu a  plynofikaci obce. Naše obec byla v tomto směru 
jedna z nejzaostalejších v celém okresu. 
Na shromáždění 21.1.1990 byl přečten otevřený dopis adresovaný vedení MO KSČ, 
jehož celé znění je uvedeno v místní kronice. Zároveň byla přečtena i následná omluva 
vedení MO KSČ za minulé 40leté období. 
Na plenárním zasedání MNV 16. března 1990 KV OF spolu s občany vyjádřili důvěru 
vedení a poslancům MNV do příštích voleb. Tehdejším předsedou MNV byl Jiří 
Ondrášek a tajemníkem Pavel Novák. Obec zastupovalo 42 poslanců. Do rady MNV 
byli dodatečně jmenováni Ivan Macíček a Aleš Hrubý za OF, za ČSS Jaroslav Florián a 
za ČSL Jan Urban. 
17.3.1990 se konala vzpomínková oslava 140. výročí narození T.G. Masaryka. U 
pomníku na Kerendově se sešlo asi 400 občanů. Na této oslavě jsem mj. uvedl: „ I já 
bych chtěl všechny občany vyzvat, aby pracovali v duchu humanity, v duchu skutečné 
demokracie a lidskosti, s úctou jednoho k druhému, a tím připravili ty nejlepší 
podmínky pro mladou generaci. Na ně mysleme, pro ně pracujme:“ 
24. listopadu 1990 se poprvé uskutečnily demokratické volby. V naší obci se jich 
zúčastnilo 1547 voličů, t.j. 88,10 %. Bylo zvoleno 15 členné zastupitelstvo. Za ČSS, 
ČSSD a SMS Oldřich Pár - 794 hlasů, Jan Sichler - 527, Miroslav Peška 728, Libor 
Florián – 526, Robert Križanič ml. – 635. 
Za OF Jaromír Polcar – 793, Ivan Macíček – 553, Jiří Poledňa – 920, Miroslav Smutný 
– 749. 
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Za politické hnutí zeměd. družstev Vladimír Dvořák – 512. Za ČSL Jan Urban – 541, 
Ludmila Krečmerová – 750, Leoš Oliva – 510, Luděk Peška – 611 a Ludvík Janek – 
530 hlasů. 
Prvním starostou byl zvolen Jaromír Polcar a  místostarostkou Ludmila Krečmerová. 
Od té doby uplynuly dvě desítky let. Mnohé se v obci změnilo. Byla vybudována 
infrastruktura v celé obci, nedokončené nákupní středisko odkoupila firma  Nadop a 
zdravotní středisko odkoupila MUDr. Jindřiška Dörrová. Do obecního domu na 
Ořechovičské ulici bylo přemístěno zubní středisko, kde má nyní ordinaci MUDr. 
Leona Klčová a MUDr. Eva Zelinková. Po zrušení Síně tradic sem byla umístěna 
lékárna, budova zvláštní školy přešla pod správu obce a  nedávno zde byl vybudován 
obecní kulturní sál. Nová sportoviště, parkoviště, asfaltové cesty a chodníky zlepšily 
vybavenost obce. 
To, co navrhovali občané před 20 lety, se naplnilo. Stálo to mnoho úsilí a všem těm, 
kteří se na tomto budování v naší obci podíleli, je potřeba vyslovit upřímné 
poděkování. 
 

Mgr. Jiří Poledňa 
kronikář obce              

                                                                                                     
Kultura                                                                                
 
Obecní knihovna informuje 
 
Ke konci roku se bilancuje, ani knihovna netvoří výjimku. V tomto roce se podařilo 
získat dotaci na automatizaci knihovny. Jeden počítač je plně k dispozici návštěvníkům 
knihovny, zaregistrovaní čtenáři mohou využívat internet kdykoliv ve výpůjčních 
dnech 1 hodinu zdarma. Tato služba je hojně využívána především dětskými čtenáři. 
Druhý počítač slouží k zapisování knih do webového katalogu. Z celkového počtu cca 
9 tis. knih, které tvoří knihovní fond, je zapsáno zatím přes tisíc titulů. Od ledna bude 
webový katalog k nahlédnutí na adrese knihovny 
 http://knihovna-orechov.webnode.cz. Zde je také možné najít další  zajímavosti ze 
života  knihovny, včetně zájezdů do brněnských divadel.  
A co říkají statistické údaje pro letošní rok? 
Celkový počet vypůjčených knih: 10997 
Počet využívaných čtenářských průkazů: 190 
Nově zaregistrovaných čtenářů: 26 
 
Do knihovny se stále dokupují nové knihy. Namátkou vybírám z nejnovějších titulů: 
 
Pro dospělé: 
Kupka Jiří: Krvavé jahody 
Cimický Jan: Usměvavý Budha 
McBain Ed: Velký šéf 
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Kessler Leo: Velký útěk 
Canfield Jack: Slepičí polévka pro otce a syna 
Pogožev Andrej: Útěk z Osvětimi 
Bukowski Charles: Pobryndané spisy 
Green Jane: Domek na pláží 
Brown Sandra: Růžový víkend 
Steel Danielle: Bludiště života 
Cartland Barbara: Dáma a lupič 
Poledňáková Marie: Líbáš jako Bůh 
MacGregor Kinle: Mistr svádění 
Small Beatricie: Okouzlená srdce 
Špaček Ladislav: Nová velká kniha etikety 
Hermitte David: Michael Jackson 
Besserová Miroslava: Miroslav Moravec 
Měšťan Radomír: Modernizace bydlení 
Hensel Wolfgang: Zahrada je radost 
 
Pro děti a mládež: 
Lukeš Martin: Hamlet – komiks 
Miler Zdeněk: Krtek a jeho svět 
Brezina Thomas: Fantom školy 
Sfar Joann: Malý princ – komiks 
Lindgrenová Astrid: Strašidlo Sušinka 
Hollová Patricie: Jaká známe povolání 
Petiška Eduard: Míšovo tajemství 
Sekora Ondřej: O psu vzduchoplavci 
Havel Jiří: Malované čtení pro nejmenší 
Kratochvíl Miloš: Františkovy pohádky z Kouzelné školky 
Wilson Jacqueline: Holka na hlídání 
Dahl Roald: Karlík a továrna na čokoládu 
Zaranská Joana: Nejznámější pohádky v angličtině 
Meyerová Stephenie: Stmívání, Nový Měsíc, Zatmění 
 
Příznivci četby a dobrých knih mají jistě z čeho vybírat. Knihovna bude otevřena také 
22.12. a 29.12.2009. Příští rok čeká naši obecní knihovnu přestěhování do větších 
prostor v bývalé zvláštní škole a tak věřím, že nové atraktivnější prostory přilákají více 
čtenářů. A možná také vchod na viditelnějším místě znemožní skupině mladíků a dívek 
ponechávat nedopalky, krabičky od cigaret a zapalovače přímo před dveřmi knihovny. 
S přáním radostných Vánoc 
                                                                                                            Leona Steingartová 
                                                                                                                          knihovnice 
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Střípky z obecního sálu 
 
Obecní sál v bývalé speciální škole již prošel „křtem“ a je hojně využíván. Za zmínku 
stojí v něm odehraná divadelní představení, ať už Ořechovského divadla nebo divadel 
hostujících s představeními pro děti. Dále výchovné koncerty pro žáky ZŠ a jiné akce 
pořádané školou, besedy, čtení či koncerty pro širokou veřejnost. Nejvíce návštěvníků 
dosud zaznamenala budova s obecním sálem na 1. adventní neděli. Nejdříve se spousta 
zájemců sešla před obecním úřadem. Po úvodním slovu, vystoupení žáků ZŠ a učitelů 
ZUŠ, nadešla slavnostní chvíle rozsvícení vánočního stromu. Poté pokračoval program 
právě v bývalé speciální škole. Ve vchodovém vestibulu byl umístěn prodejní jarmark, 
kde bylo co obdivovat – od svícnů, věnců, přes obrázky, ručně vyráběné šperky, až po 
dřevěné hračky, loutky … nechyběl ani stánek s kořením a knihami. Dále v přízemních 
prostorách všichni dostali vánoční punč a mohli si jít prohlédnout také prostory 
chráněné dílny Růžový sad. Ani pro děti nechybělo zpestření tohoto odpoledne. Byly 
připraveny soutěže o pěkné ceny, které věnovala nakladatelství Portál, Egmont a 
Thovt.  
Z patra se rozléhala cimbálová muzika. Ti mladší vyběhli schody jedna dvě, někteří 
vyšli rozvážně a rádi se pak posadili do sedadel, aby se zaposlouchali do písniček, které 
nejinak, než pohladily po duši. Čtyři sourozenci Osičkovi z Velkých Bílovic si všechny 
přítomné získali. Kdo se nevešel do sálu, postával na chodbě, kde byla umístěna 
výstava betlémů ořechovského rodáka PhDr. Pavla Svobody, vzácného toho člověka. 
Dovezl z Jihlavy, kde nyní žije, asi 20 betlémů a okolo 1200 postaviček vlastnoručně 
vyřezaných ze sololitu. 
Snad to byl pro všechny přítomné pěkný začátek adventní doby a pro mnohé příležitost 
prohlédnout si prostory sálu poprvé. A jistě i v příštím roce každého z nabízeného 
programu něco zaujme a do obecního sálu opět zavítá. 
 
Např.:  
17.1.2010   O Palečkovi – pohádka pro děti v 15:30 hodin 
24.1.2010   Po všem hovno, po včelách med – Ořechovské divadlo v 19:30 hodin 
31.1.2010   Vystoupení dětského divadelního kroužku Kamínky v 15 hodin 
  3.2.2010   Povídání nad knihami – beseda se spisovatelkou Táňou Kubátovou´ 
                   v 16 hodin 
14.2.2010  Čertovy zlaté vlasy – pohádka pro děti Dobšického národního divadla 
                   v 15:30 hod. 

Leona  Steingartová 
knihovnice 

 
  

Výstava „60 let na křídlech Albatrosu“ 
 
V listopadu byla v Galerii Klementinum v Praze zahájena jubilejní výstava k 60. výročí 
Albatrosu. Podtitul výstavy – Ať jsem kdo jsem, vyrostl jsem s Albatrosem – láká ke 
shlédnutí prezentace nakladatelství, které se za šest desetiletí své existence stalo 
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synonymem pro dětskou knihu. Naše knihovna obdržela deset volných vstupenek a dál 
už to bylo jednoduché … Deset nejpilnějších dětských čtenářů naší knihovny dostalo 
takto krásný dárek – výlet do Prahy. Cestu dětem uhradila Obec Ořechov. Výlet se 
uskutečnil ve středu 16. prosince. Cesta autobusem Student Agency, výstava Albatrosu 
a vánoční atmosféra našeho hlavního města byla pěkným zakončením tohoto roku.  
                                                                                                        
                                                                                                             Leona Steingartová  
                                                                                                                          knihovnice 
 
Mateřské centrum  
 
Rok 2009 se chýlí ke konci a my, v Mateřském centru Sluníčko, máme za sebou 
spoustu společných zážitků. 
Drakiádu plnou soutěžních úkolů a pouštění draků, vydařenou i přes nepřízeň počasí, 
které nám moc nepřálo ani při lampiónovém průvodu, na nějž nám zůstane krásná 
vzpomínka. Lampiony se nám sice brzy promáčely, ale aspoň jsme se společně prošli 
tmou v zasněženém deštivém Ořechově se světýlky, což se nám jen tak nestane. 
Také Mikuláš přišel za dětmi do centra a za splněné čertovské úkoly přinesl každému 
balíček plný dobrot, který si děti musely samy najít.  
Nyní vyrábíme s dětmi výrobky s vánočními motivy. Vyzdobili jsme si okno 
sněhuláky, hvězdami a stromečky. Přivítali mezi sebou další maminky s dětmi. 
A teď už se jen těšíme na ten nejkrásnější den, který bude pro děti posledním 
středečním setkáním v tomto roce. Čeká nás spousta her, vánočních koled, ochutnávání 
cukroví, nové hračky a dokonce i nějaký ten malý dáreček pro každého. 
A nakonec už zbývá popřát Vám všem, abyste prožili pohodové svátky, splnila se Vaše 
přání a hlavně, abyste strávili Štědrý večer u stromečku s těmi, které máte rádi. 
 
                                                                                                     Vladislava Ursacherová  
                                                                                                                Michaela Ryšavá 
 
 
Setkání jubilantů 
 
Stalo se letitou tradicí setkání ořechovských jubilantů „důchodců“. Také letos 
12.11.2009 se oslavenci sešli, zavzpomínali a odpoledne si zpříjemnili zaslouženým 
odpočinkem v restauraci U Rybníčka. 
Přišlo 55 důchodců, i když pozvaných bylo více. Paní Oldřiška Párová všechny 
přítomné srdečně přivítala a seznámila je s odpoledním programem. Oslava byla 
zpestřena dětmi, které svým programem básníček a písniček „ o babičce a dědečkovi“, 
vyrobeným dárečkem „ za sluníčkem pro štěstí“, vehnaly mnohým slzy do očí. Paní 
učitelce Kališové a Vávrové děkujeme za to, že vedou děti již v raném věku k úctě ke 
stáří. 



 19

Na setkání přišel pan starosta Brabenec, který popřál všem hlavně pevné zdraví a 
seznámil přítomné důchodce se změnami v obci. Všude se snaží zpříjemnit život 
starým lidem a tak i v Ořechově se do budoucna počítá s domem pro seniory. Z jeho 
slov vyznělo, že si váží práce důchodců, kterou vykonali za svůj život doma i pro obec. 
Přál by si, aby na stáří zůstali ve své obci a nemuseli odcházet do jiných okolních měst. 
Součastně mají možnost scházet se každé úterý v klubu důchodců. 
I vystoupení  lidové školy umění s paní učitelkou Švestkovou obohatilo svým 
programem pěkné odpoledne. 
„Stáří, to je čas, kdy síly začnou člověka opouštět a nebude již moci vykonat tolik, i 
kdyby chtěl. Omládnout b nemůžeme, roky neubereme, vrásky nevyhladíme.“ Jaký byl 
život samotného  starého člověka, přednesla v básni „ Tři dcery“ paní Božena 
Dvořáková. Paní místostarostka  Krečmerová oslavu důchodců zakončila přáním 
dobrého zdraví, spokojenosti a život naplněný láskou, kterou si všichni na stáří od 
svých blízkých zaslouží.  

              
zapsala B. Dvořáková 

 
Tři dcery 
 
Měl tatíček, měl tři dcery, všechny se mu provdat měly. 
Nejstarší jak dceru vdával, tři sta tolarů s ní dával. 
„Tu máš moje dcerko milá, bys mě v stáří obživila.“ 
„Však vám toho nezabudu, na rukou vás nosit budu.“ 
A jak druhou dceru vdával, dvě stě tolarů s ní dával:  
„Až nebudu robit moci, přispěješ mi ku pomoci ?“ 
„Však vám toho nezabudu, do smrti vás chovat budu“. 
Když tu nejmladší měl vdáti, neměl jí už čeho dáti: 
„Zdaliž i ty dcero milá, v stáří bys mě pohostila?“ 
„Tatíčku vás nezabudu, vždycky vaší dcerou budu.“ 
Neminulo sedm roků, šel tatíček v slabém kroku. 
A šel k první milé dceři, klobouk sňal u jejích dveří: 
„Nemohu již pracovati, chceš-li, dcero, stravy přáti?“ 
Ona do komůrky vešla, starý provaz odtad nesla: 
„Když dělati nemůžete, oběsit se někam jděte.“ 
Hůlečku vzal a šel z dveří, k prostřední své milé dceři: 
„Budeš-li mne ty chovati, když už nemohu dělati ?“ 
Ona do komůrky vešla, starý sotorek mu nesla: 
„Když Vám nelze pracovati, jděte chleba vyžebrati.“ 
Hůlečku vzal, pozaplakal: „Jakých jsem to časů dočkal!“ 
Hůlečku vzal a šel z dveří, samý strach k té třetí dceři: 
„Dcero, stár jsem, všeho třeba, dáš-li pak mi kousek chleba ?“ 
„Vítám vás milý tatíčku, vítám, sivý holoubečku!“ 
A hned do komůrky vešla, bílý koláč otci nesla: 
„Do smrti tu zůstávejte, děti mé mi kolíbejte !“ 
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„Dcerko, dcerko moje milá, jak jsi ty mě potěšila! 
Nejvíc jsem tě trestal z mala, věna jsi ty nedostala, jedinás mne uvítala!“ 
„Dosti jste mi věna dali, že jste zmlada trestávali, v bázni boží vychovali.“  
 
Výstava betlémů 
 
Při slavnosti rozsvěcení vánočního stromku v novém obecním sále jsme měli možnost 
mimo jiné shlédnout  i výstavku papírových betlémů ze sbírky našeho rodáka PhDr. 
Pavla Svobody, z Jihlavy. Ze své sbírky 150 kusů jich u nás vystavoval 31. Někomu se 
mohou zdát papírové betlémy obyčejné. Ale bylo se na co dívat! Každý byl jiný a 
každý měl své kouzlo. Figurky  z kreslených betlémů jsou  vyřezány ze sololitu a 
zasazeny do podložky s pozadím. Výstavka mnohým zpestřila  prožitky první adventní 
neděle. V plejádě ilustrovaných betlémů  jsme mohli vnímat  různost provedení, 
představivost a nápaditost  slavných umělců i lidových tvůrců. Jen málokterý autor 
znázornil  skutečnou betlémskou krajinu. Ústřední prvek -  svatá rodina - narození 
Ježíše v prosté chýši, je ve většině betlémů zasazen do místního prostředí. V betlémech 
Josefa Lady se odráží jeho humorný osobitý styl, s ilustrací české vesnice. Pozadí tvoří 
návrší s kostelíkem, úsměvný je příjezd tří králů na saních. V betlému Mikoláše Alše  
poznáváme rovněž jeho  výtvarný styl.  Wenigovy Pražské jesličky jsou zasazeny do 
městského prostředí, v pozadí Hradčany, jeden z králů nese podobu českého krále 
Václava. V betlémech Marie Kvěchové-Fišerové jsme se mohli pokochat  přehlídkou 
lidových krojů, letních i zimních, včetně dětských. Žamberský lidový betlém, jeden 
z největších obsahuje  46 figurek, typické krajové chalupy, les i hájenku. Zajímavé jsou 
slepice, kohouti, veverky a ptáci v zelených korunách stromů, jabloň s jablky - to vše o 
vánocích. Náchodský betlém se pyšní náchodským zámkem. Každý betlém nese své 
jméno – Třešťský,  Domečkový, Modrý, Betlém pastýřů,  Pohádkový betlém, 
s postavami  z pohádek. Pozoruhodný je i betlém  s reklamním  nápisem  „Kolínská 
žitovka“ a  „Dobrá hospodyňka“. Autoři  vypodobnili v lidičkách, přinášejících dary 
Ježíškovi dnes již zaniklá řemesla -    řezník s jitrnicemi,  mlynář s pytlem mouky, 
hostinský s korbely piva,   krejčí, obuvník,  flašinetář, babky s nůšemi, selky přinášející 
koláče, klobásy,  atd.  Nakonec nemohu opomenout  jednoduchý lidový  betlém, který 
mě zvláště zaujal. Autor zasadil svůj  betlém přímo do  kuchyně  české chaloupky: 
maminka a tatínek  sedí šťastni u  kolébky malého dítěte. Na sporáku stojí hrnec 
s polévkou. Z obrázku dýchá klid a rodinná pohoda. Při zamyšlení u tohoto prostého 
betlému, jsem si uvědomila, že svůj  pomyslný betlém -  klid, radost, spokojenost s 
nadějí si můžeme vlastně  vytvořit každý u sebe, ve svém domově a nejen o Vánocích. 
Přejí Vám hezkou a radostnou vánoční pohodu a šťastný nový rok. 
 

                                                                                                        Ludmila Krečmerová              
místostarostka 
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Ze života škol 
 
Interaktivní výuka na ZŠ Ořechov 
Před prázdninami požádala naše škola o grantový projekt v rámci globálního grantu 
Zvyšování kvality ve vzdělání v Jihomoravském kraji Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a 
Evropského sociálního fondu. Prošli jsme úspěšně procesem zpracování a předložení. 
Ve středu 16.12. jsme dostali krásný vánoční dárek – náš projekt  byl schválen. 

 Práce na grantovém projektu  začneme 1. 1. 2010 a budou dokončeny do 30. 6. 2012. 
Zaměříme se na technické zhodnocení školy, na pořízení a modernizaci učebních 
pomůcek a technologií využívaných k modernímu způsobu výuky. Dále na vytvoření 
nového nepovinného předmětu Regionální výchova v rámci školního vzdělávacího 
programu (ŠVP). Věříme, že jeho začlenění do výuky přispěje ke zvýšení zájmu žáků o 
dění v obci. 

V průběhu dubna 2009 proběhlo dotazníkové šetření mezi rodiči a žáky 1.-8. ročníku. 
Z něho vyplynulo, že rodiče i žáci jsou pro zavedení interaktivní výuky na naší škole a 
tím i pro vytvoření nového předmětu Regionální výchova. Většina rodičů by svoje děti 
do nového volitelného předmětu přihlásila.  

V první fázi budou instalovány tři interaktivní tabule a vytvořena nová počítačová 
učebna. Počítače na naší škole jsou již značně zastaralé a nevyhovují současným 
výchovně vzdělávacím trendům a vývojovým aplikacím. Ve druhé fázi budeme tvořit 
interaktivní výukové materiály pro všechny předměty. Tyto materiály budou v souladu 
s cíli ŠVP a budou realizovány užitím zavedených interaktivních pomůcek a nových 
metod práce. Součástí projektu je i další vzdělávání učitelů a jejich podpora ze strany 
školy. Projekt bude zakončen zpětným prověřením fungování celého systému, 
zhodnocením dosažených výsledků.  

Rozpočet nákladů na celý projekt činí 2 608 560 Kč.  

Hlavním přínosem tohoto projektu je zprostředkování vizuální informace všem žákům, 
zvýšení názornosti výuky, její úrovně, rozvoj dialogu mezi učitelem a žákem a v 
neposlední řadě zesílení zájmu žáků o výuku. Interaktivní tabule umožňuje aktivní 
zapojení žáka do vyučování a omezuje pasivní příjem informací předávaných učitelem. 
Má obrovský potenciál pro budoucí zkvalitnění výuky. Pomáhá učiteli prezentovat 
učivo poutavě prostřednictvím mnoha interaktivních pomůcek. 

Snahou naší školy je trvale rozvíjet a zkvalitňovat vzdělávání našich dětí. Zavedení 
interaktivních informačních technologií bude znamenat nezbytný krok vpřed a umožní 
nám reagovat na nejnovější trendy v tvorbě výukových materiálů.  

Děkujeme představitelům obce za podporu při přípravě tohoto projektu.  

                                                                                                            Mgr. Jana Schořová        
koordinátor projektu              
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Projektový den prevence 
 
V úterý 24. listopadu proběhl  na naší škole projektový den pro druhý stupeň. Byl 
zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů. Hlavní témata byla:  poruchy přijmu 
potravy (anorexie a bulimie), první pomoc, drogy a sociální prevence. 
Všichni žáci během jednoho dopoledne postupně prošli  cyklem čtyř přednášek 
spojených s následnou diskuzí.  Všechny přednášky žáci sledovali s nebývalým 
zájmem  a do diskuzí se zapojovali překvapivě živě a dotazy nebraly konce. 
Pravděpodobně nejvíce šokující byla otevřená zpověď paní  ing. Horákové pro osmé a 
deváté třídy.  Neopakovatelným způsobem  popsala emočně velmi silný osobní příběh  
své vnučky, která zemřela na anorexii.  Na paní  ing.  Horákovou, která kdysi na naší 
škole několik let učila, navázala další přednáškou nadace VIAFIT – která je zaměřena 
na poruchy přijmu potravy. Psycholožka a nutriční terapeutka osvětlily důležitost 
pitného režimu a úskalí  nepravidelného a nesprávného stravování. 
Drogovou problematiku zaměřenou na  podceňování  startovacích a měkkých  drog 
přišel dětem vysvětlit  Radek Voříšek z nadace Podané ruce. Jak je u něj zvykem, 
mluvil s dětmi bez přítomnosti učitelů, takže se děti mohly zeptat na cokoliv bez obav a 
studu. 
Paní Mládková z ČČK vysvětlila zásady první pomoci a základy resuscitace. Většina 
dětí si nabyté znalosti  hned vyzkoušela na resuscitační loutce. 
Dvě paní kurátorky z Městského úřadu Šlapanice osvětlily problematiku záškoláctví a 
Modrá linka bezpečí se prezentovala  základními informacemi o své činnosti. 
                                                                                                           Mgr. David Adamus  
                                                                                                                metodik prevence 
 
Čertovská škola 
 
Je pátek 4. prosince 2009 půl osmé ráno. V pekle je vylidněno. Všichni jsou totiž v 
Ořechově v Čertovské škole. Nejsou tu jen čerti (těch je nejvíce), ale i andělé a sem 
tam nějaký Mikuláš. Celé dopoledne se všichni učíme v maskách. I oběd byl 
mikulášský nebo čertovský. 
Tento den se vydařil. Prostě všichni byli spokojeni. 

Za všechny pekelníky Katka a Pavlína 
 
 
Sportovní reprezentace ZŠ Ořechov (září-listopad 2009) 
 
 S blížícími se Vánocemi pomalu končí podzimní část školních sportovních soutěží  a 
je vhodná doba ke krátkému zhodnocení.  
 Školní sportovní soutěže jsou od počátku devadesátých let celostátně organizovány 
Asociací školních sportovních klubů ČR, která je v jednotlivých krajích a okresech 
zastoupena příslušnou krajskou, či okresní  radou, a na většině škol pak Školním 
sportovním klubem. 
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Na okrese Brno- venkov je těchto klubů zaregistrováno téměř 50, čímž se řadí na druhé 
místo mezi okresy Jihomoravského kraje. Je zřejmé, že uspět v takovéto konkurenci je 
velmi obtížné a to i z toho důvodu, že na školních soutěžích startují závodníci 
zaregistrovaní v příslušných sportovních oddílech nebo žáci sportovních škol, či tříd s 
daným zaměřením. 
Poděkování tak patří všem, kteří naši školu vzorně reprezentovali a nás tak může těšit 
následující přehled: 
 
Přespolní běh- okresní finále, Želešice, 9.10,2009 
Nejmladší žáci (1000m)                                         Mladší žákyně (1000m) 
24. Jakub Sobotka                                                   9. Lucie Urbanová 
31. Vojtěch červený                                              14. Petra Remutová 
56. Patrik Ptáček                                                    32. Barbora Zezulová celkem start.: 
56 závodníků                                                          celkem start.: 40 závodníků 
 
Mladší žáci (1500m)                                               Starší žákyně (1500m) 
12. David Kapun                                                      9. Kamila Bartončíková 
13. Jakub Hejtmánek                                              17. Martina Smejkalová 
14. Jakub Dvořák                                                    21. Lucie Tichá 
 celkem start.: 49 závodníků                                    celkem start.: 37 závodníků 
 
Starší žáci (3000m)                                                 Družstva 
3. David Zábranský                                                 Starší žáci 
4. Petr Musil                                                            2. ZŠ Ořechov  
16. Tomáš Veselý                                                    (Zábranský, Musil, Veselý, Vaněk)       
17. Jan Vaněk                                                                                     
celkem start.: 39 závodníků                                                                           
  
St. tenis družstev- okresní finále, Želešice, 9.10,2009 
 
Starší žáci                                                               Starší žákyně 
1. ZŠ Ořechov                                                        1. ZŠ Ořechov 
 (Vaněk, Novák, Šušna)                                         (Smejkalová, Vaňková) 
 
Fotbal, ml.ž.- okrskové kolo, Ivančice, 18.11.2009 
 
3. ZŠ Ořechov 
(Menšík, Kapun, Kozel, Vrbka, Dvořák, Lokos, Matuška) 
 
St. tenis družstev- krajské finále, Hodonín,19.11.2009 
 
Starší žáci                                                                Starší žákyně 
2. ZŠ Ořechov                                                         4. ZŠ Ořechov 
(Vaněk, Novák, Friš)                                               (Smejkalová, Tichá) 
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Florbal, st.ž.- okrskové kolo, Ivančice, 25.11.2009 
 
3. ZŠ Ořechov 
(Dvořák, Novák, Korčák, Kvapil, Musil, Veselý, Kamenický, Kapun, Ryšavý, Friš) 
 
 
                                                                                                      PhDr. Vojtěch Sojka 
                                                                                             předseda ŠSK ZŠ Ořechov 
 
                                                                  
 
Spolky a sdružení                                                                
 
Z divadelní činnosti 
 
V minulém zpravodaji pan starosta seznámil občany s průběhem prací, které 
předcházely otevření obecního sálu v naší obci. 
Také členové divadla vynaložili veškeré úsilí, aby divadlo fungovalo co nejdříve. Po 
přestěhování do školy jsme začali s úpravou sedadel. Strhali jsme starý filc a sedadla 
obrousili a natřeli. Po té, co firma přišroubovala sedadla na dřevěnou konstrukci, jsme 
ji natřeli a lepili na sedadla nové čalounění. Zakoupili a položili jsme koberce na jeviště 
a nalakovali parkety. Do šatny za hledištěm jsme přimontovali věšáky ze starého 
divadla a položili gumu na zem. Po dalších úpravách a společném úklidu společně 
s obecním úřadem, nastal den „D“, kdy 19. září došlo k otevření sálu. 
Po slavnostním zahájení a po projevech jsme sehráli představení „ Babička v trenkách“ 
a to 19. 9. v 16,00 a v 19,30 a 20. 9. v 15,00 a v 18,00 hodin. 
Všem návštěvníkům se nový sál moc líbil a při příležitosti „ otevřených dveří“ se rádi 
podívali do prostor, kde trávili školní léta. 
11. – 13. 10. jsme byli na přehlídce „ Krakonošův divadelní podzim“ ve Vysokém 
(VYSOKÉM) nad Jizerou, kde jsme 12. 10. sehráli dvě představení Babička v trenkách 
v 16,00 a v 19,30 hod. 
21. 10. jsme hráli opět Babičku v trenkách v Ořechově. 
30. 10. jsme se zúčastnili festivalu „Voskovcova Sázava“, ve městě Sázavě u Prahy, 
odkud Jiří Voskovec pochází – Babička v trenkách 
3. 11. Babička v trenkách  BRNO – RADOST 
7. 11. Babička  festival v Hustopečích 
8. 11. Babička v Tuřanech 
14. a 15. 11. Paroháči – 2 představení na festivalu Budějovická Thálie v Českých 
Budějovicích. 
17. 11. Paroháči v Ořechově 
2. 12. Babička v Ořechově 
15. 12. Po všem hovno, po včelách med – BRNO-RADOST 
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18. 12. Po všem …   v Ořechově 
 
Tak to je zbytek naší činnosti v letošním roce. Jsme moc rádi, že máme tak krásné 
divadélko a že je sál  využíván k různým besedám, přednáškám a dalším kulturním 
akcím. 

              
Marta Kubíková 
 za divadelníky 

 
 

        Šachový zpravodaj 
 
Po delší době Vás seznámím s děním v šachovém oddíle, který neprožívá zrovna 
šťastné období. 
Předně A tým nezvládl poslední krok chybějící k návratu do 1.ligy, když 
v rozhodujícím utkání jen remizoval v Jihlavě 4-4 . Utkání bylo dlouho v naší režii, 
vedli jsme 3-1 a již se zdálo, že jej dovedeme do zdárného cíle.Ovšem dvě nečekané 
prohry tradičních opor  po hrubých chybách nás srazily do kolen.  
Tento neúspěch a konečné 2.místo v tabulce mrzí o to víc, že v letošním ročníku 1.ligy 
nemá náš kraj žádného zástupce. Ořechov tak mohl mít k dispozici přední hráče 
z regionu a pokusit se zabojovat i o extraligu. To je ovšem kdyby....  
B tým podle očekávání na krajský přebor 1.třídy nestačil a sestoupil.  
 
2.liga D 2008/9  konečné pořadí 
 

1 ŠK Vysoké Mýto 11 10 0 1 30 54 
2 Pila Ořechov A 11 9 1 1 28 60,5
3 ŠK Gordic Jihlava B 11 6 2 3 20 49 
4 2222 ŠK  Polabiny B 11 6 1 4 19 51 
5 ŠK Caissa Třebíč B 11 5 3 3 18 48,5
6 TJ Sokol Zaječice A 11 5 2 4 17 43,5
7 TJ Žďár n. Sázavou A 11 4 2 5 14 41,5
8 SPgŠ+G Znojmo A 11 4 1 6 13 41,5
9 ŠK Caissa Třebíč A 11 4 1 6 13 41 
10 ŠK Bohemia Pardubice A 11 4 1 6 13 39 
11 ŠK Kuřim KME-DDM A 11 1 0 10 3 30 
12 Duras Královo Pole B 11 1 0 10 3 28,5

 
Do nového ročníku se Ořechov vrátil k tradičnímu názvu Orel a byl také přeřazen do 
zlínské skupiny 2.ligy, když v původní skupině D již nejsou zástupci našeho kraje. 
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Větší část hráčů  loňského kádru áčka odešla a tak se dá očekávat , že se po dlouhých 
letech bohužel rozloučíme s působením v ligových soutěžích.  
Po 4.kole soutěže máme na svém kontě jeden bod za remízu se Znojmem. B tým byl 
zrušen. 
Na závěr bych chtěl poděkovat Orlu za zajištění zázemí pro šachy.  
  

                                           Pavel Kubíček 
                                                    šachový oddíl 
                                                                                                                      Orel Ořechov 
 
 
Pozvánka 
 
- Lidové maškarní ostatky, se budou konat v sobotu 13. února 2010 v orlovně 
- Dětský maškarní karneval,  bude v neděli odpoledne 7.února 2010 
 
- Sportovní turnaj v badmintonu v úterý  29.12.2009  od 9 hodin v orlovně 
- Turnaj v malé kopané ve středu  30.prosince 2010 od 9 hodin v orlovně 
Nabídka sportovního vyžití  -  pro všechny věkové skupiny: 

- míčové hry – volejbal, nohejbal, malá kopaná 
- florbal, badminton, tenis 
- kondiční centrum (posilovna) 
- bowling 
- stolní fotbal, kulečník 

Bližší informace na tel.č. 776 705 368, 604 279 906, 739 931 207, www.orel-
orechov.cz 
Všechny občany srdečně zve Orel Ořechov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Možnost inzerce: 
1 stránka barevná 1 200 Kč, 1 stránka černobílá 1 000 Kč, ½ stránky černobílé 500 Kč  
Příspěvky přijímá Obecní úřad Ořechov. Délka příspěvků by neměla překročit 1,5 strany A5. 
Zpravodaj neprochází stylistickou úpravou. 
Uzávěrka příspěvků: 12.3.2010 
Vydává: Obec Ořechov, Zahradní 216/1, 644 44 Ořechov 
Ev. č. MK ČR E 10132 
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Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, 
    štěstí a úspěchů v roce 2010 

    Vám přeje   
                                                                       ODS Ořechov  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Radostné a pokojné Vánoce, hodně zdraví  
                    a šťastný  nový  rok 2010 všem občanům 
                    přeje 
                       
                                             místní organizace KDU-ČSL 
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Vážení občané,  
 
 
Obecní úřad Ořechov Vám přeje příjemné prožití svátků 
vánočních, mnoho štěstí, zdraví a osobních i pracovních 
úspěchů v novém roce 2010. 
 
 
 


