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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
blíží konec roku … pro někoho byl rok dobrý, pro někoho méně. Zdá se mi, že čím
jsem starší, tím je každý rok snad o něco kratší než ten předešlý.
A jaký byl ten letošní rok pro naši obec? Nazval bych ho možná klidným. Žádné
pohromy nás nepotkaly, žádné velké investiční akce, které by se dotkly větší části
občanů, se nekonaly. Co je pozitivní a mne také velmi těší, je skutečnost, že v letošním
roce bude splacen úvěr na obecní vodovod. Každoroční splátka činila 2.227.300 korun a
celkem bylo zaplaceno 22.273.000 korun. Významně se nám tímto sníží zadluženost
obce. Stále však splácíme úvěr na kanalizaci a čističku odpadních vod. Částka, která
každoročně odchází z rozpočtu obce na splátku tohoto úvěru, činí 2.700.000 korun.
Jak jsem již zmínil, neproběhla u nás žádná velká investiční akce, ale těch menších,
financovaných z vlastních prostředků, nebylo málo. Byl zrekonstruován odpadní dvůr,
včetně sociálního zařízení pro pracovníky údržby obce. Máme nové chodníky na ulicích
Komenského, Příční, na části ulice Výstavní a na ulici Brněnská. Zpevněna byla polní
cesta ke Spálenému mlýnu a začátkem prosince plánujeme úpravu prostoru mezi ulicemi
Ježkov a Tolarova. Pro prodejce, kteří přijíždějí do naší obce, zde bude jasně vyčleněna
plocha, která bude oddělena od chodníku tak, aby nedocházelo k omezování chodců a
dětí, které tudy každý den chodí do školy. Nezapomněli jsme ani na další výsadbu
zeleně. Kolem nově zbudované polní cesty za ulicí Nová byla vysázena lipová alej.
Vysázeli jsme zde šedesát lip malolistých. Jejich květy jistě do budoucna pomohou
našim včelařům v produkci medu.
Mám radost také z toho, že po vydání nového územního plánu se nám konečně rozběhla
výstavba nových rodinných domů. Jen pro srovnání – v roce 2010 bylo vydáno stavební
povolení na deset rodinných domů, v roce 2011 na sedm rodinných domů a v letošním
roce pro šestnáct rodinných domů. Za poslední tři roky je to tedy celkem třicet tři
rodinných domů a předpokládám, že do konce roku 2015 bude v naší obci postaveno
dalších čtyřicet domů. Do tohoto počtu nejsou započítány rekonstrukce stávajících domů
a různé přístavby a nástavby. Nový územní plán nám umožňuje postavit dalších sto
rodinných domů bez toho, že bychom změnili charakter obce tak, jak to vidíme
v některých sousedních obcích.
Ani v letošním roce jsme nezapomínali na běžnou údržbu movitého i nemovitého
majetku obce, úklid obce, péči o veřejnou zeleň a likvidaci odpadů.
Jistě jste zaznamenali, že byla státem dána obcím možnost navýšit částku poplatku za
komunální odpad až na tisíc korun na občana za rok. Naše obec však hospodařila dobře.
V letošním roce například ušetřila částku 200.000 korun změnou svozové firmy, a proto
se poplatek za komunální odpad pro rok 2013 navyšovat nebude a zůstává ve výši
450 korun na občana. Další úspora byla i díky Vám, neboť stále více třídíte odpad, za
což Vám patří dík a doufám, že v tomto trendu budeme společně pokračovat.
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Na odpadním dvoře se také odebírá zdarma domovní odpad, a to zejména dřevo, kovové
předměty, rostlinné zbytky, bílá technika, televizory a počítače. Pouze za stavební suť a
domovní směsný odpad, který se nevejde do popelnic, je vybírán symbolický poplatek.
Dobrou zprávu mám také pro rodiče, jejichž děti navštěvují mateřskou školu. Naší obci
byla přiznána dotace na zateplení a výměnu oken na této budově. Nyní se čeká jen na
podpis pana ministra a doufáme, že o letních prázdninách budeme moci celou akci
zrealizovat. Na budově by měla být také vybudována nová sedlová střecha. Snad se celá
akce podaří a obec bude mít další budovu v pořádku.
V těchto dnech schvaluje zastupitelstvo obce rozpočet na rok 2013. Rozpočet byl
připraven jako vyrovnaný, v celkové výši 21.959.200 korun, a to jak v příjmech, tak
ve výdajích. Doufám, že po schválení nového rozpočtového určení daní nám pár milionů
navíc do rozpočtu přibude. Naplánovaných akcí je hodně a peněz není nikdy dost.
V roce 2013 kromě rekonstrukce mateřské školy plánujeme:
• nové přechody na ulicích Ježkov a Komenského
• pořízení měřičů rychlosti na komunikaci II. třídy
• rekonstrukci prostranství na Baštách
• rekonstrukci komunikace na ulici Divadelní
• dokončení chodníku na ulici Brněnská
• vybudování části chodníku na ulici Ježkov
Rozpočtová opatření, která probíhají na celorepublikové úrovni, se dotýkají nejen Vás
občanů, ale negativně dopadají i na hospodaření měst a obcí. Musíme doufat, že nedojde
k výraznému výpadku ve výběru daní do státního rozpočtu, což by pro nás znamenalo
menší příjmy a tím i omezenou možnost realizace zamýšlených investičních akcí. Jaký
bude vývoj v příštím roce, nedokáže zodpovědně předpovědět ani ministerstvo financí.
Nyní však k příjemnějším věcem. Rád bych Vás upozornil na malou výstavu fotografií
s názvem „Rok na vsi“, kterou můžete shlédnout ve výstavní chodbě za knihovnou
v našem kulturním centru. Přijďte se podívat, jak žili naši rodiče a prarodiče, jaké
radosti a starosti v průběhu roku prožívali. Výstava je přístupná během otevíracích hodin
knihovny a bude trvat do příštího roku. Rádi bychom pak v těchto výstavách
pokračovali a budeme se snažit Vám vždy připravit něco zajímavého.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem sportovním a společenským organizacím, školám,
místním institucím, podnikatelům, spolkům, prostě všem, kteří mají zásluhu na tom, že
společenský, kulturní a sportovní život v obci během roku byl bohatý a aktivní.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem, abyste konec roku zvládli bez velké nervozity a
stresu a Vánoce prožili v klidu a pohodě se svými blízkými. Do nového roku Vám pak
přeji pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Josef Brabenec
starosta obce
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Informace obecního úřadu
VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Kterých řidičských průkazů (dále jen ŘP) se výměna týká?
ŘP vydávané v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013. Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu tyto
řidičské průkazy pozbývají platnosti (v souladu s novelou zákona č. 119/2012 Sb.).
Uvedená výměna se vztahuje na následující typy řidičských průkazů:

Kde si mohu vyměnit ŘP?
Řidičský průkaz si můžete vyměnit na určeném pracovišti obecního úřadu obce s
rozšířenou působností, příslušného podle místa trvalého pobytu na území České
republiky (pro naši obec - Městský úřad Šlapanice, pracoviště Brno, Opouštěná 2).
Co musím mít s sebou?
Žádost o vydání ŘP – obdržíte na pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou
působností;
platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas);
průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm;
ŘP, který podléhá povinné výměně
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Kdy mně bude vydán nový ŘP?
Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů od podání
žádosti po úhradě správního poplatku 500 Kč.
Kolik mě to bude stát?
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání ŘP ve lhůtě
do pěti pracovních dnů od podání žádosti (viz výše - správní poplatek 500 Kč).
STATISTIKA EVIDENCE OBYVATEL
K 1. lednu 2012 měla obec Ořechov celkem 2.431 občanů.
V roce 2012 - se narodilo celkem 20 dětí, z toho 13 chlapců a 7 děvčat.
- se přistěhovalo celkem 61 nových občanů
- se odstěhovalo celkem 32 občanů
- zemřelo 21 občanů, z toho 12 můžu a 9 žen
Tyto informace jsou aktuální k 30. listopadu 2012.
ÚŘEDNÍ HODINY NA OBECNÍM ÚŘADĚ OŘECHOV NA KONCI ROKU 2012
Poslední úřední den na obecním úřadě bude středa 19. 12. 2012 od 8 do 17 hodin.
Od 24. 12. 2012 do 31. 12. 2012 bude obecní úřad pro veřejnost uzavřen.
V roce 2013 bude první úřední den ve středu 2. ledna 2013.
POPLATKY - KOMUNÁLNÍ ODPAD, PSI A HŘBITOVNÍ POPLATKY
Poplatek za komunální odpad v roce 2013 je stanoven stejně jako v roce 2012 a činí
450 Kč. Poplatek je možné uhradit hotově na pokladně Obecního úřadu Ořechov
od pondělí 4. února 2013, nebo bankovním převodem na účet číslo: 4200004469/6800,
variabilní symbol: číslo popisné domu (ne číslo orientační), specifický symbol: rodné
číslo.
Poplatek má povinnost zaplatit každá osoba s trvalým pobytem v obci nebo osoba, která
má v katastrálním území Ořechov ve vlastnictví nemovitost (i byt), ve které není hlášena
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
V případě, že platíte bankovním převodem poplatek za celou rodinu, je možné ho
uhradit jednou částkou. Platíte-li však pouze za některé členy rodiny, je nutné provést
platby jednotlivě a ve specifickém symbolu vždy uvést rodné číslo osoby, za kterou je
poplatek placen, aby byla platba správně přiřazena.
Poplatek za psa:
100 Kč za psa v domě,
300 Kč za psa v bytě,
variabilní symbol: číslo popisné domu (ne číslo orientační),
specifický symbol: 1341
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Poplatek za hřbitovní místo a kolumbárium:
Dle schváleného sazebníku se platí za hřbitovní místo 30 Kč za m2 a rok, nájem za
kolumbárium činí 50 Kč za rok. Tyto poplatky se platí na 5 let předem.
V prvním čtvrtletí roku 2013 budou rozesílány složenky nájemcům, kterým v roce 2012
končí zaplacený pronájem.
Splatnost plateb za poplatky je do 31. 3. 2013.
Od 1. 7. 2012 platí novela zákona č. 565/1990 Sb., která stanovuje povinnost platit
komunální odpad i pro cizince s trvalým pobytem v obci.
Upozorňujeme občany, že po uplynutí splatnosti poplatků, může být poplatek
navýšen až na trojnásobek; dle § 11, zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích,
dlužná částka bude vyměřena platebním výměrem a následně vymáhána exekuční
cestou. Proto žádáme občany o dodržení termínu splatnosti ke dni 31. 3. 2013.
Svoz komunálního odpadu bývá v naší obci každý lichý týden.
Ve čtvrtek se sváží ulice – Brněnská, Divadelní, Kerendov, Na Kopci, Bakešova,
Ořechovičská, Sokolská, Svadilov a Výhon.
Ostatní ulice se sváží ve středu.
Žádáme občany, aby nádoby na komunální odpad měli uklizené a na ulici je přistavovali
pouze před jejich vývozem dle čl. 6, Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012. Dále
upozorňujeme občany, že do popelnic nepatří stavební suť. V případě, že se
v popelnicích bude suť vyskytovat, svozová firma popelnici nevyveze.
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU bývá v naší obci každý pracovní den ve 12.45
hodin a v pondělí a ve středu také v 16.45 hodin. Protože ne všichni občané mají
možnost hlášení rozhlasu slyšet, jsou některé důležité zprávy od konce listopadu 2012
zveřejňovány na webových stránkách obce na adrese www.orechovubrna.cz.
Občané, kteří chtějí zvelebovat veřejné prostranství před svými nemovitostmi,
nebo provádět jakékoliv úpravy na obecních pozemcích, (sázení zeleně apod.),
mohou takto činit až po konzultaci na obecním úřadě.
VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech - v pátek 11. ledna 2013 od
14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech - v pátek
25. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 26. ledna 2013 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin. Volební místnosti budou v naší obci umístěny v Základní škole
Ořechov.
Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který
alespoň druhý den volby, tj. 12. ledna 2013, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém
kole volby může volit státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého
kola volby, tj. 25. ledna 2013, dosáhl věku 18 let. Volič po příchodu do volební
místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo
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služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní,
nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento
průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech
voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním
volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České
republiky v zahraničí.
Hlasovací lístky jsou distribuovány voličům nejpozději tři dny přede dnem volby, tj.
do 8. ledna 2013. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí,
že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti
okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Volič, který
hlasuje na voličský průkaz, může obdržet hlasovací lístky na požádání ve volební
místnosti.
SETKÁNÍ JUBILANTŮ
Dne 29. listopadu 2012 se v Restauraci U Rybníčka uskutečnilo tradiční setkání
jubilantů. Starosta obce pan Josef Brabenec promluvil k přítomným pár slov o obecních
záležitostech a děti naší základní školy předvedly pásmo písní a básniček.
PODĚKOVÁNÍ ZUBNÍ LÉKAŘCE MUDr. ZELINKOVÉ
Paní MUDr. Eva Zelinková letošního roku, po dlouholetém působení v obci Ořechov,
ukončila svoji lékařskou praxi. Obec Ořechov jí za péči o pacienty tímto děkuje.
Občané, kteří byli pacienty MUDr. Zelinkové a nejsou doposud registrování u jiného
zubního lékaře, se mohou zaregistrovat i u MUDr. Leony Klčové.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu dne 5. ledna 2013 se bude v Ořechově konat tradiční Tříkrálová sbírka.
Občané, kteří by byli ochotni se sbírkou pomoci, se mohou přihlásit na obecním úřadě.
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
V roce 2012 se opět na jaře i na podzim uskutečnilo vítání občánků a bylo přivítáno
dvacet tři dětí. Některé přivítané děti letošního května jsou narozené v roce 2011.
Vítání občánků 27. 5. 2012:

Vítání občánků 25. 11. 2012:

Kamila Třináctá, Tolarova 22
Sára Hloušková, Svadilov 4
Elena Hadárová, Tikovická 93
Lukáš Navrátil, Páralova 1
Andrea Prváková, Jeřábkova 8
Jonáš Bouček, Zahradní 11
Ester Nováková, Ježkov 17
Vojtěch Prosecký, Ořechovičská 13
Adam Hrdlička, Výstavní 3
Kateřina Pařilová, Svadilov 14
Tereza Šenkýřová, Tolarova 5
Liliana Velíková, Tikovická 14
Matyáš Plšek, Pláně 15

Patrik Popovský, Bašty 2
Sebastien Palacka, Nová 24
Miroslav Macíček, Družstevní 14
Michal Příhoda, Družstevní 8
David Maša, Ořechovičská 28
Aneta Nepožitková, Výstavní 14
Lukáš Rybníček, Kerendov 61
Mikuláš Hanousek, Divadelní 40
Sofie Kuzmová, Kyselkova 13
Radovan Telecký, Příční 2

BLAHOPŘEJEME NAŠIM JUBILANTŮM
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Jindřich Franěk, Výhon 5
Emil Smotrila, Výstavní 16
Petr Kahle, Samoty 1
Jitka Plšková, Zahradní 20
Josef Novotný, Pavlíkova 16

Helena Pešková, Pláně 16
Miroslav Dostál, Páralova 1
Evženie Krollová, Na Kopci 1

Miloslav Ryšán, Syrovická 4
Jiří Badouček, Výstavní 14
Viliam Virág, Výstavní 11
Jan Urban, Pavlíkova 57
Julie Šmecková, Kerendov 15
Zdeněk Teker, Páralova 11
Rostislav Pehal, Jeřábkova 27
Miluška Bulíčková, Ježkov 24
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Nejstarší občan Ořechova:
Otto Světlík, Nová 17

Obec Ořechov přeje jubilantům všechno nejlepší
a hlavně pevné zdraví!
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Důležité upozornění
ŘIDIČI A CHODCI POZOR!!!
V nadcházejícím podzimu přicházejí opět změny počasí, teplot a také zkrácení dne.
V ranních hodinách komplikuje viditelnost pozdní rozednívání či mlhy a se změnou
času je odpoledne kolem šestnácté hodiny již šero.
Od podzimu do jara ztěžují řidičům i chodcům pohyb na silnici zhoršené klimatické
podmínky. Déšť, mlha, popadané listí, náledí či sníh jsou příčinou mnoha dopravních
nehod, protože řidiči nepřikládají zhoršeným povětrnostním podmínkám dostatečnou
důležitost nebo si ještě neuvědomili, že skončilo období teplého počasí a suchých silnic.
Spoléhají i na to, že na kluzké nebo vlhké vozovce mají stejnou nebo nepatrně větší
brzdnou dráhu jako na suché. Tak často dochází k tomu, že řidič, který zpomalí nebo
zastaví před přechodem pro chodce (aby dal chodci přednost) je ohrožen nebo sražen
vozidlem jedoucím za ním.
Ale i chodci by měli myslet na své bezpečí, protože za snížené viditelnosti jsou hůře
vidět. V letním období nosí více pestré oblečení, které je pro řidiče lépe viditelné, ale
v zimních měsících často zapomínají na to, že jejich oblečení je většinou tmavé. Řidiči
vozidel, motocyklu nebo cyklisté mají povinnosti svítit, chodci takovou povinnost
nemají, i když jsou na silnicích nejzranitelnější, proto by měli více myslet na svoji
bezpečnost a mít např. reflexní doplňky (pásky na bundě, tašce…), kterými na sebe při
osvětlení upozorní, jelikož řidič může tmavou postavu zahlédnout až na poslední chvíli.
Nevhodné oblečení chodců bývá často příčinou dopravních nehod.

CHODCI A CYKLISTÉ:
Jste na silnicích nejzranitelnější.
Musíte o to více myslet na svoji bezpečnost a zvýšit svoji viditelnost
v silničním provozu.
„VIDĚT A BÝT VIDĚN“ je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích.
Za snížené viditelnosti a v noci platí dvojnásob.
Využívejte reflexní a fluorescenční materiály a kombinujte je tak, abyste byli
dobře vidět za světla i tmy.
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ŘIDIČI:
Mlhy, přízemní mrazíky či popadané listí jsou často příčinou dopravních nehod
(delší brzdná dráha, snížená adheze, nebezpečí smyku).
Přizpůsobte jízdu povětrnostním podmínkám a stavu vozovky.
Dodržujte zákonem a místní úpravou stanovené rychlostní limity, při špatné
viditelnosti, mokré, zasněžené nebo namrzlé vozovce zpomalte.
Pokud se dostanete do smyku, nešlapejte prudce na brzdu, ale vyšlápněte pedál
spojky a opakovaně sešlapávejte brzdu. Nestrhávejte prudce volant.
Se zvýšenou opatrností projíždějte zastíněnými úseky – lesem a přes mosty
nebo nadjezdy, kde se námraza drží nejdéle. Dodržujte nejen nejvyšší
dovolenou rychlost, ale také bezpečnou vzdálenost za vozidlem před vámi.
nprap. Petra Hrazdírová
Krajské ředitelství policie JmK
preventivně informační oddělení

Kulturní, sportovní a společenské akce
Živý betlém u kostela Všech svatých: 25. prosince 2012 v 16,30 hodin.
Srdečně zve ořechovská farnost.

Obec Ořechov a občanské
sdružení Klíček
srdečně zvou všechny občany na
masopustní průvod
s pochováváním basy, který se
bude konat dne 9. února 2013.
Sraz masek je v 15 hodin na
parkovišti u zdravotního střediska.
Každá nová maska je vítána! Na
závěr průvodu bude u obecního
úřadu pochovávání basy.

Orel Ořechov srdečně zve všechny občany na zimní kulturní akce:
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL, který se bude konat v neděli
20. ledna 2013 ve 14,30 hodin v orlovně.
Pro děti jsou připraveny soutěže, diskotéka, tombola.
LIDOVÉ MAŠKARNÍ OSTATKY, které se budou konat v sobotu
9. února 2013 v 19,30 hodin, v orlovně.
K tanci a poslechu hraje skupina Apejron z Brna. Masky jsou vítány.
10

Školy

Základní škola a Mateřská škola Ořechov,
okr. Brno – venkov, příspěvková organizace

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ…ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Po dvou měsících prázdnin nám 3. září 2012 začal nový školní rok 2012/2013.
Než jsme se nadáli, je tu měsíc prosinec. Děti se již adaptovaly a do školky se těší.
V naší mateřské škole máme čtyři třídy po 27 žácích.
Broučci – děti ve věku od 2,5 do 3 let se zaměřením na adaptaci, na rozvoj hrubé
a jemné motoriky, sebeobsluhu a na hudební stránku – děti se seznamují se zvukem
a rytmem, učí se hudebně naslouchat. Během celého roku zpívají písničky, které
ztvárňují pohybem nebo dramatizací.
Kočičky – děti ve věku od 3 do 4 let se zaměřením na výtvarné a pracovní aktivity.
Uplatňují a rozvíjejí svoji tvůrčí fantazii a smysl pro estetiku.
Ovečky – děti ve věku od 4 do5 let se zaměřením na tělesný vývoj dítěte a rozvoj
komunikačních schopností. Předškolní děti mají možnost navštěvovat logopedická
cvičení s paní učitelkou Mgr. Petrou Koubovou.
Myšky – děti od 5 do 7 let se zaměřením na environmentální stránku. „I když malý – už
to znám, sám přírodě pomáhám“.
Výchova k ekologii:
-

spolupráce s ekologickým střediskem Lipka, Jezírko, Rozmarýnek
účast na vzdělávacích programech pro děti (Strom, Za zvířátky do zahrádky)
třídění odpadového materiálu
šetření energiemi
zapojení do celoročního projektu Vyprávění starého stromu (stromy jsou srdcem
přírody)
projekt Safari (fantastický svět zvířat)
domácí ekologie (společně s rodiči)
péče o květiny
bylinková zahrádka
ekohry
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Využíváme metodu dobrého startu při sledování harmonického rozvoje ve všech
aspektech. Je přípravou na výuku čtení, psaní, nácvik lidových písní, malování.

Učitelky při výběru témat pro výuku vycházejí z individuálního zájmu dětí. Témata
nejsou pouze nahodilá, ale současně se vztahují k nějakému svátku, dění v obci,
v regionu či celostátnímu svátku (např. Svátek stromů, Halloween, Památka zesnulých,
Svatý Martin, adventní čas).
Od letošního školního roku děti navštěvují zájmové kroužky:
Výuka angličtiny (Mgr.Kateřina Nováková)
Rytmik (Mažoretky, Kung Fu)
Zumba (Tereza Bystričanová)
Sedmikrásky (Markéta Dudíková)
Keramika (Mgr.Věra Salneková)
Kulturní akce v mateřské škole:
Divadelní představení: Kluk z plakátu,Hloupá žena, Vejce na vandru, O svišti Pišti,
Kouzelník.
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V listopadu děti zamykaly školní zahradu, zazpívaly stromům písničky. Obdarovaly
stromy vlastnoručně vyrobenými lístečky s přáním, které nyní zdobí holé větve.
Na Svatomartinské posvícení připravili rodiče dobré cukroví, ovoce a jiné pochoutky,
za které jim děkujeme.
Chceme také poděkovat stálým partnerům naší mateřské školy:
místní knihovna v Ořechově (práce s knihou, lidová slovesnost, čtenářská
gramotnost)
chráněná dílna V růžovém sadu (exkurze, práce se dřevem)
základní umělecká škola (koncerty, zpěv, poslech hudby, hudební hádanky)
Pedagogicko-psychologická poradna – Brno, Hybešova (testy školní zralosti,
vyšetření dětí, konzultace)
keramika (Mgr.Věra Salneková)
hasiči (praktické ukázky zásahu, smysl jejich práce, besedy o prevenci a záchranném
systému)
myslivecké sdružení (besedy, návštěva lesa, péče o zvířátka, kladný vztah k živé
přírodě)
místní chovatelé
místní řemeslníci (možnost nahlédnout pod pokličku jednotlivých řemesel)
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Čas běží, před námi jsou jedny z nejkrásnějších svátků v roce - Vánoce.
Začala doba adventu, čas kouzel, očekávání příchodu Ježíška. Rozzářené dětské oči,
tlukot srdíčka, radost z dárečků…V době předvánočního shonu nás čeká společné
posezení, zpívání, tvoření s dětmi a rodiči ve třídách. Je to čas vánočních koled, zvyků a
tradic, doba, kdy můžeme splnit přání někomu druhému.
Dělat dobré skutky umí i naše malé děti. Jedním z nich je adopce dívky Ronity.
Děkujeme rodičům za finanční příspěvek.
Krásné Vánoce.
Luciana Kokrhánková
Mgr. Jarmila Horská
učitelky MŠ

POKUS O REKORD - VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI
I letos poletí v pátek 14. prosince 2012 z celé naší země balónky s dětskými přáníčky
k Ježíškovi.
Vypouštění balónků je již tradiční krásná předvánoční akce, jejíž smysl spočívá v tom,
že v jednu chvíli si po celé republice mohou děti vypustit svůj balónek s přáníčkem
k nebi Ježíškovi. Organizátorem této jedné z největších předvánočních akcí pro děti a
celé rodiny je již šestým rokem Agency Je5.
Do akce jsme přihlásili i naši Základní školu a Mateřskou školu Ořechov. V místě
školy (na školním hřišti) je pak organizována akce, v jejímž rámci všichni na pokyn
z rádia v jednu chvíli vypustí své balónky s přáníčky. Přesně v 15,15 hodin odstartuje
celou akci herec Václav Vydra z města Milevsko prostřednictvím rádia Impuls.

Balónky zúčastnění dostávají zdarma,
stejně jako přáníčka pro Ježíška, která
budou k balónkům připevněna.
Každý balónek bude již nafouknutý
plynem – heliem. Vše připraví žáci a
zaměstnanci základní a mateřské školy.
Více informací: www.ceskyjezisek.cz

Těšíme se na rozzářené oči Vašich dětí.
Mgr. Jarmila Horská
učitelka
14

Základní umělecká škola v Ořechově

Kultura
OBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
Od začátku nového školního roku je v knihovně opět živo. V září proběhl minikurz
práce s počítačem pro seniory, zúčastnilo se pět zájemců. Od října patří čtvrteční
dopoledne znovu školním programům. Zájem byl především o téma pověst, povídání o
kronikách a kronikářích spojených s návštěvou muzea, povídání o knihovně (o tom, co
knihovna nabízí, jak se v ní chovat, jak pracovat s webovým katalogem).
Knihovna nabídla pro širokou veřejnost klasické úterní besedy – Fauna a flóra Afriky s
Karlem Budínem, Havajské ostrovy s Hankou Druckmüllerovou, ve spolupráci
s TJ Sokol besedu ke 150. výroční vzniku organizace, čtení z díla Petra Bezruče k jeho
145. výročí narození a v neposlední řadě ve spolupráci se Základní uměleckou školou
autorské čtení Věry Linhartové za hudebního doprovodu Venduly Šromové, Milana
Kašuby a Jana Hrazdíry.
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V roce 2013 jste srdečně zváni na cestovatelskou přednášku Romana Janusze
„ Kamčatka“, která se bude konat v úterý 15. ledna v 18,00 hodin.
Vedení obce jistě potěší čtenáře rozhodnutím, že zůstává poplatek ve výši 30 korun na
kalendářní rok. Chceme tímto zvýšit počet dětských čtenářů. Myslím si, že vzhledem
k cenám knih není tato částka vysoká a tak bych prosila rodiče, ať podpoří své děti, které
chtějí být čtenáři knihovny a mít svoji vlastní průkazku. Knihy půjčujeme na dva měsíce
a jistě je z čeho vybírat. Děti mohou trávit i volné chvíle v knihovně čtením časopisů,
případně prací s internetem. Naše knihovna je zapojena do projektu Internet bezpečně,
kde jsou blokované stránky s obsahem nevhodným pro děti.
Od září letošního roku probíhá dětská soutěž o Noc s Andersenem. Do soutěže se
zapojilo 23 dětí. Naše pohádková noc v knihovně se uskuteční 5. dubna 2013.
Informuji Vás, že od 27. prosince 2012 do 2. ledna 2013 bude knihovna uzavřena.
Přeji všem příznivcům obecní knihovny - velkým i malým - radostné vánoční svátky,
zdraví, štěstí, pohodu a těším se na viděnou v roce 2013.
Leona Steingartová
knihovnice

Z archivu obce
PROSINEC V DOBÁCH DÁVNÝCH…
Na sv. Barboru, to je 4. prosince svobodná děvčata lámala třešňové větvičky a dávala je
do vázy s vodou. Když větvička na Štědrý den rozkvetla, měla dívka naději na sňatek.
Tento zvyk se dosud zachovává, ale jen tak ze zvědavosti, zda větvička skutečně
rozkvete.
Dne 5. prosince od nepaměti chodí Mikuláš. Dřív tuto tradici pořádala chasa. Vybral se
vysoký chasník, vhodně se oblékl, namaskoval, dostal dlouhé bílé vousy, mitru, berlu,
metlu a nůši. Tak Mikuláš v doprovodu anděla a někdy i čerta a ovšem i v doprovodu
chasy chodili po vesnici dům od domu. Všude Mikuláše nepustili, ale obyčejně ano.
Mikuláš se tázal rodičů, jak se děti chovají, jak se učí a podobně. Pochválil i pokáral, ale
vždycky děti obdaroval tím, co mu rodiče tajně podstrčili. Mikuláš chodí doposud, ale
neorganizuje to už chasa, ale komu napadne. Proto chodí Mikulášů několik.
Dne 7. prosince v předvečer mariánského svátku chodila po obci „matička“. Byla to bíle
oblečená žena, modrou šerpou přepásaná, k nepoznání zakuklená, v papučích,
vyzbrojená srpem nebo kosou. Dárky nedávala, jen strašila. Chodila sama nebo
v doprovodu „Kryšpindla“. Byl to patron ševců - umouněný otrhanec, vyzbrojený
šidlem a ševcovským kladívkem a cvoky a stále vřeštěl, že nehodným natluče cvoky do
šlapek a zadnice. Když se taková „matička“ s Kryšpindlem dostali do chalupy, bylo
hotové pozdvižení.
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… a ještě Vánoce se všemi jejich krásami. Stromeček nescházel v žádné rodině. Na
vesnicích býval chudičký, zdoben jablky a oříšky, později několika pamlsky a cetkami
podomácku vyrobenými. Několik svíček bylo přivázáno k větvičkám nitěmi. Dárky pod
stromečkem nebývaly. Ale i tak chudý stromek přinášel dětem radost. Štědrovečerní
večeře, to býval na vesnici čaj pro děti a pro dospělé s rumem, hrozinková vánočka,
kterou upekla sama maminka, jablka, hrušky, ořechy, sušené švestky a sušené třešně.
Kapra, cukroví, pomeranče, datle a jiné dobroty poznala vesnice hlavně po druhé
světové válce. Po večeři bývalo plno zvyků. Krájela se příčně jablka. Ukáže-li se
hvězdička, je dobře. Křížek nebo zkažené jablko znamená nemoc. Podobně je tomu u
ořechu, kde se rozlišuje jádro zdravé a suché. Děvčata hází přes hlavu střevíček. Padneli špičkou ke dveřím, dívka se provdá. Do vody se leje roztavené olovo, aby se vytvářely
podivuhodné figurky. Na Štědrý večer chodívali po vesnici pastýři, práskali karabáči a
lidé je obdarovávali koláči. S pastýřem chodívala i manželka, která na koláče měla
putnu. Členové mysliveckého sdružení stříleli z pušek, hudebníci vytrubovali koledy a
po celou noc chodil po vesnici ponocný s halapartnou a na volský obrovský roh troubil
hodiny. Vánoce bývaly a dosud jsou pro děti i dospělé svátky radosti a rodinné pohody.

Leona Steingartová
knihovnice

Spolky
OKRAŠLOVACÍ SPOLEK OŘECHOV
„GANDIA“ – ZTRÁTA VÝZNAMU…
- pokračování článku uveřejněného v Ořechovském zpravodaji č. 2/2012
Gandia svého času také sloužila našim sousedům ze směru Mělčany, Dolní Kounice,
Miroslav či Znojmo. Z vyjmenovaných směrů je opravdu nejkratší cesta do Brna přes
Ořechov, jak se můžeme přesvědčit pohledem na mapu. Po Gandii také chodili poutníci
do Maria Zell. Cesta z Brna do MariaZell je dlouhá asi 240 km, putování trvalo šest dnů
tam a šest dnů zpátky.
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Kdo další chodil Gandií? Chodili tudy hlavně lidé, kteří pracovali v Brně. Většinou se
jednalo o textilní dělníky. S textilní výrobou měli zkušenosti hlavně obyvatelé
Ořechoviček. Již v roce 1782 zřídil majitel Josef Stadelmayer ve „fabrice“ (dnes na ulici
Kerendov) první textilní provoz.
V Ořechovské kronice pan Dostál zaznamenal, že blízkost průmyslového Brna
s početnými textilními továrnami dávala obživu hlavně bezzemkům, kteří v místě
bydliště příležitost k práci neměli. Do zaměstnání chodili po brněnské cestě kolem
Nového mlýna a dále po chodníku stoupajícím prudce do moravanského kopce, kterému
říkali Gandia. Domů se nevraceli denně. Nosili si s sebou konvičku s cikorkovou kávou
a uzlíček buchet. Nocleh jim poskytovala továrna, ale někteří dávali přednost lacinému
podnájmu.
Po roce 1918, tedy po vzniku Československa, se začal měnit svět. Začalo vysílat rádio
(r. 1923), po elektrifikaci obce začalo promítat kino v Sokolovně (r. 1926).
Z Ořechovské kroniky: Na sociální rozvrstvení obyvatel měl zásadní vliv rozvoj
dopravy a spojení s městem Brnem. V roce 1924 zahájil autobusovou dopravu
z Ořechova do Brna bývalý krejčí František Mikša z Ořechoviček, který však provoz pro
neshody se společníky záhy zastavil. Po něm se ujal pravidelné autobusové dopravy
Filip Hrdlička na tratích z Ořechova do Brna a z Ořechova do Silůvek k železniční
stanici. Když ztratil zaměstnání dělník Jaroslav Vaněk z Ořechova, zahájil v r. 1927
autobusovou dopravu na tratích Ořechov– Modřice a Ořechov-Brno, takže Ořechovští
měli s Brnem postačující denní spojení.“
Popsaný začátek autobusové dopravy byl jistě velmi dramatický. Škoda, že se nám
nedochovaly ceny jízdného. Jistě by nás také zajímalo, jak nezaměstnaný dělník Vaněk
zahájil autobusovou dopravu…Naši dědové a otcové žili v neobyčejné době.
Pamětnice paní Marie Záděrová, roz.Paarová (nar. r. 1922) vzpomíná, že když šla
s maminkou Gandií pěšky do Brna, tak za ušetřené peníze na jízdě autobusem jí
maminka mohla koupit látku na nové šaty.
Rozvoj dopravy způsobil pokles zájmu o cestu Gandii. Když jsem se začal o Gandii
zajímat, bylo to asi před třemi lety, úsek „ stoupajicí prudce do moravanského kopce“
byl téměř neschůdný. Dnes je už situace jiná. Občanské sdružení Moravanský vrabčák
dokázalo tento úsek obnovit.
Jedním z námětů pro činnost Okrašlovacího spolku v příštím roce 2013 je zprůchodnění
a označení Gandie od vojenské louky přes kopec Peregrin až k Ořechovském kostelu
(po nové Peregrinské aleji).
Vycházku do Moravan po Gandii můžete už nyní zařadit do svých plánů. Pro návrat
doporučujeme cestu autobusem z Moravan do Ořechova v 17,34 hodin.
Ivan Macíček
Okrašlovací spolek Ořechov

18

VZPOMÍNKA NA PANÍ ŠTĚPÁNKU HOMOLKOVOU
24. prosince tohoto roku by oslavila nedožité sté narozeniny paní Štěpánka Homolková
z Ořechova. Od její smrti uběhlo rovněž v letošním roce deset let. Připomeňme si
alespoň krátce její osobnost.
Štěpánka Homolková byla nepatrná, skromná žena, ale velká svou dobrotou
a významem. Odvedla velký kus práce v oblasti folkloru a udržování ořechovských
tradic. Našila mnoho ořechovských krojů, které ručně vyšívala, škrobila a žehlila. Šila
a vyšívala také pánské košile a vesty. Materiál na kroje sama sháněla. Byla velmi zručná
a své umění ochotně předávala ostatním. Vyráběla figurky ze šustí, pletla ošatky, pekla
tradiční pečivo. Také žehlila a kulmovala dětské zavinovačky ke křtu, vyšívala ubrusy i
oltářní plachty do kostela. Její výšivky jsou v mnohých ořechovských domácnostech.
Učila děti tradicím, starým hrám, říkankám a písním. Udržování zvyků organizovala po
celý rok. Jarní vynášení smrtky, velikonoční kraholi, tříkrálové koledování. Svatby
obveselovala starými svatební zvyky, např. svatební zalikování s proslulými koníky
a písní Ó, vy noví manželové. S dětským souborem Oříšek obnovila taneční pásmo
Královničky. S dětmi jezdila po přehlídkách a vystoupeních nejen na brněnském okrese.
Nic jí nebylo zatěžko. Žádná místní slavnost, či svátek, ať církevní nebo světský, se
neobešel bez její účasti. Vše konala s láskou a nezištně. Vařívala také „trnky“ ve velkém
kotli pro celé okolí a sušila květiny do věnečků a ovocné křížaly.
Úzce spolupracovala s kulturním střediskem v Brně, byla spoluautorkou několika knížek
o tradicích. Zajímala se o místní historii. Byla živou kronikou a dobrou vypravěčkou.
Byla velmi čilá až do pozdního věku. V nemoci, kdy už se nemohla sama o sebe
postarat, se přestěhovala ke své dceři na severní Moravu. Tam, dne 5. prosince 2002,
zemřela.
Stala se významnou osobností a váženou občankou Ořechova. Její dílo je zvěčněno ve
filmu Jana Křivého Ořechovské tradice. Hezky a obšírně o ní vypráví Jiřina Mrázová
v knize Paměť Ořechova. Mnoho je o ní psáno také v ořechovské kronice. Většina z nás
si paní Štěpánku Homolkovu ještě dobře pamatuje. Za všechno jí chceme ještě dnes, po
létech, poděkovat, alespoň touto malou vzpomínkou.
Ludmila Krečmerová
Okrašlovací spolek Ořechov

MATEŘSKÉ CENTRUM SLUNÍČKO
I když se nám blíží čas Vánoc, my se malinko ohlédneme zpět na uplynulé období.
Začátkem září nám v centru ubylo hodně dětí, protože nastoupily do mateřské školy.
Nicméně k nám začaly docházet nové děti s maminkami, ale podstatně mladšího věku.
Přizpůsobily jsme tedy program nejen k jejich věku, ale zapojily jsme více i maminky.
V září a listopadu proběhla tradičně burza oblečení, tentokrát zaměřená na podzimní
a zimní oděvy. Návštěvnost byla obrovská. Jsme rádi, že si na naše akce občané
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Ořechova rychle zvykli. Penízky, které jsme na burze vydělaly, jsme použily na nákup
výtvarných potřeb, které během vánočního období využijeme na výrobu dekorací apod.
Také jsme letos nezapomněly uspořádat oblíbenou "Drakiádu", která proběhla v neděli
21. října. Byť to celé dopoledne vypadalo, že se akce neuskuteční, kolem čtrnácté
hodiny se krásně vyčasilo a tak se kolem půl čtvrté začali pomalu scházet první nadšenci
v pouštění draků a také soutěžící. Pro účastníky jsme měly tentokrát připravené
pohoštění. Podával se teplý čaj, rodičům svařené víno a také nechybělo něco sladkého k
zakousnutí, za což patří dík maminkám z mateřského centra. Přišlo celkem asi dvacet
pět rodin a zasoutěžilo si kolem čtyřiceti dětí. Myslíme, že se akce vydařila a doufáme,
že ji příští rok zopakujeme.
Vzhledem k tomu, že dosavadnímu vedení už pomalu vyprší mateřská dovolená
a maminky nastoupí zpátky do pracovního procesu, prosíme, zda se najde někdo, kdo by
měl zájem vedení mateřského centra Sluníčko převzít. Můžete nás navštívit kteroukoliv
středu od 9 do 11 hodin, nebo volat na tel. č. 775 342 933.
Přejeme všem hezké vánoční dny.
Oldřiška Kafrdová a Jana Ryšavá
Mateřské centrum Sluníčko

OŘECHOVSKÉ DIVADLO
V průběhu roku 2012 Ořechovské divadlo sehrálo tato představení:
RYCHLÉ ŠÍPY – v obcích Polná, Úpice, Hustopeče, Ořechov;
BABIČKA V TRENKÁCH – v obcích Ořechov, Sloup, Prštice, divadle Radost v Brně a
také v Chorvatsku;
Dne 5. 10. 2012 byla v Ořechově odehrána premiéra nové komedie od Eugena Labiche
v úpravě Vlastimila Pešky SLAMĚNÝ KLOBOUK ANEB HELENKA MĚLA
VŽDYCKY JEDNIČKY. Tato komedie byla sehrána dále v obcích Třešť, Jevíčko a
v divadle Radost v Brně.
A nyní mi dovolte sdělit několik slov o Chorvatsku. V loňském roce nás navštívil
divadelní spolek DOLANY z Chorvatska s komedií Vlastimila Pešky CESTA KOLEM
SVĚTA. Komedii sehráli v češtině a velice se líbila. Na oplátku nás letos koncem
března pozvali na tří denní návštěvu do města Daruvaru a Dolan se hrou BABIČKA
V TRENKÁCH. Hned po ubytování jsme odjeli do Dolan, kde nás srdečně uvítal pan
starosta (také ochotník). Po složení kulis jsme byli pohoštěni jejich národním jídlem,
pitím a na druhý den se opékalo prasátko na rožni.
Druhý den po snídani jsme si prohlédli město Daruvar s krásným zámkem a navštívili
jsme muzeum českého spolku BESEDA, kde jsou vedeny dokumenty o činnosti českého
spolku (divadlo, sokol, hasiči atd.). Následoval oběd v prostorách termálních lázní.
V odpoledních hodinách jsme se přemístili do prostor dolanského divadla a večer po
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představení jsme si navzájem předali dárky. Následovala taneční zábava, které se
zúčastnili nejen členové souboru, ale i všichni diváci, kteří byli na představení. K tanci
hrála kapela a zpívaly se české písničky. Zábava byla velice srdečná, cítili jsme se jako
doma. Bylo velice milé slyšet krajany z Chorvatska, kteří mluví krásnou češtinou a
udržují české zvyky.
Další den ráno, před odjezdem domů, se s námi přišli rozloučit dolanští ochotníci a
všichni lidé z okolí. Na cestu do autobusu nám dali jídlo a pití. Byli jsme dojati, s jakou
srdečností se nám po celou dobu pobytu věnovali. Odjížděli jsme s pocitem, že máme
nové přátele, kteří jsou od nás vzdáleni „jen“ sedm set kilometrů. Budeme se těšit na
další divadelní setkání.
Závěrem přejeme všem spoluobčanům krásné a spokojené vánoční svátky, hodně zdraví
a v novém roce se těšíme na shledanou v divadle.

Marta Kubíková

Společné foto našich ochotníků - komedie Slaměný klobouk aneb Helenka měla vždycky jedničky
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PŘEHLED VÝJEZDŮ JEDNOTKY SDH OŘECHOV
Přehled výjezdů jednotky
Sboru dobrovolných hasičů Ořechov
od 15. 7. 2012 do 16. 11. 2012

Dne 19. 7. 2012 byla jednotka vyslána ke spadlému stromu mezi obcemi Hajany a
Ořechov. Jednalo se o nakloněný strom vedle vozovky. Jelikož by strom po případném
pádu nezasáhnul do vozovky, jednotky zabezpečily okolí stromu páskou, uvědomily
starosty obce Hajany a vrátily se zpět na základnu.
---------------------------------------------------------------Dne 28. 7. 2012 byla jednotka vyslána k požáru rodinného domu na ulici Svadilov
v Ořechově. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o požár nábytku v průjezdu dvora.
Jednotka prováděla dohašování malých ohnisek a rozebírání nábytku.
---------------------------------------------------------------Dne 29. 7. 2012 jednotka vyjela ke spadlému stromu mezi obcemi Ořechov a Nebovidy.
Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o spadlý strom přes celou šířku silnice. Na
odklizení byla použita motorová pila a následně odklizeny ze silnice větve.
---------------------------------------------------------------Dne 6. 8. 2012 naše jednotka vyjížděla průběžně k devíti událostem kolem obcí
Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky a Nebovidy. Jednalo se o popadané stromy vlivem
větrné smrště.
---------------------------------------------------------------Dne 20. 9. 2012 jednotka vyjela k požáru velkoobjemového kontejneru do areálu
bývalého JZD. Jednalo se o požár odpadního dřeva. Jednotka požár uhasila a následně
provedla vytažení doutnajících zbytků ohořelého dřeva.
---------------------------------------------------------------Dne 1. 11. 2012 vyjela jednotka ke spadlému stromu mezi obcemi Ořechov a Nebovidy.
Jednalo se o více vzrostlých stromů popadaných na vozovce. Na odklizení byla nasazena
motorová pila.
---------------------------------------------------------------Vážení spoluobčané,
jelikož se blíží vánoční svátky a silvestr, chtěli bychom Vám popřát veselé Vánoce,
šťastné vykročení do nového roku a zároveň vyslovit přání, abyste naši pomoc, nejen o
vánočních svátcích, nepotřebovali.
Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás v naší, mnohdy nelehké práci, kterou
vykonáváme dobrovolně a zdarma, podporují. Velké poděkování patří také obci
Ořechov za nemalou finanční pomoc, bez které bychom se neobešli.
Více informací o našem sboru naleznete na adrese: http://www.hasiciorechov.cz/
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ZO ČSV OŘECHOV

NĚCO O MEDU
Med je nejznámějším a nejdůležitějším včelím produktem. Zachycenou sluneční energii
zelené rostliny využívají k tomu, že z jednoduchých látek – vody a oxidu uhličitého –
vyrábějí cukr. Roztok cukru pak rostliny nabízejí včelám. Teprve v plástech se však
tento nektar změní poměrně složitým postupem v hustý, vonící a trvanlivý med.
Tento med se nazývá nektarový. Bývá většinou světlejší barvy a obvykle obsahuje
nektar z několika druhů nektarodárných rostlin. U nás jsou nejznámější nektarové
medy- řepkový, který velmi rychle krystalizuje, akátový, který má typicky světlezelenou
barvu a zůstává velmi dlouho tekutý a med lipový, nahnědlý med s příjemnou vůní.
Včely také sbírají medovici, kterou produkují různé druhy mšic, sající rostlinné šťávy,
které jen částečně natrávené, vylučují na listy rostlin. Včely medovici zpracovávají na
velmi tmavý a hustý medovicový med. Tento med se vyskytuje zejména ve výše
položených oblastech s většími plochami lesů. Často se na trhu objevuje med smíšený,
který obsahuje jak nektarový tak medovicový med.
Med je pro včely zásobní energetickou potravou, kterou potřebují pro svůj život – na veškerý pohyb, létání i práci v úlu. Léčivé látky a antioxidanty obsažené v medu chrání
včely před většinou bakterií a dalšími nepříznivými vlivy.
Všech těchto blahodárných vlastností medu může ve prospěch svého zdraví využívat
i člověk, pokud ovšem do svého jídelníčku, namísto řepného cukru, který žádné cenné
biologické látky neobsahuje, zařadí malé množství medu.
Krystalizace medu
Kvalitní a správně ošetřený med krystalizuje vždy. Je to známka jeho pravosti a kvality!
Květový med krystalizuje zpravidla dříve než medovicový. Krystalizace u medu je
způsobena vyšším obsahem glukózy, která má specifickou vlastnost vytvářet krystaly.
Při ztekucování medu je možné použít několik postupů. Obvykle stačí rozehřát na
obyčejném radiátoru, kde se nepřehřeje. Při jiných způsobech ohřevu je třeba dbát na to,
aby teplota medu nepřekročila 45oCelsia. Při vyšších teplotách se v medu ničí všechny
cenné biologické látky; přehřátý med tak ztrácí svou biologickou hodnotu. Silným
přehřátím se v medu vytváří chemická látka hexametylfurfural (HMF), která medu dodá
tmavý vzhled a nepříjemnou pachuť. Ztekucování v mikrovlnné troubě je ovšem zcela
nepřípustné.
MVDr. Bohumil Pantůček
předseda ZO ČSV Ořechov
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PETANG KLUB OŘECHOV
Petang klub založila v roce 2004 skupina kamarádů a zapojila i své rodiny. Za dobu
osmileté existence přispívá k veřejnému dění v obci. Začátky byly ve znamení brigád,
vybudování hřiště a zázemí pro činnost klubu a také nová stavba po žhářském útoku.
Každoroční úklid a udržování okolí a výsadba zeleně.
Letos v jarních měsících jsme se pustili do úpravy studánky v Rybníčkách, stavby
opěrné zídky k silnici a mostku. Odborné kamenické a obkladačské práce zvládl na
výbornou pan Ladislav Smištík za asistence členů klubu.
Cílem bylo dokončit celé dílo do Dětského dne, který byl pořádán už po sedmé.
Dětský den se uskutečnil v sobotu 2. června 2012. I přes nepříznivé počasí
v předchozích dnech se nakonec celé odpoledne vydařilo a rekordní byla i účast. Hřiště
se proměnilo ve velké mraveniště. V mnoha zábavných disciplínách soutěžilo ve třech
kategoriích celkem sto třicet dětí. Odměněny byly diplomy, drobnými dárky a spoustou
sladkostí. Děti se měly, již tradičně, možnost svézt kočárem s koňmi pana Ladislava
Dvořáka, nebo spolu s rodiči ochutnat speciality z grilu i udírny a poslechnout si
hudební výběr DJ Pepého z Vlasatic. Akce proběhla k velké spokojenosti hostů i
organizátorů a těší se každým rokem větší oblibě. Jen pro srovnání. Na prvním dětském
dnu v roce 2006 soutěžilo pouze třicet šest dětí, o tři roky později to bylo více než
sedmdesát a letos sto třicet.
Prázdniny uběhly a 8. září se konal turnaj v pétanque pro děti i dospělé. Již druhým
rokem po jeho ukončení následoval koncert brněnské country skupiny 4 PSI. Jejich
vystoupení se těší velké oblibě. Hráli nejen k poslechu, ale i k tanci a vystoupení se
protáhlo do nočních hodin.
Pro příští rok budou opět zařazeny dětské soutěže, turnaje v pétanque i koncert do
programu Petang klubu Ořechov. Těšíme se na Váš zájem.
Kateřina Nováková
Studánka v Rybníčkách před a po úpravě:

24

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OŘECHOV
Přestože členská základna chovatelů stárne, ti starší vymírají a mladí se do činnosti
nehrnou, většina organizací o tom pouze hovoří, ale nic pro to nedělá. Aby se tato
situace změnila, založila naše organizace na podzim roku 2011 chovatelský kroužek pro
děti. Za to patří poděkování především samotným vedoucím, a to Jiřímu Secovi ml. a
Pavle Janků. Kroužek se má čile k světu, děti se schází každý pátek v klubovně areálu.
Oblastní výbor získal v roce 2012 finanční prostředky na činnost s mládeží a tak požádal
naši organizaci o uspořádání dne dětí pro všechny organizované mládežníky a také náš
kroužek. Za krásného sobotního počasí se sešlo přes dvacet dětí. Naše organizace
zajistila pestrou paletu šedesáti kusů zvířat, mimo jiné i prasátka, kozy, ovce, husy,
kačeny, morčata a kanárky. Posuzovatelé z oblastního výboru zajistili pro děti nejprve
prohlídku všech zvířat s odborným výkladem a potom následovala vědomostní soutěž
pro děti zařazené do věkových kategorií do třinácti a nad třináct roků. Děti soutěžily
formou testu. Každý soutěžící dostal pamětní medaili za účast a tři nejlépe umístění
pohárky. Z našich mládežníků byl mezi nejlepšími třemi v mladší kategorii Marek
Dudík a ve starší kategorii Pavla Janků. Po celé odpoledne bylo zajištěno občerstvení a
na ukončení velice příjemného odpoledne byl táborák s opékáním špekáčků. Za dětský
den nám oblast moc děkovala a také uveřejnila článek v časopise Chovatel. Další
zájemci o činnost v kroužku se mohou nahlásit přímo v klubovně každý pátek v 17
hodin. Informace na telefonu 733 505 616 – Jiří Sec ml., nebo Facebook skupina –
„chovatelé Ořechov“.
Letošní zima se poměrně dosti táhla, takže nic příjemného pro odchovy králíků, ale
zejména holubů a drůbeže. V letošním roce, tak jako každý rok, jsme uspořádali dvě
výstavy – hodovou a podzimní a připravovali jsme se především na národní výstavu
králíků a drůbeže v Hodoníně. Deset našich členů je v klubech jednotlivých plemen
králíků, holubů a drůbeže, kde rovněž úspěšně vystavují svá zvířata. Tyto výstavy
nejsou náročné jen na kvalitu zvířat, ale jsou náročné rovněž finančně a časově, protože
jsou poseté po celé republice. Co se týká velké většiny výstav, ať už okolních nebo
vzdálených, většinou organizujeme společný odvoz tam i zpět. Na větších výstavách se
platí za každé vystavené zvíře + manipulační poplatek + katalog a samozřejmě vstupné.
Organizace se snaží chovatelům ulevit zejména tím, že hradí hromadnou dopravu zvířat
tam i zpět. V letošním roce odpadlo veterinární potvrzení. V roce 2012 jsme stejně jako
loni obsadili velký počet výstav většího rázu a větších vzdáleností. Na dvaceti výstavách
naši členové vystavili téměř 1500 kusů králíků, holubů a drůbeže. Rovněž řada našich
chovatelů získala na svá zvířata spoustu ocenění, čestných cen a pohárů. V naší
organizaci se řídíme heslem „já dám tobě, ty dáš mně“. A tak to patří a tak to musí být,
aby výstavy byly početné, kvalitní a pestré. Avšak výstavy nejsou jen soutěží zvířat, ale
také setkáním jejich majitelů – chovatelů. Já k tomu dodávám, že výstava by měla být
pro každého chovatele svátkem, příjemným setkáním s kamarády i navázáním dalších
kontaktů. Ke všem výstavám patří také výměna názorů, byť v některých případech i
trochu nepříjemných. Tak to bylo a tak to doufám, bude dál.
Jiří Sec
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ OŘECHOV
Proč se přemnožili divočáci?
Prase divoké (sus strofa L), u myslivců zvané černá zvěř, má v Evropě osm poddruhů.
V našich honitbách žije prase středoevropské a částečně prase karpatské.
Středoevropský typ je zbarven do černa, karpatský typ je světlejší, má delší hlavu a
dosahuje větší hmotnosti. Oba druhy prasat se kříží, z čehož plyne různé zbarvení a u
stejně starých zvířat jsou i hmotnostní rozdíly. Divoké prase se může dožít až dvaceti
let, ale protože na ně čeká mnoho nástrah, dožije se ve volné přírodě sotva poloviny.
Černá zvěř se u nás začala objevovat ve volné přírodě v padesátých letech minulého
století. Byly hájeny bachyně. Počty se každoročně zvyšovaly až do neúnosných stavů
v posledních letech. Tato populační exploze byla přerušena výskytem klasického moru
prasat. Toto smrtelné onemocnění vrcholilo v roce 1991. Epidemie byla i na brněnsku.
V současné době jsou stavy a odlov černé zvěře na maximální výši. Svědčí o tom i
skutečnost, že ořechovští myslivci v tomto roce ulovili více černé zvěře, než jaký si
stanovili roční plán.
Proč jsou divočáci přemnoženi, když jsou tak vysoké odlovy?
Vysvětlení:
1. Samičí zvěř v dobrých životních podmínkách dosahuje pohlavní zralosti již v prvním
roce života, na rozdíl od jelenovitých (srnčí) a dutorohých. I liška má mláďata až
v druhém roce svého věku.
2. Počty selat se pohybují v počtu dva až pět u mladé bachyňky, pět až osm u dospělé.
Větší vrhy mají lišky, ale jelenovití a dutorozí mají jedno, výjimečně tři mláďata.
3. Souběh podmínek pro rozmnožování, to je příznivá zima (bez sněhu a oblev) a tak
zvaný žírný rok (nadúroda žaludů a bukvic). Poslední dvě zimy patřily k těm
příznivým a žírný rok byl 2011.
4. Stále se zvyšující plochy kukuřice a řepky ozimé v osevních plánech u zemědělců
všech kategorií v řepařských a obilnářských oblastech.
5. Přirození nepřátelé černé zvěře? Je to pouze člověk a stále houstnoucí doprava, kdy
na silnicích a kolejích hynou stovky divočáků.
6. Černá zvěř je vybavena některými smysly, které ostatní zvěř i spárkatá nemá tak
vyvinuté. V první řadě je to čich. Člověka ucítí (navětří) za inverzního počasí až na
tři kilometry. Divočáci mají také výborný sluch, který lze přirovnat ke sluchu
kočkovitých a psovitých šelem. Jejich zajímavou vlastností je dobrá paměť. Kde se
na tlupu úspěšně střílelo, tam se nevrátí. Pamatuje si místa výskytu oblíbené potravy.
Pamatuje si, kde jsou duby s dobrými žaludy, ty méně chutné konzumuje, až v době
nedostatku.
7. Jednu vlastnost, kde černá zvěř nevyniká, je zrak. Vidí hůř nežli člověk. Tento
handicap využívají fyzicky zdatní lovci k takzvané „šoulačce“.
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Jak snížit stavy černé zvěře?
1. Zintenzivnit odlov všech věkových skupin. Ten už je v některých honitbách na
maximu. Individuální lov je sice pro myslivce prestižní, ale náročný na čas a
fyzickou kondici. Většinou se loví v noci a zimě. Rezervy v odlovu černé zvěře jsou
v honitbách, kde je tato zvěř plánována a obhospodařována (například honitby na
Bučině), tam vysoké stavy divočáků vítají. Nemají zemědělskou půdu – neplatí
zemědělcům škody a na naháňkách odloví černé víc, než polní honitby zajíců.
2. Změnit osevní plány kukuřice. Lán rozdělit pruhy s výsevem obilovin. Zvěř se dá
občas vyrušit (po sklizni obilovin) a lépe lovit. V některých oblastech toto opatření
zemědělci už praktikují.
3. Co by také mohlo snížit stavy černé zvěře je antikoncepce bachyň. Chrutí – říje
probíhá v listopadu až prosinci, bachyně jsou žravé a návnady s antikoncepcí by šly
na odbyt. Toto opatření je hudba budoucnosti a financí.
Odlovy divočáků se neustále zvyšují. Jsou předpoklady, že rok 2012 bude v odlovu
černé zvěře rekordní.
Přehled odlovu černé zvěře bude zveřejněn příštího roku ve zpravodaji č. 1/2013.
Jindřich Pár

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLÍČEK OŘECHOV
SEDMIKRÁSKOVÁNÍ
Úvodem mi dovolte, abych objasnila, co je vlastně Sedmikrásek. Sedmikrásek je taneční
kroužek pro děti ve věku od mateřské školy až po třetí třídu, který je zřízen pod
občanským sdružením KLÍČEK Ořechov. Vznikl v roce 2007 a od té doby se mu daří
hlavně udržovat a vlastně i znovuobnovovat staré ořechovské tradice.
Ze začátku jeho činnosti tančili i kluci, ale postupem času zůstala v kroužku jen samá
děvčata. Každým rokem je jich dvanáct až patnáct, což sice není moc, ale i to stačí na to,
abychom dokázali nacvičit nějaké taneční pásmo na různé akce. Třeba na mikulášskou
besídku, vánoční koncert, masopustní průvod, vynášení smrtky a závěrečné vystoupení
pro rodiče na konci školního roku.
My, vedoucí kroužku, máme ještě jeden takový sen. Rádi bychom obnovili tradici
ořechovských královniček, ale zatím jsme jen u hledání materiálů. Uvidíme, jestli se
nám to podaří. Závěrem bych chtěla velmi poděkovat rodičům sedmikráskových dětí za
úžasnou spolupráci při jakékoliv naší akci a pochválit jejich holčičky, které zvláště před
každým vystoupením čeká v tanečkách mimo radosti z her také hodně dřiny, což pro tak
malé děti v době, když už mají za sebou celý den různých činností v MŠ, není nic
jednoduchého. A proto jim i Vám všem přeji pokojný advent a krásné svátky vánoční
plné pohody a lásky v kruhu svých nejmilejších, třeba i při jenom z našich vystoupení.
Markéta Dudíková
27

Příspěvky občanů
DOKTOR EMIL HOLUB V OŘECHOVĚ
K letošnímu roku se váže trojí výročí našeho nejslavnějšího cestovatele doktora Emila
Holuba. Jedná se o výročí 140 let od jeho první cesty do Afriky; 120 let od výstavy
v Praze a 110. výročí jeho úmrtí.
Doktor Emil Holub se narodil dne 7. října 1847 v Holicích, kde byl jeho otec lékařem.
V Praze vystudoval lékařství a ihned po dosažení doktorátu r. 1872 se vydal na první
cestu do Afriky, která trvala sedm let.
Druhou výpravu podnikl v r. 1883 se šesti průvodci a mladičkou ženou Růženou, s níž
se toho roku oženil. Byla to vlastně jejich svatební cesta – jemu bylo 36 let, Růžence
bylo 18. Dramatická cesta trvala čtyři roky – Zambezi, Mašukulumbové, vypleněný
tábor a nemoci. Paní Růžena se naučila domorodé jazyky a tlumočila. Při přepadení byla
velmi statečná a dokázala se dokonce pěstmi být s domorodci.
Po návratu uspořádal Emil Holub řadu přednášek v Praze, Vídni a i při ročním turné po
Americe byl neúnavným vypravěčem. Z Prahy se odstěhoval do Vídně. Tam uspořádal
velkou výstavu – početné sbírky afrických přírodnin, národopisných předmětů, rytiny
Křováků a figuríny domorodých kmenů. Výstavě se obdivovala i Praha, kam byla
dopravena na sedmdesáti dvou vagónech.
V říjnu roku 1900 odjel Emil Holub na Moravu přednášet o své druhé cestě po Africe.
V neděli dne 8. listopadu 1900 přijel na pozvání řídícího učitele Františka Kyselky i do
Ořechova. Jeho přednáška se konala v patnáct hodin odpoledne v ořechovské škole a
trvala tři hodiny. Byla hojně navštívena a posluchači byli nadšeni. Cestovatel daroval
škole evropské, africké i japonské horniny, semena rostlin a zkameněliny korýšů, ryb
i ptáků. Poté odjel zpět do Vídně.
Po dvou letech přišla smutná zpráva. Dne 21. února 1902 dr. Emil Holub ve věku 55 let
zemřel; na následky tropických nemocí a také vyčerpáním. Pochován byl ve Vídni.
Zásluhy dr. Emila Holuba o poznání Afriky, jakož i jeho činnost vědecká a sběratelská
jsou všeobecně uznávány. Byl vyznamenán čtyřiceti řády a stal se členem významných
vědeckých společností ve všech světadílech. V rodných Holicích byl r. 1966 vybudován
jeho Památník. Letos, kdy vzpomínáme 110. výročí úmrtí dr. Emila Holuba, uctí jeho
památku početná delegace, kterou tvoří pracovníci pražského Náprstkova muzea, občané
Holic a Češi z Vídně. Sejdou se k pietnímu aktu u jeho hrobu na vídeňském hřbitově.
Není již v Ořechově pamětníků návštěvy vzácného cestovatele, nikde se v kabinetě
školy nenajdou semena a horniny, které žáčkům daroval. Jen slova pana řídícího
Františka Kyselky, která o této události napsal, ve školní kronice zůstala a nabádají nás
ke vděčné vzpomínce na člověka statečného, odhodlaného a cílevědomého. Na velkého
cestovatele, který neváhal přijet do malé moravské obce, aby lidem přiblížil vzdálené
země.
Jiřina Mrázová
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BESEDY A PŘEDNÁŠKY V OBECNÍ KNIHOVNĚ…
…už mají svoje publikum, které si chodí rádo poslechnout vyprávění o exotických
zemích (Africké safari, Havaj) nebo o význačných osobnostech (Bakešovi, Petr Bezruč).
Velmi zajímavá byla i beseda o historii Sokola v Ořechově dne 30. října 2012. Účastníci
besedy zde měli možnost vidět několik fotografií z období po roce 1945. Bylo zajímavé,
že se společným úsilím se besedujícím podařilo identifikovat většinu zobrazených
z fotek. Prostřední část besedy byla o letošním sokolském sletu, kterého se aktivně
zúčastnila i skupina „odrostenek“ (tj. odrostlých dorostenek) z Ořechova. Tato děvčata
si pořídila záznam ze svého vystoupení i ze souvisejícího pobytu v hlavním městě díky
Vlaďce Floriánové (režie, kamera a vše ostatní v jedné osobě). Dokument je velmi svěží
a bezprostřední, identifikace současných sokolských hvězd nám nedělala problémy.
V závěru besedy došlo i na zpěv starých sokolských písní. Vyznění besedy bylo velmi
přátelské, až dojemné.
Poslední literární pásmo o Petru Bezručovi připravila už tradičně skupinka kolem pana
režiséra Leonarda Waletzkého st. stejně pečlivě jako vždycky. Tuto zdařilou akci
navštívilo čtyřicet účastníků, zatímní rekord seriálu besed.
Všichni, kdo věnují svůj čas přípravě těchto besed a přednášek si zaslouží poděkování
od nás, kteří se chodíme do knihovny dobře pobavit a strávit tam příjemný večer. Dík
patří také obci Ořechov, která zajišťuje tyto kulturní akce.
Na shledanou na některé z příštích akcí v knihovně se těší
Jindřiška a Ivan Macíčkovi
ŽEHNÁNÍ NOVĚ OBNOVENÉHO KŘÍŽE NA CHŘIBECH
Dne 7. Října 2012 se v Tikovské farnosti uskutečnila mimořádná událost. Za účasti
duchovních otců Bohuslava Bláhy, Mariusze Szierpniaka a Konstantina Ryšky proběhlo
žehnání nově obnoveného kříže na Chřibech, nebo chcete-li na Tikovském kopci.
Od první myšlenky k onomu slavnostnímu dni vedla složitá cesta. Možná jsme ani na
počátku netušili, kolik nasazení a odvedené práce bude třeba, aby se z nápadu stala
skutečnost. Bez nadšení a zápalu hlavních hybatelů akce by realizace nebyla možná.
Historie kříže na tomto místě má překvapivě dlouhou tradici. Už na mapách z dob Marie
Terezie (vládla 1740 – 1780) je tento kříž zaznamenán. V roce 1838 nechal místní občan
Fabián Škorpík na vlastní náklady zbudovat nový kříž za původní, již zničený. K této
události se pojí listina zavazující obec Tikovice obnovit kříž vždy, když zchátrá.
Je na místě zmínit mimořádnou vstřícnost, s jakou se k našemu záměru od počátku
postavil náš pan starosta, Josef Brabenec. Hlavní břemeno spojené s technickým
provedením, počínaje zajištěním vhodného dubového dřeva, výroby kotvící konstrukce a
samotného kříže a jeho vybavením leželo na panu Františku Peškovi.
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Chtěl bych tímto vyjádřit vřelý dík nejen jim, ale také našim farníkům a občanům
Ořechova, kteří podpořili snahu obnovit tradici kříže na tomto místě. Přispěli
obdivuhodnou částkou 35 800 korun. Jména dárců jsou uložena v měděné schránce
v patě kříže. Poděkování také patří i všem ostatním, kteří se jakkoli podíleli na pracích
spojených s tímto velkým dílem.
Náš kříž jsme budovali s láskou a kéž i budoucím generacím poukazuje na důležité
hodnoty, které pro nás představuje. Ať nás všechny povzbuzuje a celou obec chrání!
Miroslav Florián
KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ
V sobotu dne 24. listopadu 2012 hostoval v Ořechově amatérský divadelní soubor
Křemen z Bosonoh, který sehrál divadelní komedii v režii Šárky Fenykové s názvem
„Kurz efektivního rodičovství“. Hra je o životě dnešní střední generace a možná se v ní
i leckterý z diváků poznal. Slova, která zazněla během představení, byla často
k pobavení a docházelo při nich k výbuchům smíchu. Je třeba však dodat, že si diváci
odnesli i mnohá ponaučení. Přestože obecní sál nebyl zcela zaplněn, u diváků, kteří byli
přítomni, mělo představení velký úspěch a herci byli odměněni dlouhým potleskem.
T.Sm.

Různé
VZNIKLA NOVÁ RYBÁŘSKÁ ORGANIZACE V RAJHRADĚ
- MO MRS RAJHRAD
Na Svazovém výboru přípravný výbor pro vznik Místní organizace Moravského
rybářského svazu Rajhrad dne 21. června 2012 opětovně požádal Radu Moravského
rybářského svazu Rada Moravského rybářského svazu o doporučení ke schválení vzniku
MO MRS Rajhrad. Svazový výbor hlasováním tuto organizaci schválil. Dne 20. září
2012 se ustanovující členské schůze zúčastnilo 139 zájemců o vznik MO Rajhrad, kteří
zvolili orgány místní organizace, čímž byla splněna poslední podmínka jejího vzniku,
což potvrdil Svazový výbor Moravského rybářského svazu definitivním schválením MO
MRS Rajhrad.
Bylo tak úspěšně dovršeno více jak čtyřleté období intenzivní snahy o vznik samostatné
rybářské organizace v Rajhradě, která by sdružovala rybáře jižně od Brna. Snaha založit
rybářskou organizaci v Rajhradě sahá již do poválečných let, ale vždy skončila
bezúspěšně. Nyní vznikla samostatná rybářská organizace s právní subjektivitou na
stejné úrovni, jako např. brněnské organizace. Žádná místní skupina!
Rajhradsko a Židlochovicko si zaslouží samostatnou mimobrněnskou rybářskou
organizaci, protože osobní kontakt vedení s rybáři a revírem je základem dobré
organizace.
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Rajhradská MO MRS je alternativní možností pro mnohé rybáře, kteří mají kritické
pohledy na současný stav v jejich organizacích, mají snahu spolu účastnit se na chodu
své organizace, nechtějí mít pocit bezmocnosti a pocit pouhého rybářského zdroje
peněz, končících neznámo kde. Využijí práva možnosti organizovanosti v libovolné MO
MRS (přestupu Vám po splnění podmínek nesmí nikdo bránit). Chceme povznést
hodnoty sportovního rybářství.
Mezi naše nesmělé cíle patří, po vysoké spoluúčasti na vybudování rybníku v Habrovan,
i vybudování nového rybníku v Rajhradě a v budoucnosti snad i dalších rybníků v okolí.
V tomto směru jsme již v přípravách pokročili velmi daleko a vybudování rajhradského
rybníku je velmi reálné. A bude na rybářích, jak si tohoto revíru budou vážit, pečovat a
starat se o něj. Odměnou jim budou krásné chvíle u nemalého rybníka s pěknými
rybami. Hodnotícím kriteriem bude množství a kvalita vytažených a puštěných ryb, ne
množství ryb odnesených! Velkou péči věnujeme i mládeži. S dětmi jezdíme na
rybářské závody v okolí. Počítáme se zavedením rybářských kroužků, které nyní
organizujeme na základní škole v Rajhradě, také na jiné základní školy.
Naše organizace bude vydávat povolenky již na rok 2013. Uvítáme hlavně nové zájemce
o rybařinu, ale i rybáře stávající či navracející se k tomuto koníčku. Výdejním místem
bude prodejna rybářských a hospodářských potřeb mezi Rajhradem a Holasicemi
v otvírací době, nebo klubovna rybářů, myslivců a chovatelů v Rajhradě.
Přestup u členů MO Brno 5 vyřídíme, ale musíte na našich výdejních místech nejpozději
do 15. 1. 2013 odevzdat úlomkový lístek-povolenku a sumář úlovků! Poté si přijdete
s podobenkou a rybářským lístkem pro povolenku na příští rok. Ostatní rybáři si musí
Přestupní lístek u stávající MO vyzvednout sami. Po domluvě budeme vydávat
povolenky tak, abyste mohli jít na ryby na Silvestra a i na Nový rok.
Podrobné informace se dovíte na výdejních místech, popřípadě na tel. č. 608 726 267.
Upozornění:
Na základě rozhodnutí rady MRS se brigády při přestupu platí až v nové, tudíž naší
organizaci. Při přestupu nesmí být vydání přestupního lístku podmíněno zaplacením
brigády ve staré místní organizaci.
Děkujeme všem, kteří nás podpořili a věříme, že i s dalšími příznivci nám zachováte
sympatie v podobě vstupu do MO MRS Rajhrad.
Přejeme všem krásné vánoce a šťastný nový rok 2013.

Petrův zdar!
Ing. Miroslav Řeřucha
místopředseda MO MRS Rajhrad
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Vědomostní kvíz
ZNÁME HISTORII OBCE OŘECHOV?
1. Ke kterému roku se vztahuje první písemná zmínka o naší obci?
a) r. 1228
b) r. 1234
c) r. 1239
2. Ve kterém roce proběhla elektrifikace obce?
a) r. 1925
b) r. 1926
c) r. 1932
3. Kterého dne došlo ke sloučení obcí Ořechov, Ořechovičky a Tikovice?
a) 10. 5. 1945
b) 12. 9. 1946
c) 1. 1. 1949
4. Kdy poprvé zazněla rozhlasová znělka místního rozhlasu?
a) 30. 10. 1945
b) 1. 1. 1947
c) 29. 8. 1947
5. Kdy poprvé došlo v Ořechově k pojmenování ulic?
a) r. 1947
b) r. 1956
c) r. 1960

Správné odpovědi na kvízové otázky naleznete na straně č. 35.
V kvízu, který byl zveřejněn v minulém čísle zpravodaje, jsme Vám odpověď na
otázky záměrně  zkomplikovali tím, že ani jedna z nabízených možností
nebyla správná. Tentokrát správnou odpověď v nabízených možnostech vždy
naleznete.
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Placená inzerce

Masér pro zdravotnická zařízení Hana Šmídová, IČO 62878182,
Ořechovičská 1, Ořechov 664 44 nabízí:
Relaxační masáž – uvolnění svalstva, odstranění ztuhlosti a
zlepšení krevního oběhu, tělesná i duševní relaxace;
Lávové kameny „Magic Hot Stones“ – Teplo a speciální masážní
technika blahodárně působí na svaly a klouby, zbavuje stresu,
stimuluje krevní oběh a obnovují tělesnou energii;
Protimigrénová masáž – prevence a odstranění bolestí hlavy;
Baňkování – léčba baňkami podle tradiční čínské medicíny.
Masáže jen po telefonickém objednání na čísle 777

113 472

Prosím volejte mezi 8-9 hodinou a 19-20 hodinou.
Nabízím permanentky 4x masáž + 1 zdarma a dárkové poukazy.
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RADDITEX s.r.o., VELKOOBCHOD SECOND HAND
MAXI second hand pro maloobchod, internetové prodejce
i pro širokou veřejnost
Prodej na kg, prodej i po kusech.
ZNAČKOVÉ OBLEČENÍ, TŘÍDĚNÝ TEXTIL 1. JAKOSTI.
LEVNÝ NÁKUP PRO CELOU RODINU !!! VELKÝ VÝBĚR !!!
-bundy, kabáty, saka, vesty, sportovní oblečení, svetry, trička,
kalhoty, boty, karnevalové oblečení, šály a čepice,
hedvábné šátky, pásky a další…
DÁMSKÉ – PÁNSKÉ - DĚTSKÉ
Najdete nás: Syrovice, směr Židlochovice,
vjezd z Vojkovické do soukromého areálu.
www.radditex.cz
Otevírací doba: PO, ÚT, ČT: 10,00 - 17,00 hodin
SO: 10,00 – 14,00 hodin
nebo dle telefonické domluvy na tel. čísle: +420 736 713 943
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Všem spoluobčanům spokojené a klidné
prožití svátků vánočních, pevné zdraví,
štěstí, mnoho osobních i pracovních
úspěchů v novém roce 2013
přeje Obec Ořechov

Odpovědi na kvízové otázky:
1. b), 2. b), 3. b), 4. c), 5. b)

***********************************************************************
Ořechovský zpravodaj vydává:
Obec Ořechov, Zahradní 216/1, PSČ: 644 44
Ev. č. MK ČR E 1013
V roce 2013 bude zpravodaj vycházet 3x.
Příspěvky přijímá Obecní úřad Ořechov na e-mailu ekonom@orechovubrna.cz.
Délka příspěvků by neměla překročit 1 a 1/2 strany A5.
Uzávěrka příspěvků do prvního vydání zpravodaje v roce 2013 je 12. dubna 2013.
Možnost inzerce:
1 stránka barevná: 1.200 Kč včetně DPH, 1 stránka černobílá: 960 Kč včetně DPH.
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