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Půvabná, čistá, sedává na hladině,
tak krásná, bílá, pluje po svobodě.
Symbolem lásky je, míru a čistoty,
dodává lidem pocity klidu a jistoty.
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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
s menším zpožděním se Vám dostává do rukou nové číslo obecního zpravodaje.
Od Vánoc se toho v našich soukromých životech i v životě naší obce jistě
mnoho událo. Doba covidová prověřila naše vztahy a zasáhla do mnoha našich
rodin. Opustili nás někteří naši spoluobčané, kteří pro obec žili a mnohé pro ni
udělali. Za všechny, se kterými jsme se rozloučili, bych rád vzpomněl na
dlouholetého starostu hasičů pana Ladislava Kakače, paní učitelku Olgu
Frantovu, která mnohé z nás naučila číst, psát a počítat a také jsme se s ní mohli
setkávat v místní knihovně jako s knihovnicí. Také musím vzpomenout pana
Ludvíka Krejčíře, se kterým jsme měli čest natočit rozhovor do Paměti
Ořechova, který lze zhlédnout na novém YouTube kanále naší obce.
Webové stránky obce, na kterých jsme pracovali během podzimu, se konečně
podařilo spustit. Cílem bylo zkvalitnění informací a lehčí orientace. Stránky jsou
udělány tak, aby se přizpůsobovaly jak monitorům počítače, tak i tabletům
a mobilním telefonům. Pro kvalitnější komunikaci s úřadem byly veškeré
formuláře nově zpracovány do jednotného stylu s možností vyplnění přímo
v počítači a pro osoby s elektronickým podpisem i s možností podepsání
a odeslání na úřad. Dále obec spolupracuje s Masarykovou univerzitou na
vytvoření Portálu občana pro kvalitnější a moderní komunikaci. Ve spolupráci
s touto univerzitou byl vytvořen také obecní kanál na YouTube, kde si můžete
prohlédnout staré filmy o obci a již zmiňovanou Paměť Ořechova, kde
s různými zajímavými lidmi natáčíme jejich vzpomínky. V této aktivitě nás
covid zbrzdil, ale brzy začneme natáčet další videa. Obec zřídila také účet na
Instagramu, kde nás překvapil velký nárůst sledovatelů. Mnoho občanů stále
neví o možnosti zřídit si Mobilní rozhlas a dostávat tak aktuální důležité
informace z obce. Rádi Vám vše vysvětlíme a pomůžeme s registrací.
Stavební akce, které jsme plánovali na tento rok, už běží naplno. Hned
začátkem roku se upravila pěší cesta do Rybníček. Důvodem této úpravy byla
hojná návštěvnost celého areálu. Vzhledem k tomu, že chodit po frekventované
silnici bylo stále nebezpečnější, vznikl tady mlatový chodník, kterým se již bez
problémů dostanete do areálu Petangu. V těchto místech obec od TJ Sokol
zakoupila nevyužívané tenisové kurty, které budou upraveny na cvičiště pro
hasiče. Vzniklo zde další místo pro procházky obcí. Zároveň s touto akcí jsme
upravili břeh mezi starým a novým hřbitovem v Ořechově. Následně byl břeh
osázen habry a levandulemi.
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Hned po dokončení jsme se přesunuli na ulici U Kostela, kde byl dán do
pořádku prostor pod kostelní zdí určený na parkování. Zároveň byly upraveny
opěrné zídky mezi starými sklepy. Vrchní část byla provizorně zpevněna
asfaltovým recyklátem. Do budoucna se počítá s většími úpravami kolem
kostela i s opravou opěrné zdi. Na tomto projektu obec spolupracuje s farností.
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Další akcí bylo vybudování Senior parku v nevyužívaném prostoru
u ořechovského hřbitova. Vznikla zde odpočinková zóna s posilovacími prvky
nejen pro seniory. Upozorňuji, že návštěvní doba parku bude omezena na dobu
od 7.00 do 21.00 hodin. Velký dík zde patří zaměstnancům z údržby obce, kteří
vybudovali osvětlení, namontovali lavičky, odpadkové koše a v neposlední řadě
upravili celý terén, který následně oseli trávou a osázeli stromy a keříky.
Na podzim zde plánujeme slavnostně zasadit ořechovský ořech.

Upravili jsme také nezpevněnou cestu na ulici Pavlíkova ke čtyřem domům tak,
aby zajistila lepší přístup k nemovitostem, zejména v zimě a při dešti, kdy se
často vyváželo bláto na krajskou komunikaci.
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Na ulici Sokolská začalo ukládání elektřiny do země. Tato akce není z podnětu
obce, ale firmy EG.D (dříve E.ON), která celou realizaci financuje. Protože
postup prací zde není příliš rychlý a obec zatím neobdržela přidělenou dotaci na
stavební úpravy chodníku, přesunuli jsme stavební práce na ulici Bašty. Oprava
této zastrčené uličky se odkládala již po několik volebních období. Vznikne zde
nově upravený prostor s větší možností parkování vozidel majitelů nemovitostí.
Na veškerých akcích se snažíme připravovat položení chrániček pro budoucí
využití optického kabelu.
Jednání na odboru dopravy Jihomoravského kraje ohledně poničených
krajských komunikací na ulici Ořechovičská, Ježkov a také na celé „Pérovce“
proběhlo 1. dubna. Tohoto jednání vyvolaného obcí Ořechov se s náměstkem
pro dopravu a ředitelem odboru dopravy účastnili také starosta Střelic
a místostarosta Mělčan. Tématem byly především zničené krajské komunikace,
které způsobila dlouhodobá přeprava hlíny ze stavby železnice ve Střelicích.
Obce obdržely podklady, na jejichž základě jsme se obrátili na Správu a údržbu
silnic Jihomoravského kraje (dále jen SÚS JMK) se stížností. Obec tyto
komunikace nemůže opravovat, jelikož nejsou jejím majetkem. Činnost či spíše
nečinnost SÚS JMK byla také velmi diskutovaným tématem. Slibu o opravě
silnice mezi Želešicemi a Hajany uvěřím nejdříve, až uvidím stroje na stavbě.
Stejně tak byl podán dotaz na postřiky trávy u všech patníků a dopravních
značek. Tato činnost rozčílila nejen mě, ale i spoustu z vás, kteří jste obec
kontaktovali. Při jednání s hejtmanem mně bylo přislíbeno prověření těchto
činností. Do vydání zpravodaje však k odůvodnění nedošlo.
Pomoc s registrací při očkování proti covidu obec zavedla od samého začátku.
Tuto pomoc nabízíme všem občanům, kteří mají zájem o očkování na Covid-19.
Službu využilo již mnoho občanů a v případě, že zde starší spoluobčané nemají
nikoho z rodiny, pomáháme i s odvozem do očkovacího centra. Další pomoc
občanům poskytla obec v rámci sčítání obyvatel. Tímto chci poděkovat
studentce vysoké školy slečně Michaele Wnukové, která se v rámci vykonávané
praxe na obecním úřadě této aktivity ujala. Pomohla tak se sčítáním především
starším občanům.
Obecní hospoda se po sedmi měsíční uzávěrce opět rozjela. Do výběrového
řízení se přihlásili tři uchazeči. O výběru rozhodlo osm zastupitelů obce. Pan
zastupitel Resek se z jednání omluvil z důvodu podání žádosti společnosti jeho
bratra. Nakonec byla vybrána firma RESEKOVI, s. r. o., která jako jediná
předložila veškeré požadované dokumenty. Jak si povedou, jaká bude obsluha,
pivo a jídlo, to prověří čas. Jelikož se jedná o místní, tak pevně doufám, že si
nebudou chtít udělat ostudu a po dvou nevydařených pokusech se snad dočkáme
dobrého nájemce a lepšího provozu hospody.
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Činnost hasičů v prvním čtvrtletí byla opravdu rozsáhlá. Vyjížděli dvakrát
k ohni v Hajanech, na požár skládky odpadu v Bratčicích a také na požáry
v obci. Podpálena byla stará nevyužívaná vodárna v biokoridorech. Dalším
velkým zásahem byl požár Vágnerovy chaty, dvou posedů v katastru Ořechova
a jednoho v katastru Nebovid a také skládka dřeva v katastru Střelice. Tyto
požáry byly založeny úmyslně a zasahovalo při nich kolem deseti hasičských
jednotek. Během posledního květnového týdne by obec měla převzít nový
dopravní automobil značky Ford, který nahradí již dvacet let starý Transit, který
v současné době hasiči využívají. Obec na nákup tohoto automobilu obdržela
dotaci 750.000 korun. Automobil bude vybaven AED defibrilátorem, který je
shodný s přístrojem zdravotnické záchranné služby. Pevně doufám, že ho
nebudeme muset v obci často používat, ale pokud ano, je zde velká šance na
záchranu lidského života ještě před příjezdem záchranky.

A jaké máme další plány? Připravuje se veřejné projednání studií
zastavitelnosti lokalit Husarky a Za stadionem, dále projednání projektové
dokumentace cesty se sousedními vlastníky nemovitostí na ulicích Na kopci,
Bakešova a Sokolská. Připravena je projektová dokumentace na rekonstrukci
mostu přes Bobravu u Spáleného mlýna, zbývá dořešit ještě majetkoprávní
vztahy a vypsat veřejnou sbírku. Na speciálním stavebním úřadě ve Šlapanicích
jsou před schválením projekty na úpravu ulice Svadilov, prostoru u bývalého
„obchodňáku“ na ulici Ježkov, přechod na ulici Jeřábkova, přechod, parkovací
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stání a záliv pro autobus na ulici Pavlíkova a Kyselkova. Připravuje se velká
rekonstrukce základní školy. Dotační titul by měl být vypsán začátkem příštího
roku. Podány jsou žádosti o dotaci na rekonstrukci kotelny v základní škole,
rekonstrukci zahrady mateřské školy, zadržení dešťových vod v parku u škol
a na ulici Sokolská. Další podanou žádostí na Státním fondu dopravní
infrastruktury je projekt na kompletní rekonstrukci ulice Sokolská od Orlovny
až po ulici Brněnskou. Bohužel v Praze se pracuje pořád ještě na home office
a úředníci na ministerstvech chodí do práce sporadicky, takže rozhodnutí se
stále odsouvají. Doufám, že aspoň v některém z podaných projektů budeme
úspěšní.
Před úplným závěrem mi dovolte vzpomenout významného životního jubilea,
které oslavil náš rodák pan Mgr. Jiří Poledňa, který byl nejen dlouholetým
učitelem, ale také kronikářem naší obce.

Milí přátelé, pevně společně s místostarostou obce věříme, že se situace bude
postupně dostávat do zaběhnutých kolejí a že se společně budeme moci setkat
na hodech nebo některé z jiných akcí pořádaných obcí nebo místními spolky.
Pokud budete mít nějaký návrh na zlepšení naší obce nebo problém, se kterým
vám budeme moci pomoci, nebo budete potřebovat poradit, obecní úřad je vám
otevřen.
Přeji vám příjemně prožité letní měsíce.
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Informace obecního úřadu
Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili do Tříkrálové sbírky, při které se
v naší obci i přes omezení kvůli pandemii vybrala částka 66.653 korun.
*********************

Evidence obyvatel - statistika
Obec Ořechov má k 1. 1. 2021 celkový počet 2829 obyvatel včetně 68 cizinců
přihlášených v Ořechově k trvalému pobytu.
Statistika obyvatelstva v Ořechově – rok 2020
- přistěhovalo se 66 osob
- odstěhovalo se 29 osob
- narodilo se 33 dětí
- zemřelo 32 osob
- zkolaudováno bylo 12 nových rodinných domů

Splatnost poplatků za svoz komunálního odpadu a psy za rok 2021 byla 31. března.
Upozorňujeme občany, kteří poplatek doposud neuhradili, aby tak neprodleně
učinili, neboť poplatek může být až trojnásobně navýšen a případně exekučně
vymáhán!
Upozorňujeme občany, že pošta v Ořechově má následující otevírající dobu:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

10:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
08:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
10:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
08:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
08:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Zavřeno
Zavřeno
Telefonní číslo na poštu.: +420 954 266 444

Sbor dobrovolných hasičů Ořechov a stárci oznamují, že tradiční zvaní
na Cyrilometodějské hody proběhne o týden dříve, v sobotu 26. června.
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Informace místostarosty obce
Kompostéry
Obec Ořechov koncem roku 2019 zjišťovala zájem občanů o kompostéry a v roce 2020
se zapojila do společného projektu Sdružení měst a obcí východní Moravy na pořízení
kompostérů. Díky společnému řešení byl projekt úspěšný a jeden z nejlépe
hodnocených. Vzhledem k většímu počtu zapojených obcí však s sebou realizace nese
větší administrativní a časovou náročnost. Současná nepříznivá situace spojená
s opatřeními vlády v souvislosti s nemocí COVID-19 vedla k tomu, že bohužel došlo
k prodloužení přípravy a vyhlášení výběrového řízení na dodavatele, které je nezbytnou
podmínkou čerpání dotace. Vzhledem k těmto nepříznivým okolnostem předpokládáme,
že bude dodávka vysoutěžených nádob možná nejdříve na podzim letošního roku.

Orná půda v katastru obce
Obec Ořechov nevlastní žádnou ornou půdu, jelikož všechna orná půda ve vlastnictví
obce v rámci digitalizace katastru a slučování pozemků byla použita na polní cesty
a biokoridory. V současné době různé firmy nabízejí odkup orné půdy v katastru obce
a poté ji dále prodávají přes realitní kancelář za vyšší cenu, než byla původní. Obec
proto prosí majitele pozemků, kteří uvažují o prodeji orné půdy, aby ji nabídli obci nebo
některému soukromě hospodařícímu zemědělci v obci. Pokud obec takový pozemek
odkoupí, může ho použít třeba k výsadbě sadu, rozšíření biokoridoru apod.

I takto někdo vítá jaro ☹
V remízku u mokřadů si někdo udělal skládku. Objeveno dne 11. dubna 2021.
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Parkování na zeleni
Obec žádá majitele motorových vozidel, aby neparkovali svými automobily na veřejné
zeleni. Je to neúcta k práci druhých, kteří se snaží zkrášlit své okolí a tím přispět
k lepšímu vzhledu celé obce. Je až zarážející, že si někdo dovolí parkovat na trávníku
a doslova ho rozjezdit. Tím, že někde zničí i výsadbu cibulovin a keřů je vrchol
bezohlednosti. Každý si dříve před svým domem posekal trávu, ať pro králíky, nebo jen
proto, aby to měl před domem hezké. Dnes si trávu před domem poseče málokdo, ale
o to je víc těch, co si z trávníku udělají parkoviště. Když takového majitele vozidla obec
upozorní na ničení obecního majetku a vyzve k přeparkování vozidla, je dotyčný ještě
arogantní.
Obec zatím vše řeší domluvou, pokud však domluva nepomůže, lze podle § 5 odst. 1
písm. g) zák. 251/2016 o přestupcích uložit pokutu do 50.000 korun a v opakovaných
případech až do 75.000 korun. Obec touto cestou jít nechce, ale pokud se nezlepší
chování některých občanů, bude nucena přistoupit k sankcím, aby ochránila obecní
majetek před ničením.
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Nález munice z druhé světové války
Tak jako každý, tak i letošní rok není výjimkou na nálezy bomb z druhé světové války.
První nález byl na ulici Sokolská, kde firma E.GD ukládá elektrické vedení do země.
Minometní granát byl pět centimetrů pod povrchem a naštěstí byl neškodný. Druhý
nález učinil člen místního mysliveckého sdružení při procházce v revíru, kdy uviděl
minometní granát ležet volně pod keřem. S největší pravděpodobností ho vytlačily
ze země kořeny keře. Tento granát byl funkční a pyrotechnik ho musel odstřelit na
místě. Upozorňujeme občany, aby byli při výkopových pracích opatrní a jak je
z posledního nálezu patrno, tak i při svých procházkách v okolí obce.
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Odpadové hospodářství
Veškerý odpad vyprodukovaný v obci a porovnání s průměrem v ČR
Období
Počet obyvatel
Obec Ořechov**
celkem t/rok
Obec Ořechov***
ČR ***

2016
2665*
917,318

2017
2694*
985,657

2018
2733*
925,014

2019
2748*
1012,281

2020
2785*
1025,618

344,209
339,0

365,871
344,0

338,461
493

368,37
499

368,264
X

* Počet obyvatel obce k 1. 1. daného roku
** Veškerý odpad vyprodukovaný v obci Ořechov (popelnice, sběrná místa v obci,
odpadový dvůr)
*** Průměr veškerého odpadu v kg na osobu (popelnice, sběrná místa, odpadový dvůr)
X Údaje nejsou k dispozici

Směsný komunální odpad od občanů (popelnice)
Období

2016

2017

2018

2019

2020

Počet obyvatel

2665*

2694*

2733*

2748*

2785*

Odpad

t/rok

t/rok

t/rok

t/rok

t/rok

Směsný**
komunální odpad

513,038

510,956

484,189

499,65

490,46

Průměr/os/rok/kg

192,509

189,664

177,163

181,231

176,107

•
•

*Počet obyvatel obce k 1. 1. daného roku
**Popelnice, občané celkem

Z tabulky vyplývá, že podíl komunálního odpadu vyprodukovaný na osobu každoročně
s mírnými výkyvy klesá.

Vybraný tříděný odpad
Období
2016
2017
2018
2019
Počet obyvatel
2665*
2694*
2733*
2748*
Papír**
24,485
31,79
34,135
58,569
Plast**
44,775
47,684
44,024
57,928
Sklo**
42,474
50,835
42,58
45,4
Celkem**
111,734
130,309
120,739
161,897
• *Počet obyvatel k 1. 1. daného roku
• ** Tuny za rok
Z tabulky je patrné, že tříděný odpad (papír, plast, sklo) každoročně stoupá.
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2020
2785*
85,19
54,78
45,3
185,27

Tříděný odpad v obci
Období
Počet obyvatel
Papír
Plast
Sklo
Bio odpad
Nebezpečný odpad
Pneumatiky
Dřevo
Objemný odpad

2016
2665*
24,485
44,775
42,474
105,9
1,165
3,02
44,85
58,42

2017
2694*
31,79
47,684
50,835
142,7
1,841
1,04
50,89
61,72

2018
2733*
34,135
44,024
42,58
138,8
2,066
1,9
53
71,2

Beton, cihly
77,94
85,05
46,14
Kompozitní a
1,251
1,187
6,98
směsné obaly
Tříděný odpad
404,28
474,737
440,825
celkem
Průměr/os/rok/kg
151,699
176,22
161,297
• *Počet obyvatel obce k 1. 1. daného roku

2019
2748*
58,569
57,928
45,4
149,4
1,954
2,48
43,9
77,86

2020
2785*
85,19
54,78
45,3
158,3
1,238
2,76
46,98
92,02

74,12
1,02

47,73
0,86

512,631

535,158

186,546

192,157

Podíl směsného komunálního odpadu od občanů (popelnice) a tříděného
odpadu od občanů z celkového množství odpadu vyprodukovaného v obci
rok
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
•
•

Odpad celkem*
1025,618
1012,281
925,014
958,657
917,318
906,078
893,321
720,002
703,198
*Tuny
**Procenta

Směsný kom.
odpad **
47,82
49,36
52,34
53,30
55,93
55,95
55,70
65,97
72,77

Tříděný odpad
papír,plast,sklo**
18,06
15,99
13,05
13,59
12,18
11,79
10,48
10,94
9,46

Tříděný odpad
ostatní složky**
34,12
34,65
34,61
33,11
31,89
32,26
33,82
23,09
17,77

Z tabulky vyplývá, že každý rok stoupá celkový odpad vyprodukovaný v obci, ale díky
třídění občanů klesá složka směsného komunálního odpadu (popelnice) a stoupá tříděný
odpad. Díky tomuto trendu se obci daří, udržet cenu za svoz komunálního odpadu již
několikátý rok na částce 400 korun na osobu. Děti do deseti let jsou od poplatku za
komunální odpad pro rok 2021 osvobozeny. Samozřejmě by do budoucna bylo
optimální, kdyby celkový objem odpadu vyprodukovaný v obci klesal.
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V dnešní době e-shopů, kdy i propiska je prodávána a posílána v krabici od bot
a časopis vyrobený z recyklovaného papíru je zabalen v igelitové folii, je to asi nereálné
přání.
Tento rok čeká obec výběrové řízení na svoz komunálního odpadu a tříděného odpadu
v obci. Nevíme, jaká svozová firma vyhraje a jaká cena z výběrového řízení vzejde, ale
také v souvislosti se změnou zákona o odpadech lze od příštího roku očekávat navýšení
ceny poplatku.

Sběr starého elektrozařízení
Díky svým obyvatelům se může obec Ořechov v roce 2020 pochlubit sběrem starého
elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 16,296 t. Na každého
obyvatele tak připadá 5,85 kg odevzdaných vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena
spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy
a železné rudy a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou
výrobu.
Tabulka sběru starých elektrických spotřebičů v obci:
Rok

Kg

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

16.296
21.912
16.658
17.044
15.754
14.635
21.059
11.484

Průměr
v kg/os/*
5,85
7,97
6,09
6,32
5,91
5,63
8,36
4,59

*Průměr v kg na počet obyvatel k 1.1.
daného roku
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Co dělat při zaběhnutí psa
Pokud se vám pes zaběhne například v lese, setrvejte alespoň půl hodiny na místě, pes se
obvykle vrátí na místo, kde vás opustil. Pokud se pes nevrátí, vždy volejte místostarostu
obce na telefonní číslo 731 521 787, nebo starostu obce na telefonní číslo 736 537 231.
Tím, že zavoláte a nahlásíte ztrátu psa zástupcům obce, odpadne zdlouhavá procedura
zjišťování majitele psa při jeho nalezení a urychlíte tím návrat svého psa k vám. Obec
zveřejňuje nález psa na Instagramu, v Mobilním rozhlase a vyhlášením v místním
rozhlase. V případě, že se majitel nedohledá (pes má čip, ale ten není nikde registrován),
je pes umístěn v odchytovém zařízení obce a začíná zdlouhavé hledání majitele. Proto
žádáme majitele psů, aby číslo čipu nahlásili na Obecním úřadě Ořechov a zároveň
číslo zapsali v některém z registrů. Komu se pes často zaběhne, doporučujeme GPS
lokátor (je nutná Sim karta s daty), tato sestava se dá pořídit již od 2.600 korun. GPS
lokátor velikosti krabičky od zápalek je vodotěsný a jednoduše se připne na obojek. Je
nutné si do svého telefonu stáhnout aplikaci. Lokátor na plné nabití vydrží podle zvolené
funkce až deset dní. Lokátor slouží i jako přijímač telefonních hovorů (po prozvonění na
telefonní číslo lokátoru se automaticky hovor přijme a dá se komunikovat). Lokátor
jsme vyzkoušeli v praxi a psa lokalizovali s přesností přibližně na dvacet metrů.
Samozřejmostí aplikace je i funkce historie pohybu psa (lokátoru).

Venčení psa v obci
Je běžné, že se v obci venčí pes, který není na
vodítku. V některých případech není volně venčený
pes ani řádně vycvičen a nereaguje na povel
psovoda. Za psa při procházce podle zákona neručí
jen majitel, ale i osoba, které byl pes za účelem
vyvenčení svěřen. Upozorňujeme, že venčení psa
v intravilánu obce, který není na vodítku je
porušením OZV č. 2/2018, která upravuje volný
pohyb psů v obci. Podle této vyhlášky je možný
pohyb psů na veřejném prostranství v zastavěné
části obce pouze na vodítku. Tuto povinnost
zajišťuje osoba, která má psa na veřejném
prostranství pod kontrolou či dohledem. Za tento
přestupek proti pořádku ve státní správě, kterým je
porušení povinnosti stanovené v obecně lze uložit
pokutu až do výše 100.000 korun.
Pokud pes způsobí dopravní nehodu, nebo někoho
napadne, vše pak řeší Policie České republiky.
V obci byl zaznamenán útok dvou psů na ovce,
které byly březí. Majitel je nedokázal odvolat a na
majitelku ovcí byl ještě sprostý. Venčit takto
neovladatelné psy bez vodítka je nezodpovědnost
majitele. V tomto případě nejsou na vině psi, ale
majitel, který jim nedokáže zajistit správný výcvik
a i přesto si je dovolí pustit na volno. Majitelé psů
by si měli uvědomit, že pes výcvik potřebuje.
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8 bodů zodpovědného pejskaře
Správný pejskař:
1. Naučí psa poslušnosti několika základními povely. Alespoň minimální
výcvik psa se vyplatí při řešení krizových situací a celkově majiteli
zjednoduší společné soužití se psem.
2. Nenechá psa běhat v místech, která slouží pro hru dětí či sportovní vyžití
a na taková místa se psem ani nevstupuje. Hřiště jsou výhradní zónou dětí,
pes sem skutečně nepatří.
3. Uklidí vždy po svém chráněnci. Je potřeba být vždy vybaven sáčkem
na výkaly.
4. Neumožní psovi vstup do záhonů, keřových porostů a jiná místa, která
mohou být pohybem psa poškozena.
5. Uvědomuje si, že i místa pro volné pobíhání psů jsou veřejným prostorem
využívaným ostatními občany. Psa i zde má tedy stále pod dohledem!
Puštění psa do blízkosti jiného psa pouze se svolením druhého majitele –
nikdy nevíte, jestli nejde o bázlivého nebo agresivního psa.
6. Respektuje ostatní spoluobčany a nenechá psa, aby někoho na ulici
„obtěžoval“. Ne každému je psí přítomnost příjemná a je přirozené, že rodiče
cítí obavu o děti, objeví-li se vedle nich cizí pes. Pohyb psů na veřejném
prostranství v zastavěné části obce je povolen pouze na vodítku.
7. Zamezí psovi ve vstupu na soukromý pozemek. I zde by mohlo dojít ke
zničení a způsobení škody či napadnutí věcí, osob, zvířat – domácích i
hospodářských. I pohybem mimo veřejné komunikace či cesty se ocitáte na
soukromých pozemcích.
8. Dává pozor, aby pes nenapadal či nenaháněl volně žijící zvěř. Zvláště
v období rození mláďat.
Děkujeme všem, kteří dodržují těchto osm bodů.
Výsledkem bude pro všechny občany Ořechova čisté a bezpečné prostředí.
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Centrum pro výcvik psů
TLAPKU NA TO!

Pokud chcete žít se psem v harmonii, měl by váš pes ovládat alespoňzákladní
povely. Proto bychom vás rádi uvítali v našem novém centru pro výcvik psů,
který se nachází v Ořechově „na Loučkách“. Setkáte se u nás se skupinovými
tréninky, kde se naučíte ovládat psa v běžných situacích. Postupným nácvikem
získáte svého psa pod dokonalou kontrolu. Výcvik je tedy založen zejména na
ovladatelnosti, socializaci a poslušnosti psa. Psi se u nás postupně naučí
základní poslušnosti (přivolání, chůze u nohy, obraty, sedni, lehni, vstaň,
odložení, aport apod.). Součástí cviků jsou také překážky pro sportovní
kynologii (kladina, áčko, skoková překážka). Výcvik je založen na motivaci –
používáme buď pamlsky, nebo hračky, ale také je možná kombinace obojího.
Kdo by měl zájem o lekci v našem centru, může nás kontaktovat na tel. čísle
+420 605 988 770. Najdete nás i na Facebooku nebo Instagramu.
Budeme se těšit na vás a vaše chlupáče.
Za Tlapku na to! Karolina
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Knihovna a kulturní centrum informují
Vážení čtenáři,
jaro je tady, příroda se začíná probouzet. I my se takzvaně „začínáme probouzet
z nucené neaktivity“ způsobené situací nejen v České republice.
Knihovna je již v běžném provozu, pouze s omezením počtu návštěvníků v knihovně.
Bohužel všechny akce, které měly proběhnout na jaře, se přesouvají až na podzim.
Zde plánované akce, na které se budeme těšit na podzim:
- přednáška "Japonsko" pan Jiří Mára
- přednáška "Gruzie" pan R. Janusz
- přednáška o brněnském podzemí pan Ing. A.Svoboda
- přednáška "Nezkrocená Brazílie" - K.+K. MOTANI
V knihovně probíhá výstava –„Zbraně“, která představuje veřejnosti soukromou sbírku
replik útočných a palných zbraní od pana Miloše Smílka z Nebovid. Sbírku zapůjčila
paní Barbora Homolková z Ořechova.
V knihovně jsou také vystaveny všechny práce dětí z projektu Jižní Morava čte 2020.
V březnu byla vyhlášena soutěž „LOUSKÁČEK 2021“, která stále, do 30.5.2021,
probíhá. Soutěž je určenapro děti od 6 do 12let. Každý týden, ve středu, je uveřejněná
hádanka – kvíz, úkol, křížovka apodobně. Odpovídáte alespoň na jeden úkol, odpověď
odesíláte v soukromé zprávě na messenger knihovny, na tel. číslo 732 822748 nebo na
e-mail knihovny mkorechov@volny.cz. Každý týden vylosujeme z odpovědí na aktuální
hádanku tři soutěžící, kteří obdrží malou odměnu.
Dne 1.6.2021 ze všech soutěžících, kteří se zúčastnili soutěže, budeme losovat jednoho
výherce, který získá titul Louskáček 2021“ – nejlepší hádankář, který rozlouskl
ořechovské hádanky, které byly těžkým oříškem😊😊. Proto neváhejte a soutěžte, můžete
se přidat i nyní. Hádanky jsou uveřejňovány na webu knihovny:
(https://www.orechovubrna.cz/knihovna/index.php/soute), FB stránkách knihovny
(https://www.facebook.com/mkorechov) a jsou dostupné v tištěné podobě v knihovně.
Pokračuje soutěž Lovci perel – pro děti od 1. do 9. třídy – do 31.5.2021
Jedná se o celoroční projekt pro děti, jenž je motivuje k četbě knížek, učí je pracovat
s textem a informacemi, především je však atraktivním trávením volného času
a zábavou. Děti loví perly = přečtou knihy a odpovídají na otázky ke knize.
Celý březen probíhala soutěž pro děti a dospělé „HÁDEJ, KDO JSEM?“
Zde jste na základě indicií jste určovali literární postavu nebo jméno spisovatele.
Celkem bylo osm hádanek. Soutěže se zúčastnilodevět soutěžících, kteří odpovídali buď
na všechny hádanky nebo jen na některé (např. když odpověděli na osm hádanek, byli
zařazeni do losování osmkrát apodobně).
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Vylosovali jsme tři soutěžící: Markéta Poledňová, Marcela Hofmanová a Dana Mikša
Peprníková. Dámy obdržely jako odměnu dárkový poukaz v hodnotě 500 korun
do knihkupectví Barvič a Novotný a něco dobrého "na mlsání“.
Všem děkujeme za účast a GRATULUJEME!!!

Markéta Poledňová

Dana Mikša Peprníková

Marcela Hofmanová

21

Také jste měli možnost s námi po dobu šest týdnů luštit víkendovou křížovku
zaměřenou na spisovatele.
Nejúspěšnější a nejrychlejší luštitelé: Lubomír Pár, Marcela Hofmanová (3x), Markéta
Poledňová a Vlasta Hájková. Děkujeme za účast.
Statistika knihovny o činnosti za rok 2020
K 31.12.2020 je evidováno naší knihovně 9 789 svazků knih. Z toho 3 154 naučné
literatury a 6 635 krásné literatury (beletrie).
Celkem k 31.12.2020 je 772 čtenářů, počet registrovaných čtenářů knihovny za 2020
je 372, z toho 140 dětí do 15 let.
V roce 2020 přibylo 44 nových čtenářů, z toho 32 dětí do 15let.
Celkový počet návštěvníků knihovny: 2 530 + 21 online
V roce 2020 jsme odebírali do naší knihovny celkem 14 periodik.
Za rok 2020 jsme nakoupili 207 knih.
Po revizi knih, která se provádí jednou za pět let, jsme vyřadili v r. 2020 celkem 976
knih.
Za rok 2020 jsme vypůjčili celkem 4 644 titulů knih i s periodikami (časopisy):
- Naučná literatura pro dospělé - 885 knih
- Krásná literatura dospělí – 2 446 knih
- Naučná literatura děti – 59 knih
- Krásná literatura děti – 919 knih
- Periodika – 335 knih
Vypůjčujeme pro naši knihovnu i knihy z jiných knihoven, tzv. meziknihovní výpůjční
služba (MVS):
V roce 2020 jsme si vypůjčili 219 knih z Ivančic a 6 knih z MZK Brno.
Kulturní akce (besedy, přednášky, výstavy, zájezdy) - celkem 11, zúčastnilo se 813
osob.
- přednáška Titanic
- cestovatelská přednáška Austrálie
- zájezd do MěD Brno – Mamma Mia
- přednáška o brněnském podzemí
- slavnostní vyhlášení soutěže Lovci perel (soutěž pro děti)
- divadelní představení pohádky pro dospělé Vdavky princezny Katky
- autogramiáda a autorské čtení knihy králíček Kryštůfek, p. Jana Kačmárová
- přednáška Arménie
- slavnostní vyhlášení výsledků projektu JM čte 2020
- výstava Komunikace
- výstava obrazy a keramika p. Hany Balákové
Projekty, soutěže:
Jižní Morava čte (JM čte), Lovci perel
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Vzdělávací akce – VU3V (Virtuální univerzita třetího věku)
V letním semestru (únor až duben 2020) studovalo 13 seniorů
téma Klenoty barokního sochařství v českých zemích a Etika jako
východisko
z krize
společnosti.
Tři
přednášky
proběhly
prezenčně
a tři následně distančně (z důvodu situace v ČR – covid 19). V zimním semestru (říjen
až prosinec 2020) studovalo 12 seniorů na téma Evropské kulturní hodnoty a Lidské
zdraví. Pouze první přednáška proběhla prezenčně, dalších pět přednášek již distančně
(z důvodu situace v ČR – covid 19).
Nejpilnějším čtenářem za rok 2020 (ten, kdo přečetl nejvíce knih) se stala Zdenka
Staníková z Ořechova – celkem si vypůjčila 124 knih.
Nejpilnějším dětským čtenářem za rok 2020 se stal Filip Maša z Ořechova, který si
vypůjčil a přečetl 30 knih.

Přeji vám pohodu, zdraví a šťastné
chvíle s rodinou.
Naděžda Adámková, knihovnice
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Základní umělecká škola Ořechov

Vážení rodiče, dárci, sponzoři a podporovatelé,
dovolte mi podělit se s Vámi o radost a poděkovat za finanční dar,
který jste se rozhodli prostřednictvím Nadace Karel Komárek
Family Foundation věnovat na nákup pianina zn. Petrof pro naši
školu. Díky Vám se podařilo získat potřebnou cílovou částkuve
veřejné sbírce „Piana do škol“ ve výši 219.000 korun.
V této nelehké době, kdy naši žáci nemohou do školy a plnohodnotně
rozvíjet svůj talent, na ně čeká díky Vám krásný dárek, nový klavír
pro naše klavíristy té nejmilejší značky Petrof.Nás, pedagogy, tato
skutečnost povzbuzuje do další práce, abychom společně
vychovávali generaci hudebníků i posluchačů, která dokáže nejen
muzicírovat, naslouchat hudbě, ale stává se i součástí tvořivosti a
radosti. Respektování dětské osobnosti, rozvíjení nadání, ovlivňuje
její růst, vztah k sobě, k životu a k okolí.
Dovolte mi proto poděkovat Vám a rodinné nadaci manželů
Komárkových za Základní uměleckou školu Ořechov za Vaši
podporu a finanční příspěvky, které jsme ve sbírce obdrželi.
Skvělá myšlenka, promyšlená realizace Nadací Karel Komárek
Family Foundation, jejího ředitele pana Luboše Veselého
a spolupracovníků, jejich osobní vklad lidský i organizační našly
odezvu nejen u rodičů našich žáků, příznivců naší školy,
regionálních firem, ale i významných a velkorysých podporovatelů
uměleckého vzdělávání naší budoucí generace.
Aktivity, spojené s využitím nového klavíru, například koncerty,
klavírní recitály, workshopy a podobně najdete na webových
stránkách naší školy www.zusmore.cz.
Přeji Vám všem vše dobré.
S úctou

Mgr. Petr Křivánek, ředitel školy
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Radostná informace ze Základní umělecké školy Ořechov, s pobočkou
v Modřicích a Syrovicích
Projekt "Piana do škol"
Rodinná nadace Karla Komárka loni v září zakoupila za 5,3 milionů korun
8 pianin a 3 klavíry značky Petrof, odmítnutých čínským klientem po návštěvě
předsedy českého senátu na Tchaj-wanu. Nástroje se nadace rozhodla věnovat
českým školám. Ze 152 žádostí obdržených v rámci grantové výzvy odborná
komise vybrala 56 žadatelů, u kterých vyhodnotila výraznou potřebu získat
nové pianino. Průměrné stáří nástrojů na těchto školách je 49 let.
Naše škola se přihlásila do této grantové výzvy a byla vybrána do užšího
výběru mezi 56 žadatelů, kterým se Nadace manželů Komárkových snažila
pomoci získat nové pianino PETROF P125 M1.
Ve druhém, užším výběru, jsme uspěli a škola zakoupí tento skvělý hudební
nástroj. Více v Děkovném listu.
Jména dárců, kteří poskytli Nadaci Karel Komárek Family Foundation
Souhlas se zveřejněním jména, firmy:
Agro Ořechov a.s.
Tomáš Dudík
Aleš Hrdlička
Michal Jarošek
Hana Kalendová
Romana Kročilová
Ing. Josef Kula
MVDr. Dobromila Molinková
Lukáš Palacka
Ing. Eva Prokešová
Olga Sedláčková
Petra Smejkalová
Ing. Alena Straková
Holding KKCG-investiční skupina pana Karla Komárka
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Spolky
Kamínková stezka
Letos o dovolené jsme měli opět štěstí a objevili jedno úžasné místo na Kokořínsku, kde
nás zaujala super hra vytvořena místním spolkem. Hra byla vytvořena hlavně pomocí
kamínků a my se rozhodli inspirovat a zrealizovat ji také u nás v Ořechově. Napomohla
tomu právě tato doba, kdy hodně rodičů s dětmi hledalo možnosti, kam s dětmi do
přírody. Hru jsme si předělali k obrazu svému, vytvořili tajenku a potom začali
oslovovat maminky a jejich děti o pomoc s malováním kamenů a kamínků. Všechny
oslovené byly neuvěřitelně ochotné pomoci, a i když měly na začátku obavy, jak to
zvládnou, kameny nakonec vypadají jako úžasná umělecká díla. Až se divím, že nám
všechny zatím zůstaly na místě. Na cestě je možné zhlédnout a zahrát si také třináct her.
S instalací ochotně pomáhali zaměstnanci z obce a také oni měli spousty nápadů jak
a kam nejlépe hry i kameny instalovat. Velké díky patří také chráněné dílně V růžovém
sadu, která vytvořila pro tuto příležitost dětem krásné medaile. Celá tato akce mě
překvapila pozitivním přístupem všech zúčastněných, který se rozhodně podepsal i na
náladě soutěžících. Tuto hru jsme sice připravovali pro ořechovské rodiny, ale jak to
bývá, nakonec se o ní dozvěděly ze sociálních sítí i rodiny nejen z okolí, ale i ze
vzdálených obcí na druhé straně Brna či z okolí Znojma. To pozorovali hlavně lidé
bydlící v blízkosti této stezky. Podle zpráv se návštěvníci chovali ohleduplně a z reakcí
při přebírání odměn byli ze hry všichni opravdu nadšeni. A kdyby jen ze hry. Spousta
jich obdivovala Ořechov jako krásnou vesnici, kde se lidé opravdu umí starat o výzdobu
u svých domů i předzahrádek. Takže s vyluštěnou tajenkou – Ořechov je super obec –
opravdu souhlasili. Velkou pomocí byla také naše paní knihovnice, která s ochotou
a nadšením pro věc malým soutěžícím rozdávala odměnu. A bylo za co! Trasu dlouhou
8,5 km jen tak nějaké dítko nezvládne. Pár kamínků z her nám bohužel zmizelo, ale
všimli jsme si, že nějací dobrodinci pomáhají postupně stezku doplňovat, a dokonce
rozbité nádoby nahrazují novými. Do dnešní doby se této hry účastnilo více než dvě stě
dětí. Krásnou odměnou je jít po ulici a sledovat, jak malé i velké děti hrají pexeso nebo
Člověče nezlob se. Jsem moc ráda, že naše nadšení ze hry na dovolené jsme mohli
předat dál a že se našlo tolik úžasných lidí, kteří se realizaci této hry ochotně věnovali.
Markéta Dudíková
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Příspěvky občanů
Ořechovské aleje v anketě ALEJ ROKU 2020
Již desátý rok probíhá fotografická anketa ALEJ ROKU. Smyslem je ochrana
stromořadí v krajině. Organizátorem ankety je česká nezisková organizace ARNIKA,
která byla založena v roce 2001 a která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí.
Jejím posláním je chránit přírodu a zdravé životní prostředí pro budoucí generace doma
i ve světě. Dlouhodobě prosazuje méně odpadů a nebezpečných látek, živé řeky, pestrou
přírodu a právo občanů rozhodovat o životním prostředí.
Loňský rok se do soutěže zapojilo rekordních 132 alejí z celé České republiky, pro které
hlasovalo téměř 7 tisíc lidí.
Vyhlašováni jsou jednak regionální vítězové ze 14 krajů a dále je stanoveno pořadí
celorepublikové.
V nominacích převažovaly aleje staleté a historické, tedy ty, které si pod pojmem „alej“
většina z nás představí. O to větším překvapením a úspěchem je, že se na seznamu
nominovaných alejí v Jihomoravském kraji objevily i 2 „mladé“ ořechovské aleje!
Třešňová alej ke křížku (kaple sv. Peregrina) se umístila na 4. místě a stromořadí
katalp vedoucí k hřišti (ul. Tolarova) na 8. místě. Třešňová alej v celorepublikovém
pořadí obsadila 23. místo.
Za zmínku určitě stojí ta skutečnost, že fotografie do soutěže zaslal pan Milan Pechlát.
Pan Pechlát je velkým milovníkem alejí a do ankety poslal již 8 kandidátek na titul Alej
roku.
"Alej ke křížku je nejen estetickým, ale především praktickým prvkem v přírodě a
opětovným vysázením se narušují jednotvárné širé lány, které vznikly vymýcením alejí,
remízků a rozoráním polních cest a mezí v hektických padesátých letech," líčí Milan
Pechlát. „Stromořadí katalp tvoří v létě pěknou linii stromů s kulatými korunami“,
komentuje pan Pechlát druhou alej. Je jistě pravdou, že v dnešní zemědělské krajině
s velkými jednotvárnými lány jsou aleje oázami pro hmyz, ptáky a jistě i pro člověka.
Nalezneme v nich chladivý stín, úkryt před deštěm, čerpáme z nich energii, poskytují
nám krásu i užitek.
Sluší se poděkovat panu Pechlátovi za popularizaci naší obce.
Pro úplnost dodejme, že absolutním vítězem se stala Svárovská alej, stoletá lipová alej
z Boskovicka, které hrozí poloviční vykácení z důvodu plánované rekonstrukce silnice.
Mohutné věkovité stromy vzbuzují v lidech úctu již od pradávna. Je s nimi spojena řada
mýtů a pověstí, které se táhnou až ke kolébce naší civilizace. Zvláště dubové a lipové
háje, ale i jednotlivé stromy, byly uctívány jako posvátné a naši předci k nim zřejmě i
přinášeli oběti. Z minulosti se dochoval i zvyk zasadit při stavbě domu nebo narození
prvorozeného syna strom, který pak byl jako strom rodový chráněn mnoha generacemi.
Stromy se staly národními či erbovními znaky. Tisíce kilometrů našich silnic, polních
cest, ulic či parkových promenád lemují aleje stromů, mnohé se nacházejí jen tak
ve volné přírodě či podél vodních toků. V každém ročním období jsou jiné, v každém
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ročním období jsou krásné. Jsou místem našich procházek a odpočinku. Mnohé z nich
mají svůj příběh. Připomínají moudrost našich předků.
Doufejme, že i „mladinké“ ořechovské aleje budou jednou krásné a impozantní, jako ty
stoleté, nad kterými dnes žasneme.
Važme si jich, buďme na ně patřičně hrdi, vždyť mnozí z nás se podíleli na jejich
výsadbě. Pečujme o ně a chraňme je i v dalších letech! Je to krásný fenomén naší
krajiny. A patří ke zdravé a fungující krajině.
RoBer
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Vzpomínka na vzácného člověka
Je to deset let, co jsme se rozloučili se Štěpánem Koláčkem, rodákem
z Ořechova. Patří mezi lidi, na které nezapomínáme pro jejich vykonané dílo nebo pro
jejich lidské vlastnosti. U Štěpána se oboje tyto hodnoty spojovaly.
Poznali jsme se při profesionální činnosti. Jako náčelník armádního pracoviště,
které řešilo zdokonalování odborné úrovně vojenských specialistů jsem ve svém úsilí
hledal spolupráci s lidmi, kteří ve vzdělávání a výchově něco uměli. Mezi nimi byl
Štěpán Koláček, který měl podobný úkol při školení inženýrů, kteří chtěli učit na
středních nebo vysokých školách. Založil a vedl tehdy katedru pedagogiky na Vysokém
učení technickém v Brně. Se svým týmem připravoval inženýry technických,
stavebních, elektrotechnických, zemědělských a dalších odborností, aby získali
kvalifikaci pro výuku studentů. Zúčastňoval se některých našich školení, konferencí,
participoval při koncipování a realizaci našich výzkumů, při tvorbě a recenzi našeho
časopisu a odborných publikací. Jeho přínos byl výrazný, protože byl tehdy předsedou
čs. pedagogické společnosti, která rozvíjela moderní pojetí vzdělávání a výchovy. Měl
vazby i na mezinárodní směry v oblasti programovaného učení, které se stalo základem
aplikací počítačů ve výuce tzv. e-Learningu. Stal se propagátorem inženýrské
pedagogiky v ČSR jako součásti evropského pedagogického hnutí. Tehdy docházelo ke
koordinaci se Slováky, jejímž představitelem byl prof. Dušan Driensky, s nímž jsme
společně hledali cesty uplatnění ke zvýšení účinnosti vzdělávání v našich školách
i v armádním výcviku včetně vazby na státní plán výzkumu Čs. akademie věd.
Při bohaté profesní spolupráci se projevil dobrý charakter Štěpána, jeho dobré
vlastnosti, které přešly ve vzájemné sympatie a trvalé přátelství. Viděl v lidech
především to kladné, byl citlivý, ohleduplný, přející, vstřícný se smyslem pro humor.
Věnoval se kulturnímu dění, miloval hudbu, takže jsme si občas zazpívali třeba při
společenských částí odborných konferencí. Někdy vzal s sebou i kytaru a spustil svoji
oblíbenou píseň V Zarazicách krajní dům nebo moji Na Pavlovskej dolině. Při
příležitosti narozenin jsme se scházeli s doc. Ing. Janem Drahovzalem, který působil na
tehdejší Vysoké škole zemědělské. Říkali nám humorně Trio docentos.
Se Štěpánem nás pojil i názor na významnou funkci rodiny, bavili jsme se
o našich dětech, o jejich úspěších i problémech. V době mého působení jako člen
čs. delegace v Dozorčí komisi OSN pro kontrolu příměří v Koreji se snažil pomáhat mé
rodině.
Když se s odstupem času ohlížím zpět, vážím si velmi jeho pozitivního přínosu
pro společnost, pro rodinu i jeho četné přátele.
Válečný veterán z Koreje
plk. v. v. Doc. Ing. Antonín Malach, CSc.
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Světlá místa v pandemii
Minulý rok byl pro většinu z nás nejistý a smutný. Museli jsme respektovat nařízení
k zamezení šíření nákazy covidu. Uzavření veškerého veřejného života, úplná sociální
izolace, neustálé negativní zprávy a napětí. Lidé upadali do strachu, až depresí. Pojmy
nouzový stav, testování, trasování, vakcína, útočily na fyzickou i duševní kondici,
hlavně seniorů. Navzdory smutné situaci, jsme ale přece jen mohli tu a tam najít "světlá
místa“, která zlepšovala náladu. Stačilo zvednout se od televizí a počítačů a vyjít ven.
V jednom vánočním podvečeru jsem tak učinila a vyšla na osvěžující vycházku. Měla
smysl. Hned v parčíku před obecním úřadem mě oslovilo jakoby živé vánoční zákoutí.
„Betlém“ ve skutečné velikosti, stavěný na míru. Dřevěná stáj s jeslemi, postavy svaté
rodiny a tří králů téměř v životní velikosti, andělé a množství zvířátek. Ježíšek
v jesličkách ležel v opravdických plenkách. Nad vším zářila betlémská hvězda. Dva
velbloudi po dlouhé cestě odpočívali u plotu. Působilo to, jako by tam betlém přenesli
sami andělé, pro mě to znamenalo „světlé místo“ ve tmě. Toto uklidňující místo nechala
u pana Pavla Kubíčka z Kouta vyrobit Obec Ořechov. O umělecký vzhled a věcnou
stránku se postarala paní Markéta Dudíková. Bylo to jistě pracné, od nápadu až ke
zdařilému výsledku. Patří jim uznání a poděkování.
Dalším nádherným „světlým místem“ s duší, se nabízela kaple sv. Cyrila a Metoděje
u rybníka. Osvětlená zářila již z dálky. Vnitřním osvětlením krásně vynikly vitráže na
dveřích i v okně na průčelí. Vitráže mohou představovat sepnuté ruce, obilní klasy nebo
i cokoliv. Pohlazení pro oči!
Nasvětlený kostel Všech svatých je dominantou. Štíhlá věž je viditelná ze všech stran.
Věžní hodiny jsou stále funkční a neuvěřitelně přesné i s vyzváněním – jednovelké,
světlé místo.
Krásná místa nevytváří jen krajina, ale také samotní lidé. Ze svého okolí mohu jmenovat
jako světlé místo například naši poštu, kde je vždy teplo, světlo a příjemně. Poskytuje
většinou radostné služby. Důchody, časopisy, křížovky, přání i balíčky. Personál pošty,
včetně doručovatelky, je vstřícný. Ochotně a bez nervozity vysvětluje hlavně starším
zákazníkům třeba to, jak zacházet s kreditkami, piny a hesly.
Pro občany byla velmi důležitái služba vydávání obědů. Přes výdejní okénka nebo
rozvozem. Každý den čerstvé jídlo a horká polévka, to je přece bašta! Předání jídla
umožňuje alespoň letmé pozdravení a vzájemný úsměv. I toto může být světlým
místem.
Jistě je v Ořechově příjemných světlých míst daleko více. Jen, si to málo uvědomujeme.
Služby pro veřejnost v těžké době, je třeba ocenit a těm, kdo je poskytují, uctivě
poděkovat.
Závěrem Vám všem přeji hezké jaro s nadějí. Udržme si zdraví, bude zase líp. Hledejte,
ve svém okolí světlá místa, určitě najdete,
Ludmila Krečmerová
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Vzpomínka
V prosinci 2020 zemřel ve věku 90 let Ing. Jaromír Polcar, první starosta Ořechova po
roce 1989. Dovolte mně malou vzpomínku na jeho osobnost a práci pro veřejnost. Byl
starostou dobrým a váženým. Ve funkci působil v létech 1990 až 1994. Zkušenosti
z oblasti zemědělství a stavebnictví, získané v původním povolání v Agroprojektu, uměl
zúročit. Nebylo jednoduché převzít ze dne na den řízení obce s 2 350 obyvateli a sotva
s 50procentní občanskou vybaveností. A nebylo na co navázat. Samosprávné obce
musely nastudovat nové zákony a vše nové se naučit (privatizace, restituce, pozemkové
úpravy, rozdělení státu, občanství, nové občanské průkazy, pasy aj.) Práce bylo hodně.
Zátěží navíc bylo i rozestavěné nákupní středisko a likvidace komunálu. Chudé
a zastaralé bylo vybavení kanceláří a údržby, která tehdy čítala dva muže, dvoje
kolečka, krumpáče, lopaty a vozík čtyřkolák. Hlavně ale chyběly peníze. Rozpočet
prvního roku dosahoval sotva jeden a půl milionu korun. Přesto se starosta těžkého
začátku nezalekl. Se vším si poradil a uměl sehnat i peníze. Pamatuji se na první
dlážděný chodník na Tikovické. Stavbu řídil sám, aby se ušetřilo. Starosta také dohodl,
že tehdy nutnou generální opravu rybníka v Ořechovičkách v rámci reklamy celou
zaplatila Česká pojišťovna. Brzy se podařilo zakoupit jeden počítač a vyměnit obyčejné
psací stroje za elektrické a postupně se měnil nábytek. Chlapi dostali ojetou multikáru
a motorové kosy. Starosta často jezdíval do Brna na různá jednání. Vracíval se
s cennými informacemi, které pak ve své práci uplatňoval. Po rozpadu OÚNZ pan
starosta zajistil, že zde zůstaly všechny zavedené ordinace se zařízením, a navíc si
umanul, že v Ořechově bude i lékárna. A tak se také stalo. Dařilo se mu, byl starostou
úspěšnýma dobrým vyjednavačem. Při sestavení plánu činnosti nasadil“laťku velmi
vysoko“. Považoval za nejdůležitější vybudovat rychle plynofikaci, vodovod
a kanalizaci s ČOV. Tyto investice vyžadovaly náročnou přípravu a finanční zajištění.
Realizace se zdála až nemožná. Občané rychlý rozvoj obce vítali a starosta dělal
všechno pro to, aby se mohlo začít. Peníze na plyn se musely dokrýt pomoci půjček od
samotných občanů. Plynofikace byla zahájena v r. 1992 a první domácnosti topily
plynem už v zimě roku 1993. Přednostně topily plynem školy, potom ostatní obecní
budovy, tehdy celkem deset. Současně probíhal běžný život lidí, spolků, stávající
kultury, udržovaly se tradice, vše fungovalo. Ing. Polcar měl rád hezké věci a hezkou
práci. Nezapomínal na opravy památek a záleželo mu na vzhledu obce. Jeho zásluhou
máme v obci krásné zídky z mrákotinské žuly. V okolí kostela, na pohřebišti a před
obecním úřadem. Jsou trvalou hodnotou i památkou (stavěl je Josef Záděra ze Silůvek).
Mrákotinský kámen sháněl starosta osobně, velmi mu na tomto materiálu záleželo, však
je krásný. Starosta byl pracovitý a zvládal toho hodně. V práci pro obec našel
uspokojení. Měl rád přírodu a krajinu. Katastrální mapu měl, jak se říká, v malíčku. Pří
náročném starostování si udělal vždy čas i na své koníčky, které miloval. Byl zahrádkář,
vinař a včelař. Uměl hezky vyprávět o svých plánech, zálibách, o své rodině, ale
i o historii. Ing. Polcar má velkou zásluhu také na vydání 1. Ořechovské kroniky,
vydané v roce 1996, k níž napsal úvodní slovo. (autorem Dr.Miroslav Dostál). Jako
každý, měl i Ing.Polcar své kritiky. Od pradávna platí: „Není na světě člověk ten, aby se
zavděčil lidem všem“. Ing.Jaromír Polcar byl neúnavný a iniciativní. Měl ještě mnoho
plánů do budoucna. Pomýšlel třeba na vybudování velkého zemědělského muzea. Měl už
připravenou studii na domov pro důchodce a další a další.
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Bohužel ve zdravotních důvodů už ve 2.volebním období na funkci starosty
nekandidoval. Dlouhá léta si potom spokojeně užíval v důchodu. Čest jeho památce!
Ludmila Krečmerová, tehdejší místostarostka, únor 2021

110. let od úmrtí stavitele kostela Všech svatých Msgr. Antonína Párala
Výročí, které bychom rádi připomněli patří muži, který působil v Ořechově 49 let. Msgr.
Páral se narodil v roce 1828 v Drnovicích u Blanska, bohosloví studoval v Praze, kde se
také zapojil do zápasu o
budoucnost země. Stál v červnu
1848 na barikádách po boku
Karla Havlíčka Borovského. Na
ořechovskou faru přišel Msgr.
Páral v r. 1862 coby mladý
kněz, zde se také zapojil do
vlastenecké skupiny, k níž
náležel ředitel školy František
Xaver Bakeš a později jeho
nástupce František Kyselka.
Msgr. Antonín Páral měl úmysl
v r. 1878 rozšířit chrámv
Ořechově, neboť malý kostelík
ze 13. století nevyhovoval
zvýšenému počtu věřících.
Za dvacet let se však nasbíralo
tolik finančních prostředků, že
došlo k rozhodnutí, postavit
kostel nový. Za osm měsíců od
zbourání starého kostela byla
dokončena
stavba
nového
kostela
v
novorománském
slohu, sám Msgr. Páral věnoval
na stavbu nemalou finanční
částku. Kostel Všech svatých
byl slavnostně vysvěcen 6.
července 1900 biskupem ThDr.
Františkem Saleským Bauerem
z Brna. Msgr. Antonín Páral
měl přímou, dobrosrdečnou a skromnou povahu, dne 3. března 1911 odešel ve svých
třiaosmdesáti letech. O tři dny později se v kostele Všech svatých rozloučili se svým
milovaným knězem jeho farníci a spolubratři a doprovodili ho na ořechovský hřbitov.
Převzato z farního časopisu Peregrinek
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Veřejná sbírka pro Útulek Tibet, z. s. v Ořechově
Útulek Tibet, z. s. (zapsaný spolek) je soukromý azyl pro zvířata v nouzi, který vedou
manželé Blaškovi Bětka a Marek. Útulek Tibet pomáhá opuštěným zvířatům, pejskům,
kočičkám i jiným. Hledá pro ně domov, nebo jim domov nabízí. Zachraňuje je, léčí,
krmí a ze všech sil se snaží, aby našli někoho, kdo je bude milovat jako oni. Útulek
Tibet má kolem 70 kočiček, několik pejsků (především starších či handicapovaných), ale
i prasátka, ovce nebo slepice.
Útulek vznikl 1. 8. 2007 a nachází se v Marefách u Bučovic (asi 30 km od Brna)
v rodinném domě. V samotném domě bydlí manželé Blaškovi společně s jejich psími
svěřenci, v ostatních místnostech podél celého dvora se nachází ubikace pro kočky
a koťata, karanténa a ošetřovna. Také tu mají své místo prasátka a vzadu na zahradě
ovečky, kozy, kravičky a slepice. Celý útulek v chodu pomáhají udržovat dobrovolníci.
Útulek funguje z vlastních příjmů manželů Blaškových a především z darů veřejnosti
a větších společností. Činnost útulku je bez nároku na odměnu. Útulek se snaží získat
finance pro svůj chod i aktivním způsobem např. konáním prodejních bazárků, účastí na
různých akcích, aukcemi na facebooku apod.
Jedním ze způsobů, jak lze získat peníze na provoz útulku, je také veřejná sbírka.
Veřejná sbírka financí pro zvířecí Útulek Tibet, z. s. probíhá v Ořechově ve spolupráci
s veterinární ordinací paní MVDr. Fajtové od listopadu r. 2017. Forma příspěvku je
vložením libovolné částky do zapečetěné kasičky veřejné sbírky, která je umístěna
v ordinaci. Sbírka je zaštítěna Krajským úřadem Jihomoravského kraje.
V březnu r. 2021 došlo k prvnímu rozpečetění kasičky na OÚ Ořechov a jejímu výběru.
Za 3,5 roku se vybralo úžasných 10.977 korun. Peníze budou vloženy na transparentní
účet útulku a budou použity na krmivo a veterinární péči.
S lékaři veterinárních ordinací, jak v Ořechově, tak v Radosticích, útulek úzce
dlouhodobě spolupracuje i v léčbě útulkových pacientů. Oběma ordinacím a především
manželům Fajtovým patří poděkování za dosavadní podporu a spolupráci.
Do kasičky veřejné sbírky lze přispět i nadále v ordinačních hodinách ordinace.
Útulek lze také podpořit i jinak. Více informací lze nalézt na webových stránkách útulku
www.utulektibet.cz
VŠEM PŘISPĚVATELŮM, VETERINÁRNÍ ORDINACI A PANÍ DOKTORCE
FAJTOVÉ ZA ÚTULEK TIBET, Z. S. VELMI DĚKUJEME  … Jitka Janková
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Inzerce

***********************************************
Chalupaření, to nás baví - koupíme dům nebo chalupu.
Nabídněte, volejte, pište SMS na tel. 704 923 775
Koupíme statek s pozemky - pro koně. Tel. 732 344 841
***********************************************

Pan Kobzák Aleš– elektrikář – nabízí opravy,
rekonstrukce, novou elektroinstalaci nebo revize.
V případě zájmu volejte na tel. č.: 797 676 748.
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Oční optika – Optický saloon
Dolní Kounice Masarykovo náměstí 134/16
tel: 736 436 576

Veškeré
služby
oční optiky

Měření dioptrií optometristou
Zhotovení dioptrických brýlí
Sluneční brýle, doplňkový sortiment, opravy brýlí
Výstavka ručních prací
Prodej výrobků s motivy DolníchKounic

www.optickysaloon.cz
www.facebook.com/optikakounice
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Obecní dům na Ořechovičské
Obecní dům byl postavený v první polovině dvacátého století v původní obci
Ořechovičky. Od počátku sloužil jako zázemí hasičů, později policie, lékařů a služeb.
V minulém volebním období byla zpracována projektová dokumentace na půdní
vestavbu, která by měla sloužit jako byty. Cena za realizaci půdních bytů dle projektu
byla přibližně 18 milionu korun. Při odborné prohlídce nebyla tato varianta nadstavby
doporučena. Trámové stropy jsou silně zničené, veškeré instalace jsou na pokraji
životnosti. Nevyhovující je i dispoziční řešení. Po posouzení celkového stavu bylo
zastupiteli jednohlasně rozhodnuto, že obec nechá vypracovat dvě studie na výstavbu
nové obecní budovy. Tato budova bude splňovat veškerá moderní kritéria jak pro
zázemí jednotky sboru dobrovolných hasičů, tak pro služby a lékařské ordinace.
Ve studiích je počítáno s rozšířením lékařské péče mimo stávající pediatrickou a zubní
ordinaci o další prostory pro nové ordinace. V celém projektu jsou zahrnuty i byty, které
mohou sloužit například jako startovací bydlení. Zastupitelé si plně uvědomují finanční
náročnost celé této akce, kdy předpokládaná částka bude přibližně 45 milionu korun.
Na tuto výstavbu je možné požádat o dotační tituly. Obec touto budovou získá nové
moderní prostory pro stávající i nové služby a nové byty pro místní občany. Budeme
rádi, když nám sdělíte, která z navrhovaných studií se Vám více líbí. Předpokládáme
i anketu v aplikaci Mobilní rozhlas.
Tomáš Dudík
starosta obce
Dvě vizualizace rekonstrukce Ořechovičská 1
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