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Předjaří na Spáleném mlýně na Bobravě
První písemná zmínka o Spáleném mlýně je z roku 1378

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou letošní první číslo Ořechovského zpravodaje a tak mi dovolte, abych
Vás seznámil s děním na obci. Letošní mírná zima nám umožnila velice brzy zahájit
investiční akce, které máme pro tento rok naplánovány. Na přelomu roku se započalo
s rekonstrukcí obecního úřadu. Jedna z velkých akcí tohoto roku velmi dobře pokračuje
a dokonce i „nekonečná“ oprava střechy je již také dokončena (více o rekonstrukci
naleznete na straně 3). Ke konci se také chýlí výstavba suchého poldru na potoku
v lokalitě Loučky (více o této akci naleznete na straně 3 a 4).
V krátkém termínu byl také vybudován nový chodník v parku před školou a osazeny
nové lavičky.
V současné době provádí firma SEKV pokládání kabelů a přípojek elektrické energie do
domů. Po ulici Tolarova bude připojena ulice Ježkov, kde následně obec vybuduje nový
chodník. Začne se též se stavbou sloupů veřejného osvětlení a bezdrátového rozhlasu.
Dále budou nově připojovány ulice Zahradní, Komenského, část ulice Příční a ulice
Pavlíkova. U posledně jmenované ulice se na výstavbu chodníku pokusíme získat
dotace od státu.
V roce 2013 byly zpracovány dva projekty na investice do zeleně. V obou případech
jsme byli úspěšní. Na první projekt s názvem Biokoridor a prameniště Lejtna jsme
získali stoprocentní dotaci ve výši dva miliony korun. Druhá, daleko větší akce, je
vysázení deseti hektarů územního systému ekologické stability v našem katastru, zde se
podařilo získat stoprocentní dotaci ve výši dvaceti milionů korun. Dotace, které jsou
rozpracovány v současné době, se týkají suchého poldru na Loučkách a rybníčku nad
Spáleným mlýnem. Za mého působení v úřadu získala obec na dotacích více než sto
deset milionů korun. Druhou stránkou mince je však skutečnost, že během této doby
byla splátka dluhu za vodovod a kanalizaci padesát milionů korun. Získávání dotací je
tedy nezbytně nutné, protože bez nich by se v obci mnoho nezměnilo.
Ale teď již dost budování. Nyní bych chtěl zmínit něco docela jiného, a to masopustní
průvod. V letošním roce se průvodu zúčastnil rekordní počet masek. Skoro padesát
různých maškar, alegorický vůz … to byl opravdu průvod, jak má být. Před obecním
úřadem připravili jeho zaměstnanci pro všechny zúčastněné zdarma občerstvení včetně
dvou kotlů zabíjačkového ovaru. Přišlo opravdu hodně lidí a celá akce byla velmi
zdařilá. Tímto děkuji všem maskám, účinkujícím a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
na této masopustní veselici podíleli. Po letošním masopustu se dá říci, že máme tři velké
obecní akce – masopust, letní hraní a rozsvěcování Ořechovského vánočního stromu.
Doufám, že i v budoucnu budou tato setkávání občanů pokračovat.
Na závěr Vám všem přeji hodně zdraví, jarního sluníčka a dobré nálady.
Josef Brabenec
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Rekonstrukce obecního úřadu
Většina z Vás jistě zaregistrovala, že budova obecního úřadu prochází rozsáhlou
rekonstrukcí. Však už bylo načase. Téměř sto let stará budova pomalu chátrala a i přes
malé dílčí opravy byl její stav žalostný.
Já osobně zastávám názor, že budova obecního úřadu má být vizitkou obce a podle toho
by měla i vypadat. Některé okolní obce postavily úřady nové (například Střelice,
Moravany), ale my jsme se rozhodli pro celkovou generální opravu.
Základním cílem opravy bylo:
- Upravit vzhled budovy přibližně tak, jak vypadala při jejím vzniku.
- Přemístit poštovní úřad na pravou stranu přízemí budovy, a to včetně nového
sociálního zařízení pro její zaměstnance.
- Oddávací místnost umístit do přízemí vlevo (dnes přepážky pošty).
- Vytvořit samostatný vchod pro telefonní rozvodnu, doručovatelky a sklep,
všechny vchody umístit do zadní části budovy.
- Postavit v budově výtah pro invalidy a starší občany a celé první patro vyčlenit
na kanceláře, jednací místnost a zázemí obecního úřadu.
A co je v současné době hotové?
Bylo provedeno zaizolování základů budovy proti zemní vlhkosti, vyměněna okna,
zrekonstruována střecha, zateplen trámový strop na půdu, zbudována nová sociální
zařízení v prvním patře, železobetonové podlahy na části prvního patra, nové topení,
rozvody elektrického proudu a výtah. V přízemí jsou kompletně dokončeny prostory pro
poštovní úřad a byly předány České poště k dovybavení.
Než bude celá budova dokončena, čeká nás ještě mnoho práce. Doufám, že po této
náročné rekonstrukci bude mít obec funkční a reprezentativní budovu obecního úřadu,
která bude v této podobě sloužit další desetiletí.

Suchý poldr a rybníček na Loučkách
Mnozí z Vás se již přišli podívat do Tikovic na Loučky. Co nového se to tam vlastně
děje? Věc je v podstatě jednoduchá. Obec zde buduje poldr, který by měl zachytit
přílivovou vodu při bouřkách a zabránit vylití potoka z koryta na dolním toku.
Parametry suchého poldru: plocha hladiny při maximálním naplnění je 1600 m2 a objem
celkového prostoru při maximálním naplnění je 2200 m3. Kapacita spodní výpusti je
průměrně 3 m3 za sekundu.
Chtěl bych se však trochu vrátit do historie. Tento poměrně velký prostor patřil
odpradávna obci. Bývala zde pastvina pro dobytek původní obce Tikovice. Po druhé
světové válce byl tento prostor po určitou dobu zemědělsky využíván. Posléze zde byla
vybudována hala, kde se měly vyrábět betonové dlaždice. Pak ale přišel rok 1989
a všechny tyto plány vzaly za své. A jak s tímto prostorem naložili moji předchůdci?
Jeden starosta prodal pozemek s halou a druhý prodal pozemek s rybníkem.
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Zřejmě neměli představu, co by se s tímto prostorem mohlo dělat. Podle mne to byla
velká chyba.
Při rekonstrukci potoka v roce 2011 jsem hledal možnosti, jak zachytit při letních
bouřích přílivovou vlnu, která nám přichází do potoka z odlučovače místní kanalizace.
Proč vlastně odlučovač kanalizační vody vlastně vznikl, když v původních plánech
nebyl a proč se potok na takový průtok neupravil, to je na samostatný článek.
Obec v tomto prostoru koupila další pozemky a to včetně těch, které byly mými
předchůdci prodány. A tak se mohlo začít s výstavbou. Mým přáním je vybudovat
v tomto prostoru lesopark s rybníčkem. Mohla by zde vzniknout nová oddechová zóna
pro naše občany. Věřím, že si zde najde místo pro život mnoho ptáků, ryb
a obojživelníků. Až se nám podaří celé dílo zdárně ukončit, stane se tento prostor dalším
pěkným místem v Ořechově.
Josef Brabenec

Fotografie
Rekonstrukce Obecního úřadu Ořechov
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Poldr na Loučkách
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Informace Obecního úřadu
Uveřejnění kontaktních údajů zastupitelů Obce Ořechov pro potřeby
našich občanů:
Příjmení, jméno

e-mailová adresa

Telefonní číslo

Brabenec Josef
Dudík Tomáš
Ing. Florián Miroslav
Ing. Konečný Vladimír
Krečmerová Ludmila
Mgr. Oliva Petr
Ing. Smutný Miroslav
Ing. Sobotka Josef
Šmíd Bronislav
Šterc Jan
Trenz Jiří

starosta@orechovubrna.cz
739 257 678, 608 707 279
mistostarosta@orechovubrna.cz
736 537 231, 604 964 171
miroslav.florian@ukzuz.cz
737 267 104
konecny.vl@tiscali.cz
739 342 513
lidka.krecmerova@seznam.cz
739 636 465
ak@petroliva.cz
774 939 953
miroslav.smutny@tbgbetonmix.cz
602 503 872
dikos@dikos.cz
602 737 544
bronek.smid@gmail.com
608 886 920
jsterc@centrum.cz
728 079 295
tre.jir@seznam.cz
nezveřejněno

Nová směrnice č. 1/2014 - Pravidla o postupu přidělení, způsobu použití
a umístění čísel k označení budov a stanovení názvů ulic a jiných veřejných
prostranství
V této směrnici je v souladu se zákonem o obcích a vyhláškou ministerstva vnitra
podrobně popsán systém přidělování domovních čísel, povinnosti vlastníků nemovitostí
ohledně označování budov číslem popisným, orientačním, nebo evidenčním, stanovení
konkrétní podoby těchto čísel a případné sankce za nedodržení této zákonem stanovené
povinnosti. Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu oběma
přidělenými čísly (popisné i orientační), popřípadě číslem evidenčním a udržovat je
v řádném stavu.
V naší obci mají domovní tabulky velikost 200 x 150 mm a toto barevné provedení:
- bílý podklad, červená číslice pro číslo popisné,
- červený podklad, bílá číslice pro číslo orientační,
- modrý podklad a bílá číslice pro číslo evidenční.
Obec Ořechov zajistí výrobu číselné tabulky. Povinností vlastníka je uhradit obci cenu
této tabulky při prvním číselném označení budovy (typicky při označení novostavby).
Pro sjednocení označování budov v naší obci bude v letošním roce zahájena postupná
výměna stávajících domovních tabulek. V tomto případě bude náklady na výrobu
tabulek hradit obec.
Úplné znění těchto pravidel mají občané k dispozici na webových stránkách obce
www.orechovubrna.cz v záložce Obec.
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Upozorňujeme občany, že splatnost místních poplatků za komunální odpad a psy
skončila dne 31. března 2014. Občané, kteří poplatky doposud neuhradili, budou na
tuto skutečnost písemně upozorněni obecním úřadem. Pokud na zaslanou upomínku
nebudou poplatníci reagovat, bude jim poplatek vyměřen platebním příkazem se 100 %
navýšením. Poté bude neuhrazená částka poplatku vymáhána exekuční cestou.
Žádáme cizí státní příslušníky, kteří jsou nově přihlášeni k trvalému pobytu v naší
obci, aby tuto skutečnost oznámili Obecnímu úřadu Ořechov.
Žádáme rodiče, kteří mají trvalý pobyt v naší obci, aby na Obecním úřadě Ořechov
nahlásili nově narozené děti předložením jejich rodného listu. Tato povinnost je
platná od 1. ledna 2014.
Poslední dobou se na obecním úřadě množí stížnosti občanů na nevhodné chování
mládeže v obci. Po každém víkendu pracovníci obce nasbírají v parku u škol pytel plný
odpadků a lahví od alkoholu, které jsou poházeny kolem knihovny, u laviček a podobně.
Tento nepořádek bývá i na jiných místech v obci, kde se mládež zdržuje. Lavičky jsou
od mládeže rozbité a zdevastované. Žádáme rodiče, aby poučili svoje děti a dospívající
mládež, jak se mají na veřejnosti chovat.
Tříkrálová sbírka
V sobotu 11. ledna 2014 se v Ořechově uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka, kterou
bylo od občanů vybráno 78.125 korun. Všem dárcům patří velký dík.
***
Druhý ročník letního hraní v Ořechově
V srpnu loňského roku se v Ořechově uskutečnil první ročník letního hraní. V roce 2014
obec plánuje 9. srpna uspořádat druhý ročník letního hraní opět v prostorách
za Kulturním centrem, kde bude připraven bohatý kulturní program včetně občerstvení
pro dospělé i pro děti. Bližší informace o programu budou včas zveřejněny.
***
Rekonstrukce obecního úřadu
Na obecním úřadě se provádí stavební rekonstrukce, děkujeme občanům za pochopení
při nutnosti překonávání ztížených podmínek při návštěvě úřadu. Z tohoto důvodu také
žádáme občany, aby dodržovali určené úřední dny a hodiny, které jsou v pondělí
a ve středu od 8 do 17 hodin s přestávkou od 11:45 hod. do 12:45 hod.
***
Obecní knihovna
V obecní knihovně skončila pracovní poměr dosavadní knihovnice paní Leona
Steingartová. Děkujeme jí touto cestou za svědomitou práci, kterou v knihovně pět roků
vykonávala. Od 1. dubna 2014 funkci knihovnice a správce kulturního centra vykonává
paní Mgr. Zdeňka Špryncová.
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Masopust 2014
Prvního března se v naší obci konal již tradiční Masopustní průvod s pochováváním
basy Barbory. V mnoha vesnicích je tato tradice nepřerušena a trvá již dlouhá léta. U nás
si na masopustní maškary vzpomínají jen starší spoluobčané, protože na dlouhou dobu
byla tato tradice, jako mnoho jiných v době komunismu, zapomenuty.
V roce 2007 se domluvilo, že by bylo dobré na staré zvyky nezapomínat a tradici
masopustního průvodu obcí obnovit. Od tohoto roku více či méně masek, za doprovodu
dechovky projde částí Ořechova, zatancuje, zazpívá, i nějakou tu štamprličku vypije
a nakonec u obecního úřadu společně s ostatními „důstojný pan farář se svým věrným
a zbožným kostelníkem“ v dobrém zesměšní pár spoluobčanů a připomenou jejich
osobní i obecní nešvary. Nakonec basu vykropí a pochovají, a že je při tom veselo,
a více než basa jsou vykropeni přihlížející, ví každý, kdo na tuto akci pravidelně chodí.
Letošní ročník byl opravdu nejúspěšnější. Přišlo hodně lidí, masna v Ořechově věnovala
maso na ovar a pravou ořechovkou ovarovou polévku a hlavně byla veliká účast masek.
K již tradičním účastníkům průvodu se přidali členové místního Sokola Ořechov
a mnozí další. Letošní rok byl také zpestřen alegorickým vozem, jenž vezl na marách
basu Barboru. Alegorický vůz, alespoň dle nápisu na něm, dodalo „Obnovené JZD
Tikovice“. Všem maskám patří velký dík, protože nepobavili jen sebe, ale i mnohé
přihlížející.
Celou akci doprovázela místní dechová kapela REVELBAND. U obecního úřadu byly
zaměstnanci obce uvařeny a občany i zkonzumovány dva kotle výborného masa a ovaru.
Podávány byly i výborné koláče a jak se stalo už tradicí, naléval se i tzv. Moravský
penicilin (meruňkovice s medem). Lidové tanečky nám předvedly malé tanečnice
z tanečního kroužku Sedmikrásek a na závěr byla i humorná tombola. Nesmím
zapomenout na drahou basu Barboru, která byla i letos pohřbena a naznačila nám tím, že
začíná čtyřicetidenní doba postu bez tance a radovánek. Při této příležitosti bych také
rád vzpomněl na pana Ludvíka Krejčíře, který tradici pochovávání basy zdědil po svém
otci a znovu ji zavedl na ostatkách v Orlovně, za což mu patří velký dík.
Nezbývá nic jiného než poděkovat všem zúčastněným za krásné sobotní odpoledne
a snad se ve stejně hojném počtu sejdeme na Masopustu v roce 2015.
Tomáš Dudík
místostarosta
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Blahopřejeme našim jubilantům
V měsících prosinci 2013 až březnu 2014 se dožili
významného životního jubilea:

70
Marie Kakačová, Ořechovičská 31
Bedřich Janíček, Ježkov 21
Zdeněk Sýkora, Zahradní 17
Božena Smejkalová, Ořechovičská 23
Miroslav Blažek, Polní 44
Jana Urbanová, Polní 20

80
Jarmila Pírková, Kout 20

Jindřich Ruber, Kerendov 57
František Hron, Tikovická 33
MVDr. Karel Šmíd, Kyselkova 21
Josef Šustáček, Výstavní 5

Obec Ořechov přeje našim
milým spoluobčanům hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.
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90
František Čech, Svadilov 35
Břetislav Pehal, Pavlíkova 40

Kulturní, sportovní a společenské akce
Sázení stromů života na břehu Tikovického rybníka
V sobotu dne 12. dubna 2014 v 15,00 hodin pořádá Obec
Ořechov netradiční sázení stromů u nově vzniklého rybníka
v Tikovicích. „Strom života“ si mohou na břehu rybníka zasadit
kromě rodičů našich občánků, kteří se narodili v roce 2014, také
ostatní děti, které jejich rodiče předem přihlásí na obecním
úřadě. Počet vysazovaných stromů je však omezený a zasadit
strom si bude moci jen prvních čtyřicet přihlášených. Přihlásit
dítě k zasazení vlastního stromu můžete na telefonním čísle
547 225 131, e-mailem (ekonom@orechovubrna.cz) nebo
osobně na obecním úřadě.
Každé dítě při této příležitosti obdrží Pamětní list s vlastním
jménem a druhem zasazeného stromu.
Přesto, že někdo nebude mít možnost vysadit si svůj strom, zvaní jsou všichni, kteří mají
rádi přírodu a pobyt na čerstvém vzduchu. Přijďte s námi společně strávit příjemné
odpoledne s opékáním špekáčků. Při této příležitosti nám můžete sdělit svůj návrh, jak
by se mohl rybník jmenovat. Těšíme se na Vás.
***
Obec Ořechov Vás zve na pietní vzpomínku u příležitosti 69. výročí ukončení druhé
světové války a osvobození Ořechova, která se bude konat v sobotu 26. dubna 2014
v 10,30 hodin na pohřebišti Rudé armády v Ořechově za přítomnosti vojenských
historických jednotek. Ve 13,00 hodin a v 15,30 hodin se uskuteční v Army parku
Ořechov bojové ukázky.
***
Pouť ke svatému Peregrinu se koná dne 8. května 2014. Průvod vyjde ve 13,30 hodin
od Pneuservisu Kadlec. V 15,00 hodin se bude konat u kapličky mše.
***
Dne 23. 5. 2014 se od 18,00 hodin bude v kostele sv. Jiří konat Noc kostelů.

10

Informace o recyklování odpadů

Víte, kdy vznikly nejběžnější spotřebiče?
Průměrná česká domácnost používá stále víc elektrických spotřebičů. Když si doma
uděláte jejich důkladnou inventuru, možná budete výsledným číslem sami překvapeni.
Třeba si už ani nevzpomenete, kdy jste to všechno nakoupili. A víte, odkdy se ten který
spotřebič v domácnostech vůbec používá?
Co domácnost, to lednice
K nejběžnějším spotřebičům patří chladničky a mrazničky. Dnes má podle statistik
alespoň jednu lednici 100 % českých domácností. Vynález umělého zmrazování
předvedl poprvé skotský lékař a chemik William Cullen už v roce 1756 na univerzitě
v Edinburghu.
Aby ale jeho „umělé zmrazování“ fungovalo, musel otáčet klikou stroje. Není tedy divu,
že se lednice na tomto principu neujala.
První lednici v dnešním slova smyslu vyrobila v roce 1911 americká firma General
Electric podle patentů francouzského vynálezce Marcela Audiffrena. Prodala jich ovšem
jen něco kolem stovky. Lednice totiž stála kolem tisíce dolarů, což byl asi dvojnásobek
ceny tehdejšího automobilu. Navíc zabírala trochu moc místa: hlučný motor
a kompresor se umisťovaly do sklepa, zatímco chladicí box měl své místo v kuchyni.
Teprve model Frigidaire z roku 1923 se do kuchyně vešel celý.
Až model Monitor-Top se stal hitem, od roku 1927 se ho prodalo přes milion kusů.
Koncem třicátých let mělo už ledničku 60 % amerických domácností, zatímco v Evropě
se ledničky dočkaly podobného rozšíření až v sedmdesátých letech.
Hit roku 1893: myčka nádobí
Myčky nádobí se u nás zatím takového rozšíření nedočkaly. Používá je zhruba 15 %
domácností. Hitem se staly díky světové výstavě v Chicagu roku 1893, patent na myčku
získala v roce 1886 Američanka Josephine Cochranová, bohatá dáma z Illinois.
Paní Cochranová začala detailem – držáky na talíře. Teprve poté, co vymyslela, jak
talíře a hrníčky uchytit do drátěných držáků tak, aby pevně držely i v silném proudu,
umístila držáky na kruh. Ten byl napojen na motor, který kruhem otáčel. Voda pak na
nádobí padala shora. Zpočátku se myčky objevovaly hlavně v restauracích a na lodích,
později v hotelích, začala si je pořizovat i armáda. Až o pár desítek let zamířily do
domácností.
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Sekačky na trávu mají dnešní podobu už 60 let
Šedesáté narozeniny oslavila loni sekačka na trávu v podobě, v jaké ji nejčastěji potkáte
na českých zahradách. Tato rotační sekačka s jedním nožem otáčejícím se kolem svislé
osy se poprvé objevila v roce 1953.
Vynález stroje, který jako první začal opravdu vážně konkurovat kose, je ale mnohem
staršího data. Patent na něj získal 31. srpna 1830 Edwin Beard Budding, strojník ze
Stroudu v anglickém hrabství Gloucestershire. V podstatě jen zvětšil zařízení, kterým se
v textilních továrnách sestřihoval drsný povrch látek po tkaní.
V 90. letech 19. století pak vznikaly první motorové sekačky poháněné nejprve parními
stroji a později benzinovými motory. První elektrická sekačka je z roku 1926.
Výrobci elektrospotřebičů se dnes soustřeďují i na úspory – především energie a vody.
Jedním z důležitých směrů dalšího vývoje je neustálý důraz na použití takových
materiálů při výrobě, které po skončení životnosti umožní jejich recyklaci v co největší
míře.
„Recyklací elektrospotřebičů se ušetří až osmdesát procent elektrické energie, jelikož
získání materiálů recyklací je daleko levnější než jejich těžba přímo z nerostných
surovin - zejména v případě železa. Navíc zásoby primárních surovin na naší planetě
nejsou neomezené,“ zdůrazňuje význam zpětného odebírání elektrospotřebičů generální
ředitel kolektivního systému ELEKTROWIN Roman Tvrzník.

Úsporné žárovky kvůli toxické rtuti do koše nepatří!!
Kvalitu bydlení ovlivňuje nejenom vybavení domácnosti, ale i způsob jejího osvětlení.
Je třeba zajistit nejen potřebný světelný komfort, ale také musíme brát ohled na spotřebu
elektrické energie.
Podle informací společnosti EKOLAMP, která zajišťuje zpětný odběr a ekologickou
recyklaci osvětlovacích zařízení, spotřebovávají úsporné světelné zdroje o 25–90 %
méně elektrické energie v porovnání se standardní žárovkou. Kvalita světla, které
poskytují, je navíc stejná.
Klasické wolframové žárovky proto byly postupně nahrazeny úspornými světelnými
zdroji: jde zejména o kompaktní a lineární zářivky a světelné zdroje na bázi LED
technologie. Ty nabízejí potřebný světelný komfort a zároveň šetří elektrickou energii.
S rapidním růstem počtu úsporných žárovek proto roste také potřeba jejich recyklace
v okamžiku, kdy doslouží: obsahují totiž malé množství toxické rtuti.
Úsporky se musí odborně recyklovat!!
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Zatímco vysloužilé wolframové žárovky bylo možné hodit do koše společně se
směsným odpadem, úsporné světelné zdroje je třeba odborně zlikvidovat. Zásadním
důvodem pro recyklaci je toxická rtuť, která je uvnitř světelného zdroje neškodná a pro
svícení nutná.
Zdraví a životní prostředí rtuť ohrožuje jen při neodborné likvidaci a pouze ve vysokém
množství. V úsporných zářivkách je rtuti jenom zanedbatelné množství (cca 2–5 mg),
například v klasickém teploměru je rtuti 500krát více. Dalším důvodem k recyklaci je
obsah cenných druhotných surovin.
V Česku lze nefunkční úsporné světelné zdroje vrátit v jakémkoli obchodě s
elektronikou, ve sběrných dvorech obcí či do malých sběrných nádob, které se nacházejí
v obchodních centrech, úřadech nebo v řadě firem.
Více informací o rozmístění těchto nádob a správné likvidaci osvětlovacích zařízení je k
dispozici na www.ekolamp.cz.
Bohužel, kvůli nevědomosti či lenosti spotřebitelů, končí každoročně na skládkách až 60
procent doma použitých a vyřazených úsporných světelných zdrojů. To představuje
značnou ekologickou zátěž více než tisíce tun směsi skla, plastů, kovů a zhruba 75
kilogramů toxické rtuti ročně. Pokud by se toto množství dostalo do přírody, mohlo by
znečistit vodu v objemu prakticky pěti vodních nádrží Lipno.
Rozbitá „úsporka“ není pohroma
Úsporné zářivky jsou velmi odolné a při běžné manipulaci únik rtuti nehrozí. Nicméně
při náhodném rozbití je vhodné místnost vyvětrat, střepy zamést například do zavařovací
sklenice a odvézt na sběrný dvůr. V každém případě vysloužilé zářivky, ať už rozbité
nebo vcelku, do běžného odpadu ani na skládku nepatří.
„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního
odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man
z organizace Arnika. Větší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť
může transformovat do obzvláště nebezpečné organické formy, která je nebezpečná
především pro nervovou soustavu.
Sběrný dvůr, který se nachází v Ořechově, na ulici Ořechovičská 1, je otevřen každou
sobotu od 8.00 do 12.00 hodin. Sběrný dvůr je pro odevzání úsporných světelných
zdrojů a zářivek dostupný jak občanům, tak živnostníkům podnikajícím v katastru obce.

O společnosti EKOLAMP s.r.o. Společnost EKOLAMP je neziskovou organizací, která
byla v roce 2005 založena tuzemskými pobočkami společností Philips, OSRAM,
GE Industrial a NARVA B.E.L./ČR. EKOLAMP vytváří síť sběrných míst a zajišťuje sběr
a svoz použitých osvětlovacích zařízení, jejich zpracování včetně následného
materiálového využití a odstranění zbytkových odpadů. Více informací na
www.ekolamp.cz
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Školy
Základní škola a Mateřská škola Ořechov,
okr. Brno – venkov, příspěvková organizace

Novinky z naší školy očima dětí…
SVĚT LIDÍ A ZVÍŘAT
Všichni lidé jsou si rovni, jsme si podobní, ale přesto každý z nás se od ostatních
odlišuje. Všichni lidé prožívají celou škálou emocí - radost, smutek, zlobu, strach,
touhu po bezpečí …., a tyto pocity do značné míry formují naše chování.
Zvířata se také liší svou povahou, mají svůj způsob komunikace, vyjadřují svým
chováním pocity, potřeby…
Každý z nás možná někdy zatoužil stát se alespoň na chvíli zvířetem a mít jeho
symbolické vlastnosti, schopnosti a podobu, kterou na něm obdivujeme.
Ve třídě Myšky jsme hráli zajímavou hru: „Kterým zvířátkem bys byl rád a proč?".
Děti nedělají rozdíl mezi skutečností a fantazií. Kombinují reálné prožitky, znalosti,
vzpomínky s fantazijními představami, které jsou ovlivněny aktuální potřebou, citovým
naladěním. Při této hře mohou děti vyjádřit vlastní postoje, názory ke světu i k sobě
samým. Umožní alespoň symbolicky uspokojit některá přání, která v realitě uspokojit
nelze.
Viktorka by ráda byla koťátkem, krásně hebounkým, které všichni hladí. Říká, že by
byla mlsná.
Martin: Všechno pozoruje z výšky a dívá se ostrým zrakem orla skalního. Žije na
vysoké skále, kde si postavil velké hnízdo. Touží spatřit ráj na Zemi. Bude pozorovat
přírodu, rozeznávat blížící se nebezpečí, jakým je třeba tornádo. V případě hrozícího
tornáda vyťuká pomocí zobáku zprávu v morseovce, kterou zašle meteorologické
stanici.
Oliver: Chtěl bych se stát vlkodlakem, abych mohl chránit lidi před nebezpečím a před
přírodními živly. Měl bych vyvinuté smysly, ostré a dlouhé drápy k sebeobraně. Poznal
bych každé nebezpečí.
Alenka si celý život chce hrát jako kotě. Barva jejího kožíšku je mourovatá a jmenuje se
Matylda.
Michal: Proto, aby nemusel mluvit, by se chtěl stát kobrou královskou. Svůj jed použije
na nepřátele a zloděje, kteří by chtěli ublížit zvířatům v zoologické zahradě.
Martin se chce stát štírem a mít tu největší sílu v klepetech. Svůj jed použije na zloděje
a vetřelce. Říká, že se ho každý zalekne, protože má ohromnou sílu a je velký.
Sabinka se chce stát pejskem maltézákem. Chce nosit ocásek dolů a mít růžový
čumáček. Říká, že bude mít ráda granulky jako jejich Tesinka, ale nebude vybíravá.
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Vojta by se chtěl stát Trycerotopsem, dinosaurem, protože se mu líbí jeho síla a to, že
umí bojovat. Chce také umět bojovat a vyhrávat nad ostatními. Každému se zajisté
budou líbit jeho barvy na těle. Jediné, co nechce, jsou jeho rohy.
Vilma: Chci se stát policejním pejskem, protože bych hlídala dům před zloději. Mám
pejsky moc ráda a nejvíc italského vlčáka.
Jakub by chtěl být orlem skalním a výborně lovit. Říká, že se schová před nepřáteli
ve skále, celý den bude lovit ryby a hlavně pomůže hladovým lidem.
Patrikovi se líbí zelená barva krokodýla. Byl by hodným krokodýlem, co pomáhá těm
lidem, kteří mají hlad.
Vojta bude králíkem domácím, protože umí dobře a pěkně skákat.
Jindra říká, že se chce stát bažantem, mít krásně barevné peří a chce umět rychle létat.
Bude mít výhodu, protože ho nikdo nebude moci chytit, všem uletí.
Patrik jako dinosaurus ,,Rex" může lovit a chránit lidi před nebezpečím. Každý se
zalekne, protože je velký a silný.
Mojmír říká, že bude vlaštovkou a poletí do teplých krajin. Vždy, když se vrátí domů,
postaví si hnízdo na ,,Stadecu v Ořechově.“ Rád by si zaletěl do hor, protože tam nikdy
nebyl.
Simonka by chtěla být koněm, závodila by a vyhrávala všechny závody. Závodit by
chtěla celý život. Přála by si svoji stáj, kde se o ni budou starat.
Natálka má přání stát se kočkou domácí a mít svoji kočičí rodinu. Určitě by měla
černobílou barvu a bydlela by venku stejně jako její kočka Sofina.
A co Vy? Jakým zvířetem byste se chtěli stát a proč?
Třída Myšky
Co se učíme v 1.A?
V naší třídě se pořád něco
děje. Ve škole se učíme
nejen číst, psát a počítat, ale
také sportujeme, vyrábíme
různé výrobky a také
chodíme ven pozorovat
přírodu. V prvouce se teď
snažíme zapamatovat roční
období a k nim příslušné
měsíce. Aby nám to lépe šlo,
tak jsme si ve výtvarné
výchově nakreslili třešeň na
jaře, kdy nám krásně kvete,
v létě, kdy si můžeme
pochutnat
na
sladkých
třešních, na podzim, ve kterém se nám třešeň krásně zbarví a v zimě, kdy se kolem naší
třešně můžeme sáňkovat a koulovat. Už si všichni těšíme na jaro, až vysvitne sluníčko a
hezky nás zahřeje!
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Jak nám to jde v 1.B?
Stejně jako prvňáčci v sousední třídě i my trénujeme znalosti z prvouky. Zapisujeme do
sešitu a počítáme. Společně vyrážíme na průzkum jarní přírody. Za slunečných dnů
trénujeme na hřišti přihrávky míčem, hod na koš i střelbu na bránu. Co už všechno
umíme si zapisujeme, abychom to nezapomněli. Teď zrovna tvoříme už druhou třídní
knihu O jaru. První má název Velká kniha o rodině.
Třída 2.B
Druháci a plavání
Každý školní rok absolvují druháčci v průběhu 1. pololetí plavecký výcvik v Nové Vsi
u Oslavan. Bazén nepatří k největším, ale je zde příjemné prostředí, hodné paní učitelky,
spousta barevných pomůcek, které usnadňují dětem výuku, vířivka a brouzdaliště, kde
skotačí o přestávkách, a také všemi hojně navštěvovaný bufet.
I přes počáteční obavy byla výuka úspěšná. A tady jsou ohlasy dětí:
Anička: Plavání bylo super. Naučili jsme se plavat, skákali jsme do vody, lovili puky.
Monika: Plavání bylo zábavné.
Nela:
Nejlepší bylo skákání do vody.
Honzík: Naučil jsem se plavat.
Matyáš: Nejlepší bylo brouzdaliště.
Lucie: Líbila se nám vířivka.
Markéta: Nejvíc mě bavily puky, které jsme lovili ze dna.
Lukáš: Bylo to bezva, i přes drobné nezdary to šlo lehce.
Adam: Naučili jsme se více stylů.
Martin: Líbily se mi nadnášející desky a pásy.
Daniela: Plavání mám ráda.
Třída 3.A
Hvězdárna Brno
Hvězdárna a planetárium Brno zve na let do vesmíru, nabízí nahlédnout do mikrosvěta,
poznat tajemství života, ponořit se do říše fantazie, poodhalit budoucnost, prožít
vědecko-fantastický příběh. To všechno, vlastně možná ještě víc jsme v únoru zažili.
Touha po poznání nás hnala kupředu z tramvaje malebným parkem na Kraví hoře až na
kopec ke kopuli hvězdárny. Prožili jsme fantastickou cestu vesmírem. Představení se
skládalo ze dvou částí. Nejdřív jsme navštívili sluneční soustavu, třeba planetu Zemi,
Saturn a jeho prstence. Nadchla nás ukázka souhvězdí. Každý z nás si podle svého
znamení zvěrokruhu našel souhvězdí, ve kterém se narodil. Poté jsme se vydali na
průzkum vesmíru na palubě Mezinárodní kosmické stanice a nahlédli jsme i dovnitř
astronautova těla – to se nám líbilo moc! Podívali jsme se, jak vypadá nácvik stavu
beztíže, rychlá centrifuga i nepříjemné přetížení. Prožili jsme pár dní v těle astronauta a
vyzkoušeli si, jak je těžké dobývání vesmíru a co všechno pobyt na oběžné dráze obnáší.
Byla to zkrátka prohlídka podivuhodných míst Sluneční soustavy.
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Na zpáteční cestě jsme se zastavili ve spodní části parku u biotopového jezírka. Byl ale
ještě únor, proto jsme marně hledali ropuchu zelenou a jiné druhy obojživelníků
a hmyzu, či vodní rostliny, pro které bylo toto jezírko vybudováno.

Třída 3.B
My jsme žáci 3. B,
nejsme rádi bez sebe.
Do školy se těšíme,
příklady hned řešíme.
Slovní druhy, ty už známe,
z hlavy už je nevydáme.
A ta naše angličtina,
to je pro nás pěkná dřina.
Prvouka je nic moc,
přečíst, zavřít, dobrou noc.
Ve výtvarce nás to baví,
vystřídáme všechny barvy.

Výukáče milujem,
jejich obsah malujem.
Taky máme vlajku třídy,
hlídáme ji jako křídy.
Svoji vládu taky máme,
často ji tu svoláváme.
A…
po víkendu do školy,
zase budou úkoly.
Rádi se tu učíme,
někdy taky mučíme.
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Třída 4.A
Školní exkurze
Cílem naší exkurze bylo planetárium a letiště v Brně.
Vyrazili jsme hned ráno. Na místo nás zavezl autobus. V planetáriu nás přivítala paní
průvodkyně. Zavedla nás do velikého kulatého sálu. Tam jsme se usadili do nových
sedaček. Nad námi byla veliká kopule, kde nám promítali noční oblohu, hvězdy
a planety. Paní průvodkyně nám ukázala i souhvězdí. Dozvěděli jsme se, jak se jmenují.
Viděli jsme, z kolika hvězd souhvězdí jsou. Pak nám je ukázali propojené. Viděli jsme,
jaký tvoří obraz. Poslechli jsme si hodně zajímavostí o vesmíru.
Z planetária jsme jeli na brněnské letiště v Tuřanech. Zde jsme se například dozvěděli,
jak se odbavují cestující. Mohli jsme vstoupit i do zakázaného prostoru. Právě přistávalo
ruské letadlo. Je to největší letadlo, jaké může na tomto letišti přistát. Když přistálo,
viděli jsme pána navigovat letadlo tam, kde má zaparkovat. Pan průvodce nás zavedl
i do letištní hasičky. Ukázal nám odmrazovací auto na letadla. Bez něj by při letu
v nízkých teplotách nefungovaly klapky a letadlo by nemohlo přistát.
Filip Jirků a Jan Kozlík, 4.A
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Co je nového ve třídě 4.B?
Žáci této třídy jsou velice aktivní a bystří. Když je možnost zúčastnit se nějaké soutěže,
s vervou se do všeho pustí. Nedávno se zapojili do výtvarné soutěže, ve které nakreslili,
jak dle jejich fantazie bude vypadat život na Zemi v roce 3001. Děti využily
nejrůznějších výtvarných technik a každý kreslil úplně něco jiného. Někdo kreslil ufo,
další létající auta, jiný zase zpustošené město. Nyní děti pracují na další výtvarné soutěži
na téma Doba ledová je doba ledová.
Pátého března se několik žáků vydalo na Lyžařský a snowboardový přebor škol
Jihomoravského kraje. Nejúspěšnější byl Roman Šmíd, který v tomto přeboru zvítězil.
Blahopřejeme!
Třída 5.A
HELE LIDI
V únoru se naše třída 5.A zúčastnila výchovně vzdělávacího programu o lidech se
zdravotním postižením, ke kterému může dojít v průběhu života (dědičně, v důsledku
nemoci nebo úrazu, užíváním drog, komplikovaným porodem).
Žáci hovořili s nevidomým, který jim odpovídal na otázky týkající se života slepce. Se
zavázanýma očima si vyzkoušeli, jak je důležitý hmat, sluch a čich. Dozvěděli se o
celosvětově užívaném reliéfním slepeckém písmu, jehož zakladatelem byl Francouz
Louis Braille. Pod vedením asistenta si vyzkoušeli Axmanovu techniku modelování, což
je řemeslně-výtvarná technika práce s hlínou pro lidi se zdravotním postižením.
Vymodelovali obličej z hlíny stejným
způsobem, jak se to učí nevidící studenti.
Dalším tématem byl bezbariérový
přístup do budov pro vozíčkáře. Děti si
vyzkoušely ovládání a pohyb na
invalidním vozíku, přejíždění prahu,
otevírání dveří. Zjistily, jak velkou
překážkou jsou schody, WC a vysoko
umístěné vypínače a kliky.
Během tohoto výchovného programu si všichni uvědomovali, jak těžký je život
s hendikepem, jak důležité jsou všechny naše smysly, tělesné i duševní zdraví. Tuto akci
připravilo občanské sdružení Slepíši (www.slepisi.eu). Je to nezisková organizace,
kterou založil Štěpán Axman. Od roku 2000 toto sdružení provozuje Mezinárodní
centrum ATM pro lidi se zdravotním postižením, které je jediným zařízením svého
druhu na světě.
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Třída 5.B
HELE LIDI – anketa
Cílem programu je informovat „zdravé“ děti o životě lidí se zdravotním postižením.
Zuzka M.: Program se mi hodně líbil. Líbilo se mi, že jsme sami vyráběli obličeje
z hlíny.
Martin T.: Ty výtvory, těch hendikepovaných lidí byly tak hezký, že by to neudělal ani
dospělý člověk, který normálně vidí.
Terka Č.: Bylo to super!
Laďa K.: Je zajímavé, že jsme byli hodní...
Alenka R.: Díky tomuto programu vím, jak se cítí slepí lidé. Podle mě to mají hodně
těžký.
Bára H.: Tento program by se měl propagovat na všech školách, aby si děti uvědomily,
jak je těžké mít nějaké postižení. Pro mě to bylo opravdu, ale opravdu velice poučné.
Dan P.: Program byl výborný. Líbilo se
mi vyrábění masek. Ti lidi byli hodní a
my jsme byli taky hodní. Měl jsem
z toho dobrý pocit.
Anička B.: Program byl moc hezký.
Zkoušeli jsme chůzi s bílou holí a jízdu
na vozíku.
Jirka M.: Program se mi moc líbil,
protože jsme všichni poznali, že pro
slepé a hluché lidi to není vůbec lehké.
Marek H.: Celé to bylo super!
Michal N.: Je dobře, že jsme ten program měli, aspoň všichni víme, že ne všichni to
mají v životě lehké.
Anička R.: Jak jsme měli na očích škrabošky, měla jsem pocit tmy a nicoty. Nikdy mě
nenapadlo, že slepí mohou udělat tak pěkné výrobky.
Všichni bychom měli mít na paměti, že ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ SE MŮŽE STÁT
KAŽDÉMU Z NÁS.
Třída 6.A
Otevřená zahrada
Třídu 6.A tvoří 15 dívek, 19 chlapců, paní učitelka, želva Bourák, šneci Spongebob
a Patrik a několik strašilek. Naše třída není úplně dokonalá, ale sranda v ní je veliká.
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V letošním školním roce jsme byli na výukovém programu v Otevřené zahradě v Brně.
Nejvíce se nám líbila hra, kdy jsme se na umělém vodním toku snažili zachránit město
před povodněmi.
Jedna skupina představovala přírodu a pomocí
pumpy čerpala do řeky co nejvíce vody (déšť),
druhá skupina musela začít odpouštět vodu z
přehrad a nachystat se na přívaly srážkové vody. Na
řece jsme mohli vytvářet různé zákruty a meandry,
abychom zpomalili tok vody. Nakonec ale stejně
většinou zvítězila příroda a město bylo zatopeno.

Třída 7.A
Ořechov
Širé pole, menší les,
u Brna je velká ves.
Jmenuje se Ořechov,
pro mě je to můj domov.
Ořechov, Ořechovičky, Tikovice,
které dříve nesly název Štikovice.
Na kopci je kostelík,
parků je tu několik.
Tolik známých osobností,
Ořechov jich má dosti.
Jaroslav Bakeš byl lékařem,
na Žlutém kopci primářem.
František Kyselka zas učitelem,
zdejších spolků zakladatelem.
Bylo jich i více:
Jan Macíček, Lucie Bakešová,
Alois Tolar, Františka Kyselková …
V Ořechově se vždy cítím skvěle,
všude dobře, doma nejlépe.
Pištěková Aneta, 7. A
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Třída 8.A
Na Mohyle míru
V prosinci navštívila naše třída Mohylu míru. Tento významný památník byl postaven
na počest obětí Napoleonovy vítězné bitvy u Slavkova a je dominantou chráněné
památkové zóny Slavkovské bojiště. Stojí na kopci asi kilometr jižně od obce Prace.
Ráno jsme se sešli na hlavním vlakovém nádraží v Brně. Původně plánovaná cesta
vlakem se změnila na jízdu autobusem. Po výstupu z autobusu nás čekal ne zrovna
krátký výšlap k památníku.
Toho dne sice nepršelo, ale foukal ohromný vítr. Někteří z nás si pěší túru náležitě
užívali – opírali se do větru a dělali, že padají do polí. Jiní si zase po cestě zpívali.
Po výšlapu jsme se dostali k renovovanému muzejnímu objektu, který leží hned vedle
památníku. Uvnitř jsme shlédli mimo jiné multimediální expozici „Bitva tří císařů“.
Budova Mohyly míru je postavena v secesním stylu. Tvoří ji čtyřboký komolý jehlan
vysoký přes 26 metrů. Uvnitř památníku se nachází 10x10 metrů velká kaple a oltářem
z mramoru. Pod podlahou je umístěna kostnice, v níž jsou uloženy ostatky nalezené
v prostoru bývalého bojiště. Zaklenutí čtvercové kaple vytváří zajímavou akustiku –
šepot v jednom rohu je velmi dobře slyšet v rohu protilehlém, což nás nadchlo
samozřejmě nejvíc.
Den strávený na Mohyle míru je za námi a my budeme opět o něco chytřejší ☺
Třída 9.A
Moje „Soči“ aneb Bronzová medaile
(tedy 3. místo v Okresním kole Olympiády v anglickém jazyce)
Olympiáda v Soči je v plném proudu - ta moje je „jen“ v Ivančicích a koná se pouze
jeden den – pátek 14. února ( ještě, že to není pátek třináctého ), ale i tak je to super
pocit být olympionikem.
Do olympijské vesničky jsem dorazila já i můj profesionální dozorce a trenér, paní
učitelka Smejkalová, včas. Na kuráž a uvolnění nervů jsem dostala od organizátorů
tatranku a pitíčko. Zasedli jsme za velký oválný stůl a čekali. Po chvíli se dostavili
i reprezentanti z ostatních států, chci říct z ostatních základních škol a gymnázií. Někteří
z nich byli ledově klidní, jiní vytahovali obrovské slovníky a radili se s učiteli o technice
výslovnosti. Já setrvala na místě pozorujíce své konkurenty. Nervozita se u mě
zapomněla dostavit, této události se totiž zúčastňuji potřetí. Zatím jsem neměla štěstí
umístit se na předních místech, ale kdo ví. Třeba právě tento rok bude přelomový.
A je to tady. Sympatická paní nám rozdala testy k poslechu. Pouští nahrávku. Teď už jen
zaškrtnout správný obrázek, poznat, o čem se lidé v rozhovoru baví. Lehké. První část je
za mnou. Ani to nebolelo. Teď přijde na řadu druhá část – konverzace. Vzhledem
k mému „šťastnému“ umístění v abecedě přijdu na řadu vždycky mezi posledními. Ale
dočkám se. Vybírám si téma: Cestování a doprava. Není to zrovna to, v co jsem doufala,
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ale nějak to snad zvládnu. Beru si papír a sedám si ke stolu. Kluk sedící vedle mě se
nebezpečně potí. Další právě hovoří s porotci, zasekl se na slovese „were“ a nemůže dál.
Teď teprve začínají nervy. Sedám si před porotu a začínám mluvit. Jde to lehce. Oni se
ptají, já odpovídám. Občas zagestikuluji rukama, občas je rozesměji, řeknu vtip,
omluvím se, pokud jim nerozumím. Vše v angličtině. Bez problému. Usmívají se na mě
a nakonec se se mnou rozloučí. Čekáme na výsledky. Konečně. Je to bronz! Tedy
vlastně 3. místo. Medaili nemám, jen diplom. Ale i tak jsem šťastná!
Pavlína Šustrová, 9.A

Přírodovědné předměty v novém…
V měsíci březnu proběhla na naší škole celková rekonstrukce učebny chemie a fyziky.
Proč?
V posledních letech investovala škola peníze z projektů OPVK do interaktivní
a digitální výuky (počítače, notebooky, interaktivní tabule, mediální učebna).
Je nezbytné, aby interaktivní výuku doplňovala i praktická výuka – jednoduché pokusy,
demonstrační pomůcky. Učitelé se shodují, že experimentálně založená výuka je cesta
pro dosažení lepšího porozumění fyzice, chemii i přírodopisu.
Centrem učebny je učitelské pracoviště, kde vyučující vše ovládá. Zde je také umístěn
počítač a audiotechnika. Žákovské pracoviště je vybaveno chemicky a mechanicky
odolnými pracovními deskami. Jednotlivé elektrické rozvody jsou zakryty a uzamknuty
pod pracovními deskami. Při pokusech stačí jen odemknout část pracovní desky a použít
jednotlivé médiové prvky. Vyučující nemusí nic neustále napojovat a vše má rychle
připravené. Celou učebnu učitel uzamyká jedním klíčkem.
Nové učební pomůcky pro fyziku a chemii jsme zakoupili z projektu EU peníze školám.
Žáci mají k dispozici např. pomůcky Conat - indikátor tepelné roztažnosti kovů, válečky
na určování hustoty, digitální teploměry, žákovské soupravy energie, geometrickou
optiku s magnetickou tabulí a laserovým zdrojem.
Stavební práce (podlahářské práce, rozvody elektroinstalace, vody a odpadu) byly
uhrazeny z rozpočtu zřizovatele, nábytková část byla financována z rozpočtu školy na rok
2014.
Děkujeme zřizovateli za finanční podporu, vstřícnou spolupráci a ochotu podílet se
s námi na rozvoji školy.
Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Ořechov se koná ve středu 14. května 2014. Přijďte se
podívat na ukázkové hodiny v nové učebně!
Mgr. Ivana Šmídová
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12. dubna 2014
14.00 – 15.30 SOUTĚŽE PRO MALÉ I VELKÉ
15.30 – NETRADIČNÍ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
16. 00 – DIVADLO KORÁB
…….. A MNOHÁ DALŠÍ PŘEKVAPENÍ

Šaty a klobouk z papírových obalů na čajové sáčky
24

Kultura
OBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
Rok 2014 začal v knihovně opět vyplněním statistického výkazu pro Ministerstvo
kultury. Dovolte, abych Vám předložila, jak si vede naše ořechovská knihovna
s ohlédnutím za posledních pět let.
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Počet knih beletrie

6169

6444

6930

6870

7120

7122

Počet knih –
naučná

2963

3035

3083

3010

3095

3800

Počet čtenářů
celkem

287

314

385

300

336

317

Počet čtenářů
do 15 let

74

85

148

92

104

90

Počet
vypůjčených
knih

10991

11622

12282

13947

8481

7790

3

15

21

33

47

51

Počet
kulturních akcí

Pěknou a významnou akcí pro naši obec bylo představení knihy Rodinná kronika
Františka Kyselky aneb Paměti z minulých století, jejíž vydání finančně podpořila také
Obec Ořechov. Významným hostem byla doc. PhDr. Věra Linhartová, která
z rukopisných záznamů Františka Kyselky kroniku přepsala a uspořádala, dalším hostem
byl vnuk Františka Kyselky, prof. ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc. Obecní sál byl úterní
večer 21. ledna 2014 zaplněný. K uměleckému dojmu přispělo pásmo o Františku
Kyselkovi, které připravili manželé Leonard a Zdenka Walletzští.
Koncem ledna se uskutečnilo v obecním sále Setkání s ombudsmanem na téma Sociální
péče o stárnoucí rodiče. Na dotazy odpovídali čtyři právníci z kanceláře ombudsmana.
Akci podpořilo vzdělávací centrum Masarykovy univerzity.
Poslední akcí tohoto čtvrtletí je Noc s Andersenem. Mám radost, že se tato akce
v Ořechově ujala a děti se na ni upřímně těší. Spaní v knihovně s nočním programem je
pro všechny velké dobrodružství.
Na závěr bych chtěla poděkovat čtenářům za přízeň a oznámit, že od dubna předávám
pomyslnou knihovnickou štafetu paní Mgr. Zdeňce Špryncové a přeji jí také spoustu
hezkých okamžiků se čtenáři v naší krásné ořechovské knihovně.
Leona Steingartová
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Spolky
MATEŘSKÉ CENTRUM SLUNÍČKO
Letošní zima postrádala vše, co dělá zimu zimou. Po nadýchané sněhové přikrývce ani
památky, sněhuláky si mohly děti vytvořit jenom z papírových koulí. O lyžování,
sáňkování i jiných zimních radovánkách jsme si pouze povídaly. Přesto jsme my,
ořechovské maminky z mateřského centra Sluníčko nelenily a připravily několik
zdařilých akcí...
Když se vrátíme v čase, tak určitě největší radost dětem udělal vánoční stromeček
a hlavně dárečky pod ním. A že musely být děti moc hodné! Ježíšek přinesl hromadu
nádherných dárků. Další zdařilou akcí byl v období masopustu Sluníčkový karneval.
Dorazilo mnoho krásných masek a bylo opravdu hodně veselo. Nedílnou součástí
Sluníčka jsou básničky a písničky, takže ani tady jsme nezahálely a naučily se nové
melodie, tanečky a říkadla. Proběhla také jarní burza oblečení, která se dá, co do počtu
prodávajících a výdělku, zařadit mezi nejúspěšnější v historii mateřského centra.
A co máme ještě v plánu? Je toho spousta. Hřejivé paprsky sluníčka nás čím dál víc
lákají ven, takže budeme kreslit křídami, uděláme si piknik u křížku, vycházku
do Radostic. Na jaře je již tradicí kuličkiáda, posledního dubna upálíme čarodějnici,
v plánu je také burza letního oblečení. Děti, v rámci jejich svátku, vezmeme na výlet do
Zbýšova, kde pro nás bude připraven vláček.
A v hlavách těch nápadů máme ještě mnohem víc! Proto srdečně zveme všechny
maminky s dětmi, aby za námi přišly. Najdou nás v budově bývalé zvláštní školy
každou středu od 9 hodin. Pro facebookové nadšence máme i profil, a to
MC SLUNÍČKO Ořechov, kde najdete další informace.

Moc se na Vás
těšíme!!!
Martina
Hrdličková
a
Markéta
Hloušková
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ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČSV V OŘECHOVĚ

Informace o práci naší organizace
V neděli 9. března se sešli včelaři z Ořechova a okolí na své výroční schůzi, aby
zhodnotili výsledky své práce v uplynulém roce a upřesnili své záměry na rok 2014.
Členy ořechovské organizace nejsou jen ořechovští včelaři, ale také včelaři z Hajan,
Mělčan, Moravan, Želešic a několik brněnských včelařů, kteří mají svá včelstva na
území katastrů těchto obcí.
K datu výroční schůze měla naše organizace 61 řádných členů a 7 členů registrovaných,
tedy těch, kteří jsou řádnými členy jiné základní organizace ČSV, ale svá včelstva mají
na území našich obcí.
Členové naší ZO chovali v uplynulém roce 655 včelstev. Průměrný medný výnos na
včelstvo byl silně podprůměrný a pohyboval se pod 15 kg. Počty včelstev v posledních
letech však mírně stoupají.
Věkový průměr naší členské základny je vysoký, kolem 59 roků. To je důvod, abychom
se snažili přijímat do našich řad mladší včelaře. Prakticky každým rokem přijímáme
dva až tři nové členy. V roce 2013 se novými členy stali Martin Badouček a Broněk
Šušlík z Ořechova.
Bohužel starší členové postupně ze zdravotních důvodů přestávají včelařit. Snažíme se
však, aby ani poté neztratili se včelařením kontakt, zveme je na naše akce a předplácíme
jim náš svazový časopis Včelařství. Nejstarším naším členem, ale stále aktivním
včelařem, který se vzorně stará o svých 6 včelstev v moderním nástavkovém systému
Langstroth, je pan Alois Vrbka z Tikovic, který, což mu všichni ze srdce přejeme,
v říjnu tohoto roku oslaví skutečně krásné životní jubileum 85 let.
Těžiště péče o novou včelařskou generaci je samozřejmě v péči o nejmladší generaci.
Máme i dva včelařské kroužky, jejichž jsme zřizovatelem.
Jeden kroužek pracuje již pátým rokem na Základní škole v Ořechově. Vedoucí je paní
magistra Marie Kudelová. Počet členů se mění, ale pohybuje se kolem 10 žáků ze ZŠ
Ořechov. Kroužek má tři včelstva, která jsou umístěna na stanovišti ve farské zahradě
v Ořechově. Praktickou výuku včelaření v kroužku vede přítel ing. Ladislav Smejkal,
místopředseda naší ZO, který také pečuje o včelstva i během letních prázdnin. Činnost
kroužku podporuje finančně i materiálně Obecní úřad v Ořechově, za což jsme velmi
vděčni především panu starostovi Josefu Brabencovi a místostarostovi Tomáši
Dudíkovi, který je také velmi aktivním členem naší organizace.
Druhý kroužek mládeže vznikl koncem loňského roku při ZŠ a MŠ v Želešicích
z iniciativy ředitele tamní MŠ a ZŠ, bývalého ředitele Zvláštní školy v Ořechově pana
Huzlíka a učitele této školy a našeho člena ing. Tomáše Salneka. Kroužek teprve
zahajuje svou činnost a přejeme mu hodně zdaru.
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Smyslem naší práce je samozřejmě chov včel a produkce kvalitního přírodního medu.
V posledních létech nám hlavní starosti dělá zdravotní stav včelstev, která jsou
ohrožována především roztočem zvaným Varoa destructor.
Tento škůdce je původem z jihovýchodní Asie. V druhé polovině minulého století se
postupně rozšířil až do Evropy a k nám byl před cca 35 léty zavlečen ze Slovenska.
Zatím co v místech jeho původu si tamní včely proti němu vytvořily účinné obranné
mechanizmy, evropská včela, Apis mellifera, to bohužel doposud nedokáže. Té musí
pomoci včelař vhodnými chovatelskými i preventivními opatřeními. Vzhledem
k plošnému působení a šíření škůdce musí být zákroky na širším území prováděny
plošně a ve stejnou dobu. A to je velká přednost, ale také složitý každoroční úkol pro
funkcionáře, úsekáře i řadové včelaře. Samozřejmě dbáme o to, aby nebyla narušena
kvalita a zdravotní bezpečnost medu a ostatních včelích produktů. Proto v poslední době
více používáme k ošetření včelstev organické kyseliny, což jsou látky v přírodě se běžně
vyskytující. Taková intenzivní péče je značně nákladná. Proto musíme poděkovat
obcím, které nás svými příspěvky podporují.
Dobrou spolupráci v posledních letech máme i s AGRO, a.s. Ořechov, největší
zemědělskou organizací na našem území. Té na základě smlouvy o opylení pomáháme
zajišťovat opylení rozsáhlých ploch řepky a slunečnice tím, že organizujeme k jejich
plochám přísuny včelstev včelařů z okolních obcí.
Již dnes můžeme konstatovat, že díky péči včelařů naše včelstva přezimovala v dobrém
zdravotním stavu a bez větších zimních ztrát. Bude samozřejmě záležet na dalším
vývoji počasí a vegetace, zda zdárně přezimované včely budou mít i dostatek zdrojů
pylu a nektaru k tvorbě medu. Samozřejmě, že bychom rádi v tomto roce nabídli našim
občanům podstatně větší množství této vzácné a zdraví prospěšné potraviny, než tomu
bylo v roce minulém.
MVDr. Bohumil Pantůček
předseda ZO ČSV Ořechov
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OREL OŘECHOV
Zimní sezona v orlovně
Sportovní hala orlovny slouží v zimě také jako taneční sál. Velký Ústřední ples Orla se
koná každoročně v jiném místě, tak zvaně putovně. Tentokrát se konal v Ořechově.
Zpočátku jsme měli obavy ze zajištění tak velké akce, ale vše proběhlo dobře a ples byl
hodnocen velmi kladně. Byl vysoce společenský a „zase něco jiného“. Zúčastnilo se na
300 lidí z celé Moravy, z Ostravska i Čech, dokonce z Prahy, asi polovina byla
z Ořechova. Sál byl zaplněn do posledního místečka. Pozvání přijali i někteří významní
hosté, mediálně známí. Ples zahájil starosta Orla - senátor Ing. Stanislav Juránek.
O dobrou náladu se postarala kapela Zlaťanka z Kobylí a cimbálová muzika Donava ze
Žatčan, dále 24 krojovaných párů ze Starého Lískovce a Žatčan, kteří zatančili
Moravskou besedu. Lákavá byla tradiční tombola – hlavní výhra barevný televizor.
Mnozí si pochutnali na srnčím guláši nebo tradičním řízku. Bylo se na co dívat,
zajímavá byla také ženská móda, která se vrací k noblesním dlouhým šatům,
náročnějších střihů.
V orlovně pořádáme každoročně Dětský maškarní karneval. Akce s malými dětmi
bývají vždy úspěšné. I tentokrát byl sál zcela zaplněn dětmi s rodiči. K dostání byla
cukrová vata i drobné hračky. Přehlídka množství malých princezen, rytířů, karkulek,
kočiček, medvídků, kouzelníků a jiných postaviček byla půvabná. Líbila se balonková
výzdoba sálu.
Plesová sezona byla zakončena Ostatkovou maškarní zábavou. Počet masek byl
rekordní, celkem 58. Všechny byly vtipné a hezké. Od dvojice kouzelných pionýrek,
přes šlechtické páry až k pravěkým lidem. Bylo těžké vybrat v soutěži tři nejhezčí. Také
tombola byla bohatá, hlavní cena pánské jízdní kolo, největší radost ale vždy udělá
domácí dorta.
Mimo tyto orelské akce se konal v orlovně ještě věhlasný myslivecký ples a hezký,
hodně navštěvovaný hasičský věneček.
Závěrem chci pozvat na přechodu zimního období všechny do orlovny, prohřát se ještě
v sauně, užít si posilovny a zahrát bowling. Až přijde to skutečné jaro, potom přijďte na
tenis, či volejbal na venkovním hřišti u orlovny.

Ludmila Krečmerová
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Příspěvky občanů
Jak Ořechov k ulici Ježkov přišel
„Příslušela pak celá dědina na počátku XIII. století (myslím, že XIV. stol. – poznámka
autora) pánům z Lomnice, zejména Tasovi, po jehož smrti vdova Kateřina založila
roku 1317 klášter sv. Anny na Starém Brně a zapsala mu dědictví po otci a matce i po
obou sestrách svých.“ … „… a její vnučka Eliška stala se představenou kláštera a roku
1339 odkázal jí otec Vznata, syn Kateřiny, na čas života a po její smrti klášteru 5 hřiven
úroku v Ořechovém a všechen úrok a plat z Ořechoviček, jejž odevzdávati měli jeho
synové Ješek, Jan a Prošek. Ješkovi zajisté patřil díl mezi cestami do Štikovic u samých
Ořechoviček; podnes sluje onen díl Ješkov“ ... tolik Vlastivěda Moravská.
Když se v roce 1956 pojmenovávaly a označovaly ulice, zůstal název Ješkov docela
rozumně zachován. Návrh s názvy ulic byl zaslán firmě, která měla tabulky vyrobit.
Tam si asi pomysleli něco velice nepěkného o obci, kde ani úředníci neovládají základ
českého pravopisu a podle nich ono nesprávné š iniciativně změnili na ž. Na celou věc
se přišlo, až byly tabulky hotovy. A tak má Ořechov ulici pojmenovanou po ježcích,
aniž by se tito nějakým způsobem o to přičinili. To už ale naši potomci nejspíš nebudou
vědět a možná, že se časem i nějaká pověst o ořechovských ježcích objeví. Jen pan Ješek
se musí v hrobě obracet.
Jiří Komínek za Okrašlovací spolek Ořechov

100 let od první světové války
V tomto roce uplyne 100 let od zahájení I. světové války, kdy Rakousko - Uhersko
vyhlásilo válku Srbsku. Stalo se tak 28. července 1914.
Postupně se války zúčastnilo dvacet osm států. Vytvořily se dva hlavní bloky. Jedním
byl blok Centrálních mocností, ke kterému patřilo Německo, Rakousko - Uhersko,
Turecko, Bulharsko a Itálie. Na druhé straně byly státy tzv. Dohody, kterou tvořily
Velká Británie, Francie, Rusko a Japonsko. Od r. 1915 k nim přibyla Itálie a od r. 1917
USA. Ve válce bojovalo na 70 milionů vojáků.
31. července 1914 byla v Rakousku – Uhersku nařízena všeobecná mobilizace mužů
ve věku do třiceti osmi let. Odpoledne toho dne se zpráva rozšířila po obci a navečer
obecní představenstvo očekávalo vyslance okresního hejtmanství, který měl přinést nové
zprávy. Kolem půlnoci vyslanec do obce dorazil a mobilizaci potvrdil. Druhý den byla
tato informace vybubnována po obci. Všude v obcích stály skupiny diskutujících
občanů. Muži do třiceti osmi let se měli ihned dostavit ke svým vojenským oddílům.
Naše obce válka přímo nepostihla, ale dopadla na rodiny těch, jejichž synové a otcové se
války účastnili. Z Ořechova, Ořechoviček a Tikovic bojovalo ve válce celkem 657
mužů: 232 z Ořechova, 220 z Ořechoviček a 205 z Tikovic. Bojovali na straně
Rakouska - Uherska na jižní frontě na Balkáně a v Itálii a na východní frontě v Rusku
a v Polsku. Veškerá tíha války tak dopadala na bedra žen, starců a dětí. V prvním
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válečném týdnu byli z obce na frontu odvedeni všichni koně. Současně byl zabaven
i ostatní dobytek a muselo být odevzdáno obilí. Začal se projevovat nedostatek potravin.
Bylo zavedeno řízené hospodářství. Potraviny byly vydávány na potravinové lístky,
příděl se týkal zejména chleba, mouky, masa, cukru a petroleje. Petrolej se používal
na svícení, elektřina byla v obci zavedena až v roce 1926.
21. srpna byla vyhlášena další mobilizace mužů od 38 do 42 let. Z ořechovské školy
odešli na frontu učitelé Jan Driml a Albert Havlík, z tikovické školy učitelé Václav
Hladůvka a Jaroslav Kyselka.
O první světové válce záznamy v kronikách nejsou. Byly sem zaneseny až po skončení
války po r. 1918. Ve školní kronice psané učitelem Františkem Kyselkou je částečně
uveden průběh války, a to pouze v obcích Ořechov a Ořechovičky.
V obcích nastala tíživá situace. V ořechovské škole bylo 7 tříd a pouze 5 učitelů.
V těchto sedmi třídách bylo 425 žáků. Od školní docházky byli osvobozeni žáci
sedmých a osmých tříd, ale i ostatní museli vypomáhat v domácnostech, na polích a na
hospodářstvích. V obcích bylo v té době přibližně 210 koní, 350 krav, 1750 prasat, 420
koz a 6500 slepic.
Po žních nastalo deštivé počasí, a proto nemohlo být dokončeno podzimní setí. Sklizně
brambor se pro nepříznivé počasí účastnily i malé děti. K tomu ještě mezi nimi vypukly
infekční nemoci.
Nejhorší zprávy přicházely z fronty o počtu padlých. Jejich přehled je uveden ve školní
kronice. V albu učitele Jana Lahody najdeme seznam 26 ořechovských padlých vojáků
s jejich fotografiemi a životními osudy.
V minulých letech se občané mohli o první světové válce dovědět v Besedách nad
kronikou, které byly přádány v místním Kulturním centru. Beseda s tímto tématem,
která se uskutečnila 16. 1. 2011, se mohla pochlubit doposud největším počtem
účastníků.
Pokračování v příštím čísle Zpravodaje.
Mgr. Jiří Poledňa

Podaří se znovu osídlit Tikovický písník břehulemi?
Břehule říční (Riparia riparia), kterou Česká společnost ornitologická vyhlásila
Ptákem roku 2013, je v České republice již z 97 % závislá na hnízdištích vytvořených
člověkem (zejm. pískovny a štěrkopískovny). V dávnějších letech byly přirozeným
hnízdištěm břehy řek, kdy v tzv. břehových nátržích, způsobených erozí a vysokou
vodou po jarním tání, nacházely břehule dostatek hnízdních možností. Tyto přirozené
podmínky se ovšem drasticky změnily napřimováním toků a zpevňováním jejich břehů.
V České republice jsou tedy jen 3 % hnízdišť umístěna v březích řek. Poslední
rozsáhlejší hnízdiště břehulí v březích řek se nachází již jen na moravských řekách –
Bečvě, Moravě, Dyji a Odře. Početnost břehulí oproti 90. letům klesla na pětinu a jejich
úbytek lze jednoduše připsat úbytku dostupných hnízdních lokalit.
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V České republice je monitorováno přes 300 pískoven, dá se říct, že těžba se postupně
soustřeďuje do velkých pískoven, zatímco menších ubývá. Dramaticky poklesl zvláště
počet malých, tzv. selských pískoven, sloužících potřebě obyvatel několika okolních
vesnic.
Naopak přibývá lokalit udržovaných aktivitou ze strany nevládních organizací, správ
Chráněných krajinných oblastí či některých osvícených obecních úřadů. Jedná se
především o úpravu stěn těchto malých opuštěných pískoven, aby vyhověly hnízdním
požadavkům břehulí. Náš obecní úřad jistě mezi osvícené můžeme zařadit. Objektivní
a vnímavý pozorovatel určitě zaregistroval množství úprav nejen uvnitř obce, ale
i v okolní zemědělské krajině, za účelem zlepšení životních podmínek volně žijících
živočichů a následně se to samozřejmě dotýká i nás, obyvatelů. Nejnovější akcí je
lokální úprava těžební stěny pískovny v Ořechově, takzvaného Tikovického písníku,
v březnu tohoto roku.
Ale vraťme se krátce k biologii břehule. Břehule přilétají na hnízdiště od poloviny dubna
do května, objevují se tedy z našich vlaštovkovitých nejpozději. K hnízdění si vybírají
především čerstvě odemleté břehy nebo čerstvě odtěžené kolmé stěny pískoven.
Se stavbou nor začínají hned po příletu, kdy vytvářejí páry. Na stavbě se podílí samička
i samec, popř. jim pomáhají při hrabání i další „volní“ jedinci. Nory bývají dlouhé půl
metru až metr a do této hloubky je břehule vyhrabou za pouhé tři až čtyři dny.
Po vyhrabání nor sedí rodiče zhruba dva týdny na vejcích a další tři týdny se starají
o mláďata v noře. Létající mladé břehule se objevují ve větším množství až koncem
června.
Břehule jen nerady hnízdí v loňských norách, ve kterých po vyhnízdění zůstávají
cizopasníci. Pokud mohou, hrabou si každoročně nové nory. Břehule tedy vyžadují
každým rokem (nejméně však jednou za 2 – 3 roky) vytvoření čerstvé kolmé stěny bez
nor. V opačném případě lokalitu opustí.
Tento osud potkal i naši pískovnu. Ještě v letech 2008 a 2009 bylo možno napočítat cca
500 hnízdních nor, z nichž odhadem čtvrtina byla osídlených.

Stav v roce 2008

Stav v roce 2008
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Postupem času břehule zákonitě ztratily o pískovnu zájem. Stěna byla prodolována
starými norami, docházelo k částečným sesuvům stěn, k jejich zešikmení (břehule
vyžadují kolmé stěny) a zarůstání trávou a plevelem. Břehule si našly nová hnízdiště,
s největší pravděpodobností v bratčické pískovně.
Neznamená to však, že by pískovna totálně
osiřela. Opuštěné pískovny představují
klíčové náhradní stanoviště pro řadu druhů
organizmů. Své místo si zde najdou vzácné
pískomilné rostliny, z bezobratlých se zde
mohou vyskytovat vzácné druhy pavouků,
od slíďáků po skákavky, z hmyzu např.
samotářské včely. Samotné staré nory
břehulí běžně využívají kolonie vrabců
polních, řidčeji různé druhy sýkor, rehci,
konipasi, mohou zde zahnízdit vlhy pestré
či poštolky. Určitě by to stálo za cílené
sledování a průzkum.
Stav v roce 2013
Informace o snaze našeho obecního úřadu revitalizovat Tikovický písník, vytvořit
v něm podmínky pro opětovné zahnízdění břehulí, mě velmi zaujala a stojí za to tuto
akci dokumentovat.
Stěna písníku byla v březnu tohoto roku
na několika místech stržena, vznikly tak
kolmé stěny bez starých nor. Je naděje,
že břehule po příletu tuto lokalitu objeví
a znovu je zaujme.
Za situace, kdy klesá počet břehulí v ČR,
hlavně z důvodu nedostatku hnízdních
možností, je tato aktivita velmi cenná a
prospěšná. O tom, že břehule říční naši
pomoc potřebuje svědčí nejen to, že se
stala Ptákem roku 2013, ale i její
zařazení mezi zvláště chráněné druhy
živočichů v kategorii ohrožený druh.
Březen 2014
Zákon o ochraně přírody a krajiny tak břehulím poskytuje zvýšenou ochranu, která se
vztahuje i na jejich vajíčka, hnízda a hnízdní biotop.
Pozn.: Ptákem roku 2014 byl vyhlášen čáp bílý a čáp černý.
LuBer
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Koniklec velkokvětý – ořechovská rarita
Ani si možná neuvědomujeme, jaká vzácnost nám roste pár set metrů od obce. Jedná se
o koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis). Je poslem jara - podobně jako třeba
prvosenka jarní, zvaná petrklíč – je jednou z nejdříve kvetoucích rostlin.
Proč vzácnost? Nám to možná tak
nepřipadá, protože máme to štěstí,
že žijeme v oblasti jeho výskytu.
Koniklec velkokvětý je však silně
ohrožený druh, je na červeném
seznamu
České
republiky
a chráněn evropskou legislativou
Natura 2000.
Je to středoevropský endemit, to
znamená, že nikde jinde na světě
neroste. Je rozšířen pouze v části
jižní Moravy a na několika málo
lokalitách v Rakousku, Slovensku,
Maďarsku a severním Srbsku.
20. března 2014
V Čechách ho nenajdeme. Na Moravě se vyskytuje v Přírodním parku Třebíčsko, dále
právě v okolí Brna, na jižních svazích Hádů, na Kamenném vrchu, na Pouzdřanské stepi,
v Národním parku Podyjí, na Pálavě a na několika málo dalších místech jižní Moravy.
V Ořechově se dnes vyskytuje již jen na malém brdu o rozloze cca 10 x 10 metrů
severně od Ořechova, v počtu několika desítek jedinců, to je asi 40 trsů. Jméno koniklec
neznamená klec, ani past na koně (i když celá rostlina je začerstva jedovatá), ale je
odvozeno od staročeského „poniknúti“, což znamená hlavu skloniti. Však dříve se také
nazýval poniklec. Květy konikleců se k večeru sklání k zemi.
Dnes jsou všechny lokality výskytu ohroženy nadměrným pohybem návštěvníků (např.
na Kamenném vrchu jsou o víkendu desítky aut a návštěvníků), ničením rostlin během
květu, neúspěšným a nezákonným vyrýváním rostlin do skalek. Koniklec má křehký a
dlouhý kořen, který se rytím poškodí a rostlina nemá šanci se ujmout. Také na
ořechovské lokalitě jsem loni nalezl stopy po nesmyslném vyrývání.
Doufejme, že se nám podaří tuto nádhernou rostlinu udržet v Ořechově i v dalších
letech.
LuBer
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Různé

Kvíz ze života naší obce
1. Kdy začaly první domácnosti Ořechova topit plynem?
a)
b)
c)

19. 11. 1991
19. 11. 1994
19. 11. 1993

2. Kdy byl postaven Obecní dům Ořechov (dnes budova obecního úřadu)?
a)
b)
c)

r. 1924
r. 1919
r. 1926

3. Ve které pohádce hrála princeznu Marie Kyselková, dcera Františka
Kyselky (řídícího učitele)?
a)
b)
c)

Šíleně smutná princezna
Princezna se zlatou hvězdou na čele
Pyšná princezna

4. Ve kterých letech se hrálo divadelní představení Jánošík v lese „Pod
lázemi“ - v místech, kde se nyní říká „U Jánošíka“?
a)
b
c)

r. 1919 - r. 1920
r. 1936 - r. 1937
r. 1922 - r. 1923

5. Kdo z místních rodáků namaloval oponu v Orlovně, na které byl
vyobrazen příchod Cyrila a Metoděje, a která byla v r. 1945 při
válečných událostech zničena?
a)
b)
c)

Eduard Zdražílek
Robert Svoboda
Karel Žák

Správné odpovědi na kvízové otázky naleznete na straně č. 39.
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Recepty
Zeleninové hranolky
Mrkev, petržel a celer očistíme a oloupeme. Mrkve nejmenší podíl, protože je dost
sladká.
Nakrájíme na hranolky a povaříme asi 5 minut ve vodě.

Hranolky dáme do trouby nebo na pánev
Wok na máslo, posypeme trochou tymiánu
a zakápneme lžící medu, podle chuti mírně
osolíme, ale není potřeba. Na prudko
opečeme.

Zeleninové hranolky můžeme podávat k masu, k rybě nebo jen jako zeleninovou
svačinku. Před podáváním můžeme podle chuti přidat česnek.
Dobrou chuť !!
T. Sm.
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Placená inzerce

PEDIKÚRA SIMI
IČO: 491 265 98
Pavlíkova 58
Ořechov u Brna
Telefon: 605 062 511
E-mail: Vladka.florian@seznam.cz
Vladka FLORIÁNOVÁ/SIMONOVÁ v nové provozovně nabízí:
•
•

mokrou pedikúru včetně odstraňování kuřích ok, otlaků
a ošetření zarostlých nehtů.
provádí masáž dolních končetin, lakování a odlakování nehtů
MOŽNÝ PRODEJ DÁRKOVÝCH ŠEKŮ

Objednávky, prosím, pouze telefonicky mezi 8 - 9 hodinou ranní,
nebo večer od 18 do 19 hodin.

Veronika Šmídová – Ořechov, IČO: 753 19 098
Tel.: 774 877 630

Jarní BEAUTY restart!
Ultrazvukové ošetření s masáží zdarma 330,- Kč
- vyčistí až 80% pórů bez podráždění pleti a zarudnutí.
Diamantová Mikrodermabrazie s masáží zdarma 370,- Kč
- redukuje pigmentové skvrny, strie, celulitidu, jizvy, zjemňuje
vrásky, stahuje póry. Výsledek již po prvním ošetření.
Úžasně dlouhé a husté řasy bez ŘASENKY
Prodloužení řas metodou „řasa na řasu“ + dárek 550,- Kč
- na každé oko lepím 80 – 100 řas.
Mokrá pedikúra s promasírováním38chodidel 140,- Kč

Odpovědi na kvízové otázky:
1. c), 2. a), 3. b), 4. c), 5. a)
Ořechovský zpravodaj vydává:
Obec Ořechov, IČ: 00282278, Zahradní 216/1, PSČ: 644 44, Ořechov
Ev. č. MK ČR E 1013
V roce 2014 Ořechovský zpravodaj vychází celkem 4x.
Distribuce Ořechovského zpravodaje č. 2/2014: červenec 2014.
Uzávěrka příspěvků druhého čísla zpravodaje je 20. června 2014..
Příspěvky přijímá Obecní úřad Ořechov na e-mailu ekonom@orechovubrna.cz.
Délka příspěvků by neměla překročit 1 a 1/2 strany A5. Za správnost údajů uvedených
ve článcích Ořechovského zpravodaje odpovídají jejich autoři.
Možnost inzerce:
1 stránka barevná: 1.200 Kč včetně DPH, 1 stránka černobílá: 960 Kč včetně DPH.
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