OŘECHOVSKÝ
Z P R AV O D A J
_______________________________________
č. 2/2010

Nová Obecní knihovna na ulici Komenského 4
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
červen je měsíc na začátku léta a čas příprav na dovolené a na prázdniny žáků a
studentů. Také je to doba neustálého sečení trávy v mnohých zahradách i na veřejných
plochách. Naše pracovní četa má starostí se sekáním trávy letos opravdu požehnaně,
poslední měsíce jsou bohaté na srážky a tráva skutečně „roste jako z vody“. Můžeme
jen doufat, že se počasí umoudří a nastane konečně opravdové léto.
Dětem začínají tolik očekávané prázdniny, pro naše školáky dokonce o týden delší.
V těchto dnech totiž začínají přípravné práce na letošní největší investiční akci,
kterou je výměna oken, zateplení a zhotovení nové fasády na budovách základní a
bývalé speciální školy. Rozpočet na celou akci je 26 milionů korun, již dnes je ale jisté,
že další finanční prostředky si vyžádají opravy střech, klempířských prvků, svodů
dešťové vody, atd. Tyto práce nebudou hrazeny z dotace, musí být tedy uhrazeny
z prostředků obce. Je však bezpodmínečně nutné všechny opravy provést a zajistit tak
řádné fungování obou budov na další desetiletí. Doufám a těším se na to, že nový
školní rok bude zahájen již v opravené a novotou zářící budově.
1.června jsme slavnostně otevřeli novou knihovnu, která se přemístila do nově
připravených prostor. Posledních 150 svazků jsme stěhovali pomocí tzv. lidského
řetězu. I přes chladné počasí akce proběhla bez větších problémů, účast byla velká,
pomoci školákům přišli i ořechovští občané a já jim chci tímto poděkovat. Bylo to pro
mne povzbuzení a rád jsem zapomněl na všechny starosti, které se při úpravách
prostor pro knihovnu vyskytly. Myslím, že každý, kdo se přišel podívat usoudil, že se
nová knihovna opravdu povedla. V krásných prostorách nabízí devět tisíc svazků knih,
internet, je možné v příjemném prostředí i posedět a prolistovat spoustu časopisů, které
knihovna odebírá.
Další akcí, která právě probíhá, je stěhování Základní umělecké školy z budovy na ulici
Tikovická do opravených prostor, kterým provozně říkám „ kulturní centrum
Ořechova“, zde by od 1. září hudební škola měla zahájit nový školní rok. V těchto
prostorách se naše „hudebka“ rozšíří a já myslím, že ke spokojenosti svých žáků i
jejich rodičů.
Nakonec bych se rád zmínil o tom, jak postupují práce na vznikajícím muzeu obce.
Nově vzniklé prostory, vyhrazené v budově bývalé speciální školy, byly uzavřeny
prosklenou stěnou. Za ní budou sbírky rozděleny do několika tématických okruhů,
budou to archeologické nálezy, obydlí a vývoj lidových staveb v obcích, zemědělství,
řemesla, folklór, domácnost, školy a sport, spolky, boj za svobodu 1945. Chci tímto
poděkovat všem občanům, kteří přispěli k vytvoření zajímavých sbírek.
Otevřením muzea se završí přestavba bývalé speciální školy. Mám ohromnou radost
z toho, že se naplnila naše představa, přebudovat tuto budovu na kulturní centrum.
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I když zpočátku se tento záměr mohl zdát někomu příliš odvážný, přestože jsme museli
vyvinout velké úsilí a byla s tím spojena spousta starostí, vše se nakonec podařilo
uskutečnit.
Na závěr bych Vám rád popřál krásnou dovolenou, školákům bezstarostné prázdniny a
nám všem hodně klidných, pohodových a slunečných dnů.
Josef Brabenec

Zprávy ze zastupitelstva
VÝPIS USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
OŘECHOV KONANÉHO DNE 19. 5. 2010 V 19 HOD. V RESTAURACI
U RYBNÍČKA
Usnesení č. 449/10
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu jednání pana Ing. Miroslava
Smutného a pana Oldřicha Paulíčka.
Hlasování : pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 450/10
Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením bodu – Smlouva o smlouvě budoucí o
břemeni - E.On - Karnet do programu jednání.
Hlasování : pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 451/10
Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením bodu – Schválení přijetí dotace na úroky
z úvěrů – kanalizace a ČOV ve výši 180.000 Kč.
Hlasování : pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 452/10
Zastupitelstvo schvaluje následující program jednání :
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů
3. Schválení programu
4. Přísedící u soudu – Janková M.
5. Rozpočtové opatření č. 1/2010
6. Rozpočtové opatření č. 2/2010
7. Rozpočtové opatření č. 3/2010
8. Rozpočtové opatření č. 4/2010
9. Schválení odpisového plánu Základní školy Ořechov
10. Smlouva o břemeni – Telefonica ( Badouček )
11. Odkoupení pozemku do vlastnictví obce parc.č. 1577/2
12. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1666/1

4

13. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1408/10
14. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 655/1
15. Rozdělení skupinového vodovodu Ořechov - Hajany
16. Závěrečný účet za rok 2009
17. Smlouva o smlouvě budoucí o břemeni – E.On – Karnet
18. Schválení přijetí dotace na úroky z úvěrů – kanalizace a ČOV
19. Z činnosti obecního úřadu
Hlasování : pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 453/10
Zastupitelstvo obce schvaluje do funkce přísedícího k Okresnímu soudu Brno –
venkov pro funkční období let 2010 až 2014 paní Marii Jankovou, bytem Ořechov,
Ořechovičská 8.
Hlasování : pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 454/10
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2010 dle přílohy.
Hlasování : pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 455/10
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2010 dle přílohy.
Hlasování : pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 456/10
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2010 dle přílohy.
Hlasování : pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 457/10
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2010 dle přílohy.
Hlasování : pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 458/10
Zastupitelstvo obce schvaluje Základní škole Ořechov předložený odpisový plán na
interaktivní tabule s příslušenstvím – dle přílohy.
Hlasování : pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 459/10
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. M-083-2-0073
mezi obcí Ořechov, jako povinným a Telefónicou O2, jako oprávněným - přípojka
telekomunikační sítě k RD Výhon 29, přes obecní pozemek parc. č. 548/5 a pověřuje
starostu k jejímu podpisu.
Hlasování : pro 11
proti 0
zdržel se 0
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Usnesení č. 460/10
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 1577/2 o výměře 241 m2 od
Hany Lhotecké, bytem Ořechov, Výstavní 7 a Pavla Lhoteckého, bytem Ivančice, Luční
9 za cenu 200 Kč / m2 a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
Hlasování : pro 10
proti 0
zdržel se 1 ( Zvolská )
Usnesení č. 461/10
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1666/1 o výměře 8 m2 panu
Ing. Ivo Dlouhému, bytem Ořechov, Tikovická 52, za cenu 200 Kč / m2 a pověřuje
starostu k podpisu kupní smlouvy. Geometrický plán uhradí kupující.
Hlasování : pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 462/10
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 1408/10.
Hlasování : pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 463/10
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 655/1.
Hlasování : pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 464/10
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o vymezení, rozdělení a užívání společného
majetku - Skupinový vodovod Ořechov – Hajany uzavíranou mezi obcí Ořechov a
Hajany a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Hlasování : pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 465/10
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2009 a souhlasí s celoročním
hospodařením obce s výhradami, na základě kterých přijala obec opatření potřebná
k nápravě chyb a nedostatků dle přílohy.
Hlasování : pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 466/10
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni uzavíranou mezi obcí a E.onem ( přeložka el. vedení
Karnet, Kopec ).
Hlasování : pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 467/10
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na úroky z úvěrů – kanalizace a ČOV z rozpočtu JMK v rámci Programu rozvoje venkova ve výši 180.000 Kč a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro 11
proti 0
zdržel se 0
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Usnesení č. 468/10
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.
Hlasování : pro 11
proti 0
zdržel se 0

Informace obecního úřadu
Třídění odpadů
Na sběrných místech, kde třídíme odpady, v ulici Divadelní, Jeřábkové, Tikovické,
Tolarové a Sokolské, přibyl další žlutý kontejner, s označením obalové kartony. Sem
patří krabice od mléka, džusů a vína. Obyčejný papír sem nepatří, ten patří do
kontejnerů modré barvy.

Pálení na otevřených ohništích
Spalování rostlinných zbytků na otevřených ohništích dle obecní vyhlášky je
povoleno jen 3 dny v týdnu – pondělí, středa a pátek. Tzv. pálící dny občané dodržují,
nebyly zaznamenány žádné problémy. Vymezení tzv. pálících dnů se netýká táboráků
a grilování.

Hřbitovní poplatky
V těchto dnech obec inkasuje poplatky za pronájem hrobových míst na dobu 10 let.
Každý majitel hrobového místa obdrží postupně od obce výzvu k zaplacení (poštovní
složenku). V ceně je zahrnut pronájem místa a správa hřbitovů, kterou zajišťuje obec:
evidence hrobů, péče o veřejnou zeleň, odvoz odpadů, zajištění vody na zalévání,
údržba cest a oplocení, osvětlení, zimní posyp atd. Poplatek je možný zaplatit
v hotovosti na OÚ.

L.K.
Sekání trávy
V zájmu ochrany pohody bydlení, hygieny a zdraví občanů, v zájmu využívání dnů
pracovního klidu k odpočinku a rekreaci a v zájmu zachování dobrých sousedských
vztahů, obec schválila vyhlášku o veřejném pořádku v tomto znění:
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Obecně závazná vyhláška č. 1/2010
o regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 28. 6. 2010 usnesením č.
usneslo vydat na základě ust. § 10 písm. a) a v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška stanoví časové omezení pro hlučné činnosti, jež
by mohly narušit veřejný pořádek a soužití v obci.
Čl.2
Omezení hlučných činností
1.
2.

Používat hlučné stroje a zařízení1 lze jen v době od 8.00 hod. do 20.00 hod.
V neděli a ve státní svátek je používání hlučných strojů a zařízení zakázáno.
Navazují-li na sebe bezprostředně neděle a svátky, platí zákaz jen pro druhý
den.
Čl. 3
Sankce

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude postihováno podle
zvláštních předpisů.2
Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu
účinnosti dnem vyhlášení.

…................................
Ludmila Krečmerová v.r.
místostarostka

........................................
Josef Brabenec v.r.
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.6.2010
Sejmuto z úřední desky dne:

1

Např. sbíječky, bourací kladiva, vrtačky, sekačky, křovinořezy, drtiče větví,
motorové pily, cirkulárky, rozbrušovačky, elektrocentrály, kompresory, apod.
2
Zákon č. 200/1990Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů
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Lékařská služba první pomoci, lékárenská pohotovostní služba a ohledání
zemřelých pro Ořechov:
Rozsah služby
ordinační doba

Poskytovatelmísto:

LSPP pro dospělé:

všední den

víkendy/svátky/

Úrazová nemocnice
Brno,Ponávka 6
tel. 545 538 538, 545 538 426 17.00 – 07.00 hod - nepřetržitě

Ohledání zemřelých:

Úrazová nemocnice
Brno, Ponávka 6
tel. 545 538 538, 545 538 426

17.00 – 07.00 hod - nepřetržitě

LSPP stomatologická

Úrazová nemocnice
Brno, Ponávka 6
tel. 545 538 421

17.00 – 07.00 hod - nepřetržitě

LSPP pro děti a dorost:

Fakultní nemocnice Brno,
Pracoviště dětské medicíny
Brno, Černopolní 9
tel. 532 234 935
17.00 – 07.00 hod - nepřetržitě

Lékárenská pohotovostní služba: Lékárna K.E.I. pharma s.r.o.
Brno, Koliště 47
tel. 545 424 811
nepřetržitě

Kultura
Stěhování knihovny
V kronice se první zmínky o knihovně objevují již v roce 1897, kdy byl v Ořechově
Čtenářsko-divadelní spolek Komenský a z roku 1925 se dochoval tištěný Knihovní řád
Obecní knihovny v Ořechově, který vydala tehdejší knihovní rada. Nynější obec
Ořechov vznikla v roce 1945 sloučením tří samostatných obcí a každá obec měla
také svou knihovnu. V Ořechovičkách a Tikovicích sídlily knihovny v Obecních
domech a v Ořechově byla knihovna umístěna v Sokolovně. Po sloučení obcí byly
sloučeny i knihovny a postupně se stěhovaly na různá místa v obci – např. nad
tělocvičnu základní školy nebo do místnosti nad kadeřnictví. Největšího rozmachu se
knihovna dožila na začátku 90. let, kdy byla umístěna do vybavených prostor po
zrušené Síni tradic. Bohužel tyto prostory po několika letech musela uvolnit lékárně a
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byla přestěhována do jedné malé místnosti v téže budově. Rovná střecha, „zub času“ a
zanedbané opravy způsobily, že zeď kolem okapů odpadávala a zdi uvnitř byly po
deštích mokré a celou zimu zvlhlé. Hledalo se řešení, jak zkulturnit místo, které slouží
už nejen k výpůjčování knih a časopisů, ale díky internetové vybavenosti zde nachází
zázemí také žáci škol. V roce 2009 podala knihovna žádost na Ministerstvo kultury
České republiky do programu VISK 3 a získala finanční prostředky na zkvalitnění
automatizovaného systému.
Starosta obce prosadil záměr vybudovat knihovnu v dnes Kulturním centru Ořechov na
Komenského 4 a od myšlenky k realizaci už nebylo daleko. Současně s dalšímí
stavebními úpravami byly od ledna t.r. upravovány i prostory pro větší knihovnu.
Projekt vypracoval v březnu ing. arch. Svoboda, výroba nábytku byla svěřena firmě
Interiéry Toman z Brna a koncem května již bylo připraveno vše k nastěhování. Knihy
nejdříve svazovaly děti do balíčků a poslední týden v květnu byly převáženy do nových
prostor. Poté byly za pomoci ochotných občanů urovnány na svá místa do regálů. Fond
knihovny tvoří zhruba 9 tisíc svazků. K symbolickému stěhování za pomoci lidského
řetězu bylo ponecháno 150 posledních knih. Na Mezinárodní den dětí 1. června 2010 v
9 hodin zahájil stěhování knihovny výstřelem z děla pan Bořej Urbanovský z Brna.
Děti a učitelé z ořechovské základní školy, želešické speciální školy a občané
Ořechova si pak již podávali jednu knihu za druhou a kolem 10. hodiny bylo
„přestěhováno“. Zájemci si mohli až do večera novou knihovnu prohlédnout. Samotné
stěhování knih lidským řetězem bylo bohatým a nevšedním zážitkem pro všechny
zúčastněné a nadto jim patří velký dík, že se akce zúčastnili.

Muzeum
V měsících dubnu a květnu byly na základě letáčků o snaze vybudovat v Ořechově
muzeum, vybírány předměty do muzea. Někteří členové muzejní komise se tohoto
úkolu zhostili s elánem a nadšením, obcházeli občany a tu přibyl šicí stroj, tu nádherně
malovaná skříň, radio, jindy zase formy na bábovky či vánočky. Do muzea byly
darovány nebo zapůjčeny také vzácné dokumenty - vyúční listy, domovské listy, staré
fotografie, bankovky. Celkem bylo shromážděno okolo 300 exponátů. V další etapě
budování muzea bude posouzeno, které předměty se využijí do nově otevřeného
muzea, bude-li potřeba opraví se, odborně očistí, zrestaurují. Předměty, které nebudou
využity ihned, budou uchovány v depozitáři pod přijímacím číslem a využijí se
v pozdější době při tématických výstavách. Je možné, že časem ještě další exponáty
přibudou. Před muzejní komisí je ještě spousta práce, ale nově vzniklé muzeum
v přízemí budovy jistě obohatí vstup do Základní umělecké školy.
Některé akce se plánují hodně dopředu. Jednou z nich je také záměr uskutečnit v r.
2011 výstavu rodokmenů místních občanů. Prosíme ty, které tato myšlenka oslovila a
byli by ochotni rodokmen zveřejnit a zapůjčit k výstavě, případně i s nějakou fotografií,
aby dali o sobě vědět, ještě je půl roku čas na dokončení.
LeS
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Ořechovský kroj
Zařizování obecního muzea už je v plném proudu. Mezi exponáty „ ze života našich
předků“ nebude samozřejmě chybět ořechovský kroj - dívčí, ženský, dětský a pro
doplnění i mužský. Ořechovský originální kroj, se nedochoval. Nelze tedy mluvit
jednoznačně o ořechovském, ale spíše o lidovém kroji brněnského regionu. Podrobně
se krojem brněnského venkova zabývala pracovnice Etnografického muzea v Brně
paní PhDr. Miroslava Ludvíková. Její obsáhlý metodický materiál s popisem krojů
máme k dispozici. Doktorka Ludvíková velmi intenzivně a úzce spolupracovala s naší
občankou paní Štěpánkou Homolkovou nejen v oblasti ořechovského kroje. Z jejich
spolupráce vznikla mimo jiné i brožurka „ Jak si hrají děti v Ořechově“. Štěpánka
Homolková ( nar. 1912 ) se věnovala národopisu, výšivkám a místním tradicím.
Zanechala nám odkaz, díky kterému víme, jak se dříve ženy oblékaly a umíme
„ořechovský“ kroj sestavit. O místním kroji se poměrně obsáhle rozepisuje také
Miroslav Dostál v Ořechovské kronice, vydané obcí v roce 1996. Dobové oblečení
z konce 18. století a začátku 19. století je dokumentováno na mnoha fotografiích.
Jak tedy vypadal lidový kroj, nošený v Ořechově? Pokusím se, popsat jen velmi
zevrubně, ženský sváteční kroj: dvě spodní plátěné sukně, vrchní sukně bílá vyšívaná i
barevná, hedvábná nebo brokátová. Bílá nebo barevná zástěra, zdobená vyšíváním
nebo ozdobným lemováním. Rukávce zapínané na knoflíčky, u krku „ krézl“ ( velký
nabíraný vyšívaný límec). Kordula, většinou ze sametu, zdobená výšivkou nebo
prýmky, zapínaná na háčky nebo šněrovaná tkanicí. Přes kacabajku se nosívala bílá
vyšívaná půlka uvázaná křížem dozadu.. Na hlavě červený vídeňský šátek (šátky
z Vídně dováželi formani). Na nohou bílé vlněné punčochy, černé střevíce sametky
nebo lakovky. Muži nosívali o svátcích bílou košili s úzkým stojatým límečkem,
černou vestu, modrou zástěru s laclem (v neděli se zástěra nenosila), tmavé kalhoty.
Černý široký klobouk, v zimě plášť. Kroj je jednoduchý, prostší.. Podle starého úsloví „
čím bohatší (úrodný) kraj - tím bohatší kroj“. Proto se náš zdá chudý oproti bohatě
zdobenému kroji kyjovskému.
Oděvy vyráběli místní krejčí a švadleny, boty, vepřovice, komisňáky, pérka i střevíce
zhotovil ševc. Materíál a části oděvů se kupovaly na jarmarcích a v židovských
krámech ve městech nebo u podomních obchodníků. Některý materiál se hodně
škrobil, aby látky lépe držely tvar, méně se špinily a v létě příjemně chladily.
Se zánikem nošení krojů (po 1.světové válce) zmizely z našeho slovníku i některé
výrazy. Například druhy látek sukno, kanafas, kartoun, piket, šifon, mušelín, barchet,
glot, cajk, štof, kemka, damašek, atlas, satén, samet a názvy šatních dílů: gandušek dětské oblečení vcelku, jupka - halenka, šorce - bílé sukně, nešporek – rozparek,
fěrtoch – sváteční zástěra, kacabajka – ženský kabátek, kordula - vesta, šůsek –
prodloužení kordulky, půlka – třícípý šátek, lajblík, rukávce – ženský živůtek s rukávci,
podolek - spodní hrubší část u košile, taftové stuhy, vlňáky, kartounové šátky – kukle,
lacl – vrchní část mužské zástěry a j.
Dobové oblečení a nejen kroje, budou mít v našem muzeu své místo a trvalé uchování.
Za pomoci a pod dohledem odborných pracovníků brněnského muzea se nám jistě
podaří pořídit věrohodné kopie našich krojů, které se v muzeu zaskví v plné kráse.
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Vážené čtenářky i čtenáři, pokud máte další informace o tom, jak se lidé u nás dříve
oblékali, rádi je přijmeme a zařadíme do muzejních popisů a evidence. Přivítáme i
různé díly dobového oblečení, které byste mohli do sbírek našeho muzea věnovat..
K lidovým krojům se zákonitě pojí lidové tradice, o těch někdy příště.
Ludmila Krečmerová
místostarostka

Obecní knihovna informuje
Od 1. června 2010 funguje knihovna již v krásných nových prostorách na Komenského
4. Stěhování knihovny vyšlo podle představ, jistě na tento den budeme rádi vzpomínat.
Všem pomocníkům při stěhování patří velké díky! Knihovna má mírně upravenou
výpůjční dobu – otevřeno je v pondělí a úterý od 10 do 17:30 hodin a v pátek od 10 do
15 hodin. Během letních prázdnin bude provoz knihovny beze změny, s výjimkou od
1.7. do 14.7. a od 16.8. do 20.8., kdy bude uzavřena. Obecní knihovna má nové
telefonní číslo 732 822 748.
Několik dní po otevření knihovny mě navštívila sympatická paní a představila se jako
Stanislava Nopová. Jméno jsem již někdy zaslechla, ale nemohla jsem si vzpomenout,
kam ho mám zařadit. Paní spisovatelka mi to usnadnila sama, když na stůl vyskládala
několik svých knih. Současně mi na sebe prozradila, že se narodila ve Zlíně v roce
1953, po maturitě pracovala jako rehabilitační sestra, po nocích začala psát a malovat
miniaturní obrázky. Po dlouhodobé nemoci opustila na jaře 1989 zdravotnictví,
pracovala jako květinářka a finanční poradkyně, začala studovat literaturu a tvůrčí
psaní. V roce 1999 odjela do Austrálie na studijní pobyt, kde zůstala do roku 2001. Dál
již nebudu více prozrazovat, ale lákám tímto čtenáře na knihy Stanislavy Nopové. Do
knihovny byly zakoupeny její tituly Za útesem leží svět – rodinný příběh plný
povzbuzení a letního osvěžení, Riskantní prázdniny - akční příběh odehrávající se
v poušti, Daiquirita – společenský román pro ženy a zvídavé muže, Pro práci zabíjet příběh plný napětí s politickou zápletkou, X Terra Incognita
akční thriller
z prostředí australské buše a v neposlední řadě i kniha básní k zamyšlení nebo pobavení
nazvaná Dárek. Tolik letní knižní novinky v naší knihovně.
Chtěla bych vyzvat ty, kteří píší poezii tzv. do „šuplíku“ a najdou odvahu podělit se
s ostatními o své verše, aby se ozvali. Za dlouhých zimních večerů proběhne
v knihovně Večer poezie.
Leona Steingartová
knihovnice

Program v Obecním sále
pátek 10.9.2010 v 18 hodin - Putování Egyptem – cestovatelská beseda, přednáší p.
Jana Omar, která se v Ořechově uvedla besedou o Norsku, vstupné dobrovolné
neděle 19.9. 2010 v 17 hodin – Ostře sledované vlaky – hraje DS Dialog podle
stejnojmenného románu B. Hrabala, vstupné 70 Kč, předprodej od září na OÚ
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středa 6.10.2010 v 16:30 hodin – Paměť a jak ji cvičit – beseda MUDr. Jany
Vejsadové, vstupné dobrovolné.
Ve čtvrtek 14. října se koná zájezd na večerní divadelní představení Malované na skle
do divadla Radost, cena zájezdu. Zájemci se mohou hlásit do 14. září v knihovně.

Vystoupení pro rodiče
Ve čtvrtek 3.6.2010 nastalo sváteční odpoledne pro prvňáčky naší školy. V nově
otevřené Obecní knihovně byli pasovaní na čtenáře. Za přítomnosti rodičů jim paní
knihovnice Leona Steingartová předala krásnou modrou šerpu. Současně obdrželi také
čtenářský průkaz a malý knižní dárek..
Tomuto slavnostnímu aktu předcházelo vystoupení žáků 1. stupně v prostorách
Obecního sálu. Z důvodu kapacity hlediště byl program rozdělen na dvě části. V první
se představili právě prvňáci a druháci. Předvedli pásmo básniček, písniček, tance, ale i
dramatizaci pohádek. Někteří ukázali i svůj hudební talent. V druhé části je vystřídali
jejich starší spolužáci – žáci 3. – 5. ročníku. I tam se bylo na co dívat. Například páťáci
si sami napsali a zrežírovali vtipnou scénku o rodině Cibulkových. Třeťáci se blýskli
anglickými písničkami a čtvrťáci dramatizací Hrubínových pohádek. Závěr obstaral
kroužek aerobicu, který roztančil všechny přítomné. Odměnou všem účinkujícím, ale i
skvělým moderátorům, byl obrovský potlesk. Věříme, že všichni přítomní prožili
příjemné odpoledne.

Ze života škol
Základní umělecká škola v Ořechově oznamuje,
že od července 2010 bude zahájeno naše stěhování do nových prostor
v 1. patře budovy na ulici Komenského 4 (bývalá Speciální škola).
Zde nás také najdete od 1. 9. 2010.
Po dobu stěhování budeme dočasně nedostupní na našich webových stránkách, zároveň
rušíme pevnou telefonní linku.
Pokud budete potřebovat s námi mluvit, použijte mobilní telefon ředitelky školy
Barbory Křemenákové tel. 604 942 427
nebo ekonomky školy Ing. Evy Poláškové tel. 733 533 041
Přeji Vám všem krásné léto. Těšíme se na Vás.
Barbora Křemenáková
ředitelka školy
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Interaktivní výuka na ZŠ Ořechov

Na naší škole pracujeme i nadále na projektu „Zavedení interaktivní výuky napříč
předměty a zavedení předmětu Regionální výchova na ZŠ Ořechov dle ŠVP“ v
rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Od 1. dubna 2010
vytváří 6 pedagogů interaktivní výukové materiály pro český jazyk, anglický jazyk,
matematiku, zeměpis, přírodopis, výchovu k občanství, informatiku, regionální
výchovu a předměty prvního stupně (český jazyk, matematika, přírodověda,
vlastivěda). Od nového školního roku budou všechny tyto materiály ověřovány ve
výuce.
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Od září 2010 nabídneme našim žákům nový volitelný předmět Regionální výchova.
Poznáváním zajímavých míst našeho regionu chceme zvýšit zájem dětí o dění v obcích,
což odpovídá cílům stanoveným v ŠVP. V rámci tohoto předmětu se sami budou
podílet na tvorbě učebnice Regionální výchovy a pracovních listů.
Projekt je přínosem pro celou školu – nákupem tabulí, počítačů, dataprojektorů,
softwaru, hlasovacího zařízení, diktafonu, tvorbou materiálů, na které bychom jinak
neměli finanční prostředky. Především je však přínosem pro naše děti, pro které je
taková výuka mnohem zábavnější a záživnější.
Posuďte sami, jak žáci hodnotí vybavení tříd interaktivními tabulemi a učebny
informatiky novými počítači.

Původní učebna informatiky

Nově vybavená učebna informatiky

„Je docela velký rozdíl mezi naší starou učebnou a novou. Už nemusíme čekat 100 let
na zapínání počítače a dalších 100 let než se nám načte internetová stránka. A ne jenom
funkce nových počítačů jsou super, ale taky učebna vypadá hezky.“
„Počítače jsou skvělé. Jsem rád, že už tam nejsou ty staré. Jen je škoda, že jsme si je
moc neužili, jelikož končíme. Co nechápu, jsou ty nálepky, které musíme mít na myši a
monitoru.“

Starý počítač

Nový počítač
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„Za ty samolepky to přece stojí.“
„Co říct: Nové počítače už byly prostě potřeba.“
„Hurá, máme Windows 7. Díky.“
„Počítačovka je fakt dobrá. Moc ráda tam chodím. Využije ji celá škola.“
„Mně se nejvíc líbí ty nové monitory. Umožňují lepší náhled do světa barev a rozhled
po internetové síti.“
„Líbí se mi, že můžu na interaktivní tabuli počítat, odkrývat výsledky, házet hrací
kostkou, hlasovat. Můžeme taky dávat tiskátka a mazat gumou.“
„Jsou super a jednu tu interaktivní tabuli bychom chtěli do třídy, prosím.“
„Moc mě to baví na interaktivní tabuli.“
„Z interaktivní tabule máme všichni radost. Když na ni máme jít, je to skvělé. Učitelé
pro nás vymýšlejí zajímavé úkoly. Jedinou nevýhodou je to, že se musíme často
stěhovat do jiných tříd, protože na interaktivní tabuli jde jiná třída.“
„Je docela škoda, že jsme ji nedostali dřív.“
„Je to pro nás nová věc. Přijde mi jako dobrý nápad, protože se můžeme učit i
zábavnější formou.“
„Nejlepší jsou elektronická pera, kterými píšeme. Akorát v blízkosti tabule se musíme
chovat ukázněně, aby se nerozbila. Tabule nejsou ve všech třídách, proto se celkem
často stěhujeme do jiných tříd. Ale je to rozhodně lepší než nemít žádnou interaktivní
tabuli.“
Mgr. Jana Schořová
(koordinátorka projektu)
a žáci naší školy
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky

Soutěž s Donem
V letošním školním roce se zúčastnila naše 2.A třída soutěže s Donem, kterou vyhlásil
časopis Nos, a třeba říct hned úvodem, že jsme byli úspěšní.
Pes Don je hrdina knížky, kterou jsme četli v hodinách českého jazyka. Četba nám
poskytla podněty pro plnění různých literárních a výtvarných úkolů. Psali jsme
například o svém nejlepším kamarádovi, popisovali svého spolužáka nebo paní
učitelku.
Malovali jsme obrázky pro radost babičkám a dědečkům v Domově důchodců.
Tato soutěž byla čtyřkolová. Každá disciplina byla hodnocena zvlášť. V prvním kole
jsme získali vstupenky do kina Lucerna na Mikulášovy patálie.V kole druhém byl
cenou plyšový pejsek Laura, Danova kamarádka, se kterou měl štěňátka. Ve třetím kole
získala Anička Salneková dárkovou tašku za nejhezčí příběh o své kamarádce
Kateřince. Hlavní výhrou byl celodenní výlet do Kunštátu. Získaly jej dva třídní
kolektivy: mezi třeťáky ZŠ Brno – Jasanova a mezi druháky naše třída.
Na výletě 8.června nás čekala prohlídka jeskyně Blanických rytířů a zámku v Kunštátě.
Největší radost jsme měli ze setkání s živým Donem, s krásným bernským salašnickým
pejskem.
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Soutěž se nám líbila a jsme rádi, že jsme se jí zúčastnili. Fotografie o této akci si
můžete prohlédnout na webových stránkách naší školy: www. volny.cz/zso třída 2.A
nebo www.sandras.cz.
Žáci 2.A ZŠ Ořechov

Základní škola Ořechov se stala nejúspěšnější vesnickou školou
Jihomoravského kraje
Basketbal – souhrnné výsledky 2009/10
Mladší žáci : 1. místo : okresní finále, Tišnov ( zvítězili 3 roky po sobě )
2. místo : krajské finále, Tišnov ( jako jediná škola v Jmk jsme se do
krajského finále kvalifikovali 3x za sebou )
Nejlepší vesnický tým Jihomoravského kraje.
Na okrese neprohráli již 3 roky žádný zápas.
Starší žáci : 1. místo : okrskové kolo, Ivančice
1. místo : okrskové kolo, Židlochovice
1. místo : okresní finále, Střelice ( zvítězili 2 roky po sobě )
5. místo : krajské finále, Kyjov
Nejlepší vesnický tým Jihomoravského kraje
Na okrese neprohráli již 2 roky žádný zápas (v letošním roce 15 zápasů)
Ml. žákyně : 2. místo : okresní finále, Tišnov
5. místo : krajské finále, Tišnov
Nejlepší vesnický tým Jihomoravského kraje
St. žákyně : kategorii jsme neobsadili
Pozn.

: Všechny turnaje byly AŠSK organizovány jako otevřené, tj. mohli se jich
zúčastnit členové basketbalových oddílů i žáci basketbalových tříd.

Příprava : Probíhá v rámci basketbalového kroužku ve 3 tréninkových skupinách,
do jejichž činnosti se zapojilo od zájmové po závodní úroveň téměř 40
zájemců.
Naši školu reprezentovali :
Mladší žáci : Štěpán Matuška, Patrik Steingart, Michal Hron, David Kapun, Jan Kozel,
Svatoslav Švábenský, Roman Janek, Lukáš Menšík, Petr Burian, Jakub
Dvořák
Starší žáci : Martina Smejkalová, Michal Kalvoda, David Zábranský, Marek Kvapil,
Štěpán Matuška, Lukáš Dvořák, Michal Hron, David Chalupa, Patrik
Dufek, Patrik Steingart
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Ml. žákyně : Petra Jedličková, Adéla Dvořáková, Lucie Urbanová, Petra Remutová,
Nikola Jurková, Denisa Babišová, Simona Pospíšilová, Denisa
Mánková, Natálie Lukešová
Podrobné výsledky a fotografie na : www.volny.cz/zso
PhDr. Vojtěch Sojka
učitel ZŠ Ořechov

BESEDA E-BEZPEČÍ
Dne 10. června 2010 proběhla na naší škole beseda o kyberšikaně, kterou vedli dva
zkušení lektoři z Pedagogické fakulty v Olomouci.
Beseda byla zaměřena na tato témata: kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking a
problematika ochrany osobních údajů v rámci sociálních sítí (Facebook).
Zde jsou některé ohlasy žáků naší školy:
Byly to dvě zajímavé, poučné hodiny. Je hrozné, co si lidé dokážou udělat – vzájemně
se psychicky nebo fyzicky terorizovat, šikanovat. Zajímavé byly hlavně případy, které
se skutečně staly. A děsný bylo to, že některé případy končily sebevraždou.
Tato beseda měla určitě význam. Určitě bychom si měli dávat větší pozor na pedofily a
jiné delikventy!
Když sedíme u internetu, neměli bychom některé věci brát na lehkou váhu.
Takových besed by mělo být víc.
Je hrozný, že třeba padesátiletý pán se vydává za dvanáctiletého chlapce a chce
dvanáctiletou dívku donutit k osobní schůzce.
Asi bych si měla dávat větší pozor na internetu. Už vím, kdybych se dostala do nějaké
situace, co mám dělat a jak se mám zachovat.
Alespoň vím, že si už nebudu dávat na „libko“ pod heslo takové ty různé fotky…
Ti, co nám o tom říkali, byli hodně přesvědčiví. Budu si dávat pozor. Fakt.
Na chaty nechodím a s cizími lidmi si také nepíšu. Partnera nebo kamaráda bych na
podobných stránkách nehledala. Kdyby ano, mohla bych být obětí kyberšikany, ale už
bych věděla, jak se bránit, a to díky vydařené přednášce.
Odnesl jsem si ponaučení, že některé věci, které považujeme za normální, mohou
někoho přivést až k sebevraždě.
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Myslím si, že jsme se všichni zamysleli a že víme, jak se bránit a předejít pozdějším
problémům.
Příběhy, které jsme slyšeli, byly zajímavé, ale pokaždé dopadly tragicky.Doufám, že si
z toho všichni vzali ponaučení, protože já jsem si ho vzala a nechtěla bych někdy takto
dopadnout.
Jsem ráda, že tato beseda měla smysl, jak je vidět z předcházejících ohlasů.
Odkaz na internetovou adresu, kde jsou k dispozici podrobnější informace
www.e-bezpeci.cz.
Mgr. Barbora Stránská
výchovná poradkyně

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2009/2010

žáků
z toho:
žáci 9. ročníku
žáci 8. ročníku
žáci 5. ročníku
v 1. kole přijato
v dalších kolech přijato
podle druhů škol
osmiletá gymnázia
čtyřletá gymnázia
odborné školy s maturitou
učební obory
z toho:
státní školy a učiliště
soukromé školy a učiliště

celkem

dívky

chlapci

46

29

17

39
1
6
44
2
celkem

23
1
5
27
2
dívky

16
1
17
0
chlapci

6
6
24
10

5
5
14
5

1
1
10
5

44
2

28
1

16
1
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Mateřská školka Oříšek
Ve školce se již pomalu chystáme na loučení s našimi předškoláky a na prázdniny. Ale
než utichnou prostory školy, ohlédněme se ještě za uplynulým rokem.
Slavnostním zahájením dne 31.8.2009 se otevřely dveře školky i nováčkům. Jejich
první krůčky byly váhavé,občas se po chodbách ozýval pláč dětí,které si teprve zvykaly
na odloučení od mateřské náruče. Svůj první rok zde však prožívaly i nové paní
učitelky –Irena Obleserová, Jaroslava Vlčková a Aneta Hložková.
Také školka prošla některými změnami. Částečně novým nábytkem byla vybavena
třída Kočiček a Myšek, v hale si děti mohly vyzkoušet hru na stolech s pískem a vodou,
obnovila se zimní zahrada a při pobytu na školní zahradě oblibu získalo zázemí stolů
pod novou pergolou. Pro zaměstnance vznikla útulná kuchyňka.
Během celého školního roku se konaly zajímavé kulturní akce, které nenásilnou
formou seznamují děti se zvyky a tradicemi. Na podzim Lampiónový průvod.
Posvícenská slavnost. Zimní čas nám připomněla Vánoční výstava, ale i návštěva
Mikuláše. Paní učitelky s dětmi si připravily vystoupení. Po Novém roce školku
navštívili tři králové-děti ze třídy Myšek.
V únoru jsme pochovali basu a nezapomnělo se ani na Hromnice.
V březnu tradice Vynášení smrtky – rozloučení se zimou a přivítání jara. Brzy poté
mohlo být zahájeno karnevalové veselí. Stylem sobě vlastním tancovaly všechny víly,
berušky, princezny, rytíři, ale i paní učitelky, které při výběru masek popustily uzdu
fantazie, nemalý úspěch měl především úbor p. učitelky Irenky“elegantní uklízečka“.
Velikonoční výstava překvapila svou pestrostí a nápaditostí, jak mohli posoudit mnozí
návštěvníci. Školka také oslavila Den země, na zahradě MŠ nechyběly soutěže,
ekologicky zaměřená tvoření i upřímná přání adresovaná Zemi. Nemálo se koncem
dubna těšily děti na Pálení čarodějnic. Všechny čarodějnice a čarodějové tančily
v rytmu strašidelných písniček.
Samozřejmě jsme nezapomněly na naše maminky, pro které si jednotlivé třídy
připravily zdařilá vystoupení.
Na Den dětí všechny čekal zábavný program ve formě různých soutěží a her,
nechybělo představení i nějaký ten pamlsek a dárek.
Během roku děti shlédly mnohá divadelní představení. Oblíbené byly především
hudebně laděné pohádky, diváci poznávali hudební nástroje, mohli si broukat melodie
písniček a pobavit se dějem příběhu. Školku navštívil klaun Traktor i kouzelník, který
rozesmál dětské tváře především výstupy s živými tvory čí uměním břichomluvectví.
Děti poznaly pravý kabaret a mnohdy mohly být i přímými účastníky představení. Již
tradičně naše pozvání přijali také žáci ZUŠ, aby předvedli hru na nástroje, umění
pěvecké a taneční.
Při letošním nepříznivém počasí štěstí přálo účastníkům školního výletu, kteří si mohli
odvézt bohaté zážitky z Boskovic, kde navštívili Westernové městečko.
Po prázdninovém provozu se nakonec dveře naší školky zavřou. Všichni zaměstnanci
se už budou připravovat na návrat všech Broučků, Kočiček, Oveček a Myšek.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem rodičům a přátelům školy, kteří poskytují věcné
i finanční dary aktivně podporují program MŠ, pomáhají a projevují zájem.
Jaroslava Vlčková
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Spolky a sdružení
Mateřské centrum Sluníčko
Školní rok pomalu končí a nás čekají poslední setkání v Mateřském centru
před prázdninami.
Za sebou máme spoustu akcí ( Podzimní a zimní burzu dětského oblečení, Drakiádu,
Lampiónový průvod, Vánoční setkání, Jarní a letní burzu dětského oblečení, která byla
nejnáročnější na čas a organizaci, Kuličkiádu, Pálení čarodějnic, Dětský den ).
Děti se naučily spolupracovat, vyrábět, hrát si, soutěžit, spoustu nových básniček a
her... A hlavně získaly nové kamarády, s nimiž půjdou v září poprvé do Mateřské
školky. Přejeme jim šťastné vykročení do nové etapy jejich života.
Největší změnou pro mateřské centrum Sluníčko je stěhování do nových prostor
v bývalé zvláštní škole. Po prázdninách plánujeme DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, kdy
budete mít možnost vidět náš malovaný mořský svět, krtečka, duhu a hračky dětí.
Malováním a zařizováním jsme strávily několik dlouhých večerů, kdy maminky
ochotně pomáhaly a tím jim moc děkujeme!
Maminky přispěly také na zakoupení plastového domečku pro děti, ze kterého máme
všichni velkou radost.
Děkujeme též za finanční dar od pana Soukala (Hospodářské potřeby) a lidem
z Ořechova, kteří přispěli při příležitosti otevření knihovny zakoupením perníčků na
část zařízení nového mateřského centra.
Přejeme Vám všem krásné prázdniny, plné báječných zážitků a slunečného počasí.
http://materskecentrumslunickoorechov.svet-stranek.cz/
http://klicek-orechov.webnode.cz/
Vladislava Ursacherová a Michaela Ryšavá

Sport o prázdninách
Orel Ořechov nabízí sportovní vyžití o prázdninách na novém sportovním hřišti za
orlovnou. Hřiště je vhodné pro badminton, volejbal, nohejbal, tenis (pro začátečníky
tenisová stěna). V nepříznivém počasí lze sportovat v hale. Nabízí se vyžití pro celou
rodinu - posilovna, trampolína, ruské kuželky, biliár, stolní fotbálek , bowling,
občerstvení.
V areálu není stálý provoz, proto je nutná domluva telefonem na č. 776 705 368.
L.K.
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Kuželky
Družstvo kuželek Sokola Ořechov skončilo letos na 10. místě KP 2.tř. ze 20-ti
mužstev, což je dobré umístění.
Jen pro zajímavost Vám uvedu rekordy hráčů na 100 hodů a na 120 hodů.

Pehal Zbyněk
Ryšavý Jiří
Holoubek Zdeněk
Šmíd Milan
Ryšavý Antonín
Cihlář Zdeněk
Šenkýř Radek
Mikša Jiří
Novák Jaroslav
Smrž Jaroslav
Simon Bronislav

100 hodů

120 hodů

481
474
467
466
454
444
454
443
434
421
396

532
543
536
507
533
506
565
509
493

Rekord mužstva na 100 hodů je z 28.9.2005 výkonem 2709 bodů.
V této době hraje mužstvo Rosický letní pohár, který je dobrou přípravou
na novou sezonu.
Cihlář Zdeněk
kuželkářský oddíl

Příspěvky občanů
Kde pramení Bobrava
Ořechov je, nebo by měl být, součástí regionu Bobrava. A nechybělo mnoho a Ořechov
se podle Bobravy mohl jmenovat. Když v roce 1946 proběhlo v Ořechově slučování
obcí, a jednalo se o novém názvu, takový návrh padl. Ale u pramene Bobravy stál
z občanů Ořechova asi málokdo. Když před časem vysílala Česká televize seriál o
pramenech významných řek, o Bobravě, která se svými 187 km2 povodí k největším
nepatří, samozřejmě nebyla zmínka. Ale právě proto, že Bobrava pramení nedaleko,
není problém se tam podívat. Už při zběžném pohledu na mapu vidíme, postupujeme-li
proti proudu, že Bobrava se u Rosic dělí na čtyři hlavní větve a to Habřinu, Bílou
Vodu, vlastní Bobravu a Říčanský potok.
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Nejjižnější z nich, potok Habřina, bere svůj počátek v jakési rouře nebo kanálu, asi 0,5
km východně od nádraží v Rapoticích. Mnohem hezčí start má druhá větev Habřiny, ve
význačné přírodní lokalitě Dolna tvořené několika rybníčky. I zde se nám připomene
civilizace, pramen se nachází na dohled od plotu někdejšího vojenského prostoru, dnes
věznice v Rapoticích. Na druhé straně plotu pramení ještě třetí větev Habřiny – potok
Příbramský. Po jejich slití v jeden pod Vysokými Popovicemi, protéká potok přes
„Boží požehnání“, jak se až do roku 1922 jmenovala Zastávka, a dále k Rosicím.
Podle mne by se patřilo, aby pramen Bobravy byl ten nejvzdálenější od jejího ústí.
U Bobravy tomu tak není, všechny tři větve Bílé vody, pravého to přítoku Bobravy,
jsou
mnohem
delší.
Nejjižnější z nich, potok
Spálená,
pramení
pod
velkým krmelcem asi 1 km
východně od místa, kde od
hlavní
silnice
odbočuje
místní
komunikace
do Zálesné
Zhoře.
Křižovatka, stejně jako
nádraží v Rapoticích, leží
přesně na hranici rozvodí
mezi Bobravou a Chvojnicí.
Pramen od ústí vůbec
nejvzdálenější se nachází asi
300 metrů jižně od dálnice,
nějakých 1 200 metrů
za dálničním odpočívadlem
obrázek 1: pramen Bílé Vody

Děvět křížů. Dálnice v těchto místech tvoří zase rozvodí, tentokrát mezi Bobravou a
Bílým potokem.
Zajímavý počátek má třetí větev Bílé vody. Potůček začíná téměř u paty oněch
historických 9 křížů a po pár desítkách metrů přibírá vodu z odpadní roury čističky
hotelu téhož jména. Od Zálesné Zhoře protéká už jako jeden potok romantickým
údolím Mariánským a do Bobravy se vlévá u myslivny Okrouhlík asi 2 km
nad Rosicemi. Na ostrožně nad potokem pod Zbraslaví nacházejí se zříceniny hradu.
Do dnešních dnů z něho moc nezbylo a ani v dobách své slávy velikostí asi nikoho
neohromil. Ale pocházel z něho později mocný rod Kunštátů, který našemu státu dodal
i krále Jíříka z Poděbrad. Hrad je na mapách uváděn jako hradisko, ale proto, že
zakladatelem hradu Kunštát někdy před rokem 1280 byl jistý Kuno, syn Erharta
ze Zbraslavi, mohl se hrad docela dobře jmenovat Zbraslav.
Ten, kdo by chtěl poznat horní tok té opravdové Bobravy, musel by vyrazit z Rosic
proti proudu velmi pěkným údolím Chroustovským. Až po chroustovskou myslivnu,
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hned pod obcí Říčky, vede asfaltová silnička, která rozhodně stojí za projetí na kole.
Nad obcí Rudka se potůček dělí do dvou větví nebo spíš větviček. Ta levá je delší a
končí
u
mostku
na dohled od planiny
kolem
Zhořského
Dvora.
Delší než Bobrava
bude asi i poslední
větev
–
potok
Říčanský.
Pramen,
jakož i prvních pár
set metrů, se nachází
na sever od dálnice
mezi obcemi Javůrek
a Lesní Hluboké.
Protéká
říčanským
rybníkem známým
svojí
lávkou,
u
Ostrovačic
přibírá
ještě vodu z jižní
části
Masarykova
okruhu
a širokým
obrázek 2: pramen Bobravy
údolím plyne pod
Rosický zámek.
Od Rosic až po
soutok se Svratkou
je tok řeky Bobravy
všeobecně znám.

Jiří Komínek

obrázek 2: pramen Bobravy

Jak se ochránit před bouřkou a přívalovými dešti
Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií ČR-Městské ředitelství Brno a
Diecézní charitou Brno vypracoval několik rad, jak se můžete připravit na nebezpečné
klimatické jevy, jako je bouřka, vichřice, přívalový déšť nebo krupobití.
Převzato z denního tisku (upraveno, zkráceno):
Bouřka – největší riziko představují blesky, které mohou při přímém zásahu způsobit
smrt nebo zranění, popálení a také požár porostu nebo budov. Dalším nebezpečím jsou
možné poryvy větru (pády stromů, sloupů nebo drátů el. vedení, části budov nebo
převrácení automobilů).
Jak se ochránit ?
Pokud možno v případě bouřky nikam nevycházet. Doma odpojte anténu a elektrické
spotřebiče od sítě. Připravte se na možný výpadek el. proudu (svíčka a zápalky). Je-li
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to možné, odveďte do bezpečí zvířata, ukliďte nebo upevněte volně uložené předměty,
auto do garáže.
Jste-li venku, neschovávejte se pod osamělými stromy nebo v blízkosti vodivých
předmětů, ( stožáry, sloupy). Nemějte u sebe kovové předměty (i deštník), při bouřce
netelefonujte. Vyčkejte v chráněném místě do konce bouřky. Vzdálenost bouřky
poznáte podle časového rozmezí mezi zábleskem a zahřměním. Pro přibližný odhad
platí, že počet sekund mezi zábleskem a zahřměním vydělíte třemi a získáte počet
kilometrů, jak daleko je bouřka. Neopouštějte úkryt, dokud časové rozmezí
nepřesáhne 15 sekund ( tj. bouřka je ve vzdálenosti cca 5 km).
Vichřice - jev na rozsáhlejším území, zvláště v horských oblastech. Udává se
v metrech za sekundu – vichřice od 25 m/s ( 90 km/hod.). Nebezpečí spočívá kromě
výše uvedeného, také v možném dlouhodobějším výpadku el. energie, poškození dveří
a oken, vpřípadném zranění poletujícími předměty, pádu krytiny ze střech, květináčů,
v lese hrozí pád stromů. V případě vichřice hledejte úkryt pod pevným přístřeškem.
Přívalový déšť - těžko předvídatelný přívalový déšť, (nemusí být doprovázený
bouřkou,) s následkem náhlého zaplavení sklepů, komunikací, ucpání kanalizace a
úzkých profilů mostů bahnem, listím, trávou apod., eroze na nezpevněných cestách,
polích a zahradách, sesuvy půdy, protržení hrází, poškození břehů vodních toků,
rybníků, odplavení a poškození nedostatečně upevněných předmětů. Pokud jste venku,
ukryjte se dostatečně daleko od vodních toků . Hrozí náhlé vzedmutí hladiny sesutí
prudkých svahů.
Krupobití – krátkodobé a lokální vypadávání srážek s ledovými kroupami o různé
velikosti.Škody na majetku ( okna, skleníky, karoserie vozidel, vegetace) způsobují
kroupy od velikosti 2 cm v průměru. Kroupy v průměru nad 5 cm (poměrně vzácný
výskyt) mohou způsobit i vážnější zranění. V případě nebezpečí se ukryjte pod
stromem, mostem, nebo si alespoň kryjte hlavu taškou, bundou apod. třešní okna a
okna automobilů chraňte přikrývkami (kusy oblečení, deky atd.).
Pokud v kterékoli z výše uvedených situací utrpíte zranění a nejste schopni se dostat do
obydlené oblasti, přivolejte pomoc (linka 112 nebo 155). Pokud jste utrpěli nějakou
materiální škodu, pečlivě si vše zdokumentujte (fotoaparát, kamera) pro potřeby
pojišťovny k náhradě škody.
P.K.
Poděkování
Děkujeme voličům, kteří dali v květnových volbách hlas kandidátce KDU-ČSL.
I přes volební neúspěch stojíme i nadále o Vaši přízeň.
MO KDU-ČSL
Možnost inzerce:
1 stránka barevná 1 440 Kč, 1 stránka černobílá 1 200 Kč, ½ stránky černobílé 600 Kč s DPH.
Příspěvky přijímá Obecní úřad Ořechov, email: obec@orechovubrna.cz. Délka příspěvků by neměla
překročit 1,5 strany A5.
Zpravodaj neprochází stylistickou úpravou.
Uzávěrka příspěvků: 15.9.2010
Vydává: Obec Ořechov, Zahradní 216/1, 644 44 Ořechov
Ev. č. MK ČR E 10132
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Základní umělecká škola, Ořechov, okres Brno - venkov

Učitelé Základní umělecké školy v Ořechově
s velkou radostí vyslovují poděkování
váženému panu starostovi Josefu Brabencovi
a obci Ořechov za rozhodnutí přidělit a opravit pro
naši školu prostory v budově bývalé speciální školy
na ulici Komenského 4.
Plně si uvědomujeme finanční částku,
za kterou byly vnitřní prostory budovy školy
rekonstruovány a vnímáme vynaložený čas a úsilí
všech zúčastněných.
Skutečně mnohokrát děkujeme,
protože podmínky pro výuku uměleckých oborů
a pracovní prostředí se jistě změní k lepšímu.
Těšíme se na rozzářené oči našich žáků a
v září Vás rádi přivítáme na slavnostním koncertě
k otevření školy, který věnujeme
panu starostovi Josefu Brabencovi a obci Ořechov.
S úctou
Barbora Křemenáková
ředitelka školy
V Ořechově 14. 6. 2010
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Inzerce
Dovolujeme si Vám oznámit, že dne 3.5.2010 jsme
otevřeli novou
VETERINÁRNÍ ORDINACI
Poskytujeme tyto služby:
• preventivní péče (vakcinace, odčervení, ošetření
drápků)
• interní medicína
• stomatologie
• chirurgie, gynekologie a porodnictví aj.
Ordinační hodiny:
Po-Pá 16 - 19
Ne
18 - 19
mimo ordinační hodiny dle telefonické domluvy
(tel. 775 907 890)
Těšíme se na Vás
MVDr. Zdeněk Fajt a MVDr. Tomáš Baňoch
tel: 777 584 772, 603 799 791
Hlavní 1, RADOSTICE
(bývalá restaurace „U Karásků“)
www.veterina-radostice.cz
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