OŘECHOVSKÝ
ZPRAVODAJ
_______________________________________
č. 2/2009

Ořechovská bažinka – viz. strana 28

Slovo starosty
Psané slovo jistě nahradí následující fotografie.

usychající stromy na ulici Tolarové

zničené hřiště za bývalou zvláštní školou

vyjetý olej – chodník před domem pana starosty

dům pana starosty

ukazatel na ulici Tikovické

ukazatel na ulici Pavlíkové
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Zprávy ze zastupitelstva
VÝPIS USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE OŘECHOV KONANÉHO DNE 15. 4. 2009 V 19.00 HODIN
V RESTAURACI U RYBNÍČKA
Usnesení č. 303/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu Leoše Olivu a Miroslava
Smutného.
Hlasování :
pro 10
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 304/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení bodu Smlouva o dílo – zpracování dotace pro
školu jako bod č. 20.
Hlasování :
pro 10
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 305/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání schůze zastupitelstva
1. Zahájení
2. Schválení zapisovatele a ověřovatelů
3. Schválení programu
4. Zrušení usnesení č. 199/2008, 214/2008 a 240/2008
5. Smlouvy na zpracování dotací na 3 akce : sběrný dvůr, kulturní centrum
Ořechov, centrum Ořechov
6. Rozpočtové opatření č. 1/2009, 2/2009 a 3/2009
7. Schválení podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na modernizaci
pracoviště Czech point
8. Úroky z úvěru ( multifunkční sportoviště ) – způsob účtování
9. Mateřská škola - navýšení prov. dotace na vybavení výdejny stravy v přízemí
10. Schválení výsledku hospodaření mateřské školy
11. Schválení výsledku hospodaření základní školy
12. Cena za pronájem obecních pozemků
13. Prodej pozemky Nová ul.
14. Směna pozemků Na Kopci
15. Prodej bytu č. 247/4 Sokolská ulice
16. Využití budovy speciální školy
17. Pronájem části budovy bývalé speciální školy
18. Podmínky pronájmu bývalého vojenského areálu
19. Boží muka, křížky
20. Smlouva o dílo – zpracování žádosti o dotace pro školu
21. Zpráva o činnosti obecního úřadu
22. Závěr
Hlasování :
pro 10
proti 0
zdržel se 0
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Usnesení č. 306/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení usnesení č. 199/08, 214/08 a 240/08.
Hlasování :
pro 10
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 307/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo s firmou RPA, s.r.o. Brno, na
zpracování a podání dotace na sběrný dvůr a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Hlasování :
pro 10
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 308/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo o dílo s firmou RPA, s.r.o. Brno na
zpracování a podání dotace na centrum v Ořechově a pověřuje starostu k jejímu
podpisu.
Hlasování :
pro 10
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 309/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo o dílo s firmou RPA, s.r.o. Brno na
zpracování a podání dotace na kulturní centrum v Ořechově a pověřuje starostu
k jejímu podpisu.
Hlasování :
pro 10
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 310/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2009, 2/2009
příloh.
Hlasování :
pro 10
proti 0
zdržel se 0

a 3/2009 dle

Usnesení č. 311/09 :
Zastupitelstvo obce Ořechov ( IČ 00282278 ) schvaluje podmínky Rozhodnutí o
udělení dotace na modernizaci pracoviště Czech POINT.
Hlasování :
pro 10
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 312/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje účtování úroků z úvěru na multifunkční sportoviště
přímo do nákladů.
Hlasování :
pro 7
proti 0
zdržel se 3 ( Zvolská, Sobotka, Záděra )
Usnesení č. 313/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení provozní dotace mateřské škole na vybavení
výdejny stravy v přízemí a to investiční příspěvek ve výši 63 000 Kč a neinvestiční ve
výši 137 000 Kč.
Hlasování :
pro 10
proti 0
zdržel se 0
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Usnesení č. 314/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje hospodářského výsledky mateřské školy ve výši
4 717,97 Kč s následujícím rozdělením : fond odměn 3 000,00 Kč a fond rezervní
1 717,97 Kč.
Hlasování :
pro 10
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 315/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje schodek hospodářského výsledku základní školy za rok
2008 ve výši – 152 213,76 Kč a jeho úhradu z rezervního fondu školy.
Hlasování :
pro 10
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 316/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu za pronájem obecních pozemků pronajímaných na
zemědělskou činnost – jako zahrádky - ve výši 1,- Kč / m2 , s každoročním zvyšováním
o procento odpovídající procentuálnímu vyjádření míry inflace za předchozí kalendářní
rok oficiálně zveřejněné Českým statistickým úřadem.
Hlasování :
pro 10
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 317/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 1798/1 o výměře 893 m2 manželům
…….., za cenu 820 Kč / m2 a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy s tím, že
kupující uhradí poplatek spojený s vkladem na katastr nemovitostí.
Hlasování :
pro 10
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 318/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 1797/2 o výměře 1024 m2 manželům
……za cenu 820 Kč / m2 a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy s tím, že kupující
uhradí poplatek spojený s vkladem na katastr nemovitostí.
Hlasování :
pro 10
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 319/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje směny pozemků p.č. 743/x1 o výměře 46 m2 a 743/ x2 o
výměře 188 m2 za pozemky 7724/x2 o výměře 73 m2 a 7725/x2 o výměře 6 m2 firmě
Karnet a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. Rozdíl ve výměrách 155 m2 doplatí
firma Karnet a to 650 Kč / m2.
Hlasování :
pro 6
proti 2 ( Sobotka, Záděra ) zdržel se 2 ( Zvolská, Oliva )
Usnesení č. 320/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej bytové jednotky č. 247/4 v budově Ořechov číslo
popisné 244, 245, 246, 247, 248 na ulici Sokolská 9, včetně spoluvlastnického podílu ve
výši 6711/162040 na společných částech budovy a k pozemkům parc.č. 731/ 3, parc.č.
731/4, parc.č. 731/5, parc.č. 731/6, parc.č. 731/7 a parc.č. 731/11 vše k.ú. Ořechov,
……., za cenu 784000 Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o převodu vlastnictví
nemovitostí s tím, že poplatek spojený s návrhem na vklad hradí kupující.
Hlasování :
pro 10
proti 0
zdržel se 0
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Usnesení č. 321/09 :
Zastupitelstvo obce neschvaluje využití části budovy speciální školy jako penzion pro
seniory.
Hlasování : pro 2 ( Zvolská, Záděra ), proti 5 (Brabenec, Florián, Dudík, Jachnická,
Sobotka ) zdržel se 3 ( Krečmerová, Oliva, Smutný )
Usnesení č. 322/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o pronájmu části budovy č.p. 702 , 471 m2
sdružení V růžovém sadu a pověřuje starostu k jejímu podpisu. Smlouva bude
uzavřena na dobu určitou na 10 let s ročním nájmem 100 000 Kč.
Hlasování :
pro 10
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 323/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru pronájmu celého vojenského areálu za
podmínek, kdy 60% bude cena a 40 % využití.
Hlasování :
pro 8
proti 0
zdržel se někdo 2 ( Zvolská, Jachnická )
Usnesení č. 324/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení nalezené věci dle přílohy
Hlasování :
pro 10
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 325/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo na podání žádosti o dotaci z operačního
programu na zvýšení kvality výuky žáků s firmou Grantika a pověřuje starostu k jejímu
podpisu.
Hlasování :
pro 10
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 326/09 :
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.
Hlasování :
pro 10
proti 0
zdržel se 0

VÝPIS USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE OŘECHOV KONANÉHO DNE 6. 5. 2009 V 19.00 HODIN
V RESTAURACI U RYBNÍČKA
Usnesení č. 327/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu Ludmila Krečmerová a Tomáš
Dudík.
Hlasování :
pro 9
proti 0
zdržel se 0
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Usnesení č. 328/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu jednání o bod č. 8 smlouva na
energetický audit.
Hlasování :
pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 329/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání .
23. Zahájení
24. Schválení zapisovatele a ověřovatelů
25. Schválení programu
26. Smlouva č. 08012206 o poskytnutí podpory ze SFŽP – Lejtná, Třešinky
27. Mandátní smlouvy na dotace na energetické úspory v budovách ZŠ Ořechov,
MŠ Ořechov, OÚ Ořechov a ZUŠ Ořechov
28. Schválení přijetí dotace na knihovnu
29. Smlouva s Pozemkovým úřadem o právu provést stavbu
30. Smlouva na energetický audit
31. Závěr
Hlasování :
pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 330/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 08012206 se Státním fondem životního
prostředí České republiky o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR a pověřuje starostu
k jejímu podpisu.
Hlasování :
pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 331/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje Mandátní smlouvu č. SML-Z-M-09-057 s Regionální
poradenskou agenturou, s.r.o., Brno, na přípravu a podání žádosti o dotaci na
energetické úspory v Základní škole Ořechov a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Hlasování :
pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 332/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje Mandátní smlouvu č. SML-Z-M-09-056 s Regionální
poradenskou agenturou, s.r.o., Brno, na přípravu a podání žádosti o dotaci na
energetické úspory v Mateřské škole Ořechov a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Hlasování :
pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 333/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje Mandátní smlouvu č. SML-Z-M-09-058 s Regionální
poradenskou agenturou, s.r.o., Brno, na přípravu a podání žádosti o dotaci na
energetické úspory v Základní umělecké škole Ořechov a pověřuje starostu k jejímu
podpisu.
Hlasování :
pro 6
proti 0
zdržel se 3 ( Sobotka, Smutný, Záděra )
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Usnesení č. 334/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje Mandátní smlouvu č. SML-Z-M-09-059 s Regionální
poradenskou agenturou, s.r.o., Brno, na přípravu a podání žádosti o dotaci na
energetické úspory v budově obecního úřadu a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Hlasování :
pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 335/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z Ministerstva kultury na automatizaci
knihovny a schvaluje podmínky rozhodnutí č.j. 407-17828/2008-OUK a pověřuje
starostu k podpisu.
Hlasování :
pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 336/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu ( billboard na pozemku
p.č. 6908, k.ú. Ořechov, dle rozhodnutí SZIF o informovanosti veřejnosti o toku
finančních podpor z fondů EU.) uzavíranou mezi obcí Ořechov a Ministerstvem
zemědělství,
( Pozemkovým úřadem Brno – venkov) a pověřuje starostu
k jejímu podpisu.
Hlasování :
pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 337/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s Ing. Petrem Novákem, Brno, na
zpracování energetických auditů na budovu obecního úřadu a Základní umělecké školy
a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Hlasování :
pro 9
proti 0
zdržel se 0

VÝPIS USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE OŘECHOV KONANÉHO DNE 18. 6. 2009 V 19.00 HODIN
V RESTAURACI U RYBNÍČKA
Usnesení č. 338/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu paní Magdu Jachnickou a pana
Aloise Záděru.
Hlasování :
pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 339/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu o bod č. 21 - Zadávací řízení na
rekonstrukci veřejného osvětlení.
Hlasování :
pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 340/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání :
1. Zahájení
2. Schválení zapisovatele a ověřovatelů
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3. Schválení programu
4. Dotace – úroky z úvěru ČOV a kanalizace
5. Smlouvy o smlouvě budoucí o břemeni - plyn ( Karnet, Šenkýř )
6. Smlouva o břemeni – elektřina ( Plšek )
7. Prodej bytu Sokolská ul.
8. Plán obnovy kanalizace
9. Knihovní řád, ceník
10. Pozemek u stadionu p.č. 1888/5
11. Pronájem bývalého vojenského areálu
12. Reduta prodej
13. Závěrečný účet
14. Rozpočtové opatření č. 4/2009 a 5/2009
15. Ukončení zřizovací listiny Ořechovského divadla
16. Prozatímní víceúčelový sál ve staré škole
17. Navýšení příspěvku základní škole
18. Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace–zateplení budov
19. Smlouva chodník Brněnská
20. Směna pozemků Na Kopci ( Karnet )
21. Zadávací řízení na rekonstrukci veřejného osvětlení
22. Zpráva o činnosti obecního úřadu
23. Závěr
Hlasování :
pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 341/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na úroky z úvěru na ČOV a kanalizaci ve
výši 152.000 Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Hlasování :
pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 342/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje odložení projednávání bodu č. 5- Smlouvy o smlouvě
budoucí – plyn ( Karnet, Šenkýř ) na další jednání zastupitelstva.
Hlasování :
pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 343/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 4208-029/001/09 o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni mezi obcí Ořechov, jako povinným a E.ON
Distribuce, a.s. – jako oprávněným a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. (
Stavba Ořechov, závěsná přípojka NN k RD na p.č. 1070 po p.č. 1079 - Plškovi,
Pavlíkova ul.).
Hlasování :
pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 344/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej bytové jednotky č. 248/3 v budově Ořechov číslo
popisné 244, 245, 246, 247, 248 na ulici Sokolská 7 včetně spoluvlastnického podílu ve
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výši 9493/162040 na společných částech budovy a k pozemkům parc.č. 731/ 3, parc.č.
731/4, parc.č. 731/5, parc.č. 731/6, parc.č. 731/7 a parc.č. 731/11 vše k.ú. Ořechov, a
……………….. za cenu 1 320 000,- Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o
převodu vlastnictví nemovitostí.
Hlasování :
pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 345/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje, že obec prozatím z ekonomických důvodů nebude
odkládat žádnou částku na plán financování a obnovu vodovodu a kanalizace.
Hlasování :
pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 346/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje Knihovní řád a ceník základních služeb Obecní knihovny
v Ořechově.
Hlasování :
pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 347/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p.č. 1888/5, k. ú. Ořechov o výměře 46
m2, do majetku obce za cenu 200,- Kč / m2 a pověřuje starostu k podpisu kupní
smlouvy.
Hlasování :
pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 348/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej budovy Reduty – č.p. 414, pozemek parcelní číslo
397 a p.č. 398 za celkovou cenu 800.000 Kč panu………, s tím, že uhradí 400.000 Kč
do měsíce od podpisu kupní smlouvy a zbylých 400.000 Kč bude splácet po dobu 2 let
a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
Hlasování :
pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 349/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2008 a celoroční
hospodaření obce s výhradami, na základě kterých přijala obec opatření potřebné
k nápravě chyb a nedostatků dle přílohy.
Hlasování :
pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 350/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2009 a 5/2009 dle přílohy.
Hlasování :
pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 351/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení organizační složky obce s názvem „Ořechovské
divadlo“ .
Hlasování :
pro 9
proti 0
zdržel se 0
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Usnesení č. 352/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování prozatímního kulturního sálu ve staré škole
( Ořechov, Komenského 4 ).
Hlasování :
pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 353/09 :
Zastupitelstvo obce souhlasí se zrušením usnesení č. 325/09 ze dne 15. 4. 2009.
Hlasování :
pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 354/09 :
Zastupitelstvo obce souhlasí s navýšením příspěvku základní škole o 119.000 Kč na
úhradu zpracování dotace na interaktivní tabule firmě Grantika.
Hlasování :
pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 355/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvy o dílo s firmou S-PLAN, s.r.o., U Školy 112,
Zastávka, Ing. Naďa Bochníčková, na vypracování dokumentace na zateplení budov a
výměnu oken základní umělecké školy, základní a mateřské školy a pověřuje starostu
k podpisu smluv.
Hlasování :
pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 356/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o souhlasu s umístěním a provedením stavby (
chodník Brněnská ul. ) na pozemku ČR-ÚZSVM a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Smlouva je uzavírána mezi obcí Ořechov, jako stavebníkem a Českou republikou –
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
Hlasování :
pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 357/09 :
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s další navrhovanou směnu pozemků Na Kopci s firmou
Karnet.
Hlasování :
pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 358/09 :
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, že žádná z nabídek na rekonstrukci veřejného
osvětlení nebude přijata.
Hlasování :
pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 359/09 :
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.
Hlasování :
pro 9
proti 0
zdržel se 0
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Informace obecního úřadu
Komunální odpad
V roce 2008 občané obce vyprodukovali 1 006 tun odpadů. V množství je započítán
odpad z popelnic, odpad tříděný, odpad z odpadového dvora odpad z údržby obecních
ploch a chodníků, odpad ze hřbitovů, a papír, odevzdávaný ve škole.
Výdaje
na odvoz a likvidaci odpadů za rok 2008
1 341 233 Kč
P ř í j m y ( poplatky od občanů, odpad.dvůr,třídění)
1 109 151 Kč
Ztráta
( hradí obec )
232 082 Kč
Odpad třídíme na pěti stanovištích v těchto komoditách: plast (společně s nápojovými
kartony), sklo zvlášť bílé a barevné a papír.
Od loňského roku třídíme elektrospotřebiče – drobné i velké – fény, rádia, vrtačky,
televizory, počítače, ledničky, pračky, mikrovlnky – všechno patří na odpadový dvůr
a odváží se k dalšímu využití. Elektrospotřebiče musí být ale kompletní ( s motorkem
i přívodní šňůrou), jinak se považují za běžný odpad.
Odděleně sbíráme také mobilní telefony a malé baterie. Tyto můžete odevzdat i do
připravených malých schránek v potravinářských obchodech.

Odpadový dvůr
Od 10.7.2009 do 10.9.2009 bude provoz na odpadovém dvoře zkušebně rozšířen tak,
že kromě soboty bude otevřen ještě další den v týdnu a to vždy ve středu odpoledne
od 13 do 17 hodin. Podle využití bude potom stanovena definitivní provozní doba.
Ludmila Krečmerová
místostarostka obce

Kultura
Obecní knihovna informuje
Blíží se letní prázdniny a tak bych vás ráda informovala, co je v knihovně nového.
Mnozí se ptají, co vlastně připravovaná automatizace knihovny znamená. Jednoduše
jde o to, že všechny knihy budou opatřeny čárovým kódem, tak jako zboží v obchodě, a
vy – čtenáři - budete mít pouze kartičku se svým číslem, abyste se prokázali a pak již
bude v počítači zaneseno, které tituly máte půjčené. Sami si odnesete na lístku
vytištěné názvy knih s datem, kdy jste knihovnu navštívili. A když se budete ptát po
titulu, který je zrovna vypůjčený jiným čtenářem, mohu vám knihu rezervovat a ihned
zjistit, kdo a jak dlouho již daný titul má. Měsíční výpůjční lhůta by se měla dodržovat,
zejména u novinek. Případně je možné požádat o prodloužení výpůjční lhůty.
Automatizací se také zjednoduší inventurní činnost knihoven, výkazy a předávání
informací do Národního fondu knihoven.
Tolik k automatizaci knihovny.
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Také ořechovská knihovna se zapojila do celostátní akce Kniha mého srdce, kterou
máte možnost sledovat i prostřednictvím České televize. Děkuji všem, kdo se zapojili
do hlasování.
Během prázdninových měsíců knihovna pořádá pro seniory kurz Jak na počítač, kde
se dozvíte základní informace jak pracovat s počítačem, jak hledat informace na
internetu a vše , co vás bude zajímat i s praktickým vyzkoušením. Kapacita jednoho
kurzu je 3 - 5 lidí. Kurzy budou probíhat tyto termíny: 10.července 9-10 hod., 24.
července 9-10 hod., 7.srpna 16-17 hod. a 14. srpna 16-17 hod. Kurzy jsou zdarma,
přijďte a nebojte se počítače. Nahlaste se, prosím, předem.
Dále knihovna nabízí od začátku školního roku 2009/2010 pro děti 2.– 6. třídy
Knihovnický kroužek. Zájemci se naučí obalovat knihy, zakládat knihy, opravovat
poškozené knihy a pokaždé si najdeme čas na společné čtení nahlas.
Od září knihovna nabízí možnost zúčastnit se divadelních představení dle nabídky
brněnských divadel. Autobus bude vždy zajištěn. Prvním představením v nabídce je
v září (datum bude včas upřesněno) Sněhurka a sedm trpaslíků na hudební scéně
Městského divadla v Brně. Toto netradiční pojetí nelze jinak než vřele doporučit,
zábava a napětí je zaručeno pro všechny věkové kategorie. Senioři a děti do 15 let mají
50% slevu. Bližší informace získáte v knihovně osobně nebo na telefonním čísle
knihovny 547225571 v úterý a pátky 10-17:30 hodin nebo na mobilním čísle
777674936 kdykoliv.
Ještě je pro vás připraveno několik podzimních překvapení, ale o tom zase až příště.
Do knihovního fondu bylo zakoupeno opět množství nových knih a další nové knihy
jsme získali na 1 rok díky výměnnému fondu z Kuřimi. Přijďte, určitě si vyberete.
Knihovna bude mít pouze zavřeno z důvodu dovolené 14. a 17. července, 28. a 31.
července, 18. a 21. srpna. Děkuji za pochopení.
Výběr z nových knih:
Vaňková, L. : Příběh mladšího bratra
Cameron, M. : Půlnoc ve městě andělů
Deveraux, J.: Tajnosti
Doyl, A.C.: Tři případy Sherlocka Holmese
Holcová, M.: Věčný striptýz
Koontz, D. : Intenzita
Cílek, R.: Smrt muže s koňskou hlavou
Cubeca, K.: Tajemství skrytého kláštera
Trollopeová, J.: Děti těch druhých
Schlogel, G.: Doktorka Valérie
Leona Steingartová
knihovnice
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Zájezd pro seniory
Ve středu 3. června se uskutečnil zájezd pro seniory do Státního zámku v Miloticích a
Lázní Hodonín. V Miloticích jsme po prohlídce parku a zámku ještě navštívili výstavu
lidových krojů a shlédli jsme
také
videozáznam
ze
slovácké
svatby.
K
prohlédnutí byla také výstava
prací žáků místní ZŠ
s názvem Jak vidí děti
Evropu, která byla velice
poutavá a nápaditá. Po obědě
jsme
pak
zavítali
do
lázeňského komplexu, kde
jsme si mohli prohlédnout
celý interiér. Tato prohlídka
byla hodnocena účastníky
velice kladně, neboť získali
spoustu
užitečných
informací. Cestou domů jsme míjeli Pálavské vrchy a Novomlýnské nádrže. Výlet se
vydařil a na tvářích zúčastněných se v zapadajícím slunku odrážely úsměvy.
Leona Steingartová

Z historie obce
Pokračuji stavem obyvatel v tehdejších třech vesnicích. Přehled je z r.l924, z období
tzv. prvé republiky.V tomto zpravodaji je uvedena obec Ořechovičky.
Majetek obce: cenné papíry za 42.000 Kč , cihelna, hostinec, polí 10 ha 23 arů, luk 65
arů, pastvin 52 ha 61 arů, lesa 12 ha 20 arů. Dluhy 81 000 Kč.
Starosta: František Dostál, maj. stroj. pletárny, náměstek Václav Hudec, radní
Frant.Čížek, Martin Dvořák, Fr.Ryšavý ( volby 22.10.1923).
Porodní asistentka: Fr.Leichmanová.
Velkostatek: MUDr. Jaroslav Bakeš, primář zemské nemocnice, nájemce Klement
Pavlák.
Rolníci: Vinc.Bula, Fr.Dvořák, Martin Dvořák, Fr.Franěk, St.Hladůvka, Václav
Hrdlička, Jan Kafrda, Václav Kubíček,Václav Novák, Fil.Novotný, Jos.Polcar,
Ant.Ryšavý, Fr.Ryšavý č.5, Fr.Ryšavý č.27, Fr.Secová, Boh.Škaroupka, Fr.Šmíd,
Jos.Šmíd, Václav Šmíd, Fr.Trenz, Tomáš Trenz.
Spořitelní a úvěrové družstvo: představenstvo Fr.Čížek, Robert Mikša, Rud.Němeček,
František Škaroupka, Vilém Duša.
Konzumní družstvo „Bratrství“: představenstvo Fr.Čížek, Fr.Fiala, Fr.Němeček, Vilém
Janíček, Václav Němeček, František Urban.
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Obecně prospěšné stavební družstvo: představenstvo Fr.Dostál, Jan Malý, Vilém
Janíček, dělníci Tomáš Hladký, František Klein z Hajan, Josef Navrátil z Tikovic.
Obecní cihelna: správce Václav Němeček
Hostinec (obecní): Jan Peška i řeznictví.
Hudebník: Štěpán Bulla.
Mlynář: Josef Černohorský
Obchod: cukrovinkami Vincenc Pavlík, hokynářský Tomáš Karpíšek (výroba lihovin
studenou cestou), potravinami: Filipina Duchoňová, Kateřina Křivá, Fr.Sadílek
(pivem a lihovinami v láhvích), smíšeným zbožím: Marie Černohorská, střižným
zbožím: Fr.Dostál, železem starým: Fr.Hudaň (i drůbeží a vejci).
Obuvník: Karel Bulla
Pekař: Jan Bumbálek
Řezníci: Arnošt Černohorský, Josef Kolek
Zedník: Fabian Paar
Výroba pleteného zboží: František Dostál
Spolky: Čtenářsko – divadelní spolek Komenský, Československý červený kříž,
Sbor dobrovolných hasičů.
Politické organizace: Českoslov. socialisté, Sociální demokratická strana.
Mgr. Jiří Poledňa
kronikář obce

Ze života škol
Soutěž s Eurocentrem Praha
Ve středu 8.dubna 2009 se v Evropském domě
v Praze uskutečnilo vyhlášení soutěže Vajíčko
šlo na vandr.
Pro vítěze byl kromě cen a občerstvení
připraven i zábavný program - povídání o
velikonočních zvycích v zemích EU,
tematické hry a soutěže.
V kategorii 6.-9. třída získali žáci ZŠ Ořechov
1.místo. Touto cestou chci poděkovat za
finanční příspěvek OÚ Ořechov na cestu dětí
do Prahy.

Mgr. Ivana Šmídová
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Výsledky přijímacího řízení
celkem

dívky

chlapci

46

21

25

žáci 9. ročníku

41

18

23

žáci 5. ročníku

5

3

2

v 1. kole přijato

37

18

19

v dalších kolech přijato

7

2

5

nepřijati (5. ročník)

2

1

1

podle druhů škol

celkem

dívky

chlapci

osmiletá gymnázia

3

2

1

čtyřletá gymnázia

2

0

2

odborné školy s maturitou

27

14

13

učební obory

12

4

8

státní školy a učiliště

38

16

22

soukromé školy a učiliště

6

4

2

žáků
z toho:

z toho:

V letošním školním roce měli žáci možnost podat tři přihlášky na střední školy. Této
možnosti většina využila.
Novinkou byl letos tzv. zápisový lístek, jenž musel uchazeč předložit škole, kterou si
vybral, a to do pěti dnů od rozhodnutí o přijetí.
Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatnil, ztratil nárok stát se jejím žákem.
Mgr. Barbora Stránská

Sběr
I letos jsme se zapojili do sběrové soutěže pořádané společností A.S.A. Zatím jsme
na prvním místě mezi ostatními školami Jižní Moravy a pevně doufáme, že si toto
místo udržíme až do konce školního roku. Do konce května jsme nasbírali více než
64 tun papíru. Nejlepší sběrači se už jistě těší na zasloužený výlet.
Mgr. Jana Pecenová
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Soutěž s Donem
Čtvrťáci se zapojili do výtvarně-literární soutěže s Donem. Tato soutěž byla vyhlášena
týdeníkem NOS. Soutěže se zúčastnilo 630 dětí z různých škol. Za odměnu bylo 12
našich nejlepších dětí pozváno na besídku nazvanou Děti dětem, která se konala na ZŠ
Horníkova. Pavlína Šustrová a Kateřina Zezulová převzaly knihu podepsanou
ilustrátorem Liborem Machatou. Pro všechny ostatní spolužáky jsme přivezli lístky
do kina.
Mgr. Jana Pecenová

Škola v přírodě
V neděli 17. května jsme v 11 hodin odjeli od školy. Všichni se těšili, až dorazíme
do Velkých Losin. Přijeli jsme kolem 14. hodiny. Ubytovna ještě nebyla připravena,
a tak jsme šli do zámeckého parku krmit kachny a ryby, které jsme pak krmívali každý
den. Pak jsme se konečně ubytovali. Večer si každý pokoj vyrobil na dveře malovanou
jmenovku.
Pondělí ráno začalo stejně jako všechny následující dny, a to budíčkem, snídaní,
úklidem, dopoledním vyučováním a obědem. Po poledním klidu jsme měli každý den
naplánovaný nějaký výlet nebo exkurzi: v pondělí jsme jeli vlakem do Vikýřovic
do Veterán muzea a mini zoologické zahrady.
V úterý jsme chtěli sportovat, protože dopoledne pršelo a bylo moc mokro, tak jsme
vyrazili na prohlídku zámku ve Velkých Losinách, tam na nás dýchla starobylá
atmosféra a také jsme se něco dověděli o jeho bývalých majitelích, pánech z Žerotína.
V cukrárně si skoro všichni koupili zmrzlinu a lázeňské oplatky.
Ve středu jsme navštívili poslední ruční papírnu v naší republice a poznali, jak taková
výroba probíhá, do večeře jsme ještě stihli projít lázeňský park a ochutnat léčivý
pramen, ten ale nikomu nechutnal, protože páchnul po zkažených vejcích.
Předposlední den jsme nedočkavě očekávali exkurzi v přečerpávací elektrárně Dlouhé
stráně, paní průvodkyně nám nejdříve pustila video a zodpověděla otázky, pak nás
zavedla tunelem k obří turbíně, to jsme byli 300 metrů pod povrchem,byla tam hrozná
zima. Venku jsme sedli do autobusu a nechali se vyvézt k horní nádrži, ta byla kvůli
revizi vypuštěná, i tak to byl velký zážitek, nejenom obrovská plocha, ale i nádherný
výhled na nejvyšší vrcholky Jeseníků, včetně Pradědu, který jsme měli jako na dlani.
Cestou zpět stavíme ještě i u dolní nádrže.
V pátek ráno všichni balíme, ještě před odjezdem proběhlo vyhlášení vítězů v úklidu
a turnaji ve vybíjené. A pak už vybaveni novými zážitky a informacemi hurá domů.
V Olomouci zajíždíme k zoologické zahradě. Stíháme krmení žiraf, projížďku
vláčkem, mohli jsme vlézt do výběhu ke kozám a lamám a nakrmit je. Prošli jsme
pavilon opic i mořský svět a ti odvážnější vylezli i na velkou rozhlednu. To byla výška!
Unaveni, ale šťastni, sedáme do autobusu a kolem 17. hodiny přijíždíme do Ořechova,
kde na nás čekají rodiče.Šťastné setkání se neobešlo bez slziček radosti.
Děkujeme za krásný pobyt!
Za žáky 4. a 5. ročníku Tereza Hendrychová a Lucie Urbanová
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Poznávací zájezd do Anglie
Konečně je to tady! Neděle 3. května a s ní výlet do Anglie. Před námi je 19 hodin
úmorné cesty autobusem. Všichni mají cestovní horečku. Jako první ze všech krás
Anglie jsme navštívili Londýn. Už z dálky na nás vykukovalo London Eye – největší
„ruské kolo“ v celé Anglii. Prohlédli jsme si budovy parlamentu, Trafalgarské náměstí,
Národní galerii a Buckinghamský palác, kde jsme stihli i výměnu stráží.
Večer si nás vyzvedly hostitelské rodiny, u kterých nás čekalo ubytování a večeře.
Druhý den jsme se jeli podívat na místa vzdálenější od Londýna, na prehistorickou
památku Stonehenge, do Salisbury, do Winchesteru, kde je mimo jiné uložen i kulatý
stůl krále Artuše.
Třetí den jsme se přesunuli do Duxfordu – leteckého muzea, jednoho z největších
na světě. Odpoledne jsme obdivovali krásy starobylého univerzitního města
Cambridge.
Poslední den jsme strávili v Londýně, prohlédli jsme si známý most Tower Bridge
a hrad Tower, kde jsou uloženy také anglické korunovační klenoty. Výletní lodí jsme
dopluli po řece Temži do Greenwiche a tam jsme stáli na nultém poledníku.
Pak už jsme nastoupili do našeho autobusu a vydali se na dlouhou cestu domů. Celých
1 500 km jsme se těšili na to, až budeme vyprávět rodičům svoje zážitky.
Žáci VIII. A, B třídy

Zamyšlení Renáty Přehnalové, žákyně IX. A
Jistě si pamatujete na ten dlouho a toužebně očekávaný den, kdy jste šli poprvé
do
školy. Ve vašich očích se tehdy zrcadlila touha objevovat různá tajemství.
Vzpomínáte? Také se vám tehdy škola jevila jako prostředek, pomocí kterého jste se
mohli zařadit do světa „velkých dětí“? Zapátráte-li v paměti znovu, jistě si také
vybavíte, jak jste svoji školu jako děti téměř odrostlé opouštěli s lehce uslzenýma
očima. Přesně takové pocity, jako tehdy vy, zažíváme i my, letošní deváťáci.
Přemýšlíme, co dobrého nám škola dala či vzala, celé hodiny nad tím uvažujeme,
ale stále bezvýsledně, protože až doposud škola patřila do našeho všedního života.
Povinnou školní docházku bereme jako něco, co k nám patří, co je nutné, stejně jako
třeba jíst a spát. Škola pro nás ale nebyla jen povinností. Na školních výletech jsme si
užili mnoho zábavy a legrace s bezvadnými spolužáky. Často jsme si stěžovali
na přísnost některých učitelů, na špatné známky, které jsme dostávali podle našeho
soudu neprávem. Musíme však uznat, že nám učitelé dali do života mnoho užitečného,
a tím nemyslím pouze znalosti.
Na závěr mi dovolte ještě malé zamyšlení. V průběhu našich školních let jsme všichni
(i vy to jistě znáte) alespoň na okamžik zatoužili být dospělými, abychom se mohli
sami rozhodovat, řídit si svůj život a hlavně abychom nemuseli chodit do školy.
A teď, když máme konečně opustit školu, se nám nechce a dospělosti, která se nám
zase o krok přiblížila, se bojíme.
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Sportovní reprezentace ZŠ Ořechov ve šk.r. 2008-2009
Okresní finále v přespolním běhu
Želešice, 17.10.2008
Družstva :
Mladší žáci : 4. ZŠ Ořechov /Musil,Veselý,Chalupa, Šušna/
/startovalo 13 družstev/
Starší žáci : 3. ZŠ Ořechov /Kubík, Zábranský, Vaněk, Kalvoda/
/startovalo 15 družstev/
Jednotlivci :
Mladší žáci :

Starší žáci :

Starší žákyně :

11. Petr Musil
12. Tomáš Veselý
19. David Chalupa
38. Jiří Šušna
/start. 55 závod./

Nejml. žákyně :

21. Lucie Urbanová
23. Barbora Zezulová
/start. 43 závod./

2. Michal Kubík
15. David Zábranský
27. Jan Vaněk
29. Michal Kalvoda
/start. 60 závod./

Nejml. žáci

31. Jakub Hejtmánek
42. Patrik Ptáček
/start. 61 závod./

:

6. Kamila Bartončíková
9. Martina Smejkalová
/start. 37 závod./

Okresní finále ve stolním tenise
Ivančice, 13.11.2008
Starší žáci : 1. ZŠ Ořechov /Novák, Vaněk, Friš/
Starší žákyně : 1. ZŠ Ořechov /Smejkalová, Blümlová/
Krajské finále ve stolním tenise
Hodonín, 20.11.2008
Starší žáci : 2. ZŠ Ořechov /Novák, Vaněk, Čech/
Starší žákyně : 5. ZŠ Ořechov /Smejkalová, Blümlová/
Okrskové kolo v basketbale
Ivančice, 1.12.2008
Židlochovice, 2.12.2008
Starší žáci : 1. ZŠ Ořechov
Starší žáci : 1. ZŠ Ořechov
/sestava – viz okresní finále 12.12.2008/
Okresní finále v basketbale
Tišnov, 12.12.2008
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Starší žáci :

1. ZŠ Ořechov /Kalvoda, Růžička, Slaný M., Smejkalová, Procházka,
Veselý, Zábranský, Slaný J., Buček, Šušna/
Poz. : Naše družstvo sehrálo v okrskových kolech a v okresním finále celkem 9 zápasů
a ve všech zvítězilo. Michal Kalvoda se stal nejlepším střelcem okresního finále.
Okrskové kolo v halovém fotbale
Ivančice, 4.3.2009
Starší žáci :
5. ZŠ Ořechov /Růžička, Slaný M., Kubík, Procházka, Veselý, Buček,
Vaněk, Kalvoda/
Okrskové kolo ve florbale
Ivančice, 18.3.2009
Starší žáci :
5. – 6. ZŠ Ořechov /Růžička, Veselý, Kubík, Korčák, Kapun, Kvapil,
Červený, Ptáček, Slaný M., Buček, Procházka/
Krajské finále v basketbale
Brno, 20.3.2009
Starší žáci :
5. ZŠ Ořechov /Kalvoda, Smejkalová, Růžička, Slaný M., Procházka,
Zábranský, Veselý, Buček, Slaný J./
Okresní finále v basketbale
Kuřim, 17.4.2009
Mladší žáci : 1. ZŠ Ořechov /Matuška, Dvořák L.,Musil, Novák, Šušna, Chalupa,
Friš, Hron, Dufek/
Poz. : Naše družstvo obhájilo titul z loňského roku a ZŠ Ořechov tak dokázala jako
první na okrese zvítězit v jednom roce v okresním finále v kategorii mladších
i starších žáků.
Okrskové kolo v minifotbale
Ivančice, 21.4.2009
Starší žáci :
2. ZŠ Ořechov /Buček, Kalvoda, Veselý, Vaněk, Kubík, Růžička,
Slaný M., Procházka/
Krajské finále v basketbale
Kuřim, 30.4.2009
Mladší žáci : 3. ZŠ Ořechov /sestava – viz. okresní finále 17.4. 2009/
Poz. : Naše družstvo se stalo nejlepším vesnickým týmem Jihomoravského kraje
a zároveň nejlepším týmem složeným z neregistrovaných hráčů.
Školský pohár ve fotbale (Coca-Cola cup)- 1. kolo
Želešice, 23.4.2009
Starší žáci :
1. ZŠ Ořechov /Růžička, Slaný M.,Kubík, Procházka,Veselý, Buček,
Vaněk, Kalvoda, Zábranský, Veselý T.,Chalupa, Musil, Korčák, Ryšavý/
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Školský pohár ve fotbale (Coca-Cola cup)-2. kolo
Zbýšov, 22.5.2009
Starší žáci :
3. ZŠ Ořechov /sestava – viz. 1. kolo 23.4.2009/
Zborovský závod
Proběhne 18.6.2009 v Brně. Naše škola bude obhajovat vítězství z let 2007 a 2008.
PhDr. Vojtěch Sojka
předseda školního sportovního klubu

Základní umělecká škola v Ořechově informuje
Činnost žáků a učitelů Základní umělecké školy v Ořechově, Modřicích a Syrovicích
má velmi bohatou náplň práce po celý školní rok.
Pochvala patří všem, protože umělecká činnost a hra na hudební nástroj nejen že
každou osobnost zušlechťuje, dotváří, ale skrývají se za ní hodiny práce a trpělivosti.
Hudební obor má za sebou řadu vystoupení, koncertů a žákovských hudebních večírků,
které uvádějí žáky do aktuálního kulturního života. Mimo interní koncerty učitelé a
žáci připravují každoročně např. koncert pro Ústav sociální péče v Brně – Chrlicích,
pro Klub důchodců Kovolitu Modřice, úspěšně se rozvíjí spolupráci s knihovnou a
muzeem v Modřicích, žáci a učitelé vystupují na akcích pořádaných městem Modřice,
obcí Ořechov a Moravany. Úspěšné a umělecky rovněž na velmi dobré úrovni jsou i
absolventské koncerty žáků I. a II. cyklu hudebního a výtvarného oboru.
Při škole pracuje žákovský orchestr Sluníčka pod vedením Mgr. P. Křivánka, kytarový
soubor Guitartet pod vedením P. Rosendorfa, flétnový soubor Monoceros pod vedením
Kláry Stodůlkové. Zázemí ve škole má stále již samostatně činný dechový a jazzový
orchestr Bobrava pod vedením
J. Hadravy. Pro jeho členy je nejen vánoční období časově velmi náročné. Orchestr
každoročně uskuteční na 30 koncertů a vystoupení, tradičně vystupuje na koncertech
v Ořechově, Ivančicích, ve Valticích, Bratčicích, Neslovicích, je nedílnou součástí
kulturního života v brněnském regionu.
V Ořechově účinkoval mimo jiné na Masopustu, rozsvícení vánočního stromu,
připravuje Dětské hody ve spolupráci s Obecním úřadem v Ořechově apod. Již po šesté
se účastní za podpory ZUŠ Ivančice festivalu dechových hudeb ve Vysokém Mýtě, kde
letos orchestr získal „Zvláštní uznání poroty za výkon skupiny trumpet“. Výčet všech
akcí najdete na webových stránkách orchestru.
Každým rokem se mezi žáky školy objevuje několik výjimečných talentů. Těm škola
nabízí možnost věnovat se některé ze zvolených činností a po skončení základní školy,
střední školy studovat na konzervatořích, pedagogických školách a speciálních školách,
kde je umění nedílnou součástí výuky. Každoročně se vyskytnou i zájemci o studium
na některé fakultě škol vysokých (pedagogické, architektuře, JAMU aj.). Práce s těmito
studenty je zvláštním a relativně náročným úkolem pedagogů ZUŠ. V první řadě je
otázka vlastní volby oboru, zhodnocení vlastních schopností, sil a perspektiv. Přijetí na
konzervatoř často vyžaduje spolupráci s pedagogem této školy a pedagogem ZUŠ.
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Příprava ke zkouškám na vyšší typ uměleckého vzdělávání vyžaduje roky usilovné
práce.
Na počátku druhého pololetí školního roku probíhala Národní soutěž základních
uměleckých škol, jejímž vyhlašovatelem je MŠMT ČR. Okresní kolo soutěže
v sólovém a komorním zpěvu se uskutečnilo v Modřicích. Žáci jsou zařazováni podle
data narození do jednotlivých kategorií, kde přednesou skladby odpovídající určité
náročnosti ve stanoveném časovém limitu. Soutěže patří nejen ke sportu, ale i k umění.
Dokázat, že něco umím, soustředit se na výkon, je náročné a tréma hraje vždy svou
neodmyslitelnou roli. Proto pochvala patří žákům, kteří se zúčastnili soutěží základních
uměleckých škol a úspěšně reprezentovali naši školu:
Okresní kolo:
jméno žáka
hudební předmět
umístění
pedagogické vedení
Michaela Kvardová
sólový zpěv
1. místo
V. Demelová
Tereza Lázničková
hra na flétnu
1. místo
K. Stodůlková
Terezie Nováčková
hra na flétnu
1. místo
K. Stodůlková
Petr Šikula
hra na flétnu
1. místo
K. Stodůlková
Vendula Šromová
hra na klarinet
1. místo
J. Hadrava
David Hlavoň
hra na klarinet
1. místo
J. Hadrava
Patrik Cupal
hra na trubku
1. místo
Mgr. P. Křivánek
Eliška Maršálková
hra na klarinet
2. místo
P. Rosendorf
Vít Skřička
hra na klarinet
2. místo
P. Rosendorf
Eliška Císařová
hra na flétnu
2. místo
K. Stodůlková
Jan Bartončík
hra na trubku
2. místo
Mgr. P. Křivánek
Klára Jírová
hra na flétnu
3. místo
K. Stodůlková
Barbora Cveková
sólový zpěv
3. místo
V. Demelová
Františka Dřínková
sólový zpěv
3. místo
V. Demelová
Eliška Tichá
sólový zpěv
3. místo
V. Demelová
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Damián Adamus
hra na zobcovou flétnu
3. místo
P. Rosendorf
Jiří Mohyla
hra na trubku
3. místo
Mgr. P.Křivánek
Lucie Vaňáčková
sólový zpěv
čestné uznání
V. Demelová
Krajské kolo:
Vendula Šromová
hra na klarinet
2. místo
J. Hadrava
Michaela Kvardová
sólový zpěv
2. místo
V. Demelová
Petr Šikula
hra na flétnu
čestné uznání
K. Stodůlková
Patrik Cupal
hra na trubku
čestné uznání
Mgr. P. Křivánek
Poděkování patří i učitelům za přípravu žáků a vzornou reprezentaci školy: Veronice
Demelové, Kláře Stodůlkové, Jaroslavu Hadravovi, Pavlu Rosendorfovi, Mgr. Petru
Křivánkovi.
Mgr. Magdaleně Slané PhD. a Barboře Křemenákové za vynikající klavírní korepetice.
Výtvarný obor má za sebou dvě výstavy v Městské knihovně v Modřicích, účastnil se
přehlídky výtvarných prací, připravuje každoročně dárky pro maminky ke Dni matek.
Pan učitel Zdeněk Bernát připravuje úspěšně své žáky na střední a vysoké školy
s uměleckým zaměřením. Literárně dramatický obor a taneční obor se pravidelně
zapojuje do výchovných koncertů pro žáky mateřských a základních škol v okolí.
Dalšími aktivitami školy je pořádání koncertů významných osobností. Díky kolegovi
M. Kašubovi se uskutečnil již třetí koncert významného pedagoga a sólisty ve hře na
kytaru, Vladislava Bláhy. Každoročně škola organizuje také návštěvy koncertů a
divadelních přestavení. Letos měli možnost žáci navštívit dvě představení v Janáčkově
divadle.
Letošní rok byl pro
základní
uměleckou
školu velmi výjimečný.
V úterý 25. listopadu
2008 za velkého zájmu
veřejnosti se odehrála
událost,
kterou
i
z pohledu pamětníků lze
považovat
za
historickou. Za účasti
nejvyšších představitelů
města Modřice starosty
Ing. Josefa Šišky,
Foto z koncertu učitelů 28. 4. 2009 sál ZUŠ v Modřicích
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místostarostky Ing. Hany Chybíkové a dalších významných hostů byla slavnostně
otevřena nově zrekonstruovaná budova ZUŠ na ulici Benešova 271.
Nenajdeme moc případů v historii Modřic, kdy byla takto velkoryse podpořena
významná zájmová činnost místních obyvatel. Vedle jednotlivých učeben a celkového
řešení návštěvníky zaujme především krásný koncertní sál, účelně navržený se
zázemím pro účinkující a opticky i akusticky odděleným vstupním prostorem. Součástí
slavnostní akce byl též koncert, na kterém zazněly skladby J. S. Bacha, P. I.
Čajkovského a řada populárních melodií v temperamentním podání Shadow Quartetu
pod vedením brilantního violoncellisty a učitele naší školy Štěpána Švestky. Městu
Modřice a jeho představitelům patří obrovské poděkování, protože nová i stávající
budova byla naší škole zapůjčena bezúplatně.
Druhým koncertem věnovaný městu Modřice byl koncert učitelů, který byl velmi
pozitivně hodnocen ze strany zúčastněných posluchačů.
Poděkování a radost
provází tedy konec
školního
roku
a
ohlédnutí se zpět za
vykonanou prací žáků a
učitelů žádá pochvalu a
přání, aby všem v době
prázdnin byla odměnou
příroda, která daruje
mnohem
víc
než
zábavu,
radost
z pohybu, ale je ochotna
darovat svou energii a
spolehlivě tak všichni
načerpáme
sílu,
abychom
dál
byli
součástí tvořivosti.
Foto z vystoupení pro Ústav sociální péče v Brně - Chrlicích

Barbora Křemenáková
ředitelka školy

Spolky a sdružení
Co nového v orlovně ?
Po zavedení bowlingu, který se dobře ujal , bylo dáno do provozu rekondiční centrum –
posilovna. Té využívají hlavně ženy a je více využita v zimních měsících. Pro
sportování v létě bylo v posledních dnech dokončeno venkovní víceúčelové hřiště za
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orlovnou . Velké multifunkční hřiště za základní školou v Ořechově, tak dostalo menší
ho sourozence. Hřiště za orlovnou bylo uvedeno do provozu v sobotu 27. 6.2009.
O prázdninách bude využíváno již naplno. Je určeno pro volejbal, fllorbal, malou
kopanou, badminton a hlavně pro tenis. Zvláštností je, že hřiště za orlovnou má
tenisovou trénovací stěnu pro začátečníky. Hřiště se podařilo. Je příjemné a útulné.
V areálu je i pískoviště a hrací prvky pro menší děti.
Provozní doba na hřišti není pevně stanovena, zájemci si mohou hřiště rezervovat, tak
jako bowling a posilovnu na telefonních číslech 534 008 494, 739 931 207, a 776 705
368.
Srdečně zveme všechny do orlovny. Příjemně a užitečně zde mohou strávit volný čas
celé rodiny,když ne sportem, tak třeba pouhým sledováním sportujících při
venkovním posezení u kávy, či ledňáčku na terase.
Petr Krečmer
Orel Ořechov

Příspěvky občanů
Dobrá věc se podařila
Je nedělní podvečer 14.června. Právě jsem se vrátil z Ořechova, kam mě před měsícem
pozvala moje vnučka, učitelka na tamní základní škole, abych se přišel podívat na
vystoupení její žákovské gymnastické skupiny. Pozvání jsem přijal rád. Kantořinu mám
zadřenou pod kůží, jen co je pravda, a nevynechám, pokud ještě můžu, žádné
vystoupení dětí a škol.
Když mě přivezla vnučka po poledni ke škole, byl jsem překvapen množstvím
přicházejících návštěvníků. Dověděl jsem se teprve na místě, že nejde jen o tradiční
dětské odpoledne s radovánkami, ale o slavnostní otevření multifunkčního hřiště
v areálu základní školy. Paráda se vším všudy. Možná to mělo být pro mě překvapení.
Je-li to pravda, pak se to povedlo, protože když jsem se octl na ochozech překrásného,
novotou svítícího sportovního areálu, nevycházel jsem z údivu.
Než došlo k slavnostním ceremoniálu, mohl se návštěvník pokochat pohledem na
cihlově rudou tartanovou běžeckou dráhu kolem hřiště s bílými traťovými limity,
uzpůsobenou v jedné své délce krátkým běžeckým tratím a rozběhu skoku do dálky.
Polovina plochy je vyhrazena míčovým hrám, jako kopané, házené, odbíjené. Napříč je
hřiště pro košíkovou a podle liniatury lze vyčíst, že je hřiště vhodné i pro jiné míčové
hry, které se objevují jako houby po dešti. Zkrátka a dobře, je tu prostřeno tomu, kdo
přijde, aby se poměl podle chuti a do sytosti.
Oslava byla zahájena uvítáním hostů: senátora Tomáše Julínka, poslance Davida
Šeicha, zástupců projektantů i realizátorů investice. Vedle jejich projevů zaujala
především slova představitele obce, starosty Josefa Brabence, který připomněl ve
stručnosti, jak došlo k realizaci této akce, jak bylo získáno a využito víc než 17
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milionů, které si stavba vyžádala. Starosta poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli na tom, že se celá obec i její okolí mohli shromáždit a potěšit se
z toho, že se dobrá věc podařila. Ředitel školy Vladimír Pikula poděkoval těm, kteří se
zasloužili o to, že byl splněn dávný sen Ořechovských, mít sportovní areál na úrovni
nejen pro školu, ale i pro veřejnost. Oficiální část slavnosti byla zakončena
přestřihnutím pásky starostou obce Brabencem a senátorem Julínkem.
Programově bohaté odpoledne mělo několik nabídek. Především vystoupili žáci
z mateřské školy i ze základní školy v tělocvičných skladbách v rytmu moderní hudby.
Následovaly ukázky míčových her: vybíjené a dvou variant košíkové. V koutku hřiště
bylo připraveno o přestávce divadelní představení jednoho herce pro nejmenší
drobotinu. Mezi tím se v odlehlé části areálu nadmula vzduchem naplněná monstra
hangáru, letadel, hradů, které nabídly ve frontě čekajícím klukům a holkám skákající
gaudium. Poté zaujaly po celém hřišti pozice rozmanité hry, na které se stály fronty až
do podvečera.
Interiér školy se chtěl taky pochlubit a nabídl návštěvníkům pozvání, aby zhlédli, jak
svítí čistotou, jak odpovídá účelnou úpravností nejen didaktickým potřebám té které
třídy, ale i estetickým a hygienickým zásadám. I touto fází pěkného odpoledne nebyli
návštěvníci zklamáni.
Organizace akce nebyla jistě jednoduchá. Obešla se bez připomínek. Naopak. Všichni
odcházeli spokojeni s úsměvem a nešetřili chválou. Po zásluze. Na hosty se
nezapomnělo s pohoštěním, ale i děti neodešly s prázdnou.
Co dodat? Omlouvám se čtenářům, že jsem příliš osobní. Jsem rád, že může moje
vnučka učit na takové škole.
Jan Kouřil z Moravských Bránic

Co víme o českých dějinách
Je tomu víc než rok,co jsem byl svědkem dost bouřlivé i hlasité debaty, kterou mezi
sebou vedla skupina lidí. Debata se týkala katedrály sv. Víta v Praze. Jedni tvrdili, že
katedrála patří pouze církvi. Ti druzí byli přesvědčeni, že patří státu.Tento stále
nevyřešený problém trvá sedmnáct roků a řeší ho politici, církev i soudy. Otázka
vlastnictví katedrály stojí za zamyšlení.
Je to někdy až neuvěřitelné co všechno se píše o českých dějinách. Komu tedy má
katedrála patřit ? Církvi a nebo státu ? Je to určitě největší klenot naší země. Odehrálo
se tam dvaadvacet korunovací a je tam umístěn korunovační poklad.Proto je nutné
spojení církve a státu, protože stavba je součástí hradu a symbol české státnosti.
Dnes dochází k jakési revizi českých dějin, přehodnocují se události, jejich smysl i
osobnosti. Rozdílné názory jsou také na husictví, kdy jedna strana tvrdí, že husictví nás
izolovalo od evropského vývoje, to pravdivější říká, že jsme se ocitli v blokádě a byli
jsme hodnoceni jako semeniště nesmyslů, lží a bludů. Postupně bylo proti ní
vypraveno šest křížových výprav a ty si sebou nevezly žádný proviant. Stravovaly se
cestou a za nimi se táhlo spálené pásmo, desítky a desítky vyhlazených vesnic.
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Tehdejší petice hlásaly, že ten, kdo si umyje ruce v krvi kacíře, smývá hříchy ze své
duše.
Mluví se také o tom, že husité toho spoustu zničili. Ano, říká se o nich, že vycházeli ze
Starého zákona, který káže proti modlám. Nikdo ale neuvede, že během náboženských
válek, tj. během třicetileté války bylo na českém území vypáleno 215 a na moravském
63 zámků, že v Čechách bylo vypáleno 80 a na Moravě 28 měst, že bylo vyhlazeno 853
vesnic v Čechách a 332 na Moravě. V Čechách tuto válku přežilo asi 850 tisíc lidí.
Byly odtud vypuzeny šlechtické i měšťanské rody a univerzitní elita. Šlo o 350
šlechtických rodin a o 30 tisíc rodin měšťanských. Místo nich sem vtrhlo 128 tisíc
šlechtických rodů a rozdělily se o 2/3majetku.
K zamyšlení stojí také doba baroka, kdy u nás stálo sedm tisíc kostelů a přitom vesnice
byly chudé doškové. Přibylo také 280 klášterů. V barokním kostele zjistíte, že je tam
několik oltářů šplhajících do úrovně třetího patra. To přeci muselo mít nějakou funkci.
Nikde se však nedovíme za co stavěli, odkud na tu nádheru brali peníze. Byly to jen
dary králů, šlechty i obyčejných lidí ? Jistě i dnes darují lidé majetek, nemají děti,
rodinu, ale často i dík za uzdravení.
Dějiny byly jen jedny, ale výkladů může být nespočet. To, kterým dějům dáváme
přednost, vypovídá o nás a o našich schopnostech, pochopení dějin. Nesmíme také
zapomenout na ty osobnosti, které to reprezentují. Patří tam Karel IV., Hus,
samozřejmě Komenský a také Palacký, Havlíček a Masaryk. Musím také připomenout
Přemysla Otakara II. na kterého se zapomnělo. Za jeho vlády vyrostlo spousta měst
v Čechách i na Moravě. Važme si našich dějin a nezapomínejme na správný výklad.
Často slyšíme z úst politiků i publicistů, kteří dokazují, že jsme v žádné historické
zkoušce neobstáli, že jsme druhořadý národ, který není schopen sám hospodařit. Také
hovoří, že jsme měli i kulturu vždy jen odvozenou.
Neměli bychom nikdy zapomínat na vztah ke své vlasti, ke svému bydlišti, k naší
vesnici.
Bohumil Šmíd

Ořechovská bažinka
Možná málo občanů naší obce ví o významném počinu ořechovských myslivců, v čele
s jejich hospodářem a našeho pana starosty. V katastru Ořechova totiž po mnoha a
mnoha letech vzniklo nové jezírko či správněji rybníček. Také se pomalu vžívá, mezi
těmi, co už tuto novou vodní nádrž zaregistrovali, název „Ořechovská bažinka“. Snad
jako analogie významné, nedaleké „Střelické bažinky“.
Popud a nápad vyšel vlastně od ořechovských myslivců, realizaci zajistil pan starosta.
Ten využil přítomnosti firmy, která zde buduje komunikace, k vyhloubení půdy a
základní úpravě terénu na předem vytipovaném místě. O konečnou úpravu se postarali
myslivci.
Kde se tedy bažinka nachází? Na původním prameništi potoka Lejtna (*), o kterém už
mnozí občané ani nevědí. Nachází se v části zvané Sedlice, v údolíčku sevřeném ze tří
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stran svahy polností, kde se dříve pásávaly krávy. Tento potůček, dnes již bez
protékající vody, tvoří přirozenou hranici mezi Ořechovem a Pršticemi. V minulosti
plnil rybníky, které ještě starší ročníky pamatují, protože vyschly až na konci
padesátých let minulého století. Ještě mnohem dříve byly údajně plné štik, což dalo
vznik názvu obce Štikovice, nyní části obce Ořechova Tikovice. Průběh potoka mokřadu Lejtna je však v terénu stále dobře patrný jako pás rákosí, mokřadních rostlin,
keřů a stromů, táhnoucí se od prameniště až po silnici spojující Ořechov se Silůvkami.
Za touto silnicí přibírá vodu z Ořechovského potoka, posíleného o vodu z „čističky“.
Teče dále mezi Ořechovem a Mělčany pod mělčanskou silnicí směrem na Bratčice,
kde se ztrácí u Bratčické skály (**), aby se znovu vynořila na povrch asi 800 metrů
severně nad Bratčicemi. Proteče obcí a na jižním okraji Bratčic, stále pod názvem
Lejtna, se vlévá do Šatavy.
Zvláště prameniště, kde se nyní nachází „bažinka“ a nejbližších cca 200 metrů, je
nádherným příkladem spontánně vzniklého remízu, který je tvořen klasicky třemi
rostlinnými patry: bylinné patro tvoří převážně rákos obecný, kopřiva dvoudomá,
kerblík lesní, bez chebdí, lopuch menší, chmel otáčivý, ostružník ježiník, ovsík vyvýšený,
pelyněk černobýl, kostival lékařský. Ve středním patře je např. zastoupen bez černý,
ostružiník keřovitý, brslen evropský, růže šípková. Ve vysokém patře roste topol černý,
topol bílý, javor mléčný, javor klen, jeřáb obecný, ořešák královský, olše lepkavá, vrba
křehká, vrba ušatá, vrba bílá, vrba proutkařská, vrba jíva, třešeň ptáčnice, lípa
malolistá, jasan ztepilý, jilm vaz.
Tento, zdaleka neúplný výčet rostlin má demonstrovat různorodost a pestrost této
lokality. Umíme si jistě přestavit, jak velká hmyzí společenstva a dalších bezobratlých
živočichů zde našla podmínky pro svůj život a v návaznosti na ně společenstva
hmyzožravých a zrnožravých ptáků a dalších malých obratlovců (např. obojživelníci,
hlodavci, hmyzožravci ) až po živočichy, kteří stojí na vrcholu potravního řetězce
(draví ptáci, lišky, malé šelmy).
Pro všechny tyto organismy znamená tato nová, zdánlivě nevýznamná vodní plocha,
velký přínos pro jejich životní komfort. V prvé řadě bude sloužit jako ideální
napajedlo. V naší oblasti, intenzivně zemědělsky využívané, jsou takovéto přirozené,
tiché zdroje vody vzácné (až vzdálené Šatava a Bobrava). Již nyní, necelý měsíc po
vyhloubení rybníčku, můžeme zde pozorovat čilý ruch. Během mého krátkého pobytu
v úkrytu přiletěl se napít či vykoupat dlask tlustozobý, sýkora modřinka, sýkora babka,
sedmihlásek hajní, hrdlička divoká, hrdlička zahradní, holub hřivnáč, stehlík obecný,
pěnice černohlavá, pěnice hnědokřídlá, pěnkava obecná, zvonek zelený, kos černý.
V rákosí hnízdí pár rákosníků zpěvných. A to je určitě jen malá část druhů ptáků,
z těch, kteří zde žijí, které bylo třeba jen slyšet a kteří teprve v příštích letech budou
přilákáni tímto zdrojem vody. Bylo možno vidět proletující , pátrající dravce káni lesní,
poštolku obecnou, motáka pochopa, bylo slyšet jestřába lesního a určitě se zde zdržuje
i krahujec obecný.
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V rozbahnělých okrajích „bažinky“ jsou vidět již stopy srnčí zvěře, ale hlavně černé
zvěře, která se v přilehlých loužích bude ráda kalištit. V zimních měsících můžeme u
bažinky také očekávat návštěvy vysoké jelení zvěře, protahující touto lokalitou.
Ve vlastní vodě se dá již také pozorovat počínající život. Při vodní hladině se mrskají
komáří larvy, lze na chvíli zahlédnout potápníka vroubeného či klešťanku velkou,
dokonce jsem spatřil pijavku koňskou, takřka 15 cm dlouhou. Na slunci u břehu se
vyhřívají pulci skokanů hnědých.
Je otázkou času, kdy osídlí „bažinku“ další obojživelníci. Doufejme, že se tu třeba
zabydlí čolek obecný a mlok skvrnitý.
To ovšem předpokládá určitou péči o tuto novou bažinku, a také určitou „nepéči“. Bylo
by velmi nedobré vypustit do bažinky jakékoliv ryby, které se rychle namnoží a jsou
nepřemožitelnými potravními konkurenty obojživelníkům. To se týká i vypouštění
jiných druhů živočichů. Týká se to ale i rostlin, nevysazujme do okolí cizí či okrasné
rostliny. Prostě řečeno, nechme vše přírodě, ona to zvládne sama a rychle, ale hlavně
harmonicky.
Ve svém článku jsem chtěl hlavně vyjádřit radost nad tímto dílem aktivních lidí
k obohacení naší nejbližší přírody. Také abychom si uvědomili, jaký význam
v konečném důsledku pro nás pro všechny má jakákoliv nenápadná péče o přírodu.
Abychom se zamysleli, co můžeme sami udělat např. pro „zdraví“ svých zahrad a
svého nejbližšího okolí. Ve vztahu k této malé popisované lokalitě je pak možné
domyslet si násobný význam nově vznikajících biokoridorů kolem naší obce.
LuBer
(viz foto na stranách 1 a 31)
P.S. Děkuji za velmi přínosné informace panu Jiřímu Vačkářovi ze Silůvek.
* název Lejtna pochází od německého leiten = vést, popř. Leitenbach = „vodící
potok“, bylo to označení pro potok, který vede po katastrální hranici.
** v Bratčické skále se nacházela malá vodní nádrž, vzniklá v prohlubni po těžbě
dioritu, v které byl bohatý výskyt vzácných obojživelníků (mlok, čolek). Tato nádrž
zanikla se vznikem skládky v r. 1978.
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Pohled od severu na část remízu kolem Lejtny, v jejíž pravé části se nachází vybudovaná „bažinka“

Rákosník zpěvný v rákosí bažinky
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Multifunkční hřiště za Základní školou Ořechov

původní stav – březen 2008

zahájení prací - říjen 2008

prosinec 2008

březen 2009

červen 2009

14. červen 2009 – otevření hřiště
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