OŘECHOVSKÝ
Z P R AV O D A J
______________________________________
č. 1/2011

ZŠ Ořechov součástí světového rekordu – viz článek na str. 11

Ořechovská zákoutí
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Informace obecního úřadu
Oslavy výročí
V letošním roce uplyne 777 let od první písemné zmínky o naší obci, padesát let
od zahájení provozu základní školy v nové budově, šedesát pět let činnosti
základní umělecké školy a sto let od vzniku Českého svazu včelařů Ořechov.
Oslavy výročí proběhnou společně 26.června 2011 v areálu škol.

Obec Ořechov
Vás zve na pietní akt u příležitosti 66. výročí
ukončení druhé světové války, který se bude konat
v pátek 15. dubna 2011 v 10.30 hod
na pohřebišti Rudé armády v Ořechově
Program: 10:30 hod - pietní vzpomínkový ceremoniál
11:00 hod - slavnostní projevy a zdravice

Informace statistického úřadu

Pokud Vám sčítací komisař do 10 kalendářních dnů po sčítání (tj. do 4. dubna 2011)
nedoručí listinné sčítací formuláře, je povinností každé povinné osoby si je vyzvednout
a to nejpozději do 20 kalendářních dnů (tj. do 14. dubna 2011). Sčítací formuláře si
můžete vyzvednout na kterémkoliv pracovišti ČSÚ, sběrném místě České pošty
nebo na kterémkoliv obecním úřadu.
Povinná osoba sčítací formuláře vyplní a pošle v obálce nebo vyplní elektronicky.
Termín odevzdání je do 14. dubna 2011.
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Obnova památníku T.G. Masaryka
V průběhu měsíce března proběhla revitalizace parku a oprava památníku T.G.
Masaryka na ulici Kerendov. Návrh výsadby provedla Ing. Arch. Jana Tupá, která
v minulých letech zpracovávala projekt postoupné obnovy zeleně v obci.
Byly vykáceny staré stromy a keře, navezena zemina. Vysázeno zde bylo cca 200 ks
půdopokryvných růží, 60 ks cypřišků a 6 ks zimolezu.
Povrch busty prezidenta, která
je vysekaná z vápence, byl
znečištěný mastnou špínou,
lokálně byly na povrchu
zčernalé krusty, mechy a
lišejníky.
Kámen
byl
povrchově zvětralý, místy
popraskaný a mechanicky
poškozený. Barevnost písma
byla dožilá.
Bylo
provedeno
očištění
povrchu kamene mikrotryskáním
s použitím
PVC
granulátu, zpevnění kamene,
doplnění poškozených ploch
umělým kamenem, injektáž prasklin a dutin, vypsání písma na bocích soklu, vyzlacení
nápisu a konzervace proti mikroflóře a hydrofobizaci. Cena za provedení opravy busty
je cca 65 tis.Kč.

Sbírka použitého ošacení
Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku použitého ošacení. Bude se
vybírat letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, domácí
potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené. Dále vatované přikrývky,
polštáře, deky, nepoškozenou obuv a kompletní hračky.
Sbírka se uskuteční v pondělí 16. května 2011 v době od 9:00 do 17:00 hodin
přízemí obecního úřadu, Zahradní 1.
Věci musí být zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily dalším
transportem.
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Setkání jubilantů
V měsíci únoru proběhlo setkání jubilantů roku 2010. Toto již tradiční setkávání se
uskutečnilo v restauraci U Fasurů. Všechny přítomné pozdravil starosta obce Josef
Brabenec. Se svým kulturním programem se představili žáci základní školy pod
vedením Mgr. Davida
Adamuse a hrou na
violoncello
přišel
přítomné potěšit učitel
základní umělecké školy
MgA Štěpán Švestka.
Věříme, že naši jubilanti
strávili příjemné odpoledne se svými vrstevníky.
Setkání jubilantů roku
2011 proběhne v měsíci
listopadu 2011.

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr na ulici Ořechovičská 1 je znovu otevřen od 2. dubna 2011. Provozní
hodiny jsou každou sobotu od 8:00 do 12:00 hodin a každou středu od 15:00 do 18:00
hodin.
Ceník za uložení odpadu na odpadovém dvoře
Platný od 2.4.2011
Stavební suť, rostlinný odpad
30 Kč za kolečko
Pneumatika
30 Kč za kus
Okna
50 až 120 Kč dle velikosti
Sedací souprava
120 až 400 Kč dle velikosti
Pohovka
70 Kč za kus
Matrace
30 až 70 Kč dle velikosti
Křesla
50 až 100 Kč dle velikosti
Nekompletní velké elektrospotřebiče
(pračky, lednice, sporáky)
60 Kč za kus
Kompletní elektroodpad (lednice, mrazáky, monitory, PC, pračky, drobné
elektrospotřebiče) se odevzdává zdarma.
Ceny jsou včetně 20 % DPH
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Nové kontejnery
Na hřbitově v Tikovicích byl vybudován nový prostor na umístění dvou
velkoobjemových kontejnerů. Jedná se plastové kontejnery o objemu 1200 l, určený
pouze na odpad ze hřbitova.
Žádáme občany, aby odpad ze svých domácností, např. matrace, kartony, stavební
suť…, který se objevoval v kontejneru na hřbitově, ukládali na odpadovém dvoře.

Nádoby na tříděný sběr odpadu

Sběr papíru
Do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy,
kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka,
kartón, papírové obaly (např. sáčky)
Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír,
uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby

Sběr plastů
Do žlutých nádob můžete odhodit: PET láhve od nápojů
(prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie,
výrobky a obaly z plastů, polystyrén, nápojové kartony od mléka,
džusu…
Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných
látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.

Sběr skla
Do zelených nádob můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné
nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo
Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a
zrcadla

Sběr světelných zdrojů
Naše obec je zapojena do systému sběru použitých světelných
zdrojů. Místo sběru je obecní úřad v přízemí, pro dlouhé zářivky
odpadový dvůr.
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Sbírají se: úsporné žárovky, trubicové zářivky, kompaktní zářivky s nástrčkovou
paticí, halogenidové výbojky, vysokotlaké sodíkové výbojky, nízkotlaké sodíkové
výbojky, světelné zdroje s LED diodami
Nesbírají se: klasické žárovky, halogenové žárovky, reflektorové žárovky

Sběr baterií
Baterie a akumulátory jsou nedílnou součástí
nebezpečných složek komunálních odpadů a všechny obce
jsou povinny zajistit pro své občany místa pro odkládání
takových odpadů. V naší obci můžete odevzdat baterie
v obchodech s potravinami do sběrných nádob
Sbírají se: klasické baterie tužkové, minitužkové,
monočlánky, ploché, dobíjecí baterie, baterie z mobilních
telefonů, knoflíkové baterie.

Sběrný dvůr
Sběrný, nebo také "recyklační" dvůr je místo, kde můžete odevzdat odpady, které se
nevejdou do běžných kontejnerů. Každý dvůr má svého správce a ten vám poradí, do
kterého kontejneru můžete odložit odpady, které jste přinesli, nebo přivezli.
Na sběrný dvůr můžete odvážet většinou tyto druhy odpadů:
• Kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce
apod.
• Kompostovatelný odpad: větve, listí, tráva, zbytky ovoce a zeleniny, apod.
• Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.),
podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety,
• Elektrotechnika: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky,
sporáky, rychlovarné konvice, mixéry, fény, žehličky, lékařské přístroje,
dětské hračky na baterie apod. (veškeré přístroje na el. proud)
• Stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě

Ostatní
Odpady, které vám zbudou po vytřídění všeho, co je možné dále využít, např.:
znečištěné - mastné obaly od potravin, voskovaný papír, textil, porcelán, žárovky
obyčejné, popel, apod.
To jsou vlastně jediné druhy odpadů, které byste měli vyhazovat do koše na odpadky a
poté do popelnice nebo kontejneru před Vaším domem.
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Zprávy ze zastupitelstva
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OŘECHOV
KONANÉHO DNE 9. 3. 2011 V 18 HOD. V RESTAURACI
U RYBNÍČKA
(Přítomno 11 zastupitelů)
Usnesení 39/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu pana Vladimíra Konečného a pana
Vojtěcha Ježka.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení 40/2011:
Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením bodu : schválení inventarizace za rok 2010
do programu jednání, jako bod č. 18.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení 41/2011:
Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením bodu : změna č. III. územního plánu obce
Ořechov do programu jednání, jako bod č. 19.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdržel se 1 ( Oliva )

Usnesení 42/2011 :
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání :
1. Zahájení
2. Schválení ověřovatelů a zapisovatele
3. Schválení programu jednání
4. Smlouva o budoucí smlouvě o břemeni – Na Kopci, Ftorek R.
5. Neinvestiční náklady mateřské školy a základní školy
6. Schválení hospodářského výsledku základní školy
7. Schválení hospodářského výsledku mateřské školy
8. Navýšení příspěvku základní škole
9. Rozšíření MŠ o jednu třídu
10. Dohoda o partnerství k projektu – Rozvoj služeb eGovernmentu
11. Dotace Římskokatolické farnosti Sv. Jiří
12. Vodné a stočné na rok 2011
13. Smlouvy na pronájem vodovodního a kanalizačního řadu
14. Prodej pozemku parc.č. 638/9
15. Prodej části pozemku parc.č. 1665/1
16. Prodej RD Tikovická č.p. 608
17. Rozpočtové opatření č. 11/2010 a 1/2011
18. Schválení inventarizace za rok 2010

8

19. Změna č. III. územního plánu obce Ořechov
20. Zpráva o činnosti obecního úřadu
21. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 43/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni č. 4210475/01 mezi obcí Ořechov, jako povinným a
firmou E.ON, jako oprávněným - přípojka NN k plánovaným RD Na Kopci – Ftorek R.,
pozemek parc.č. 743/1, a pověřuje starostu k jejímu podpisu. Jednorázová úhrada za
břemeno bude činit 2.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 44/201 :
Zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční náklady pro rok 2011 na 1 žáka :
Základní škola Ořechov ve výši 6.989 Kč
Mateřská škola Ořechov ve výši 5.049 Kč
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 45/2011 :
Zastupitelstvo obce schvaluje hospodářský výsledek Základní školy Ořechov za rok
2010 ve výši 45.861,51 Kč a schvaluje převod této částky do rezervního fondu.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdržel se 0

Usnesení č. 46/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje záporný hospodářský výsledek Mateřské školy Ořechov
za rok 2010 ve výši -18.359,87 Kč a schvaluje dokrytí schodku z rezervního fondu,
který bude naplněn obdrženými finančními neúčelovými dary.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 47/2011 :
Zastupitelstvo obce schvaluje investiční příspěvek ZŠ ve výši 150.000 Kč na pořízení
osobního auta.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0
Zdržel se 0

Usnesení č. 48/2011:
Zastupitelstvo obce souhlasí s vybudováním další třídy v mateřské škole v prostorách
nynější kuchyně.
Výsledek hlasování: Pro 8
Proti 0
Zdržel se 3 ( Krečmerová, Sobotka,
Oliva L. )
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Usnesení č. 49/2011 :
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o partnerství k projektu Rozvoj služeb
eGavrnmentu v obci s rozšířenu působností Šlapanice uzavíranou mezi obcí Ořechov a
městem Šlapanice a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 50/2011 :
Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci Římskokatolické farnosti sv. Jiří ve výši 50.000
Kč.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 51/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2011 ve výši:
vodné 31,79 Kč / m3
stočné 29,59 Kč / m3
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 52/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o nájmu a zajištění provozu inženýrských sítí
uzavíranou mezi Lucií Hadačovou, jako pronajímatelem a obcí Ořechov, jako
nájemcem a pověřuje starostu k jejímu podpisu
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 53/2011 :
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o nájmu a zajištění provozu inženýrských sítí
uzavíranou mezi manželi Doležalovými a Myškovými, jako pronajímatelem a obcí
Ořechov, jako nájemcem a pověřuje starostu k jejímu podpisu. Do smlouvy se zároveň
doplní, že se ruší smlouva o smlouvě budoucí o bezplatném převodu majetku ze dne 2.
8. 2010.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 54/2011 :
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 638/9 o výměře 50 m2
manželům …………………., bytem Ořechov, …………., za cenu 200 Kč / m2 a
pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 55/2011 :
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č.1665/9 o výměře 209 m2
manželům ……………., bytem Ořechov,…………. za cenu 200 Kč / m2 a pověřuje
starostu k podpisu kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdržel se 1 ( Florián )
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Usnesení č. 56/2011 :
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č.1665/10 o výměře 11 m2 panu
………….., bytem Ořechov,………….., za cenu 200 Kč / m2 a pověřuje starostu
k podpisu kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 57/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej nemovitosti rodinného domu číslo popisné 608 na
ulici Tikovická 48, včetně pozemku parc.č. 1665/1 za cenu 500.000 Kč manželům
……………, bytem Ořechov, ………….. a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdržel se 1 ( Oliva )
Usnesení č. 58/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2010 a 1/2011 dle přílohy č. 2.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 59/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizaci za rok 2010.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 60/2011 :
Zastupitelstvo obce vydává změnu č. III. územního plánu obce Ořechov formou
opatření obecné povahy.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 61/2011 :
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdržel se 0

Školy
Světový rekord ZŠ Ořechov
Naše škola se stala součástí světového rekordu v počtu znaků obcí, které byly
vytvořeny z recyklovatelného materiálu. Celkem bylo vyrobeno 1025 znaků obcí a
měst. Znak naší obce patřil mezi ty, které byly vybrány a vystaveny na veletrhu
Regiontour v Brně. Cílem celé akce bylo posílit aktivní účast občanů na tříděném sběru
odpadů (viz. obrázek na titulní straně).
Mgr. Jana Pecenová
učitelka ZŠ
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Projekt:
MOJE VOLBA – MOJE BUDOUCNOST
Naše škola se zapojila do dvouletého projektu „Moje volba – moje budoucnost“.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky. Realizátorem projektu je ISŠ Sokolnice.
Tento projekt by měl popularizovat řemeslné a technické obory a zvýšit zájem žáků o
studium řemeslných oborů.
Pro vybrané žáky z 8. a 9.tříd budou připraveny besedy s odborníky a tzv. Oborové
dny, v rámci kterých si žáci budou moci řemeslo vyzkoušet, seznámit se s pracovními
nástroji a přístroji a také si něco vyrobit.
Mgr. B. Stránská
výchovná poradkyně

Akce projektu „Moje volba – moje budoucnost“, kterých jsme
zúčastnili:
1. Beseda – obor elektro:

zástupci z ISŠ Sokolnice, 27. leden 2011.

Besedy se zúčastnilo 27 vybraných žáků z 8. a 9. tříd.
Reakce na tuto besedu:
☺ Líbila se mi prezentace s robotem. J. R., 9. B
☺ Zajímalo by mě, jak to vypadá v dílnách. R. K., 9. B
☺ Mně se to líbilo a dokonce je možnost, že o tomto oboru budu uvažovat.
A. N., 8. A
☺ Dnešní prezentace mě
velmi zaujala. L. S., 8.
B
☺ Dobrá byla ukázka, co
dokáže elektřina, a
hlavně ukázka robota.
K. B., 8. A
☺ Nic mi nechybělo,
bylo to dobré. Líbil se
mi robot. J. Š., 9. A
☺ Chtěl bych se
dozvědět více o
školách, kde se tento
obor vyučuje. L. M., 8. B
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2. Oborový den – zaměření stavebnictví (klempíř) a dřevovýroba (truhlář):
SOŠ a SOU stavební Brno-Bosonohy, 22. únor 2011.
Dvaadvacet chlapců z 8. a 9. tříd bylo rozděleno do dvou skupin a pod odborným
vedením si vyzkoušeli praktické činnosti z oboru klempíř a truhlář.

Jaké to bylo?
a) OBOR KLEMPÍŘ:
☺ Plech se mi zalíbil. Mistr byl v pohodě. P. D., 9. A
☺ Je to dobrý obor, ale mě by to nebavilo. Klepat plechy mě nebaví. Myslím si,
že po vystudování tohoto oboru bych neměl uplatnění. T. F., 9. B
☺ Myslím si, že bych se tím mohl živit, asi mě to baví. J. D., 9. A
☺ Zaujalo mě vybavení dílen.
Taky se mi líbilo, že jsme
dostali hodně věcí – vlastní
výrobky, občerstvení, triko,
propisku. J. Š., 9. A 4
☺ Klempíř by mě nebavil, už
jen kvůli bezpečnosti a
náročnosti na střechách.
Líbil se mi přístup lidí, kteří
to představovali. J. T., 8. A
☺ Tento obor mě zaujal, ale
nemohl bych to dělat, jsem
„gramla“. L. S., 8. B

b) TRUHLÁŘ:
☺ Dřevovýroba se mi ze všeho
nejvíc líbila, protože jsme
pracovali se dřevem. J. R.,
9. B
☺ Sám doma se dřevem dělám,
takže se mi to velice líbilo.
O. N., 9. B
☺ Živit se truhlařinou bych
možná chtěl, ale spíš než
truhlářem, tak uměleckým
řezbářem. D. M., 8. B
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☺ Vyrobili jsme si dřevěnou podložku, pomáhali nám studenti ze školy. Moc mě
to bavilo. D. S., 8. B
☺ Dřevovýroba mě hodně zaujala. Možná že bych se přihlásil. Milí lidé. J. R.,
8. B

Kultura
Obecní knihovna informuje
Letošní rok začal v knihovně svižně. Nabídnutý kurz základů práce s počítačem pro
seniory, který proběhl během čtyř čtvrtků, využilo 6 zájemců. Nejstarší z účastníků má
85 roků a obdivuhodné byly i znalosti a dovednosti některých, a tak se kurz od základů
upravil na to, co bylo aktuální. Nálada byla přátelská a radostná.
Další milou akcí bylo dopoledne na téma Jak vznikl život na Zemi s dětmi z Mateřské
školy Oříšek. Povídali jsme si, četli, pustili animovaný film Byl jednou jeden život a na
závěr děti malovaly libovolné obrázky, co je během dopoledne nejvíce zaujalo. Také
jsme si prohlédli jejich čtenářské deníčky, kde děti hodnotí, když jim někdo
z dospělých čte. Tato akce „Celé Česko čte dětem – čtěte dětem alespoň 20 minut
denně“, probíhá již několik let na území ČR, má podpořit zájem dětí o knihy a četbu,
do akce jsou zapojeny knihovny, školy, školky a jiné instituce.
V těchto dnech pak probíhá v knihovně příprava na Noc s Andersenem. Tato akce je
také celostátní, probíhá každoročně v určený den na území ČR. Naše knihovna se letos
účastní již potřetí a ze strany dětí i rodičů je o ni velký zájem. Letos je Noc
s Andersenem určena na pátek 1. dubna, zúčastňují se děti, které od října soutěží a plní
úkoly spojené s četbou, knihovnou, vyhledáváním informací, kresbou, veršováním …..
V měsící březnu – měsíci čtenářů a knih – stojí za zmínku také projekt Českého
rozhlasu Brno „Řekni mi co čteš“, kdy soutěžící posluchači mají za úkol určit z které
knihy a od kterého autora je přečtená ukázka. Naše knihovna s rozhlasem letos
spolupracovala, některé ukázky se četly a natáčely v Ořechově. Děkuji manželům
Walletzkým, paní Olze Lhotecké a Radovanu Plškovi za pomoc a spolupráci při výběru
ukázek a četbě.
Kromě toho všeho je pro Vás samozřejmě připraveno opět několik nových knih.
Namátkou vybírám:
Cimický Jan: Oběti života
Procházková Eva: A mám, co jsem chtěla
Pilcher Rosamunde: Letní hlasy
Pittnerová Vlasta: Lakomci a sobci
Kuťák Jaroslav: Bota v písku
Uher František: Připrav se na dlouhou zimu
Francková Zuzana: Hledačka štěstí
Kalogridis Jeane: Úsměv Mony Lisy
Bešťák Václav: Vražda v blázinci
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Cook Robin: Zákrok
Woodová Barbara: Hořké tajemství
Hercíková Iva: Vášeň
Beckham David: Jak to vidím já
Stevenson Christiane: Vitráže
Dobeš Jiří: Kostely na Moravě 1. a 2. díl
Tinková Eva: České svátky a tradice
Svěrák Jan: Kuky se vrací
Knihovna je otevřena v pondělí a úterý 10 – 17 hodin, v pátek 10 – 15 hodin. Čtvrtek je
administrativní den. Stále se vybírá roční čtenářský poplatek 30 Kč a přijímají se noví
čtenáři do knihovny. Knihovna nabízí výpůjční a informační služby, zprostředkování
meziknihovní výpůjční služby a internet v knihovně zdarma.
Žádám čtenáře, kteří od loňského roku nevrátili vypůjčené knihy, ať tak učiní, blokují
tak možnost vypůjčit si knihy jinými uživateli knihovny. Připomínám, že knihy se
půjčují nejdéle na 2 měsíce, poté je nutné vypůjčku vrátit nebo prodloužit. Knihovna
má podle Knihovního řádu nárok po uplynutí výpůjční lhůty o nevrácené knihy žádat
písemnou formou, a to se sankčními poplatky od 40 do 100 Kč. Děkuji za pochopení.
Pozvání na jarní akce konané v knihovně
úterý 12.4. v 18:00 hodin: Přednáška pro rodiče, učitele, vychovatele a nejen pro ně na
téma „Sexuální výchova – výchova k sebepoznání, sebehodnocení a sebeúctě“ (MUDr.
Ilona Burdová, Hnutí pro život)
úterý 10.5. v 18:30 hodin: Přednáška na téma „Slunce – zatmění Slunce, zajímavosti
z astronomie, promítání fotografií zatmění Slunce“ (prof. RNDr. Miloslav
Druckmüller, CSc., VUT Brno)
středa 25.5. v 16:30 hodin: Přednáška na téma „ Paměť a jak ji cvičit II“ – pokračování
úspěšné první přednášky konané v loňském roce (Jana Vejsadová, Havlíčkův Brod)
S knihovnou do divadla
V letošním roce knihovna připravuje zájezdy na tato divadelní představení v Městském
divadle na Lidické ulici:
Škola základ života
Charleyova teta
Dobře rozehraná partie
Termíny budou včas oznámeny. Senioři a studenti mají na vstupenky 50 % slevu.
Těším se na Vaši návštěvu a využití služeb knihovny.
Leona Steingartová
knihovnice
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Masopustní průvod
Máme velkou radost z toho, že se nám podařilo obnovit takovou akci, jaká za dob
našich babiček byla samozřejmostí a tou je masopustní průvod. Letos ho ve spolupráci
s obecním úřadem pořádáme již po čtvrté. Díky spoustě nadšených lidiček, kteří se
dokáží oprostit od naší uspěchané doby a věnovat trošku ze svého času pro druhé a
udělat si ze sebe legraci, se našemu občanskému sdružení daří tato tradice udržovat.
Letošního průvodu se zúčastnilo 16 masek z řad jak dětí, mládeže, tak i dospělých.
Byla tu Karkulka, sličná čarodějnice, královna koloběžka , myslivec, ras i s vozítkem
pro zlobivé děti, roboti, Mexičanka pirát, bezdomovec atd. ….. K pochodu tentokrát
byl připraven cikánský harmonikář a rytmus dotvářel robot s vozembouchem. Jak je
zvykem, zvonily masky cestou na domovní zvonky a vyváděly jiné lotroviny, což mají
samozřejmě povoleno. Po příchodu k obecnímu úřadu se masky představily a diváci
potleskem vybrali tu nejlepší, kterou se jednoznačně stal ras i malým zlobivým dítětem
ve vozíku. Potom předvedly své umění holčičky z tanečního kroužku Sedmikrásek.
Po nich již začal tradiční obřad pohřbívání basy Barbory, při němž rozhodně není
smutno, spíše naopak. Farář s kostelníkem opět trefně citovali různé, někdy i hrůzné
problémy, které nás potkaly v minulém roce. Letošní průvod silně poznamenala
chřipková epidemie, ale i přes to jsme si ho všichni zúčastnění užili a těšíme se na ten
příští.
předsedkyně občanského sdružení KLÍČEK Ořechov

Vystoupení Sedmikrásku a Kamínků
V letošním roce poprvé pořádalo občanské sdružení KLÍČEK Ořechov vystoupení
svých dvou dětských kroužků, které se nám daří díky shovívavosti obecního úřadu a
vedení ZŠ Ořechov udržovat. Vystoupení se konalo v sále Kulturního centra v sobotu
26.3.2011 a bylo se na co dívat. Nejprve holčičky z tanečního kroužku Sedmikrásek
předvedly soubor tanců, písní a tanečních her, které mohli znát už jejich praprarodiče,
když byli ještě dětmi. Holčičkám z našeho souboru je od 3. do 7. let a i přes to, že jsou
tak malé, tak jsou velmi šikovné.
Potom následovalo vystoupení dětí a mládeže z divadelního kroužku Kamínky, kteří
předvedli pohádku „Plaváček“. Mnozí z nich vystupovali poprvé, ale i přes to
dokázali, že divadelní talent nechybí ani jednomu. Jen občas se stalo, že herci se
nestíhali dostatečně rychle převlékat a tak třeba Plaváčkovi padaly kalhoty, protože
nestihl zapnout pásek, nebo královna přišla neupravená s parukou nasazenou špatně a
princezna měla korunku místo na hlavě na uchu. Ale to všechno píši jenom proto, že
chci pochválit herce, za pevné nervy při těchto chvilkách a za silnou dávku
improvizace, kterou na jevišti ukázali.
Zvláštní poděkování pak bych chtěla vyslovit holkám Tereze a Báře Ryšavým a
Romaně Kišové, které i přes svůj plně nabytý čas a u dvou dokonce blížící se maturitu
se pravidelně týden, co týden těmto dětem i mládeži nezištně věnují.

M.D.
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Spolky a sdružení
Pálení rostlinných zbytků
K nejčastějším příčinám vzniku požárů ve volné přírodě a na zahradách patří nedbalost
při zacházení s otevřeným ohněm, pálení zbytků staré trávy a listí při jarní přípravě
zahrádek. Dochází také k porušování zákazu plošného vypalování travních porostů.
Přestože u spálené trávy obvykle není vyčíslena škoda, oheň se ve větru rychle šíří a
může ohrozit lidské zdraví a životy, zasáhnout les, zahradní chatku nebo jiné stavení.
Kromě rizika zranění a ztrát na majetku má vypalování také ekologické dopady při
úhynu živočichů v travnatých plochách.
Plošné vypalování porostů zakazuje zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů a porušení zákazu je možné trestat u fyzických osob pokutami až
do 25 tisíc korun a u právnických osob postihem až do 500 tisíc korun.
Přestože pálení shrabané trávy, listí či klestu zákon výslovně nezakazuje, i na tuto
činnost platí určitá pravidla a omezení. Právnické a podnikající fyzické osoby mají
podle zákona o požární ochraně povinnost pálení biologického odpadu nahlašovat
operačnímu středisku územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru. Hasičský
záchranný sbor Jihomoravského kraje je ze zákona o požární ochraně zmocněn stanovit
pro tuto činnost další podmínky, popřípadě může takovou činnost i zakázat. Zásady
požární bezpečnosti musí podle zákona o požární ochraně dodržovat nejen podnikající
subjekty, ale také občané.
Pálení většího množství biologického odpadu v Jihomoravském kraji je třeba předem
nahlásit na operační středisko územního odboru HZS Jihomoravského kraje, tel.
950 640 400. Také funguje na úvodní straně internetových stránek:
www.firebrno.cz/paleni-klesti.
elektronický formulář pro ohlašování
pálení, nazvaný "pálení klestí" určený
pro právnické, podnikající fyzické i
fyzické osoby, který je možné vyplnit
po internetu.
Připomínáme základní a prospěšná pravidla pro pálení klestu a biologického odpadu:
• při ohlašování každého pálení na operační středisko HZS uvést datum, místo
pálení a osobu, která za pálení odpovídá a kontakt na ni (nejčastěji mobilní
telefon)
• dbát pokynů operačního důstojníka hasičského záchranného sboru
• osoba mladší 15 let nesmí odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let,
která je spalováním pověřena
• velikost hromad klestí, je nutno volit tak, aby shořely během pracovní směny,
nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor
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•

při náhlém zhoršení počasí - silném větru - je nutné pálení ihned přerušit a oheň
uhasit
• místo pro pálení pokud možno izolovat pruhem širokým nejméně 1 m, kde
budou odstraněny hořlavé materiály.
• místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek
• opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně
• příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny
• spalovat odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných, hospodářských
nebo jiných objektů, klestí v bezpečné vzdálenosti od souvislého lesního
porostu
Také nezapomeňte, že při pálení odpadu musí být vždy postupováno
v souladu s
dalšími zákony, např. zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech
nebo s obecně závaznou vyhláškou obce č. 1/2008
o ochraně ovzduší, spalování
rostlinných a jiných materiálů. V této vyhlášce jsou určeny dny, kdy se mohou spalovat
suché rostlinné materiály a to každé pondělí, středu a pátek v době od 8:00 do 19:00
hodin. V případě porušení vyhlášky může obec udělit finanční postih. Vyhláška byla
zveřejněna ve Zpravodaji 4/2008 nebo ji najdete na webových stránkách obce
www.orechovubrna.cz v záložce "obec".
A.Pa.

Příspěvky občanů
O počasí
Sledovat počasí, je mým koníčkem od mládí. Sháněl jsem literaturu a pomůcky k tomu.
Něco po něčem se mi podařilo pořídit. Knihovnu mám poměrně obstojnou. Z měřidel
se mi podařilo koupit skleněný dešťoměr Ombro. Byl poměrně přesný. Ty nynější,
plastové vycházejí z tohoto typu. Jenže po několika letech užívání, jsem ho nechal i
v zimě a při roztávání zmrzlé vody vzal za své. Moc mě to tehdy mrzelo! Další jsem
nesehnal. Až v roce 1987 se mi podařilo pořídit profesionální aparatury na měření
všeho možného. Tehdy na to padla téměř čtyřměsíční výplata. Ale vše potřebuje
údržbu, a i to jde do peněz! Zůstal mně srážkoměr, kterým se dá měřit jak v létě, tak i
v zimě. K tomu mně zůstal teploměr na měření minimální a maximální teploty. Má
řada měření má 23 let a je to poměrně dlouhá doba
na posouzení vývoje, jak je to s počasím u nás v Ořechově.
Zajímavým tématem jsou srážky. Nejméně napršelo v roce 1989 370,8mm a nejvíce
vloni 2010 854,7mm. Ještě slušné srážky jsou v roce 2002 701,5mm a v roce 2006
727,3mm. Srážky od 400 do 500mm byly 4x, od 500 do 600mm 10x, od 600 do
700mm 5x. Zajímavé je také srovnání měsíců. Maximálních srážek do 100mm bylo
10x, když v roce 2008 v červenci napršelo jenom 68,2mm. Přes 100mm měsíčních
srážek bylo 12x a nejvíc v roce 2006 v srpnu 161,6mm. Ale rekordem je červenec
v roce 1997 221,8mm. Naproti tomu jsou zajímavá čísla o nejmenších měsíčních
srážkách. Zde rekordmanem je duben v roce 2007 s 1,3mm srážek. Další 3 měsíce byly
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do 5mm a to v lednu a únoru za dobu měření. Do 10mm 7 měsíců, přes 10mm do
20mm 10x a 2x přes 20mm. Nejvíce srážek 25,6mm v březnu 1996, to jako minimálně.
Neméně zajímavé jsou údaje o sněhu. Jsou uváděny v cm. V rozpuštěném stavu je údaj
1 cm sněhu = 1mm vody. Tu mnohdy záleží na vlhkosti napadaného sněhu. Ale
sněhových srážek v našich krajích není mnoho. V roce 1997-1998 jen 18 cm a v roce
1991-1992 22 cm. Sněhu od 30 do 40 cm napadalo 9x , od 41 do 66 cm 9x. 68,5 cm
v období 1999-2000, 87 cm vloni v roce 2009-2010. Rekordmany jsou léta 2005-2006,
kdy napadalo 136 cm a neuvěřitelných 85 dnů byla souvislá vrstva sněhu různé
tloušťky a leden a únor byly tak mrazivé, že 40 dnů byl celodenní mráz. Rekordem je
ale rok 1995-1996, kdy napadalo 155 cm sněhu.
Neméně zajímavé jsou teploty. Sleduji jak minimální, tak i maximální. Z maximálních
teplot jsou zajímavé teploty letní, které mnohdy jsou už i v dubnu a většinou končí
v září. Ale i v říjnu v roce 2009 byl jeden letní den. Jsou to teploty nad 25oC a za 23leté
pozorování je složení takové: 28 dnů až 47 dnů letních teplot 9x, 50 dnů až 57 dnů 12x.
Rekordem v roce 2002 bylo 65 dnů a v roce 1999 nejvíce 74 dnů letních. Na toto
navazují dny tropické, kdy teplota v ten den překročí 30oC. Tedy 10 dnů až 27 dnů 17x,
30 dnů až 41 dnů 5x a rekordem je 50 dnů v roce 2003. K tomu je potřeba vyzvednout
tropické noci, kdy teplota neklesla pod 20oC. od 1 noci do 6 nocí celkem 16x, 12
tropických nocí v roce 1989 a opět zajímavým rekordem je 22 nocí v roce 1991 a
„super“ 26 tropických nocí v roce 1992.
S tímto také vynikají maximální denní teploty. Teplotu 33oC jako maximum jsem
naměřil v 6 letech, 34oC ve 3 letech, 35oC ve 4 letech, 36oC v 6 letech, 37oC ve 2
letech, 37,8oC v roce 1994 1. srpna a můj rekord 38oC 22. června v roce 2000.
Nejteplejší tropická noc 23oC byla 4. srpna v roce 1992. Neméně zajímavé jsou
nejvyšší průměrné teploty měsíční. Tak červenec v roce 1994 vystoupl na 31,87oC,
červenec v roce 1995 na 30,48oC a pak jsou měsíce srpen v roce 1992 na 30,77oC a
v roce 2003 30,10oC. Zajímavým měsícem s průměrnou maximální teplotou 25,36oC
byl červen v roce 1996 a další měsíce červenec a srpen byly totiž ještě chladnější.
Ostatní měsíce s maximální průměrnou teplotou se pohybují od 26oC do 30oC. Jsou to
2x červny, 10x července a 6x srpny.
Pohled na záporné teploty jsou až deprimující. Při hodnocení mě mrazí po těle.
Posuďte sami. Jsou to nejnižší průměrné teploty měsíční a tady není rozdíl, zda je to
leden, únor či prosinec. Nejchladnějším měsícem byl leden v roce 2006 s -8,29oC, pak
následoval únor v roce 1996 s -8,20oC a třetí nejchladnější měsíc prosinec v roce 2010
s -7,16oC. To si ještě všichni určitě pamatujeme. Pak následující teploty od -3,00oC do 6,54oC 14x a zbytek od -1,48oC v prosinci v roce 1992 do -2,77oC 6x. S těmi průměry
ale vynikají nejnižší teploty. A je zajímavé, že v roce 1966 jsem 27., 28., 29. a 30.12.
naměřil -21oC a také 27.1. 2010 a nejnižší teplotu -22oC v roce 2006 24. ledna. Další
nejnižší teploty
-12oC jsem naměřil 5x, -11oC 1x, -14oC 2x, -15oC 3x, -16oC 3x, -17oC 2x, -18oC 4x.
Pokusil jsem se udělat roční průměry teplot. Vycházím jenom z minimálních a
maximálních teplot. Chybí v tom dva teplotní údaje, ale přesto to o něčem svědčí.
Nejteplejším rokem s 11,15oC je rok 1992. Dalších 9 roků má průměrnou teplotu
10,00oC až 10,97oC, 9,13oC až 9,97oC je 11 roků a nejnižší průměry s 8,23oC byly
v roce 1996 a loňský rok 2010 byl průměr 8,58oC.

19

I když to není vědecká práce, která by měla soupeřit s odborníky, přesto si myslím, že
globální oteplování z těchto údajů dokazuje něco jiného! Nechtěl bych být špatným
prorokem. Vám, kteří jste si to přečetli, máte námět k přemýšlení!
Podrobné záznamy v číselné a grafické úpravě, má k dispozici paní kronikářka.
Alois Franta

Rodák z Tikovic Doc.PhDr.Štěpán Koláček CSc. oslavil 80. narozeniny
26.12.1930 na Štěpána se narodil v Tikovicích Štěpán Koláček, jako nejmladší z dětí
rolníků Augustýna a Marie – rozené Drábkové z Prštic. Vystudoval Obchodní
akademii a Filosofickou fakultu Masarykovy university v Brně.
Od roku 1953 učil jako středoškolský profesor na Gymnasiu ve Valašských
Kloboukách, dále ve Svitavách a později učil na Pedagogické fakultě Karlovy
university v Českých Budějovicích. Od roku 1967 byl vedoucím Katedry pedagogiky
na Vysokém učení technickém v Brně. Se svojí manželkou Dagmar mají dvě děti:
Danu (1958) a Dušana (1959) a šest vnoučat od Dany 3 a Dušana 3.Manželka Dagmar
však v roce 1990 zemřela.Štěpán Koláček nyní žije v Chrlicích a Ivančicích.
Štěpán byl 15.8.1945 zakládajícím členem JUNÁKA v Tikovicích.
Kulturní a společenské aktivity v Tikovicích a Ořechově
V bývalé Orlovně s úspěchem hrávali Loutkové divadlo.
Hrál v Ořechovském divadle např. V HRÁTKÁCH S ČERTEM loupežníka Sarka
Farku. Zde i režíroval v roce 1953
MARYŠU bří. Mrštíků.
V Tikovicích s otcem zajišťovali
provoz KINA včetně půjčování
filmů.
27.12.2010
oslavil
Štěpán
Koláček své 80. narozeniny
v kruhu příbuzných, přátel a
kolegů v blízké Restauraci U pece
v Silůvkách.
Hodně zdraví a elánu do dalších
let přeje za všechny syn Dušan.
Možnost inzerce:
1 stránka barevná 1 440 Kč, 1 stránka černobílá 1 200 Kč, ½ stránky černobílé 600 Kč s DPH.
Příspěvky přijímá Obecní úřad Ořechov, email: ekonom@orechovubrna.cz.
Délka příspěvků by neměla překročit 1,5 strany A5.
Zpravodaj neprochází stylistickou úpravou.
Uzávěrka příspěvků: 3.6.2011
Vydává: Obec Ořechov, Zahradní 216/1, 644 44 Ořechov
Ev. č. MK ČR E 1013
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Placená inzerce

PEDIKŮRA
Ořechov v prostorách klubu důchodců
na ulici Ořechovičská 1.
Objednávky na tel: 737 659 544
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