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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
zima rychle utekla a přišlo jaro, jedno z nejkrásnějších období. Mnozí z nás se na ně
již nedočkavě těšili. Každý na to své, na jarní vycházky v přírodě okolo Ořechova,
na svou zahrádku, chovatelé na nové přírůstky, milovníci fotbalu na zahájení
fotbalové sezóny.
V období po Novém roce mívají spolky své výroční schůze. Skoro všechny spolky
mě i pana místostarostu na svoji výroční schůzi pozvaly a za to bych jim chtěl velice
poděkovat. Mohli jsme se seznámit s jejich celoroční prací i plány do budoucna.
Jsem rád, že v Ořechově je opravdu velice bohatý spolkový život. Líbilo se mi, že se
na těchto schůzích nebavilo jen o tom, co má obec dělat pro spolek, ale mnozí se
ptali, co mohou jako spolek udělat pro obec. A nezůstalo jen u planých slibů.
Myslivci se hned z jara pustili do úklidu remízku vedle mokřadů. Odpracovali tam
mnoho hodin, ne zrovna lehké práce. Členové Okrašlovacího spolku se vydali na
silnici směrem do Syrovic, kde posbírali několik vleček odpadu. Mateřské centrum
přišlo s návrhem, zapojit se do akce Ukliďme Česko, kterého se, i přes ne zrovna
dobré počasí, zúčastnilo dosti dobrovolníků. Na jednu stranu jsem byl mile
překvapen a potěšen velkou účastí nových obyvatel Ořechova, na druhou stranu mě
mrzela nízká účast starousedlíků. Během dvou hodin se posbíraly dvě plné korby
obecního auta. Mezi „poklady“ se v biokoridorech našel i kočárek, pneumatiky,
porcelánové nádobí a tak dále. Některým nestačilo uklízení okolo obce a tak ještě
zašli uklidit před Kulturní centrum, kde ořechovská omladina konala, asi na
přivítání jara, z pátku na sobotu grilovací párty. Škoda, že láhve od alkoholu,
plechový gril a další věci, k takové akci potřebné, již po sobě neuklidila, ale
rozházela okolo vstupu do centra.
Nerad bych na nějaký spolek zapomněl, protože mnoho z nich obci, či nám
občanům pomáhají, nebo pro nás připravují různé společenské akce. Mezi vydařené
společenské akce, které jsme mohli od začátku roku prožít, patří pořádání plesů či
masopustního průvodu, za jejichž přípravu bych chtěl také poděkovat. V kulturním
centru proběhlo několik besed, koncertů i divadelních představení. Krásný a bohatý
program připravila naše paní knihovnice se svými pomocnicemi na akci pro děti
Noc s Andersenem. O velké kvalitě naší Základní umělecké školy svědčí, že byla již
po několikáté vybrána pro konání krajského kola soutěže žáků na smyčcové
nástroje. Mnozí z Vás se také aktivně zapojili do Tříkrálové sbírky, při které se
v naší obci vybrala rekordní částka 115 876 korun. Rád bych také zmínil, že na ulici
Bakešova, v garáži novostavby pana Horáka, vznikla největší malovaná mapa
Ořechova a okolí. Na mapě najdeme ve 3D malbě veškeré významné stavby
v Ořechově i okolních obcích. Tento unikátní obraz namalovaný na podlaze
i stěnách garáže přijela zaměřit a zhodnotit Agentura Dobrý den z Pelhřimova
a bude zapsán do České knihy rekordů a kuriozit. A takto bych mohl
ve vyjmenovávání aktivit, kterými naše obec žije, pokračovat dále a dále.
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Rok 2019 je rokem, kdy si naše obec připomíná půlkulaté výročí. Jak jste si každý
jistě všiml při prvním pohledu na nové číslo zpravodaje, připomínáme si tento rok
785 let od první písemné zmínky o Ořechovu. Obec nechala vytvořit logo, se
kterým se budeme během roku setkávat a pevně věřím, že v podzimních měsících
společně toto výročí oslavíme. V erbu jsou umístěny v kořenech stromu tři
historické pečetě obcí Ořechova, Ořechoviček a Tikovic, ze kterých před sedmdesáti
třemi lety vyrostla jedna velká nová obec Ořechov.
A jak se ta naše obec vyvíjí a mění! Při úpravě veřejného prostranství jsme přišli
o jednu raritu na Kerendově, tak zvané Sekaninovy schodky, snad nejprudší schody
v celé střední Evropě ☺. Po dokončení chodníků na Kerendově jsme ale získali zase
jednu upravenou ulici. Děkuji všem občanům z Kerendova za trpělivost, kterou při
rekonstrukci ulice měli a také za pomoc při úklidu po dokončení stavebních prací.
Potěšilo nás poděkování za opravu této ulice, které jsme od občanů obdrželi osobně
i formou zaslané emailové zprávy. Nyní se dokončuje úprava části ulice Divadelní,
kde se upravují parkovací stání a chodníky. V parku u školy se buduje nové veřejné
osvětlení. Na některých místech osvětlení úplně chybělo a na některých částech se
nachází již nevyhovující staré sloupy. V mateřské škole probíhá rekonstrukce
kuchyně a části oplocení. Během prázdnin tam bude také provedena kompletní
výměna osvětlení, které je již ve velmi špatném stavu. V základní škole bude na
začátku prázdnin prováděna úprava vstupních prostor. Po Velikonocích začneme
provádět rekonstrukci ulice Pavlíkova od křižovatky na ulici Zahradní po ulici
Příční a na druhé straně pak po ulici Kout. Provoz bude částečně omezen a bude
řízen pomocí semaforů.
V sobotu dne 27. dubna se od 10,30 hodin na pohřebišti Rudé armády koná pietní
vzpomínka u příležitosti 74. výročí ukončení druhé světové války a osvobození naší
obce. Tímto jste k uctění památky padlých všichni zváni.
Pro lepší informovanost občanů zřídila obec službu Mobilní rozhlas. V každé
domácnosti se ve dnech 13. a 14. dubna objevila obálka, která Vás s touto službou
seznamuje. Pokud byste službu chtěli využívat, ale nevíte si rady, jak se
zaregistrovat, rádi Vám s tím na obecním úřadě pomůžeme. Od 24. března platí také
nový jízdní řád, kde se nám povedlo posílit spoje především na Nebovidy.
Nakonec mi dovolte jedno speciální poděkování. I když mě to osobně velmi mrzí,
rozhodl se v létě opustit řady zaměstnanců obce jeden z nejdéle pracujících,
pan Lubomír Polák. Luboši, myslím, že jménem celého Ořechova Ti mohu touto
cestou poděkovat za práci, kterou jsi pro naši obec vykonával a popřát Ti mnoho
krásných chvil prožitých ve zdraví se svojí manželkou a nejbližšími. Z toho také
vyplývá, že musíme doplnit zaměstnance naší ,,Rychlé roty“. Proto, kdo by měl
o tuto práci zájem, o pár stránek dále jsou zveřejněny podmínky výběrového řízení.
Přeji Vám všem krásné jaro
Tomáš Dudík
starosta
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Fotografie z obce
Tříkrálová sbírka

Masopust
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Ukliďme Česko

Vynášení smrtky

5

Úprava ulice Kerendov

Úprava ulice Divadelní
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Sekaninovy schody před a po úpravě
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Informace obecního úřadu
OZNÁMENÍ O KÁCENÍ DŘEVIN
E. ON Distribuce, a.s. oznamuje, že v měsíci dubnu bude dle energetického zákona
provádět kácení a prořez dřevin pod vedením vysokého napětí (VN) v katastru obce
Ořechov. Důvodem kácení a prořezu dřevin je plánovaná rekonstrukce a údržba
ochranného pásma pod vedením VN. Práce budou prováděny dodavatelsky společností
Stel-Invest s.r.o. Majitelé dotčených pozemků se mohou s dotazy obrátit na pana
Černocha, tel.: 602 563 435 nebo 728 379 917.

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ KVĚTINOVOU VÝZDOBU
Obec Ořechov vyhlašuje soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu rodinných domů,
která bude v naší obci probíhat v jarních a letních měsících roku 2019.
Soutěžit se bude ve třech kategoriích: - nejkrásnější výzdoba oken a vstupů do domu
- nejkrásnější výzdoba balkonů a lodžií
- nejkrásnější výzdoba předzahrádek
K vyhodnocení této soutěže bude ustanovena komise, která vybere vždy jednu nejhezčí
realizaci z každé kategorie. Pro vítěze nejkrásnější výzdoby bude připravena odměna
ve formě zahradnického balíčku v hodnotě 1000 korun a fotografie budou zveřejněny
v Ořechovském zpravodaji. Přejeme Vám hodně zdaru při zahradničení.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Žádáme rodiče novorozených dětí s trvalým pobytem v obci Ořechov, kteří se chtějí se
svým dítětem zúčastnit „Vítání občánků“, které se bude konat v dopoledních hodinách
v sobotu dne 4. května 2019 v obřadní síni Obce Ořechov na ulici Zahradní 1, aby tuto
skutečnost nahlásili na Obecním úřadě Ořechov, a to nejpozději do 25. dubna 2019.
Přihlásit se můžete předložením vyplněného formuláře – Přihláška na Vítání občánků
(formulář naleznete na webu obce nebo ho lze vyzvednout na obecním úřadě).
Přihlášku na „Vítání občánků“ nám ve výše uvedeném termínu, prosím, doručte buď
osobně, dopisem, nebo zasláním na e-mail: matrika@orechovubrna.cz. Přesná hodina
konání Vám bude včas oznámena.

EVIDENCE OBYVATEL - STATISTIKA
Obec Ořechov má k 1. 1. 2019 celkový počet 2747 obyvatel včetně 58 cizinců
přihlášených v Ořechově k trvalému pobytu.
Statistika obyvatelstva v Ořechově – rok 2018
- přistěhovalo se 54 osob
- odstěhovalo se 45 osob
- narodilo se 29 dětí, z toho 16 chlapců a 13 dívek
- zemřelo 27 osob, z toho 15 mužů a 12 žen
- průměrný věk občanů je 42 let
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POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Obecní úřad upozorňuje občany, že splatnost poplatku za svoz komunálního odpadu
byla, jako každý rok, do 31. března. Žádáme občany, kteří doposud poplatek
neuhradili, ať tak neprodleně učiní!! V případě včasného neuhrazení bude občanům
základní sazba poplatku navýšena až trojnásobně a následně bude dlužná částka
vymáhána exekuční cestou. Bližší informace o platbách včetně čísla účtu jsou uvedeny
na stránkách obce www.orechovubrna.cz.

Upozorňujeme občany, že dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 lze
nádoby na směsný odpad (popelnice) přistavovat před domy k jejich
vyvezení pouze v den svozu!

Separované složky komunálního odpadu patří
do barevně odlišených kontejnerů

• papír - noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice,
lepenky, papírové obaly aj., které se ukládají do kontejnerů modré barvy na papír;
• sklo - láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy, tabulové sklo aj., které se
ukládají do kontejnerů zelené a bílé barvy na sklo;
• plast a nápojové katrony - PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky, fólie, výrobky a
obaly z plastů, polystyrén, nápojové kartony od mléka, džusu aj., které se ukládají do
kontejnerů žluté barvy na plasty;
• kovy - železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod. se
odevzdávají ve sběrném místě komunálního odpadu Ořechovičská 1;
• biologické odpady – tráva, listí, rostlinné zbytky z kuchyní, použitý rostlinný olej
z kuchyňské úpravy a jiné se odevzdávají ve sběrném místě komunálního odpadu
Ořechovičská 1.
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Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny.
Stojí nám to za to?
Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském
recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin
a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím
dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.
Evropská směrnice například vyžaduje, aby se od roku 2021 vysbíralo 65 procent
elektrozařízení uvedených na trh. V případě chladniček tuto kvótu jednoznačně plníme
již několik let.
Jedním z palčivých problémů, který však bohužel neustále řešíme, je kompletnost
spotřebičů předávaných k recyklaci. Zákon o odpadech je přitom zakazuje rozebírat
jinde, než ve specializovaných recyklačních zařízeních. Mnoho z nich obsahuje
nebezpečné látky, které při neodborném zacházení mohou ohrozit zdraví a bezpečnost,
nebo poškodit životní prostředí.
Zjednodušeně se dá říci, že kompletní elektrozařízení obsahuje:
• hnací část (motor, kompresor, topné těleso, indukční či mikrovlnný zdroj, apod.)
• hnanou část (např. převodovka, buben, plotna, trouba, fritovací nádoba, čerpadlo,
chladicí okruh)
• nosnou konstrukci či plášť
Chladicí zařízení jsou na tom sice obecně lépe, pokud jde o procento, které se podaří
vysbírat po skončení jejich životnosti, jejich neodborná demontáž je ale zároveň
nejnebezpečnější. Základní funkci – chlazení – totiž zajištují látky, které mohou
z dlouhodobého hlediska výrazně poškozovat životní prostředí, ale také bezprostředně
ohrozit lidské zdraví. Pokud se ovšem tyto spotřebiče nerozebírají na vysoce
specializovaných linkách.
Z informací, které jsme obdrželi po provedeném odvozu chladniček, vyplynulo, že jich
bylo z našeho sběrného dvora předáno 6 % nekompletních, tedy že jim chyběl
kompresor. Došlo tedy k narušení chladícího okruhu, který vedle oleje obsahuje
i nezanedbatelné množství chladiva s obsahem freonů nebo f-plynů. Chceme touto
cestou upozornit na nebezpečí, které se za odstřižením kompresoru skrývá.
Freony nejsou jediný strašák.
Lednice a mrazáky plněné freony byly a stále ještě jsou největším strašákem. Vyráběly
se ve druhé polovině 20. století. Nejen, že je už jejich výroba zakázána: nesmějí se už
ani opravovat, pouze odborně likvidovat. Freony totiž narušují ozonovou vrstvu
a způsobují globální oteplování. Úbytek ozonové vrstvy umožňuje pronikání UV záření
na zemský povrch. To má dopad na poškození očí, ale především to přispívá ke vzniku
rakoviny kůže. Nebezpečné jsou ale i přímé dopady – podrážení i poškození dýchacích
cest, očí i kůže, vyšší koncentrace mají negativní vliv na srdeční činnost a na centrální
nervovou soustavu.
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Ve výrobě je nahradila chladicí zařízení plněná takzvanými f-plyny. Jsou to umělé látky,
které v přírodě nevznikají. Označují se také zkratkou HFC. Ty sice nenarušují ozonovou
vrstvu, ale podílí se na oteplování naší planety. Tedy, pokud je poškozen chladící okruh
chladničky nebo mrazničky, jsou vypouštěny do ovzduší. Expozice zvýšeným
koncentracím f-plynů může ovlivnit mozkovou a srdeční činnost.
Pro chlazení některých chladniček se používají přírodní chladiva. Ta jsou vyrobena na
bázi sloučenin, které se objevují v přírodních biochemických procesech. Ozonovou
vrstvu nenarušují a mají zanedbatelný vliv na globální oteplování, jsou ale buď vysoce
hořlavé (propan, isobutan, etan), nebo jedovaté (čpavek).
Odborníci tvrdí, že celosvětově má neodborná demontáž chladicích zařízení ročně na
svědomí vznik osm milionů tun ekvivalentu CO2. To je stejné množství, o jaké se
postarají roční emise šesti milionů aut. Zhruba stejný počet osobních automobilů jezdí
dnes po českých silnicích.
Připomeňme si, kam s nimi
Mějte to, prosím, na zřeteli, když váš spotřebič doslouží! Nezasahujte do něj
a kompletní jej bezplatně odevzdejte:
• na vyznačeném místě zpětného odběru
• přímo v prodejnách (v menších prodejnách kus za kus v případě nákupu nového
spotřebiče)
Ve Vaší obci využijte sběrného místa na adrese Ořechovičská 1.
Pamatujte také na to, že Zákon o odpadech postihuje odložení spotřebiče mimo tato
místa pokutou až do výše 20.000 Kč.
ELEKTROWIN a.s.
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MOBILNÍ ROZHLAS V OŘECHOVĚ – Registrační formulář je k dispozici na
obecním úřadě, nebo se registrujte online na níže uvedených webových stránkách
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Most přes Bobravu
Vážení občané, jak si mnozí z Vás při svých vycházkách okolo Bobravy všimli, je
historický most u Spáleného mlýna v havarijním stavu. Na současném stavu mostu se
podepsal čas a nulová údržba. Mostu nepřidala ani jízda vozidel včetně traktorů.
V současné době obec nechala vyrobit a na most nainstalovat cedule s upozorněním na
jeho havarijní stav. Obec na špatný stav mostu upozornili občané včetně Okrašlovacího
spolku Ořechov, za což jim děkujeme. V současné době podnikáme kroky k záchraně
mostu, které jsou ztíženy tím, že most není v majetku obce. I cesta od mlýna k mostu je
v soukromém vlastnictví a most samotný nemá podle katastru nemovitostí vlastníka.
Už jsme oslovili vlastníky cesty s návrhem jejího odkupu do vlastnictví obce.
V okamžiku vlastnictví cesty zahájíme kroky k nalezení stavby a zapsání mostu do
vlastnictví obce. Toto vše je ale běh na dlouhou trať. Obec v současné době nemá
možnost jak most opravit, protože finanční prostředky může investovat podle zákona jen
do svého majetku. Věříme, že vše stihneme dříve, než se most nenávratně poškodí
a už nepůjde opravit. Most je nedílným historickým a krajinným prvkem na říčce
Bobravě a byla by to nenahraditelná škoda, pokud bychom nedokázali tento most
zachránit i pro příští generace.
Pavel Smištík
místostarosta
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Blahopřání našim jubilantům
Srdečně gratulujeme všem jubilantům, kteří se v měsících lednu
až březnu 2019 dožili významného životního jubilea:
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Ladislav Kafrda
Vlastimil Vít
Hana Kratochvílová
Jaromír Buchta
Ludmila Bažaličková
Marta Bradáčová
Pavel Furch
Věra Ondrášková
Zdeněk Kincl
Josef Doubek

Růžena Řezáčová
František Lhotecký
Blanka Pantůčková
Ladislav Kotvrda

Marie Šenkýřová
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Helena Ondrášková

Bohumila Kadaňková

Věra Švihálková

95
Břetislav Pehal
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Obecní knihovna a kulturní centrum informuje
Vážení čtenáři,
jaro nám ťuká na vrátka a já bych Vás ráda informovala, co pro Vás připravujeme.
29. 3. 2019 proběhla akce „Andersenovo pohádkové odpoledne“ pro děti od 4-6let
v prostorách Obecní knihovny a KC. 15 dětí si užilo zábavu, legraci a úkoly
od pohádkových bytostí (maková panenka,vodník, čertík a čarodějnice). Pro starší děti
byla přichystaná tradiční „ Noc s Andersenem“ (akce je celosvětová a koná se
každoročně k výročí narození H. CH. Andersena). Děti na stanovištích plnily zábavné
úkoly, promítala se pohádka a následovala stezka odvahy na záchranu ořechovského
strašidla. Celkem přespalo 48dětí - nocležníků. Chtěla bych moc poděkovat těm, kteří
s touto akcí pomáhali. Jmenovitě: Eva Konečná, Zdenka a Mirek Staníkovi, Zlata
Doubková a Kateřina Poláková, z řad mládeže, kteří pomáhali: Monika Trenzová, Eliška
Párová, Sára Pařilová, Eliška Janková, Zuzana Doubková a Jiří Polák.
Od 1. 4. – 12. 4. 2019 probíhal v knihovně “Velikonoční jarmark“ Na příští jarmark
můžete přispět i Vy svými výrobky, budeme rádi.
9. 4. 2019 - přednáška „Skotsko“ – p.Dymáček, od 18 hod.v KC.
18. 4. 2019 „Velikonoční minidílnička“ v knihovně od 9-12hod., nejen pro děti, které
mají prázdniny.
27. 4. 2019 od 19 hod. v KC Ořechov- divadelní představení komedie „ Jak je
důležité míti Filipa“ – Spolek DivOch, vstupné 100 korun, předprodej v Obecní
knihovně v běžné otevírací době knihovny.
12. 5. 2019 – „Den pro ženy“od 15 – 18 hod. v KC - čeká Vás odpoledne plné zábavy,
hudby a zajímavých prezentačních i prodejních akcí od zástupců různých firem
pečujících o zdraví a krásu.
V knihovně probíhá výstava „Co najdeme v kuchyni“ a „Inktober“(výstava ilustrací)
Nejpilnějším čtenářem za rok 2018 v kategorii do 15. let se stala Karolína
Kulíková, která si vypůjčila a přečetla 38 knih a z dospělých paní Božena
Holoubková – 140 knih. Blahopřejeme!
VU3V – Virtuální univerzita třetího věku
Letní semestr se nám blíží ke konci. Tentokrát si studenti vybrali téma „Potraviny
a spotřebitel“. Účastní se 13 studentů a v květnu bude promovat 10 studentů, tzn., že
úspěšně ukončili šest semestrů různých témat. Pro certifikát o promoci si pojedeme
v květnu do České zemědělské univerzity v Praze – Provozně ekonomická fakulta, která
studium pro seniory zprostředkovává.
Přeji Vám krásné a slunečné jaro
Naděžda Adámková
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Spolky
FOTBALOVÝ KLUB OŘECHOV
Tak, jak jsme již informovali v minulém vydání ořechovského zpravodaje, naši malí
fotbalisté se od listopadu do konce března účastnili zimní halové ligy na Tuháčkové
v Komárově a v hale na Lesné. Zastoupení měli všichni – mini přípravka, mladší
přípravka A + B, starší přípravka a mladší žáci.
Začneme od nejmenších, ti bojovali jako lvi nejenom ve své skupině, ale tentokrát byl
mix hráčů na Lesné a rodiče byli svědky neskutečných výkonů dětí i ročníků 2013,
viděli radost z gólů, nadšení ze hry a to je úžasné. Během března vyjeli také na turnaje
do Moravského Krumlova a Ivančic a po celé zimní sezóně je u všech dětí zřetelný
velký posun a zlepšení.
Mladší přípravka se střídala na Tuháčkové a na Lesné ve dvou skupinách (A a B)
a některé děti hrály za obě skupiny, takže mnohdy trávily celé dny na turnajích,
samozřejmě i s rodiči… V této kategorii dosáhla děcka neuvěřitelného výsledku, když
na posledním turnajovém dni 23. 3. na Tuháčkové nic neprohrály a 1. místo s pohárem
tím pádem skončilo v Ořechově. Obdržely také velký Putovní pohár, na který bude tým
z Ořechova zapsán a bonusem za 1. místo byl poukaz na úplně novou sadu dresů pro
celý tým. Trenér Tomáš si konečně může říct, že odvedl velmi slušnou práci s dětmi a že
ten čas, který s nimi tráví na turnajích a trénincích, se vyplatil.
Aby toho nebylo málo, ještě si Vojta Kafrda odvezl ocenění za Nejlepšího hráče celé
zimní ligy na Tuháčkové. Obrovská gratulace všem.
Kromě toho si někteří v lednu odskočili odehrát turnaj do Prahy a v březnu do Blanska.
Sice si žádné ceny nedovezl, ale všude jsme byli považováni za skvělý tým, plný
výborných hráčů, krásných střeleckých výkonů a úžasných herních kombinací.
Starší přípravka se letos v zimní lize neumístila, což ale vůbec nevadí, protože celý tým
hrál s plným nasazením ve všech kolech, bylo vidět, že se kluci s herními schopnostmi
velmi posunuli a trenér Martin byl se všemi nadmíru spokojený. Mimo to si několikrát
zahráli přátelská utkání v Želešicích, takže si fotbalu užili nadmíru a téměř žádný víkend
neměli volný.
Mladší žáci se na Tuháčkové, po nevydařeném poslední turnajovým dni, museli spokojit
s krásným 5. místem, za který dostali pohár. I toto družstvo bylo hodně namixované,
takže se mnohdy proti sobě utkali děti s 5-ti letým rozdílem, takže konečný výsledek
5. místo je neuvěřitelný výkon. Po celou dobu bylo vidět u dětí neskutečné fotbalové
myšlení, krásná práce s míčem i vzájemná spolupráce hráčů mezi sebou. Trenér Patrik
byl z kluků nadšený a čas strávený s dětmi tím pádem nebyl zbytečný…
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Mladší přípravka – 1. místo zimní liga
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Dne 25. 3. 2019 se mladší a starší přípravce dostalo pocty v podobě účasti na tréninku
Zbrojovky mužstva A na stadionu na Srbské.
Děti z Ořechova a další fotbalisté ze Zbrojovky U11 a ČAFK Židenice se osobně
zapojili do tréninku mužů, kde byli velmi mile přijati a všichni chlapci si vyzkoušeli
různé techniky s míčem, obehrání spoluhráče, kličky, slalom a ostatní kreace s balonem.
Trénink trval devadesát minut a kluci si to náramně užívali. Počasí jim sice moc nepřálo,
protože se během skotačení na hřišti vystřídalo na obloze úplně všechno – kroupy,
slunce, déšť i vítr, zkrátka klasické aprílové počasí. Nikoho to však neodradilo a hoši jeli
na plné obrátky, aby ukázali, co všechno umí. Děkujeme panu Chaloupkovi, u kterého
se tato myšlenka zrodila, že si na naše kluky vzpomněl a oslovil trenéry našich
přípravek. Snad si to někdy budou moci zopakovat.
Naše krásné sportovní zázemí oslovilo vedení Zbrojovky a již podruhé se v prostorách
našeho Stadionu uskutečnilo školení trenérů Coerver a od dubna budou probíhat
pravidelné speciální tréninky Coerver pro děti.
Začátkem prázdnin bude pod vedením zkušených lektorů Coerver otevřen příměstský
tábor pro fotbalové nadšence, takže kdo ještě neví co se svými ratolestmi, může se
přihlásit.
Samozřejmě rádi uvítáme i nové členy našich fotbalových družstev, pokud by měl někdo
zájem neváhejte a zavolejte na tel. 731 118 917.
Krásné jarní dny a fotbalu zdar…
Za FK Ořechov, Tomáš Silák

Mladší žáci – 5. místo zimní liga
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL OŘECHOV
Oddíl mládežnické všestrannosti
Činnost oddílu je převážně zaměřena na sokolský víceboj – šplh, sportovní gymnastiku,
plavání a atletiku a dále na soutěž v týmové gymnastice – MTG. Ke konci minulého
roku 2018 bylo v oddílu zapsaných celkem 15 dětí, 3 chlapci a 12 dívek.
O tyto cvičící děti pečuje kolektiv cvičitelů – Vladimír Pikula, Martina Pikulová, Ivana
Smotrilová, a Martina Pařilová. Jmenovaní cvičitelé se pravidelně účastní školení či
doškolení cvičitelů i rozhodčích – hlavně ve sportovní gymnastice.
Cvičební rok začíná 1. září a končí v poslední dny června. Tréninky se konají 2 x týdně
po 2 hodinách, v pondělí a ve čtvrtek, před závody potřetí, v neděli dopoledne. Asi 5 x
do roka absolvují děti plavecký trénink v Blučině nebo v Brně, od počátku dubna do
poloviny června se účastní atletických tréninků 1 x týdně na venkovním hřišti ZŠ
Ořechov. Z tohoto je patrné, že cvičenci trénují často, což se vyplácí, neboť se na
župních i krajských přeborech umisťují na předních místech.
Během cvičebního roku se cvičenci zúčastňují několika gymnastických závodů, závodů
v týmové gymnastice, župních závodů v plavání, atletice a jiných.
Ve spolupráci s župou Jana Máchala je každoročně pořádán vánoční gymnastický
dvojboj. V prosinci 2018 se konal již 6. ročník.
A nyní největší úspěchy našich dětí:
A. Smíšené 7-mi členné družstvo staršího žactva zvítězilo v týmové gymnastice na
přeboru celé Moravy 8. 12. 2018 v Olomouci. Tohoto výborného výsledku si
hodně ceníme. Družstvo zvítězilo před týmy jako je např. Sokol Napajedla,
Brno I., Olomouc, Uherské Hradiště, Vyškov atd.
B. Pět našich dětí se probojovalo do přeboru ČR v sokolském víceboji. Když
uvážíme, že za župu do tohoto závodu postupují jen dva nejlepší cvičenci, tak
je jasné, že jde také o výborný výsledek.
1.
2.
3.
8.

místo vybojoval Hadár Richard v kategorii I. a stal se přeborníkem ČR
místo vybojoval Pikula Lukáš v kategorii III.
místo vybojovala Pikulová Monika v kategorii III., Ryšavá Julie obsadila
místo v kategorii I., Pařilová Sára 9. místo v kategorii IV.
Všem cvičencům blahopřejeme !!!!

Na závěr chceme poděkovat všem cvičitelům – vykonávají velice prospěšnou práci pro
mládež, práci nezištnou a obětavou, bez nároku na jakékoli finanční ohodnocení.
Velké díky !
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8. říjen bude Památným dnem sokolstva
Ke třinácti významným dnům v českém kalendáři přibude další. Senát 31. 1. 2019
schválil poslaneckou novelu, která uzákonila 8. říjen jako Památný den sokolstva.
Sokolská organizace během své více jak 150. leté existence zasáhla významnou měrou
do dějin českého národa, přímo se podílela na formování české národní identity
a spoluvytvářela samostatný československý stát.
Sokol byl založen v roce 1862, patří k nejstarším spolkům u nás. Vedle sportovních
aktivit je nutno připomenout sokoly jako nositele demokratických a rovněž
humanistických principů.
Vybrané datum 8. října se vztahuje k protektorátnímu roku 1941. V tento den nacisté
Sokol rozpustili. Během noci před tím gestapo pozatýkalo kolem 1500 sokolských
činovníků.
TJ Sokol Ořechov přeje všem krásné prožití jara, pohodu, odpočinek, mnoho úspěchů
a radosti z pohybu i ze života. A kdo si chcete s radostí zacvičit, neváhejte a přijďte
mezi nás.
Svatava Vašicová
Za TJ Sokol Ořechov
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SPOLEK TENISOVÝ KLUB OŘECHOV
Tenisový klub Ořechov má již dvouletou působnost
Náš spolek funguje na bázi rekreačního tenisu. V současné době čítá 20 členů, kteří platí
klubové příspěvky před nadcházející sezónou. Členové klubu mají povinnost odpracovat
během roku určité brigádnické hodiny. Klub nemá zajištěného správce areálu, a proto se
snaží areál udržovat vlastními prostředky formou brigády. Každý člen má vyhrazeny
přednostně dvě hodiny týdně, které si před sezónou rezervuje v hracím plánu, který se
vytváří před začínající sezónou (duben – říjen). Pokud je na tenisových dvorcích volno,
může si zahrát kdokoliv, kdo bude mít zájem. Pronájem dvorce – 150,- Kč/hod.
V létě Tenisový klub Ořechov pořádá turnaj ve čtyřhře neregistrovaných. Letos
proběhne již třetí ročník Ořechovského kraťase. Během loňského roku jsme vyzkoušeli,
zda bude zájem o tenis i mezi dětmi. Trénování se zhostil Tomáš Šmída a Gabriela
Hrdličková, kteří úspěšně
seznamovali
začínající
hráče
a
hráčky
s tenisovými
krůčky.
V nadcházející
sezóně
bychom rádi na tréninky
dětí navázali.
V zimní sezóně museli
tenisoví zájemci využít
krytých hal v okolí.
Někteří ale nezaháleli
a poprali se o poháry
na turnajích po celé
republice.
Zde bych vyzdvihl
úspěchy Terezie
Hrdličkové, která se
zúčastnila několika
zimních turnajů.
Její nejcennější
je vítězství 21. série
kategorie babytenis
I.ČLTK Praha Cup by
Babolat v Praze na
Štvanici.
Gratulujeme !
Za tenisový klub
Libor Kunický, předseda
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PETANG KLUB OŘECHOV
Tradiční setkání rodičů a dětí na hřišti Petang klubu Ořechov
Petang klub Ořechov pořádá na Mezinárodní den dětí 1. června tradiční setkání rodičů
a dětí v areálu Petang klubu v Rybníčkách. Jako každoročně bude připravena spousta
soutěží a atrakcí pro děti. Každé dítě po absolvování všech disciplín obdrží diplom, malý
dárek za účast a na závěr nějakou dobrotu. Pro všechny bude přichystáno občerstvení
jako každý rok. Na shledanou s Vámi se těší členové Petang klubu Ořechov.
Za Petang klub Ořechov Pavel Smištík

KUŽELKÁŘI OŘECHOV
Dne 23. 2. 2019 se na kuželně Sokola Brno IV konal Otevřený turnaj o přeborníka
Ořechova v kuželkách, který byl již jeho 30. ročníkem.
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Turnaje se zúčastnilo celkem patnáct hráčů, z toho bylo osm registrovaných hráčů, šest
neregistrovaných a jedna žena.
V kategorii registrovaných a celkovým vítězem se stal Zdeněk HOLOUBEK výkonem
539 poražených kuželek. 2. místo obsadil Radek ŠENKÝŘ výkonem 520 a 3. místo
výkonem 486 obsadil Jiří RYŠAVÝ.
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V kategorii neregistrovaných hráčů bylo pořadí následující: Vítězem se stal výkonem
438 Ladislav Vaněk, 2. místo Bohumil SEHNAL 437, 3. místo Jiří KUNICKÝ
s výkonem 412.
V kategorii žen zvítězila jediná zúčastněná Zuzana HAKLOVÁ výkonem 388
poražených kuželek.

Vzhledem k tomu, že v Ořechově nemáme kuželnu a kuželky nejsou příliš v podvědomí,
se nás nesešlo nejvíc, i přesto chci poděkovat Těm, kteří si našli čas a přišli se pobavit,
zasportovat a podpořit kuželkáře a doufám, že příštího ročníku se nás zúčastní mnohem
více.
Pořadí výsledků ostatních hráčů:
Děkuji všem, kdo byli
nápomocni s organizací tohoto
turnaje a všem hráčům
a hráčce za účast.
Za kuželkáře Radek Šenkýř
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ OŘECHOV
Vážení spoluobčané a přátelé myslivosti,
jak jste si jistě všimli, jsme v letos svědky jednoho z nejdřívějších příchodů jara za
několik let. Včelaři mohou pozorovat, jak včely začaly nosit první pylové rousky
z kvetoucích lísek či olší již počátkem března.
Rád bych se s Vámi podělil o několik postřehů z přírody, které můžeme v brzkém jaru
v našem okolí pozorovat. Například srnci dokončují vývoj paroží a nejstarší kusy
začínají své nově narostlé paroží “vytloukat” neboli zbavovat líčí, což je jemná kůže,
která chrání a vyživuje paroh při jeho růstu. Tuto jejich činnost můžeme v přírodě vidět
v podobě tenkých kmenů keřů a mladých stromků zbavených kůry a lýka. Například
akátové kmínky svítí svou bílou barvou a jsou tak snadno k nalezení. Při vytloukáním si
zároveň srnci značí teritorium pomocí pachové žlázy, která je umístěna mezi parožím.
Na začátku jara je také poslední možnost vidět početné tlupy srnčí zvěře, které se
postupně rozpadají vlivem teritoriální pudu a srnčí zvěř se rovnoměrně rozptýlí po
celém území a tvoří si svá teritoria.
Jaro je z pohledu myslivce nejdůležitějším obdobím v roce a rozhoduje o tom, zda bude
dobrý či špatný rok. Jinými slovy, co se na jaře nenarodí, na podzim se už nedožene.
Proto bych rád poděkoval bývalému i současnému obecnímu zastupitelstvu v čele
s panem starostou za péči a podporu, kterou již několik let věnují zlepšení životních
podmínek pro hnízdění a úkryt všech živých organismů. Po dokončení stavebních prací
na nových mokřadech byla započata rekultivace a výsadba zeleně pro úplné začlenění
nové lokality v jeden celek.
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Myslivecké sdružení Ořechov v loňském roce obdělávalo 1,5 ha zvěřních políček pro
zvýšení výskytu přirozené potravní nabídky (úživnosti prostředí), kdy na polích již není
žádná vegetace. V letošním roce bychom toto číslo rádi navýšili a tím poskytli více
prostoru zvěři i všem živým organismům včetně hmyzu, protože zvěřní políčka nejsou
ošetřovány pesticidy.
Aby tyto nové části biotopů přinesly chtěný přínos pro živé organismy, je třeba jeden
velice důležitý faktor a tím je klid. Neustálé vyrušování samiček sedících na snůšce
vajec v hnízdě může způsobit podchlazení a úmrtí zárodku ve vejcích. Proto bych rád za
celé Myslivcké sdružení Ořechov poprosil o ohleduplnost při venčení psů v blízkém
okolí nově vybudovaných biopásů, biokoridorů i původních míst vhodných k reprodukci
fauny. Na udržování klidu v honitbě myslí i legislativa ČR § 10 odst. 1 Zákona
o myslivosti (č. 449/2001 Sb.), kde je venčení psů v honitbě (extravilán obce) povoleno
jen na vodítku.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se zúčastnili tradičního Mysliveckého
plesu a podpořili tím naši organizaci. Finanční prostředky získané pořádáním kulturní
činnosti budou opět investovány na podporu přírody.
S přáním prožití krásného jara za MS Ořechov
Martin Břínek

ZO ČSCH OŘECHOV
CHOVATELSKÉ ZAMYŠLENÍ

Je přirozené, že na venkově byla odjakživa spousta hospodářských zvířat. Sloužila
člověku jako pomoc při práci na polích a jako potrava. I venkov se sice v současnosti do
značné části mění a větší hospodářská zvířata, jakou jsou koně či skot, už vídáme pouze
zřídka. A i nadále jsou běžnou součástí většiny domácností na vsi drobná hospodářská
zvířata. Nejčastěji to bývá drůbež a králíci, méně častěji pak husy a kačeny.
Jedním ze spolků, který se snaží podporovat a držet chov hospodářských zvířat na určité
úrovni je Český svaz chovatelů. V Ořechově funguje aktivně spolek již od roku 1906.
Postupem let byla vybudována stabilní chovatelská základna, členové víceméně
svépomocí vybudovali zázemí spolku v podobě chovatelské budovy v obci a základní
organizace českého svazu v Ořechově tak patří k jedné nejaktivnějších a co do počtu
členů největších.
Posláním našeho spolku je především působit na rozvoj chovatelské záliby, rozvíjet
odborné znalosti našich členů a široké veřejnosti, zabezpečovat cílevědomou plemenitbu
čistokrevných zvířat, dbát o záchranu a udržení genofondu druhů a plemen zvířat především národních plemen, pořádat a organizovat výstavy, společenské akce
a soutěže.
Klademe především důraz na udržování a zkvalitňování čistokrevných chovů, poněvadž
to je nesmírně důležitá oblast naší činnosti. Je pochopitelné, že drtivá většina lidí, kteří
nejsou organizovanými chovateli a mají drobná hospodářská zvířata pro vlastní potřebu,
na tuto stránku chovu nehledí, což je vcelku pochopitelné. I oni však velmi často
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vychází z čistokrevného základu při pořizování svých zvířat. A právě proto je podstatná
činnost právě spolku, jako je ten náš.
Momentálně sdružuje ZO ČSCH Ořechov dvacet členů a jednoho mladého chovatele.
A to nejen z Ořechova, ale i okolních obcí. Naši členové se zabývají převážně chovem
králíků, holubů, hrabavé i vodní drůbeže a okrasného ptactva.
V současné době tak máme dostatek možností nejen k rozvíjení svých chovů
čistokrevných zvířat, ale i ke každoročnímu pořádání výstavy při příležitosti hodů
v Ořechově na začátku měsíce července. Právě tato událost je pro nás příležitostí
představit široké veřejnosti výsledky naší práce. Naši členové také soutěží v měsíci říjnu
v odchovech zvířat a to memoriály Mojmíra Dvořáka - králíci, Františka Fasury - holuby
a Jaroslava Komínka - drůbež. Tito bývalí členové základní organizace byli vzorem pro
chovatelskou základnu. Dále se členové základní organizace účastní dalších výstav na
místní, oblastní, okresní a krajské včetně celostátního charakteru. Dva členové se
účastnili také evropské chovatelské výstavy.
Pokud se budete chtít dozvědět něco více o naší činnosti, případně se stát členem našeho
spolku, a nebo hledáte jen odbornou chovatelskou radu či pomoc, tak nás neváhejte
kontaktovat, dveře máte u nás vždy otevřené.
Morávek Roman
Jednatel ZO ČSCH
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OKRAŠLOVACÍ SPOLEK OŘECHOV
Řemesla a služby v Ořechově v době kolem 2. světové války
Podle vzpomínek pana Františka Horta (* 1942) zaznamenal Macíček Ivan
KOLÁŘSTVÍ A KAROSÁŘSTVÍ

ANTONÍN HORT st.
(* 1876 + 1915)
ANTONÍN HORT ml. (* 1902 + 1966)
FRANTIŠEK HORT st. (* 1910 + 1946)
FRANTIŠEK HORT ml. (* 1942
)

První vyrobené automobily měly dřevěné karoserie, jejich předchůdci byly kočáry
tažené koňmi. Kolářské řemeslo tak stálo u kolébky automobilismu.
Antonín Hort st. se narodil v Osové Bitýšce. Vyučil se kolářem a chtěl být mistrem.
Chystal se do Vídně, aby tam dosáhl svých představ. V hlavním městě ck mocnářství by
jistě byl úspěšný a dosáhl svého cíle. Ale osud jej vedl do Ořechova, zde se mu
zalíbilo, založil rodinu, postavil dům a začal provozovat řemeslo. Byl vzdělaným
řemesníkem, odebíral cechovní zpravodaj, aby sledoval nové technologie a stroje. Jeho
vnuk František (*1942) dosud hlídá několik památek (katalogy strojů a ceníků,
dokumentací výrobků, které dědeček dokázal vyrobit). Jako čtvrtý chlap v rodině se
vyučil také kolářskému řemeslu kolem roku 1960 s výhledem, že bude pracovat v JZD
Ořechov. Nová doba však kolářskému řemeslu nepřála. Dřevěné karoserie aut nahradil
plech, později plasty, selské vozy vystřídaly traktory. Místo kolářů začali být potřební
řidiči, automechanici a traktoristé. František se kolářem vyučil, ale živila jej kulatá
lopata, jak sám žertem řekl. Celý život točil volantem.
František Hort st. se vyučil kolářem u otce Antonína Horta, stejně jako jeho starší bratr
Antonín. Předválečná léta nebyla dobou blahobytu. Práce v dílně pro tři nebyla, proto
mladší František vykonával různé příležitostné práce. Po obsazení pohraničí se
hospodářská situace ještě zhoršila. Po vypuknutí války byl nasazen na práci do
Německa. Po válce se vrátil s nalomeným zdravím a v r. 1946 zemřel.
Antonín Hort ml. věděl, že je důležité znát cizí jazyk, proto byl na vekslu (pobyt
v německé rodině za účelem zlepšit se v němčině) v Malešovicích. Kromě odborných
prací, výroby nových kol pro povozy a údržby těchto povozů dělal kolář na dědině sáně
koňské i dětské, lyže, trakaře, kolečka a různé vozíky, všecko, co si troufal vyrobit.
Po změně režimu a po vítězství komunistů ve volbách se stali řemeslníci a jiní
„vykořisťovatelé“ nepřáteli socialismu. Byly jim odebírány stroje a jiné výrobní
prostředky, často i bez náhrady, živnosti jim byly rušeny. Také stroje pana Antonína
Horta mladšího skončily v JZD a již je nikdy neviděl.

Vzor dobového inzerátu
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KOLÁŘSTVÍ A KAROSÁŘSTVÍ HORT OŘECHOV
Zakladatel firmy Antonín Hort s rodinou:

Frant Hort ml.

První automobil vyrobený v Čechách zvaný President:
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MATEŘSKÉ CENTRUM SLUNÍČKO
Zima je za námi a jaro je tu, ne jen astronomické, ale i počasí se umoudřilo a pomalu
začíná všechno kvést. Letos přišlo o něco dříve, ale myslím, že nikomu, hlavně dětem to
nevadí. Většina už vytáhla kola a koloběžky a ti nejmenší odrážedla.
Přes chladné dny jsme zkoušeli vyrábět z hlíny zvonečky se sovičkami a plánovaly další
akce.
V únoru proběhla burza jarního oblečení i přesto, že se nepřihlásilo moc prodávajících,
prodalo se dost na financování dalších akcí.
Na duben máme v plánu burzu letního oblečení a sportovních potřeb. Sledujte tedy
letáky a poslouchejte rozhlas. Pokud budete mít zájem prodávat věci, pište na náš email
mcslunicko@email.cz. Uložíme si vás do adresáře a příště dostanete informaci
o plánované burze dopředu, pak si stačí jen napsat o více informací.
Na konci dubna, tak jako jiní, i my ukončíme definitivně zimu upálením námi vytvořené
čarodějnice, nezapomeneme si opéct i špekáčky, pro některé asi první v tomto roce.
Jelikož přišly brzo teplé dny, tak se naše zimní výzdoba pod silou slunečních paprsků
doslova roztála, naštěstí máme spoustu šikovných maminek, které nám pomohly
a společně jsme udělaly jarní dekoraci do našich oken.
Před Velikonocemi musíme ještě do oken dodělat vajíčka, které si budou děti zdobit
sami. Nezapomeneme ani na babičky a dědečky, které potěšíme zápichy a velikonoční
výzdobou z ruliček.
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Během letních dnů uspořádáme kuličkiádu a snad se vydáme na výlet k vodě.
Ke konci prázdnin se opět budeme loučit s dalšími dětmi a jejich maminkami. Děti
tradičně budeme pasovat na školkáčky a na rozloučenou dostanou malý dárek a pamětní
list, aby na čas strávený v mateřském centru nezapomněli.
Pokud se tedy doma nudíte a máte dítko, které ještě do školky nechodí, dojděte mezi
nás. Scházíme se každé pondělí a středu od 9.00 hodin. Mateřské centrum je v provozu
i během prázdnin. Rádi přivítáme nové členy, protože se každý rok loučíme s jinými.
Za celé MC Sluníčko přeji všem krásné prožití velikonočních svátků.
Tým MC Sluníčko
Dana Mikša Peprníková
Eva Knoblová

ZO ČSZ OŘECHOV
VÝSTAVA VÍN 2019
Český svaz zahrádkářů v Ořechově ve spolupráci s vinaři z Ořechova Vás srdečně zve
na 54. výstavu vín spojenou s volnou ochutnávkou vystavených vzorků. Výstava se
koná tradičně na Velikonoční neděli 21. dubna 2019 od 10,00 hod. K tanci a poslechu
bude hrát cimbálová muzika Broňky Schoříkové, kterou svým zpěvem doprovodí
Jiří Helán a Karel Hegner.
Program:

10,00 hod. zahájení výstavy, volná ochutnávka
11,30 hod. vyhlášení vítězů výstavy,
14,00 hod. - 18,00 hod. cimbálová muzika
19,00 hod. ukončení výstavy
Na setkání s Vámi se těší zahrádkáři
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Příspěvky občanů
Bobr na Bobravě
Při toulkách s rybářským prutem kolem Bobravy je s potěšením pozorovat, jak život
v řece a kolem ní kypí životem. Kdo chodí k řece pravidelně, tak si jistě všiml, že má
nového obyvatele, je jím bobr. Řeka tím dostála svému jménu. Až čas ukáže, jak se řeka
a okolní krajina s bobry na řece vyrovná. Bobr je plaché zvíře a zatím jsem neměl to
potěšení ho spatřit. Možná se to poštěstí někomu z Vás. Co je však k vidění, je jeho
aktivita kolem řeky.
Pavel Smištík
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Placená inzerce
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INZERCE NEMOVITOSTÍ
Hledám pěkný dům v Ořechově
Telefon: 732 219 013
Sháníme chatu či chalupu
Telefon: 604 126 970
Zpracuji znalecký posudek o ceně
nemovitosti. Rychle, kvalitně a spolehlivě.
Cena dle předchozí domluvy.
Ing. Danová, Silůvky 602 595 375
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Římskokatolická farnost u kostela Všech svatých v Ořechově
Vás srdečně zve na
NOC KOSTELŮ 2019,
která se uskuteční dne 24. května 2019 v kostele Všech svatých
Začátek v 18. 00 hodin.

Veselé Velikonoce a hodně radosti z příchodu jara

Ořechovský zpravodaj vydává:
Obec Ořechov, Zahradní 216/1, PSČ: 664 44, Ořechov, IČ: 00282278
Ev. č. MK ČR E 10132
V roce 2019 Ořechovský zpravodaj vychází celkem 3x.
Distribuce Ořechovského zpravodaje č. 1/2019: 15. dubna 2019.
Uzávěrka příspěvků druhého čísla zpravodaje roku 2019: 13. července 2019.
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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