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Nově opravená mateřská škola v Ořechově

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
na této stránce Vás průběžně informuji o dění v naší obci. I tentokrát bych rád
napsal, co se v letošním roce v Ořechově podařilo a co ne.
První akcí letošního roku bylo dokončení chodníku na ulici Brněnská. Celá akce
proběhla poměrně rychle a bez větších problémů, bylo pouze nutné splnit
požadavky Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Jednalo se o rozšíření
vozovky o šedesát centimetrů, její odvodnění a víceméně i její opravu v celém
úseku nově budovaného chodníku. Stavbu nám to sice prodražilo, ale já jsem
toho názoru, že pokud stavět, tak kvalitně.
Velkou akcí byla úprava prostranství na ulici Bašty. Původní náměstíčko
v Tikovicích, desetiletí opomíjená část obce, doznaly zásadních změn. Nebudu
popisovat, co všechno se zde změnilo. Chci jenom podotknout, že z původně
zamýšlené skromné opravy se ve finále stala generální oprava celého
prostranství, která obec stála nemalé finanční prostředky.
Další akcí mělo být vybudování nového chodníku na ulici Ježkov. Ještě před
jejím zahájením jsme však obdrželi informaci od firmy E.ON, že v roce 2014
bude v této části obce provedena výměna elektrického vedení. Oprava bude
spočívat v tom, že se odstraní staré sloupy a napojení rodinných domů bude
položeno do země. Z těchto důvodů jsme od tohoto projektu prozatím odstoupili
a chodník, spolu s veřejným osvětlením, by měl být vybudován až po této
stavební akci. Finanční prostředky, které byly na opravu chodníku na ulici
Ježkov rezervovány, byly přesunuty na vybudování podélných stání u bytových
domů na ulici Zahradní.
Začátkem prázdnin byla zahájena letošní největší investiční akce, zateplení
a výměna oken na mateřské škole. Stavba s rozpočtem 4 600 000 korun
probíhala v červenci a srpnu. I když jsme se nevyhnuli určitým problémům
v jejím průběhu, 2. září byla školka slavnostně otevřena. V současné době, díky
udělení výjimky na počet žáků, má školka kapacitu 108 dětí.
Na základě nařízení hygieny bylo však nutné provést úpravy v celkové částce
280 000 korun. Tyto prostředky poskytla základní škola ze svých rezervních
zdrojů. Doufám, že se nově opravená školka s veselými barvami našim
nejmenším líbí.
V měsíci srpnu proběhl v areálu parku u školy 1. ročník festivalu Letní hraní.
Zahrály nám tři kapely a večer naši divadelníci. Počasí nám přálo, atmosféra
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byla dobrá a z Vašich ohlasů mohu soudit, že se akce povedla. Teď už se
můžeme jen těšit na příští ročník.
V podzimních měsících proběhly úpravy části komunikace na ulici Divadelní.
Finální asfaltový povrch však bude položen až v roce příštím. Máme totiž obavu
z propadu zeminy nad přípojkami kanalizace, které si občané vybudovali teprve
v letošním roce. Zároveň zde bylo také zhotoveno nové veřejné osvětlení.
V současné době probíhají stavební práce na ulici Jeřábkova. Jedná se o nový
chodník přes park a opravu části hlavní komunikace, která se propadla nad
špatně provedenou kanalizací.
Z dalších akcí bych uvedl výměnu světel ve třídách základní školy, zpevnění
cesty k myslivně a také logisticky náročnou generální opravu Obecního úřadu,
která právě probíhá.
Nakonec zpráva, která Vás jistě potěší - poplatek za komunální odpad, který je
v současné době 450 korun bude snížen na 300 korun za poplatníka. Důvodem
ke snížení poplatku je sjednání velmi příznivé ceny za zajištění služeb
v odpadovém hospodářství při nakládání s komunálním odpadem. Druhým
důvodem je třídění odpadu. Naše obec v této oblasti dosáhla výborných
výsledků a já bych Vám za to rád poděkoval.
V současné době má obec šedesát pět kontejnerů na tříděný odpad, v příštím
roce bychom rádi dosáhli cílového čísla sta kusů. Pokud všichni budeme poctivě
třídit, můžeme se s poplatkem za svoz dostat na částku 200 až 250 korun za
poplatníka. Díky důkladnému třídění může obec v příštím roce přistoupit
k tomu, že nebude vybírán poplatek za odpad odevzdaný v našem sběrném
dvoře.
Vážení spoluobčané,
vánoční svátky a konec roku se nezadržitelně blíží. V naší obci tento krásný
adventní čas zahájíme tradičním rozsvícením vánočního stromu, které se
uskuteční v neděli dne 1. prosince 2013 od šestnácti hodin v Kulturním centru.
A co nám všem popřát? Abychom nepodlehli přehnaným nákupům a z toho
vyplývajícím stresům ve frontách obchodů a supermarketů. Abychom se
dokázali trochu zastavit a udělat si čas na své blízké. Radostné Vánoce… tak
zní přání a poselství těchto svátků.
Do příštího roku Vám přeji hodně zdraví, štěstí, radosti a úspěchů v práci
i osobním životě.
Josef Brabenec
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Fotografie z realizovaných akcí
Úprava místní komunikace na ulici Divadelní
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Nový chodník a zpevnění části komunikace na ulici Jeřábkova
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Příprava ořechovského vánočního stromu na rozsvěcování
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Informace Obecního úřadu
Úřední hodiny na Obecním úřadě Ořechov během vánočních svátků 2013
středa 18. 12. 2013 od 8 do 17 hodin
pondělí 23. 12. 2013 zavřeno
pondělí 30. 12. 2013 od 8 do 17 hodin
V roce 2014 bude první úřední den v pondělí 6. ledna 2014.
***
Statistika počtu obyvatel v obci – rok 2013
Statistika sestavená z podkladů ke dni 30. listopadu 2013:
narození
22
zemřelí
25
přistěhovaní
50
odstěhovaní
29
Celkem má Ořechov 2522 obyvatel, z toho 32 cizinců s trvalým pobytem v obci.
***
Setkání jubilantů
Ve čtvrtek 7. listopadu 2013 se v Restauraci U Rybníčka uskutečnilo tradiční setkání
našich jubilantů. Tentokráte bylo hodně „sedmdesátníků“. Celkem přišlo na setkání
čtyřicet dva jubilantů. O kulturní program se postaral pan učitel Ladislav Urbánek
se svými žáky ze Základní školy Ořechov. Pan starosta Josef Brabenec sdělil jubilantům
několik informací o současném dění v obci a o plánovaných akcích pro rok 2014.
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Kulturní, sportovní a společenské akce
Akce konané v obecním sále Kulturního centra Ořechov
rok 2013
27.11.
29.11.
1.12.
7.12.
8.12.
9.12.
10.12.
11.12.
15.12.
15.12.
17.12.
22.12.

Beseda s Marcelou Vandrovou, kterou pořádá Okrašlovací spolek
Přednáška o první vlakové pouti do Lurd v r. 1903, přednáší pan Aleš Kučera
Rozsvěcování ořechovského vánočního stromu
Mikulášská besídka, kterou pořádá Klíček, o.s.
Utíká to, utíká, … pořad ke 110. výročí Ořechovského divadla
Vánoční koncert žáků ZUŠ Ořechov v 16,00 a 17,30 hodin
Prezentační schůzka pro občany obce Ořechov na téma snížení ceny elektrické
energie a plynu
Recitál K. J. Erben Štědrý den, který pořádá ZUŠ Ořechov a Obec Ořechov
Promítání rodinné animované komedie pro děti a rodiče Méďa Béďa
Divadelní představení Jesus Christ Supermlád, ve kterém účinkuje divadelní
soubor Spojené farnosti ze Zbraslavi
Společný Vánoční koncert ZUŠ Ořechov a ZUŠ Židlochovice v 18,00 hodin
Promítání filmové pohádky pro děti a rodiče Anděl Páně

Promítání filmů a pohádek, které pořádá Obec Ořechov, bude pokračovat i v novém
roce. Ve výstavní síni Kulturního centra je od 1. prosince 2013 připravena nová výstava
fotografií na téma Tibet – střecha světa.

Akce pořádané začátkem roku 2014
Tříkrálová sbírka
V sobotu dne 11. ledna 2014 se bude v Ořechově konat tradiční Tříkrálová sbírka.
Občané, kteří by byli ochotni se sbírkou pomoci, se mohou přihlásit na obecním úřadě.
Orel Ořechov zve všechny občany na velký společenský krojovaný ples, který se bude
konat v sobotu 25. ledna 2014 v orlovně v Ořechově. Předprodej místenek u Urbanů,
Pavlíkova 57. K tanci i poslechu bude hrát dechová kapela Zlaťanka, předtančení
– krojovaná skupina z Lískovce.
8

Ve dnech 1. - 14. ledna 2014 bude probíhat již čtrnáctý ročník Tříkrálové sbírky. Tato
charitativní akce je nedílnou součástí tradice, ale především poselstvím dobré vůle
a pozitivních hodnot, které umožňuje veřejnosti podílet se spolu s Charitou na pomoci
sociálně slabým a znevýhodněným, nevyléčitelně nemocným, mládeži a rodinám
v nouzi. Na území modřického a rosického děkanátu přispěli dárci v loňském roce
na pomoc lidem v nouzi rekordní částkou 2 684 185 korun.
Vámi věnované peníze z loňské sbírky byly využity na projekty sociálních
a zdravotních služeb:
-

-

příspěvek na nákup zdravotnického materiálu, pomůcek a přípravků tekuté výživy
(Nutridrinky) pro klienty Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě
a dále na odlehčovací služby v rámci provozu hospice (úklid, praní prádla, svoz
a likvidace zdravotnického odpadu)
příspěvek na zajištění provozu odborného sociálního poradenství poskytovaného
osobám dlouhodobě pečujícím o nevyléčitelně nemocné
finanční podpora činnosti Dobrovolnického centra hospice sv. Josefa v Rajhradě
příspěvek na obnovu autoparku Charitní ošetřovatelské služby Rajhrad z důvodu
zajištění nepřetržitého a bezpečného provozu služby
Projekt Anti Childe Labour - realizuje salesiánské středisko Don Bosko Hospet
v Indii, které vyhledává indické děti zneužívané k práci a zajišťuje pro ně komplexní
pobytové služby včetně stravy, zdravotní péči a roční základní předškolní
vzdělávání.Příspěvek je určen na pořízení filtrovacího zařízení na úpravu vody,
nákup školních pomůcek, potravin a sportovního oblečení pro děti.

Z krizového fondu Tříkrálové sbírky byly poskytnuty prostředky na přímou pomoc
lidem zasaženým povodněmi v Čechách v červnu 2013 a ničivou bouří na Filipínách
v listopadu 2013. Více o podpořených projektech najdete na www.rajhrad.charita.cz.
Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2014 Oblastní charita Rajhrad použije na projekty, které
přispějí k udržení, zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních
a zdravotních služeb v regionu. Z prostředků TS bude pořízeno vybavení nového
projektu Chráněného bydlení pro osoby s demencí, které bude vybudováno
v Rajhradě v roce 2014.
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BLAHOPŘEJEME NAŠIM JUBILANTŮM
V měsících srpnu až listopadu tohoto roku se dožili významného životního jubilea:

70

80

Helena Rossowová, Kyselkova 13
Emil Duchoň, Výhon 7
Jana Jarošová, Výstavní 12
Olga Lhotecká, Jeřábkova 23
František Dvořák, Pláně 13
František Smejkal, Pavlíkova 31
Miroslav Hrdlička, U Kostela 33
Vladimír Peška, Tolarova 2
Anežka Lorencová, Ježkov 35
Milan Ryšavý, Páralova 6
Věra Badoučková, Výstavní 14
František Duchoň, Zahradní 15

Jan Škorpík, Pavlíkova 80
Jindřiška Neubauerová, Brněnská 3
Blažena Šmídová, Sokolská 32
Vladimír Kašparovský, Tikovická 31

90
Marie Olivová, Polní 26

Obec Ořechov přeje našim
milým spoluobčanům hodně
zdraví a spokojenosti

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V roce 2013 se uskutečnilo v červnu a v listopadu vítání
občánků.
Celkem bylo do života v naší obci přivítáno dvacet jedna dětí.
2. června 2013
Radim Bystričan, Sokolská 28
Viktor Florián, Výstavní 11
Šimon Holemý, Bašty 8
Adéla Krejčířová, Divadelní 17
Jaromír Mareš, Polní 32
Adam Navrátil, Sokolská 7
Anna Páralová, Kyselkova 14
Hana Páralová, Kyselkova 14
Adam Pařil, Pláně 7
Šárka Pokorná, Jeřábkova 27
Matěj Smejkal, Nová 10
Eliška Strnadová, U Kostela 45

17. listopadu 2013
Karel Doktor, Tikovická 47
Alexandra Gažová, Ježkov 22
Dominik Holas, Sokolská 14
Klára Hrbáčková, Nová 8
Tomáš Janhuber, Výstavní 3
Jakub Jelínek, Polní 13
Vojtěch Josef Mikša, Ježkov 11
Alex Resek, Sokolská 9
Štěpán Salnek, Tolarova 22
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Poplatky v roce 2014
Poplatek za komunální odpad
V roce 2014 je poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů stanoven ve výši 300,- Kč.
Poplatek je možné uhradit v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Ořechov od pondělí
3. února 2014, nebo bankovním převodem na účet obce vedený u SBERBANK CZ
číslo 4200004469/6800. Variabilní symbol: číslo popisné domu (ne číslo orientační).
Poplatek má za povinnost uhradit každá osoba s trvalým pobytem v obci, majitel domu
nebo bytu v obci, ve kterém není nahlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobytu a
dále osoba cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v obci nebo osoba cizí státní
příslušnosti s přechodným pobytem v obci delším jak tři měsíce.
V případě, že platíte poplatek bankovním převodem za celou rodinu žijící v jedné
domácnosti, je možné poplatek zaplatit jednou částkou. Pokud platíte poplatek pouze za
určitou osobu, je nutné platbu provést jednotlivě a uvést rodné číslo osoby, aby bylo
možné platbu správně přiřadit.
Poplatek za komunální odpad je dle Obecně závazné vyhlášky potřeba uhradit
nejpozději do 31. 3. 2014. V případě tíživé situace může občan požádat Obecní úřad
o odložení splátky poplatku. Pokud není poplatek řádně včas zaplacen a dlužník
nereaguje na upomínku, může být poplatek navýšen až na trojnásobek, dle § 11, zákona
č. 565/1990Sb. o místních poplatcích. Dlužná částka bude následně vyměřena platebním
výměrem a vymáhána exekuční cestou.
Poplatek za psa
Splatnost poplatku je od 3. 2. 2014 do 31. 3. 2014
100 Kč za psa v v domě
300 Kč za psa v bytě
200 Kč za psa v bytě – poživatel starobního či invalidního důchodu
variabilní symbol: číslo popisné domu (ne číslo orientační)
specifický symbol: 1341
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná
a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných
výhod podle zvláštního právního předpisu.
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců nebo
v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba
držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem).
Vznik a zánik poplatkové povinnosti je nutné nahlásit do patnácti dnů od vzniku
na Obecním úřadě v Ořechově, formuláře jsou k dispozici na www.orechovubrna.cz.
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Poplatek za hrobové místo a kolumbárium
Dle schváleného sazebníku se platí za hrobové místo 30,- Kč za m2 a rok.
Nájem za kolumbárium činí 50,- Kč za rok. Tyto poplatky se platí na pět let předem.
V prvním čtvrtletí roku 2014 budou nájemcům hrobového místa a kolumbária, kterým
v roce 2013 končí zaplacený pronájem, zaslány informace o platbě na další období.
Třídění odpadu v naší obci
V jarním čísle Ořechovského zpravodaje jsem se věnoval otázce třídění plastů, skla
a papíru v naší obci. Chválil jsem občany za větší množství vytříděného odpadu a slíbil
jsem do budoucna rozšíření sběrných míst na separovaný odpad. V poslední době se
podařilo umístnit nově kontejnery na plast a papír u benzínové stanice a také na nové
místo u bytovek. Další místa budou upravena na ulici Nová a příští rok vzniknou
na
ulici Bakešova, Družstevní a Pavlíkova. Nárůst vytříděného odpadu byl za tento rok
opravdu rapidní. To vedlo i k dalšímu růstu odměn pro obec a tím i možnost snížení
poplatku za komunální odpad pro občany. Heslo společnosti EKO-KOM ,,TŘIĎTE
ODPAD – MÁ TO SMYSL“, propagované i naší obcí, se v Ořechově naplnilo.
Během roku se nám podařilo získat kontejnery na elektroodpad, do kterých se může
kdykoliv vhazovat elektroodpad a nemusíme čekat na odevzdání v době otevření
odpadového dvora. Kontejnery se velice rychle ujaly a vytříděné množství
elektroodpadu a tím i odměny od autorizovaných společností podstatně narostly.
Dále byly obci nabídnuty zdarma kontejnery na textil. Jeden již byl u odpadového dvora
a byl neustále přeplněn, proto jsme rádi nabídku přijali a kontejnery umístnili
u zastávky na ulici Jeřábkova, na stanovišti u školy na ulici Tolarova a na stanovišti
u pomníku T. G. Masaryka na ulici Kerendov. Do kontejnerů na textil můžete
odevzdávat použité ošacení, lůžkoviny, nezničené boty a nově i kompletní hračky. Vše
musí být neponičené a čisté, protože vybrané věci slouží pro potřeby charity.
Poslední zavedenou novinkou v třídění odpadu je možnost odevzdat k ekologické
likvidaci použité inkoustové náplně i laserové tonery. Odevzdat je můžete do sběrné
nádoby na Obecním úřadě, v knihovně a na odpadovém dvoře. Tento sběr obec zajišťuje
přes společnost SBÍRÁME TONERY.CZ. „Sbíráme tonery“ je ekologicko-charitativní
projekt zaměřený na sbírání tonerů a cartridgí z tiskáren a kopírek od široké veřejnosti
a podnikatelského sektoru. Cílem je ochrana životního prostředí a pomoc dětem
z dětských domovů. Ze získaných prostředků za odevzdané tonery společnost podporuje
např. Dětský domov Dagmar v Brně.
Obec Ořechov se ve 2. čtvrtletí roku 2013 zařadila v Jihomoravském kraji na
sedmé místo ve třídění odpadu, a to z celkového počtu sedmdesáti tří měst a obcí
s počtem obyvatel od 2 001 do 10 000.
Závěrem chci požádat všechny, kteří rádi třídí, aby nás informovali o tom, je-li některý
z kontejnerů umístěn příliš daleko od jejich bydliště nebo bývá často přeplněný. Budeme
rádi za Vaše podněty.
Tomáš Dudík
místostarosta obce
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Nové právní předpisy Obce Ořechov schválené na veřejném zasedání
zastupitelstva obce dne 23. září 2013
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností
Vzhledem k častému upozorňování občanů na rušení nočního klidu a porušování
používání hlučných strojů a zařízení zastupitelstvo obce vydalo novou obecně závaznou
vyhlášku, která oproti původní mimo jiné řeší omezení činností v čase nočního klidu.
V článku tři této vyhlášky je tedy specifikována doba nočního klidu a nově prodloužena
doba, kdy je možné provádět práce spojené s používáním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk v době od 7.00 do 21.00 hodin. Schválením této vyhlášky se ruší
původní vyhláška č. 1/2010 o regulaci hlučných činností. Porušení povinností
stanovených touto vyhláškou lze u fyzických osob postihovat jako přestupek proti
veřejnému pořádku, kterého se dle § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb. dopustí
ten, kdo poruší noční klid. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 5 000 korun.
U právnických osob a fyzických osob, které jsou podnikateli, se porušení povinností
stanovených vyhláškou postihuje jako správní delikt, za který lze dle § 58 odst. 4 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích uložit pokutu až do výše 200 000 korun.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Ke změně místního poplatku se přistupuje v souvislosti s vydáním nařízení obce
č. 1/2013, kterým se vydává Tržní řád. Výše poplatků za užívání veřejného prostranství
v případě umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje
a služeb za započatý den a m2 činila doposud 10 korun. Vzhledem k ploše prodejního
místa obce, která je 80 m2, by byl poplatek pro prodejce příliš vysoký. Proto se sazba
tohoto poplatku snižuje na 5 korun za započatý den a m2. Dále se mění i splatnost tohoto
poplatku, který bude nově splatný před zahájením využívání veřejného prostranství.

Nařízení obce Ořechov č. 1/2013, kterou se vydává TRŽNÍ ŘÁD
Předmětem úpravy tohoto nařízení je vymezení podmínek pro nabídku, prodej zboží
a poskytování služeb na území obce prováděných mimo provozovnu k tomuto účelu
určenou kolaudačním souhlasem. Tržním řádem je stanoveno vyhrazené prodejní místo
obce (nároží ulic Tolarova, Ježkov a Pavlíkova. Na jiných místech obce nelze nabídku,
prodej zboží a poskytování služeb provozovat), doba prodeje na prodejním místě
(od pondělí do soboty v čase od 8.00 do 17.00 hodin, vyjma svátků), druhy prodeje, na
které se nařízení nevztahuje (např. zásilkový prodej, provozování restauračních
předzahrádek) a zakázané druhy prodeje (např. pochůzkový a podomní prodej). Dále
jsou v nařízení ošetřena pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na prodejních
místech, která musí prodejci dodržovat.
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Porušování právních předpisů obce se postihuje následovně:
Přestupkem proti pořádku dle § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb. ve věcech územní
samosprávy je porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí
a krajů vydaných na úseku jejich samostatné působnosti. Za přestupek lze fyzickým
osobám uložit pokutu do 30 000 korun. U právnických osob a fyzických osob, které jsou
podnikateli, se porušení povinností postihuje jako správní delikt, za který lze dle § 58
odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích uložit pokutu až do výše 200 000 korun.

Pravidla pro poskytování záštity obce Ořechov
Pravidly se rozumí stanovení podmínek a postupu při poskytování záštity obce Ořechov
nad zvláště důležitými a mimořádně prospěšnými kulturními a sportovními,
vzdělávacími, charitativními a dalšími společenskými a všeobecně prospěšnými akcemi,
které se konají na území obce. Záštitou se rozumí podpora obce při výše uvedených
akcích, není na ni však právní nárok. Pořadatel akce zajistí v rámci akce řádnou
prezentaci obce. Představitelem obce se pro účely poskytnutí záštity obce rozumí
starosta obce. Pořadatel akce, který bude žádat o poskytnutí záštity obce Ořechov, podá
písemnou žádost nejpozději ve lhůtě třicet dnů před jejím konáním prostřednictvím
podatelny Obecního úřadu Ořechov. Vzor žádosti naleznete na webových stránkách
obce v záložce Potřebuji vyřídit.
Úplné znění všech nových právních předpisů obce mají občané k dispozici
na webových stránkách obce www.orechovubrna.cz v záložce Obec.

Informace o neschválené Obecně závazné vyhlášce
Z důvodu množících se stížností na hluk při pořádání tanečních zábav a na zahrádkách
restaurací, byla vypracována obecně závazná vyhláška, která měla řešit stanovení
podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních
a kulturních akcí, včetně tanečních zábav a diskoték, v rozsahu nezbytném
k zajištění veřejného pořádku. Dle této vyhlášky měla organizace, která pořádá
veřejnou akci ve venkovním prostoru, povinnost tuto akci písemně obci oznámit.
Ve vyhlášce byl také stanoven čas pro provozování těchto akcí od 8 do 22 hodin.
V případě, že by pořadatel plánoval trvání akce do pozdějších hodin než je 22, musel by
požádat obecní úřad o výjimku, která by mu rozhodnutím byla buď schválena, nebo
zamítnuta. Zastupitelstvo obce svým usnesením tuto vyhlášku neschválilo.
Hlasování:

Pro
Proti
Zdržel se

5 (Brabenec, Dudík, Šmíd, Smutný, Florián)
1 (Oliva)
5 (Krečmerová, Trenz, Sobotka, Šterc, Konečný)
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POJĎME SPOLEČNĚ
UŠETŘIT ZA ENERGIE
Dnešní spotřební společnost si již nedovede představit svoje fungování bez
nejrůznějších zdrojů energie. Voda, plyn, elektrická energie, to všechno nám na jedné
straně usnadňuje život, na straně druhé přináší mnohdy značné výdaje, které zatěžují
rodinný rozpočet.
Většina z nás se domnívá, že jediným způsobem, jak můžeme snížit pravidelné měsíční
výdaje, je omezení spotřeby energií. Ve skutečnosti to jde i jinak - nákupem energií
formou e-aukce. Tento způsob však pro jednotlivce nepřipadá v úvahu. Proto se obec
Ořechov rozhodla ve spolupráci se společností eCENTRE, a.s. nabídnout svým
občanům nákup silové elektrické energie a zemního plynu formou e-aukce.
Co je e-aukce?
Větší množství domácnosti sdruží svou poptávku po elektřině nebo plynu do jednoho
velkého objemu a nabídne ji prověřeným dodavatelům na trhu v aukci. Aukce funguje
obdobně jako dražba, pouze s tím rozdílem, že dodavatelé snižují své ceny dolů. Aukce
probíhá elektronicky, na internetu. Dodavatelé vidí množství poptávané energie, nejnižší
cenu a svou cenu, kterou můžou dále snižovat, dokud aukce neskončí. Nevidí, koho
draží. Nevidí konkurenty, kolik jich je – vše je anonymní.
Jak to probíhá?
1. krok: Na kontaktním místě podepíšete smlouvu s eCENTRE ke zmocnění k aukcím
a předáte potřebné podklady.
2. krok: eCENTRE sesbírá podklady od všech domácností…
3. krok: a sdruží poptávku do e-Aukční síně.
4. krok: Poté osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve je k účasti v e-Aukci
5. krok: V internetové Aukční síni jsou porovnány nabídky dodavatelů – zajištěna
férová soutěž
6. krok: Poskytovatel služby porovná Vaše stávající ceny s cenou vzešlou z e-Aukce.
7. krok: Je-li cena z e-Aukce nižší, než Vaše stávající cena, eCENTRE zajistí podpis
smlouvy mezi Vámi a vítězným dodavatelem. Máte tak zajištěn 100% administrativní
servis.
Jaké podklady je třeba eCENTRE ze strany občanů předat?
1. Kopii smlouvy včetně případných dodatků a všeobecných obchodních podmínek
(Elektřina a Zemní plyn)
V případě, že smlouvy nelze najít, je potřeba zavolat stávajícímu dodavateli
a požádat ho o zaslání opisu nebo výpisu smluvních údajů
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2. Kopii ročního vyúčtování (Elektřina / Zemní plyn)
Podepsaná smlouva mezi eCENTRE a klientem (bude k dispozici na kontaktním
místě) číslo účtu nebo číslo SIPO
Co využitím této možnosti výběru dodavatele občané kromě snížení ceny ještě
získají? Kromě výhodnější ceny získávají domácnosti tímto způsobem také 100%
administrativní právní servis, díky kterému se nemusejí obávat někdy nejasných,
nesrozumitelných, nebo dokonce pro občany nevýhodně nastavených podmínek.
V elektronické aukci jsou jasně stanovené základní parametry podmínek a dodavatelé
nabízejí během aukčního kola své ceny. V elektronické aukci jsou jen prověření
dodavatelé.
Kolik domácností se musí k aukci přihlásit, aby se dosáhlo očekávaného snížení
cen? Čím větší bude počet domácností (objem poptávané energie), tím nižší ceny je
možné dosáhnout. Předběžně počítáme s účastí cca 5000 domácností z celé republiky.
Pokud nedojde ke snížení ceny oproti stávajícímu dodavateli, nebo dojde ke snížení
ceny pouze u jedné komodity, musí obyvatelé uzavřít smlouvy s vítěznými
dodavateli? Nikoliv, pokud by cena vysoutěžená v e-Aukci byla vyšší, než je stávající
cena klienta, klient není povinen uzavírat smlouvu s novým (vítězným) dodavatelem.
Pokud dojde ke snížení ceny pouze u jedné komodity, může klient uzavřít jen smlouvu
na danou komoditu. Smlouvy na dodávky jednotlivých komodit jsou na sobě naprosto
nezávislé. Běžně však v elektronických aukcích na dodávky komodit elektřina a zemní
plyn dosahujeme úspor v rozmezí 15-30 %. Nepředpokládáme tedy, že by domácnosti
neušetřily.
V jakém termínu bude možné začít s odběrem energií od nových dodavatelů?
Termíny zahájení odběru od vybraných dodavatelů záleží na výpovědních lhůtách smluv
stávajících dodavatelů. U každé domácnosti budou tedy různé. Standardně bývá
výpovědní lhůta 3 měsíce počínající prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po
doručení písemné výpovědi.
Mohou se obyvatelé účastnit e-Aukce, když mají uzavřenou smlouvu na dobu
určitou, např. do srpna 2014? Ano mohou, elektronická aukce je realizována na
období 2 let a tito uživatelé se tedy mohou k odběru připojit po uplynutí jejich stávající
smlouvy. Po uplynulých dvou letech bude opětovně vyhlášena e-Aukce.
Kde mohou obyvatelé zjistit, na jak dlouhé období mají uzavřenou smlouvu se
stávajícím dodavatelem, pokud to není z jejich smlouvy zcela zjevné? Tuto
informaci jim musí poskytnout stávající dodavatel.
Mohou se aukce účastnit i obyvatelé, kteří nemají bydliště v Ořechově? Ano,
elektronická aukce je otevřena i dalším spádovým obcím.
Pokud má obyvatel více míst odběru (například 1 v Ořechově a 1 v Jihomoravském
kraji), bude aukce zahrnovat všechna tato místa odběru? Záleží jen na jeho vůli.
Může do e-Aukce dát obě odběrná místa, ale také nemusí. Logické ovšem je mít obě
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místa za stejnou cenu a u stejného dodavatele. Větší objem vložený do e-Aukce také
zvyšuje předpoklad dosažení vyšší úspory.
Pokud je smlouva se stávajícím dodavatelem psána na jednoho člena manželského
páru, může smlouvu s námi podepsat člen druhý, nebo je nutno, aby smlouvu
podepsal ten, na jehož jméno je stávající smlouva? Z důvodu nutnosti jednání
se stávajícím dodavatelem, před kterým Vás budeme zastupovat, je nutno, aby smlouvu
s námi podepsal ten člen rodiny, na kterého je psána smlouva se stávajícím dodavatelem.
Z čeho se skládají Vaše platby a co je možné soutěžit?
Zjednodušeně můžeme říct, že platby za energie, které hradíte, se skládají z těchto částí:
Regulovaná složka – především cena za distribuci energie (elektřiny či zemního plynu),
která je každoročně pevně stanovena Energetickým regulačním úřadem a nelze ji tudíž
soutěžit.
Neregulovaná složka – výši této části si dodavatelé stanovují sami, a tudíž lze soutěžit
v e-Aukci.
Neregulovaná složka u elektřiny:
Jedná se o cenu za silovou elektřinu (tedy skutečně dodanou do Vašich zásuvek ) v kWh
a dále pevnou cenu za měsíc (poplatek za činnost dodavatele, například za tvorbu
vyúčtování, evidenci, apod.).
V e-Aukci soutěžíme neregulovanou část, tedy silovou elektřinu. Tato tvoří cca
40-50 % z celkové platby.
Neregulovaná složka u zemního plynu:
Jedná se o cenu za samotnou spotřebu zemního plynu včetně stálého měsíčního
poplatku.
V e-Aukci soutěžíme neregulovanou část. Tato tvoří až 80 % z celkové platby.
Způsob předání podkladů:
- osobně na určeném místě (kopie dokumentů v tištěné podobě)
Ing. Zdeňka Valouchová
Obchodní partner eCENTRE, a.s.

4.
Prezentační schůzka pro občany obce se pod záštitou Obce Ořechov koná
dne 10. prosince v 17,00 hodin v obecním sále Kulturního centra
na ulici Komenského 4 v Ořechově
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Pomáhejte charitě AIDED, pomůžete potřebným, přírodě i sobě
V závěru září zajistila Obec Ořechov u Brna ve spolupráci s charitativní a ekologickou společností
AIDED-EU nové speciální kovové béžové kontejnery s výraznými polepy určené ke sběru
obnošeného šatstva, lůžkovin, párové obuvi, bytového textilu, použitých hadrových,
plyšových i jiných hraček, které jsou umístěny v obci na ulici Kerendov a Tolarova. Bez oděvů
a obuvi je mnoho potřebných v zemích východní a severní Afriky. Pro mezinárodní humanitární
projekty Charita AIDED dodává 30 až 50 % výtěžku celkového objemu své sbírkové činnosti.
Použitý textil nachází příjemce také v regionálních stacionářích pro potřebné, sociálních
zařízeních či útulcích pro zvířata. Zájemci z regionů na jihu Moravy takto odčerpají 10 až 20 %
sbírek. Technicky zpracovatelného materiálu se po mobilním sběru, v kontejnerech,
individuálních sbírkách a jiných formách sběru shromáždí asi čtvrtina. Jde o - pro účely dalšího
využití již nepoužitelný textil, který se průmyslově zpracovává při výrobě čisticích pomůcek nebo
izolačních hmot pro stavebnictví a jiná odvětví. Zbylých 5 až 15 % je zatím odpad, který se
termicky zhodnocuje, tedy ekologicky likviduje ve spalovnách a využívá na výrobu tepla. Tento
model využití však bere za své v mimořádných situacích, kdy je charita AIDED-EU plně
připravena co nejrychleji zmírnit následky humanitárních katastrof u nás doma a v našem
evropském prostoru a pro tento účel vlastně vznikla. Díky tomu, že se do nového systému AIDED
operativně zapojilo i vedení vaší obce, může „srdíčková“ charita svým partnerům garantovat
potřebné množství „suroviny“ pro rychlé humanitární využití. Díky operativnosti vedení Obce
Ořechov u Brna se mohou jeho občané prostřednictvím sdružení AIDED prakticky přímo podílet
na celosvětové i domácí humanitární pomoci. Děkujeme všem za to, že nám pomáháte pomáhat.
Mgr. Jana Vlková, AIDED, www.aided.cz

Oznamujeme všem příznivcům charity i majitelům nepotřebného šatstva, že díky pochopení
vedení vaší obce jsme mohli na prostranství u autobusové zastávky na ulici Jeřábkova umístit
oranžový kontejner na sběr šatstva a obuvi. Kontejner je označen logem charity a je na něm
podrobně popsáno, co vše je možno do něj ukládat:
• letní a zimní oblečení - pánské, dámské, dětské
• lůžkoviny, prostěradla, utěrky, ručníky, záclony
• látky - minimálně 1m (žádné odstřižky a zbytky)
• obuv - pouze páry svázané dohromady
Tyto kontejnery budeme pravidelně kontrolovat a vyvážet tak, aby nedocházelo k jejich
přeplňování. Pro případ nějakých problémů bude na každém kontejneru uvedeno telefonní číslo –
horká linka – na zavolání budeme situaci okamžitě řešit i mimořádným svozem. Rádi bychom
umožnili solidárním občanům, kteří jsou i ve vaší obci, aby mohli šatstvo, které sami již
nepotřebují, věnovat potřebným. Šatstvo ze sbírek po vytřídění v našem středisku v Brně na ulici
Rosická 1, slouží pro výdej lidem v nouzi a sociálně potřebným.
Děkujeme všem dárcům a příznivcům za spolupráci na dobrém díle
Ing. František Svoboda
oddělení humanitární pomoci
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Školy

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

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK VÍTÁ PRVŇÁČKY
V letošním školním roce jsme přivítali čtyřicet tři prvňáčků v nově vymalovaných
a vybavených třídách. Stali jsme se pilotní školou nakladatelství Klett. Prvňáčci dostali
téměř všechny učebnice a pomůcky zdarma. Ucelená sada učebnic LILI A VILI
vychází z genetické metody čtení a psaní, navíc nabízí výukový webový portál, na
kterém si děti mohou hravou a zábavnou formou procvičit probrané učivo.
Třídní učitelky 1. tříd Mgr. Markéta Tichá
a Mgr. Karolína Sklenářová

Prvňáčci s paní učitelkou Mgr. Karolínou Sklenářovou
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Prvňáčci s paní učitelkou Mgr. Markétou Tichou

NOVÉ PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OŘECHOV
ACT WELL
Projekt ACT WELL (Dovednosti pro terénní vzdělávání) nabízí vzdělávací aktivity pro
učitele přírodních věd z Rakouska, Jihomoravského kraje a Vysočiny. Kurz byl zahájen
v říjnu 2012, účastní se ho dva naši pedagogové.
Probíhá na různých ekologických střediscích jak u nás, tak i v Rakousku. Zahrnuje
následující témata: Zahrada pro děti, Život v půdě, Dětská farma, Hmyzí hotely,
Biodiverzita a Les jako životní prostor.
Cílem projektu je poskytnout účastníkům průpravu pro vzdělávání dětí v přírodě,
povzbudit je k pobytu venku a poskytnout jim prostředky k tomu, aby mohli v dětech
podporovat zvídavý přístup k přírodě a životnímu prostředí. Rovněž se zaměřuje na
rozvoj osobnosti učitele, např. v oblasti komunikačních dovedností. Uskutečňuje se
formou vícedenních i jednodenních seminářů a exkurzí, které vedou přední odborníci
z Rakouska i České republiky.
Díky zapojení do tohoto projektu se mohou děti dvou tříd naší základní školy zúčastnit
zdarma týdenního výukového programu v National park Camp Lobau v Rakousku.
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CENTRUM MASARYKOVY UNIVERZITY PRO ROZVOJ NADANÝCH DĚTÍ
V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
Tento projekt realizuje Masarykova univerzita za finanční podpory Evropského
sociálního fondu a rozpočtu ČR.
Cílovou skupinou jsou mimořádně nadaní žáci prvního stupně ZŠ a jejich učitelé.
Nadané děti jsou zařazeny do stimulačně-obohacujícícho kurzu v oblasti matematiky,
a to nad rámec běžné výuky.
Cílem je zlepšení vzdělávání nadaných dětí v oblasti matematiky, poskytnout našim
učitelům poznatky pro vzdělávání mimořádně nadaných dětí.
Více informací naleznete na speciálním portálu – www.nadanizaci.cz
Mgr. Jana Schořová

PROJEKT PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
V letošním školním roce se naše škola již podruhé zapojí do dvouletého projektu
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách
v Jihomoravském
kraji v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Realizátorem tohoto projektu je Střední škola polytechnická,
Brno, Jílová 36g. Cílem projektu je zvýšit zájem žáků o studium technických oborů
a tyto obory popularizovat. Projektu se budou účastnit především žáci 7. ročníku, kteří si
mohou pod vedením odborných učitelů vyzkoušet různá řemesla v praxi. Žáci budou tak
mít dostatek času přemýšlet o tom, čím by v budoucnu chtěli být, která profese by
jednou mohla být pro ně ta NEJ.
Mgr. Barbora Stránská
SPOLUPRÁCE SE SVČ IVANČICE
Každým rokem do naší základní školy zavítají lektoři ze Střediska volného času (SVČ)
Ivančice, aby obohatili žákům z prvního stupně vyučování. Každá třída absolvuje
v průběhu školního roku 4 výukové programy, jeden trvá 90 minut.
Při sestavování výukových programů lektoři vychází ze školního vzdělávacího
programu. Nechávají žákům prostor pro samostatnou práci i spolupráci, komunikaci,
uvědomování si vztahů v kolektivu. Zaměřují se na tvořivou činnost dětí formou her,
prožitků a soutěží. Programy jsou realizovány buď ve třídě, tělocvičně, na školním hřišti
nebo v parku před školou.
Minulý školní rok 2012/2013 se 4. B zúčastnila např. výukového programu Staré
civilizace, který žáky zavedl do dob nejstarších civilizací na naší planetě. Žáci se
dozvěděli, jak se žilo v dobách starého Egypta, starověké Mezopotámie nebo tajuplných
říší Aztéků a Mayů. Na velkoformátové papíry ve skupinách jednu z říší nakreslili
a každá skupina si vymyslela své tajné hieroglyfické písmo.
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Dalším zábavným programem byly Branné dovednosti, ve kterém se žáci na školním
hřišti učili, jak se zachází s buzolou či se vzduchovkou a také si ověřovali, jak se umí
orientovat v mapě.
I letos na naše školáky z prvního stupně čekají zajímavé programy, ve kterých si
vyzkouší své dovednosti a naučí se něčemu novému zábavnou formou plnou
dobrodružství.
Mgr. Karolína Sklenářová
ATLETIKA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE OŘECHOV
Již řadu let se setkáváme s pojmem „počítačová generace“. Jedním z atributů tohoto
jevu je zcela jistě odpor k pohybu a malá fyzická zdatnost. Proč tomu tak je, když každý,
kdo jen trochu chce a má pevnou vůli, může svoji kondici podstatným způsobem
ovlivnit? Odpověď je překvapivě jednoduchá - většina „náctiletých“ totiž nechce.
Srovnáme-li výkony našich žáků ve věku 11 až 15 let z přelomu tisíciletí a dnes,
naskytne se nám smutný pohled. Jestliže v r. 1999 překonalo hranici 4 min. v běhu na
1000 m 25 chlapců ze 104 klasifikovaných, v září 2013 to dokázali pouze 4 žáci z 62
hodnocených, přičemž 10 z nich nezdolalo hluboce podprůměrný čas 7:30 min.! To jsou
varující výsledky dokumentující nebezpečný trend poslední doby, jehož zdravotní
důsledky se v budoucnu pravděpodobně projeví.
Z výše uvedených důvodů začal na naší škole pracovat kroužek lehké atletiky, na jehož
činnosti se momentálně podílí 12 žáků z 2. až 4. třídy. V souvislosti s tím bylo základní
škole Ořechov přiděleno pořádání premiérového ročníku atletického trojboje
nejmladšího žactva a díky tradičním úspěchům našich družstev, také okrskového kola
ve vybíjené. Škoda jen, že školní hřiště, vzhledem k absenci sektoru pro skok vysoký
a vrh koulí, v současné době neumožňuje konání atletických soutěží starších žáků.
Věřím však, že i tuto překážku se časem podaří odstranit, už jen proto, že technické
disciplíny jsou u dětí, na rozdíl od běhů, poměrně oblíbené.
Královna sportu tak doplnila pestrou mozaiku sportovních kroužků, které naše škola
nabízí a doufejme, že společně s nimi přispěje k obratu ve vnímání pohybu jako něčeho
nepříjemného a zbytečného i u dětí, jež zatím zůstávají vůči sportovním aktivitám
imunní.
PhDr. Vojtěch Sojka
předseda ŠSK
POTĚŠILO NÁS…
(z dotazníku školní družiny)
K nabídce školy zajišťování odpoledních svačinek do školní družiny jsme zprvu
přistupovali s překvapením. V rozhodování nám pomohlo prostudování jídelníčku.
Zjistili jsme, že svačinky jsou pestré a mají vyváženou kombinaci zdravých a zároveň
pro děti "atraktivních"jídel. V konkurenci s doma připravenými svačinkami jsou ty
školní jasný vítěz.
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I když jsou ty od maminek připravené s láskou, po několikahodinovém pobytu
a natřásání ve školní aktovce, nevypadají moc lákavě. Zato u školních svačinek se
děti těší na teplou, voňavou pizzu, puding, croissant, nebo obložený talíř. Ani se jim
nedivím, že by uvítaly s nadšením i dopolední svačinky v této podobě.
Hana Poledňová
VČELAŘSKÝ KROUŽEK - VÝLET DO MIKULČIC
Včelařský kroužek naší základní školy se v sobotu 12. října 2013 vydal na výlet
do Mikulčic. Celkem jelo pět dospělých a devět dětí. Nejprve jsme navštívili včelařské
arboretum v Lužici, kde jsme měli krátkou přednášku. Prohlédli jsme si funkční přírodní
úl z dlabaného kmene stromu. Místní včelaři vedou také dlouhá léta fotokroniku, která
zachycuje důležité události. Poté jsme se přemístili na včelařskou zahrádku do Mikulčic.
Viděli jsme mnoho včelařsky významných rostlin a včelařského vybavení místního
včelařského kroužku. Výlet jsme zakončili návštěvou Slovanského hradiště
v Mikulčicích. Po tomto úžasném zážitku už hurá domů do Ořechova. Tento výlet se
nám velmi líbil a těšíme se, že brzy podnikneme další.
Ondřej Dudík a Radek Steingart
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POZVÁNKA NA ČERTOVSKOU ŠKOLU

CO SE DĚJE V PŘEDŠKOLNÍ TŘÍDĚ MYŠKY
Třída Myšek je zaměřena na Enviromentální vzdělávání, což znamená naučit se
rozeznávat hodnoty, samostatně nacházet své odpovědné přístupy k životu, lidem
a k životnímu prostředí.
K výuce využíváme celoročního projektu Vyprávění starého stromu, kde děti čerpají
vědomosti a dovednosti, řeší problémové situace, experimentují a využívají
kooperativního učení.
11. října se třída Myšek a Oveček zúčastnila Ekologického výukového programu
v Lesní škole Jezírko s názvem Večerníček na výletě.
Pohádková postava Večerníčka provázela děti lesem. Děti poznávaly přírodu přímo
v terénu (smíšený les, zvířata, rostliny, plody, rozpoznávaly stopy zvířat a seznámily se
s jejich životem). Vyzkoušely si i práci s mikroskopem a lupou, hrály tvořivé
a pohybové hry.
Ve třídě Myšek se také inspirujeme celoročním projektem dětského časopisu Pastelka
Poznej svou obec. Při stavění papírového městečka a dalších aktivitách v rámci projektu
se děti mnoho dozví o obci, ve které bydlí.. Fiktivní papírové městečko si děti
pojmenovaly „Myšákov“.
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Během deseti měsíců děti postaví městečko a každý měsíc se na herním plánu objeví
jedna budova, která je pro obec důležitá (obecní úřad, pošta aj.).Na konci měsíce
navštíví děti jeden host, který je blízce spjatý s budovou.
V září naše pozvání přijala paní Táňa Smutná, která pracuje na Obecním úřadě
v Ořechově. Při návštěvě dětem přiblížila práci samosprávy obce, její důležitost
a význam. Seznámila děti se zaměstnanci obecního úřadu. Zodpověděla dotazy dětí a na
závěr nás pozvala na prohlídku obecního úřadu a obřadní síně.
Dalším hostem byla ořechovská rodačka paní Kmentová. Povídala dětem o zvyklostech
a historii obce. Vyprávěla zážitky z doby svého dětství, kdy sama navštěvovala
mateřskou školu. Dětem popsala, jak obec vypadala dříve a jak moc byla odlišná
v porovnání se současností. Na starých dobových fotografiích dětem také ukázala
zničenou obec na konci 2. světové války.
Do hry Městečko se zapojily i maminky dětí. Jednoho říjnového odpoledne se společně
s dětmi sešly ve třídě Myšek, aby dětem ušily „Jojíka“ (látkového talismana), který má
dětem připomenout rodinu a maminku v době jejich nepřítomnosti. Dobře se tvořilo a ve
třídě panovala dobrá nálada.
Při tématu o obecním úřadě jsme využili nejen pozvání na prohlídku obřadní síně, ale
dokonce jsme uspořádali celou svatbu! Ta se uskutečnila ve čtvrtek 24. října v 9.30
hodin. Z chlapců se stali ženichové, z děvčat nevěsty, nakonec se utvořilo 6 párů.
Na svatbu jsme se opravdu pečlivě připravovali…
Děti si vyrobily svatební oznámení, ve středu jsme upekli za pomocí našich kuchařek
svatební koláče. Poslouchali jsme svatební pochod a hlavně si o svatbě povídali.
Naše nevěsty si vyzkoušely svatební šaty, které nám věnovala paní Rybníčková
ze svatebního salonu v Košíkově. Kytice pro nevěsty nám donesly některé maminky.
Rodiče upekli cukroví do výslužek a dokonce jsme měli několik krásných svatebních
dortíků! Naše malé „manžele“ v obřadní síni oddal pan starosta a každý pár dostal
i oddací list. Následovalo fotografování a malá oslava.
Všem se tato slavnost velmi líbila a my se těšíme na další činnosti nejen v rámci
projektu Poznej svou obec.
Luciana Kokrhánková a Mgr. Jarmila Horská
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Základní umělecká škola v Ořechově

Pf 2014
Příjemné prožití vánočních svátků,
v novém roce 2014 pevné zdraví v harmonii
se spokojeností a štěstím přeje
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Základní umělecká škola Ořechov

Kultura
OBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
Po prázdninovém provozu v knihovně, kdy je více času na opravu knížek, opravu
záznamů v elektronickém katalogu, vyřizování požadavků čtenářů, příprava besed
a dalších nepatrných činností, knihovna v září opět ožila.
Letos proběhla v MZK Brno knihovnická konference s názvem Kam kráčíš knihovno?
Knihovníci, i z velkých městských knihoven se shodli na tom, že knihovny si dnes již
nemohou vystačit jen s tím, že se k nim chodí půjčovat knihy. Je potřeba naplňovat více
i další články knihovnického zákona o poskytování služeb občanům, podílet se přímo
i nepřímo na kulturních a vzdělávacích pořadech, poskytovat přístup k informacím…
To je možná odpověď na otázky týkající se literárních lekcí a programů v knihovně pro
děti z mateřských a základních škol, besedy a přednášky pro širokou veřejnost,
zprostředkování zájezdů do divadel a v neposlední řadě i nová aktivita pro seniory –
univerzita třetího věku.
Za naši knihovnu bych ráda zmínila několik již trvalých aktivit, které nacházejí své
příznivce. Když začnu od těch nejmenších a školou povinných návštěvníků, jsem ráda
za spolupráci s vedením ořechovské základní a mateřské školy a hojné využívání
dopoledních literárních lekcí, které snad žáky obohatí.
Pro děti z 1. stupně základní školy knihovna každý rok v dubnu pořádá Noc
s Andersenem. O spaní v knihovně je velký zájem a tak se účastní hlavně ti, kteří už
vytrvale od začátku školního roku o tuto noc soutěží – vyplňují každý měsíc v knihovně
různé všetečné otázky zaměřené na spisovatele, zeměpis, přírodopis, dějepis.
Již několik roků patří velký dík manželům Walletzkým, kteří iniciují tzv. Čtení pro
širokou veřejnost. Před nedávnem se konalo v knihovně „čtení“ z díla Jaroslava Haška.
Návštěvnost okolo čtyřiceti osob svědčí o tom, že i tento náročný program, má své
posluchače.
Mezi oblíbené besedy patří cestopisné přednášky. V listopadu jsme se na plátně vydali
až na Sibiř k jezeru Bajkal. Přednášející Roman Janusz ocenil krásné prostory obecního
sálu s promítacím plátnem a využil také možnost ozvučení sálu a přednášku doprovodil
stylovými skladbami z „východu“.
V neposlední řadě si získaly oblibu zájezdy do Městského divadla v Brně. Krásná místa
v hledišti, autobus, který nás zaveze až na místo a po představení zase domů … V říjnu
jsme shlédli komedii Donaha! a v listopadu taneční muzikál Flashdance. V novém roce
2014 pořádá obecní knihovna dne 31. ledna zájezd do Městského divadla na situační
komedii Dvojitá rezervace. Zájemci se mohou nahlásit v knihovně do 10. prosince 2013.
O všech termínech akcí jsou zájemci informování na webových stránkách obce,
ve vitrínách obecního úřadu a také na webových stránkách knihovny.
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VU3V má v Ořechově své studenty
V minulém ořechovském zpravodaji jsem psala o možnosti pro seniory – studovat
univerzitu třetího věku přímo v naší obci. Garantem projektu je Česká zemědělská
univerzita v Praze. Ihned v září se přihlásilo jedenáct osob, devět žen a dva stateční
muži. Své studium vzali opravdu vážně. Máme za sebou pilotní kurz Astronomie, kde
jsme si vyzkoušeli, jak samotné studium – přednášky, zkoušení, testy – probíhá.
A v současné době běží již oficiální zimní semestr. Studenti si vybrali téma přednášek
Etika jako východisko z krize společnosti.
Na dojmy je nejlépe zeptat se samotných studentů. Já mohu pouze za naše konzultační
středisko, kterým se obecní knihovna stala, napsat, že tuto aktivitu hodnotím jako velmi
přínosnou, těším se na čas se studenty strávený při získávání nových poznatků, mám
radost z jejich úspěchů, obdivuji jejich elán a nadšení při samotném vypracovávání
testů. Podotýkám, že další zájemci o studium se mohou přidat v navazujícím letním
semestru. V závislosti na tom, kdy který student studovat začíná, podle toho také celé
studium ukončí. Podmínkou k řádnému ukončení studia je absolvování šesti semestrů,
tj. celé studium trvá cca tři roky. Zájemci o VU3V se mohou informovat v knihovně.
Vážení čtenáři,
chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za Vaši přízeň
knihovně v tomto roce. Těším se na naše setkávání
v následujícím roce a věřím, že budete spokojeni
s nabídkou knih a akcí, které Vám přichystám. Přeji Vám
krásné Vánoce prožité s těmi nejbližšími, pevné zdraví
a ať Vás úsměv neopouští ani ve složitějších situacích.
Vaše knihovnice Leona Steingartová

Z archivu kronikáře
Výročí narození manželů Lucie a Františka Bakešových
Lucie Bakešová a její, o dvacet let starší manžel, patří k významným osobnostem
v dějinách také naší obce. A tak jistě není od věci zmínit jejich 160. a 180. výročí
narození, která si letos v prosinci připomeneme. Lucie Bakešová se narodila 26.12.1853
v Blansku a František Bakeš uváděl narození 4. prosince 1833 v Šaraticích. Ponechme
stranou mnoho „tajemného“, co trápilo a vzrušovalo odborné spisovatele a veřejnost
o otázce, kdo byl otcem Františka. Lucie se ve svých čtrnácti letech zamilovala
do Františka Bakeše a toužila se za něho provdat. Sňatek se konal 17. srpna 1870.
Bakešovi bylo 37 a Lucii 16 let (její svatební věk byl tehdy zcela běžný). Jako svědek je
zapsána Bakešova matka Františka. Do manželství vstupovala Lucie s touhou
harmonického vztahu, který znala od svých rodičů z domova a s idealizovanou
představou o vzájemné oddanosti. Ale Bakeš žil příliš dlouho pestrým mládeneckým
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životem, neuměl vytvářet rodinné vztahy a tak se o svou „veselou svobodu“ nenechal
připravit ani svou oduševnělou mladinkou ženou.
Ještě v Blansku se manželům Bakešovým narodili dva synové. Brzy po narození
druhého syna v roce 1873 se přestěhovali manželé do vlastního statku v Ořechovičkách,
kde však bohužel jejich druhý půlroční syn zemřel. Dětská úmrtnost v té době byla
veliká a málokterá rodina vychovala všechny porozené děti. Lucie svůj žal mírnila péčí
o prvorozeného syna Jaroslava a také se začala zajímat o archeologické objevy
v Ořechově a jeho okolí. Žila v roli „bohaté statkářky“ a společensky byla velmi aktivní.
Bakeš hospodařil na statku spolu s ženou a pomocníky, mimo to učil na místní škole, byl
jejím ředitelem až do roku 1888, kdy odešel do důchodu. Bakeš byl také společensky
aktivní. V Ořechovičkách byl protektorem hasičského sboru, jako vzdělaný hudebník
založil a řídil hasičskou kapelu, pracoval pro zvelebení obce, společně s Lucií
se věnoval národopisu. Později o něm kronikář píše: „ … byl moudrý hospodář a rádce
lidu a když opouštěl Ořechov, lidé plakali.“
Osobnost Lucie, složitost povahy Františka, záhady kolem statku, kde vzali mladí
manželé peníze na koupi statku a další a další ať řeší jiní. Existují publikace, které jsou
věnovány rodině Bakešových, některé z nich najdete i v ořechovské knihovně.
Krátkou zmínkou o těchto dvou významných lidech, kteří spojili své životy
v manželství, si připomínáme 160. výročí narození Lucie Bakešové a 180. výročí
narození Františka Bakeše.
Leona Steingartová

Spolky
TJ SOKOL OŘECHOV
Stručně z letní a podzimní činnosti TJ Sokol Ořechov
V průběhu letních prázdnin se sice nekonají pravidelné cvičební hodiny, ale členky
a členové TJ Sokol si je vynahrazují různorodými venkovními aktivitami. K těm
nejoblíbenějším patří vycházky s trekovými holemi, jejichž trasy vedou samotným
Ořechovem, kde se zajímáme o nově provedené úpravy v obci, a o jeho okolí. Při našich
toulkách nejen údolím říčky Bobravy máme možnost znovuobjevovat téměř zapomenuté
cesty a aktivně relaxovat v prostředí plném nikdy neokoukaných přírodních krás.
Jako každý rok, tak i letos, konkrétně 17. srpna, se v Syrovicích uskutečnil amatérský
turnaj v Petangu všech věkových kategorií, který za župu Jana Máchala pořádají
členové tamější TJ Sokol Syrovice. Ani ořechovští zástupci jednoty nemohli na tomto
vždy perfektně zorganizovaném turnaji chybět. Přípravu na turnaj jsme nechtěli
podcenit, proto jsme se před samotným turnajem společně zúčastnili několika tréninků
na hřišti v Rybníčkách, který jsme si pronajali od Petang klubu Ořechov. Na trénincích
jsme měli možnost osvěžit si techniku a následně při svědomitém doplňování tekutin
v některé z místních restaurací vyhodnotit strategii pro dosažení co nejlepšího umístění
v turnaji.
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Dalo by se říci, že letní zájezd členů župy Jana Máchala do přímořského letoviska
Caorle v Itálii se už pomalu stal naší tradicí. Tento zájezd pro nás pořádají nadšenci z TJ
Sokol Syrovice pod vedením Oty Suchánka, který, coby skutečně zapálený sportovec,
pro nás během zájezdu organizuje řadu celodenních sportovních aktivit přesně v duchu
sokolského motta „Tužme se!“. Účastníci zájezdu mají možnost zlepšovat svoji kondici
během po pláži, plaváním nejen v časných ranních hodinách, nebo si v hotelu zapůjčit
kolo a vydat se na okružní cyklojízdu po okolí Caorle. Z dalších sportovních činností lze
jmenovat také spinning, jógu a plážový aerobic, nicméně zlatým hřebem bývá vždy
turnaj v Petangu. Ten se pro velký počet zájemců koná průběžně po celou dobu pobytu a
vyvrcholí předposlední den finálovým utkáním a následným slavnostním vyhlášením
vítězů téhož dne večer. Každý z účastníků turnaje obdrží originální cenu a následně se
může zapojit do živých, někdy až plamenných diskusí o průběhu turnaje.
Dne 21. září 2013 se v Újezdu u Brna konalo Veřejné cvičení k 100. výročí založení
sokolské župy dr. Jindry Vaníčka. Sokolky z TJ Ořechov se tohoto cvičení zúčastnily
se skladbou Waldemariána. Program byl zahájen slavnostním položením kytic
k pomníku T. G. Masaryka a poté následoval průvod cvičenců na sokolské hřiště, kde
bylo po zdravicích představitelů Sokola zahájeno samotné vystoupení. Do programu
byly zahrnuty různé skladby dětí, žen, mužů a sportovních oddílů. Poděkování a uznání
si zaslouží nejen všichni účastníci, ale i pořádající jednota za skvělou organizaci včetně
pohoštění pro všechny zúčastněné.
V měsíci září se každoročně koná setkání českých a slovenských sokolů na Velké
Javořině. Jako zástupci Sokola z Ořechova jsme, i přes velkou nepřízeň počasí,
přistupovali ke svému úkolu reprezentovat župu na tomto setkání zodpovědně
a s nadšením, a tak jsme se společně s ostatními členy župy vydali 14. září 2013
na cestu. Po asi dvou propršených hodinách jízdy autobusem jsme konečně dorazili
k Holubyho chatě, kde jsme již byli očekáváni sokolkami a sokoly ze Slovenska. Při
vzájemném srdečném přivítání zazněly i obě státní hymny, které jsme si společně
s dojetím zazpívali. Od prvních chvil panovala v chatě veselá nálada, tančilo se
a zpívalo za doprovodu lidové hudby. I když neustále pršelo a nebylo skoro ani na krok
vidět, vydali jsme se na asi dvoukilometrový hřebenový pochod k památníku československé vzájemnosti na vrchol Velké Javořiny a k pomníku Josefa Vavrouška, kde
byly položeny věnce. Po návratu z venkovního nečasu chatu opět opanovala zábava,
zpěv a tanec. Ořechovská skupina se rozloučila podle plánu v 15 hodin, a to zpěvem
sokolské písně „Na Strahovských hradbách“, která sklidila takový úspěch a ovace, že se
s námi ostatní účastníci jen velmi neradi loučili, ale jak praví české úsloví – v nejlepším
přestat! Zpáteční cestu jsme si zpestřili zastávkou na Velehradu, kde jsme absolvovali
prohlídku baziliky i s výkladem, to se už i počasí umoudřilo a chvílemi vysvitlo slunce.
Nakonec se ale všech 46 sokolů z naší župy shodlo, že setkání bylo opravdu vydařené
a psí počasí nikomu vůbec nevadilo.
Od září v TJ Sokol Ořechov opět probíhají pravidelné cvičební hodiny. Jsme velmi rádi,
že těm, kteří chtějí svůj volný čas vyplnit pohybem a aktivním odpočinkem, zlepšit si
zdraví i tělesnou kondici a ještě si k tomu užít spoustu zábavy, můžeme nabídnout
pestrou škálu aktivit pod vedením kvalifikovaných cvičitelů. Jde zejména o:
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Aerobik pro ženy
Ženy cvičí každé úterý od 19 hod. v tělocvičně základní školy. Hodiny jsou pestré.
Rády si dají do těla nejen při klasickém aerobiku, ale i při cvičení na stepech
(bedýnkách). Posilovací část pomohou zintenzivnit také činky, malé overbally i méně
oblíbené gumičky. Nejraději však cvičí na velkých míčích - gymballech. Na nich se dá
úžasně posílit a protáhnout celé tělo. Další pohybuchtiví zájemci o cvičení jsou vítáni.
Veškeré informace Vám ráda zodpoví vedoucí cvičitelka Hanka Frišová.
Zdravotně-relaxační cvičení pro všechny kategorie žen
Zahrnuje prvky cvičení pilates, spinning, jógu, apod. Vhodné pro cvičenky s potížemi
pohyblivosti páteře, kloubů a jiných částí těla. Cvičí se každé pondělí a čtvrtek
od 19,00 hodin v tělocvičně základní školy.
Pro zájemce také dále nabízíme:
basketbal
kuželky
tenis na dvorcích v Rybníčkách
stolní tenis
TJ Sokol Ořechov přeje všem krásný zbytek podzimu, příjemné prožití kvapně
se blížících vánočních svátků a do nového roku mnoho úspěchů, radosti z pohybu
i ze života.
Za TJ Sokol Svatava Vašicová
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MATEŘSKÉ CENTRUM SLUNÍČKO
Začal nový školní rok a s ním i „nové“ Sluníčko. A to doslova! Přišly za námi nové
maminky, nové děti, máme nové facebookové stránky a především do vedení
mateřského centra nastoupily nové tváře – Martina Hrdličková a Markéta Hloušková.
A co už jsme ve Sluníčku všechno stihli? Vyrobili jsme si Sluníčkový kalendář,
uspořádali jsme dvě úspěšné burzy oblečení, z jejichž výtěžků uděláme dětem
i maminkám v centru pěkné Vánoce. Naučili jsme se nové básničky, písničky i tanečky,
které děti velmi baví. Všichni jsme se podzimně naladili, na oknech nám poletují dráčci,
pod nimi běhají kramlíkoví ježci, bedlivým okem vše kontrolují dýňoví bubáci. V říjnu
jsme oblohu nad cestou u křížku zaplnili barevnými draky a děti si vysoutěžily spousty
dobrot. Ořechovem také prošel velmi dlouhý průvod plný svítících lampionů.
Ještě nás toho ale spoustu čeká. Ozdobení Sluníčkového vánočního stromečku, budeme
vyrábět figurky ze šustí, okna nám zapadají sněhovými vločkami, možná přijde
i Mikuláš. A také se vánočně naladíme při tradičním posezení pro rodiče. Samozřejmě,
že k nám dorazí i Ježíšek s dárečky.
Plánů a nápadů máme spoustu, takže zveme ostatní maminky, ale i tatínky, aby za námi
se svými ratolestmi přišli.
Závěrem bychom ještě rády poděkovaly Lence Hudecové a Martině Pařilové, bývalému
vedení, za výbornou práci a popřáli jim mnoho úspěchů při návratu do zaměstnání.
Martina Hrdličková a Markéta Hloušková
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ OŘECHOV
27. července 2013 se konal zájezd zahrádkářů a přátel na tradiční Slavnosti česneku do
Buchlovic. Byl zde připraven bohatý kulturní program, ze kterého si mohl každý vybrat
dle svého zájmu.
Připraveny byly i různé ochutnávky česnekových specialit
a v neposlední řadě jsme si nakoupili kvalitní česnek na sadbu i pro vlastní spotřebu.
V odpoledních hodinách byl odjezd do nedalekých lázní Luhačovice, kde si každý
udělal svůj vlastní program. Zájezd byl velice vydařený, až na velké vedro, které nás
provázelo celým dnem.
6. října 2013 se v přízemí Kulturního centra Ořechov pořádala tradiční Výstava ovoce
a zeleniny. Výpěstky dodali místní zahrádkáři i ostatní občané. Bylo k vidění velké
množství druhů jablek, hrušek i ostatního ovoce a zeleniny. Nechyběla ani osmdesát pět
kilogramů vážící dýně, kterou dodal vyhlášený pěstitel velkých dýní pan Augustin
Pehal. Krásným doplňkem byl i Koš hojnosti z Kouta od paní Křivánkové. Doufáme, že
se příští rok zapojí do výstavy více občanů se svými zajímavými výpěstky.
Během měsíce září a října bylo v zahrádkářském domku na ulici Pavlíkova zahájeno
moštování. Moštovalo se každý týden v pondělí a ve čtvrtek. Zájemci se mohli
telefonicky objednat i mimo stanovené dny. O moštování byl veliký zájem, vzhledem
k velké úrodě ovoce, jak ze strany místních občanů, tak i z okolních obcí.
Práce na zahrádkách pro tento rok skončily. Přeji všem málo plevele a bohatou úrodu
v příštím roce a těším se s Vámi na setkání při tradičním Ochutnávání vína, které místní
organizace zahrádkářů pořádá ve spolupráci s místními vinaři v Orlovně.
Josef Němeček
předseda

PŘEHLED VÝJEZDŮ JEDNOTKY SDH OŘECHOV
Výjezdy jednotky
Sboru dobrovolných hasičů Ořechov
od 31. 6. 2013 do 7. 11. 2013
Dne 1. 7. 2013 vyjela jednotka Ořechov ke spadlému stromu mezi obce Ořechov –
Nebovidy. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o spadlý strom přes celou šířku
vozovky. Strom byl rozřezán a odklizen.
Dne 3. 7. 2013 byla jednotka vyslána k požáru lesa do obce Hajany. Po příjezdu bylo
zjištěno, že se jedná o neohlášené pálení, osoby byly poučeny a jednotka se vrátila zpět
na základnu.
Dne 4. 7. 2013 vyslalo krajské operační středisko jednotku Ořechov ke spadlému
stromu mezi obce Ořechov – Nebovidy, jednalo se o spadený strom přes půl vozovky,
jednotka provedla rozřezání, odklizení stromu a úklid vozovky od větví.
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Dne 25. 7. 2013 v brzkých ranních hodinách vyslalo krajské operační středisko jednotku
Ořechov k požáru skládky v obci Bratčice. Po příjezdu na místo se jednotka podílela na
hasebních pracích.
Dne 25. 7. 2013 při jízdě ze servisu se jednotka Ořechov setkala s dopravní nehodou
dvou osobních automobilů na křižovatce Nebovidy x Moravany x Ostopovice, jednotka
provedla zajištění vozidel proti požáru odpojením akubaterií a usměrňování provozu.
Po příjezdu jednotky HZS Lískovec odjela zpět na základnu.
Dne 4. 8. 2013 byla jednotka vyslána ke spadlému stromu v k. ú. Ořechov směr
Nebovidy. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o strom spadený přes celou vozovku.
Jednotka jej za pomocí motorové pily odstranila, provedla úklid vozovky od napadaných
větví a následný návrat na základnu.
Dne 4. 8. 2013 ve večerních hodinách vyjela jednotka ke spadlému stromu mezi obce
Ořechov a Syrovice, kde se jednalo o spadený strom. Ten byl odklizen pomocí motorové
pily a jednotka se vrátila na základnu.
Dne 8. 8. 2013 byla jednotka vyslána k požáru stromu mezi obcemi Ořechov
a Nebovidy. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o větev, která byla zapletena do drátů
vysokého napětí a z důvodu deštivého počasí docházelo k jiskření. Místo bylo předáno
firmě E.ON a jednotka se vrátila na základnu.
Dne 3. 10. 2013 vyslalo operační středisko HZS jednotku Ořechov k požáru nákladního
automobilu do obce Ořechov na ulici Pavlíkova, po příjezdu zjištěno, že se jedná
o požár vzduchového filtru nákladního automobilu. Jednotka provedla ochlazení filtru
a následné odmontování. Vozidlo bylo předáno majiteli a jednotka se vrátila zpět na
základnu.
Dne 14. 10. 2013 Byla jednotka vyslána ke spadlému stromu mezi obcemi Hajany
a Želešice, jednalo se o ulomený stromek, který byl odstraněn ručně mimo vozovku.
Dne 22. 10. 2013 jednotka byla vyslána k nakloněnému stromu mezi obce Ořechov –
Střelice, jednalo se o strom nakloněný nad dráty vysokého napětí. Jednotka za pomocí
HZS Ivančice a výškové techniky provedla rozřezání stromu a návrat na základnu.
Dne 24. 10. 2013 se konalo rozsáhlé cvičení ve firmě Čepro ve Střelicích, jehož součástí
byla i jednotka Ořechov.
Vážení spoluobčané,
blíží se období svátků vánočních, tak nám dovolte popřát Vám všem krásné prožití
svátků vánočních a zároveň hodně štěstí do nového roku.
zásahová jednotka HZS Ořechov
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OŘECHOVSKÉ DIVADLO
Konec roku za dveřmi a je tu bilancování. Začátkem února 2013 přijeli do Obecního
sálu naši přátelé z Boleradic a přivezli výborné představení REVIZORA.
Náš soubor má na repertoáru dvě inscenace - Rychlé šípy z Oltecu a Slaměný klobouk.
"Šípáky" jsme předvedli v Tuřanech, Kojetíně, dvakrát doma a koncem listopadu nás
čekají v Radosticích. "Slamák" viděli diváci v Opatovicích, Rajhradě, Ořechově,
Boleradicích, Sázavě, Boršově, v divadle Radost v Brně a do konce roku stihneme ještě
České Budějovice a Hovorany.
V srpnu proběhl v parku u školy 1. ročník ořechovského festivalu pod názvem LETNÍ
HRANÍ. Výborná akce, která se, doufejme, stane tradicí. Pan starosta zaslouží jedničku.
Podtrženou. Hráli jsme Rychlé šípy a děkovali svatému Petrovi, že vyšlo počasí.
Letošní rok je pro náš soubor především rokem 110. výročí založení ochotnického
divadla v Ořechově. Uznáte, že to chce pořádnou oslavu a tak se slavilo od pátku
8. listopadu do neděle 10. listopadu. Páteční večer byl věnován pozvaným hostům.
Komponovaný pořad UTÍKÁ TO UTÍKÁ aneb JÁ SI TO NEPAMATUJU má na
svědomí náš režisér Vlastimil Peška. Velmi nás potěšil kamarád Jarda Wykrent, který
přijal naše pozvání a zahrál se svojí kapelou. Úžasný člověk, nádherné písničky, skvělá
atmosféra. K Pentli růžové a Agnes jsme se přidali všichni. Závěr pátečního večera
patřil projekci filmu, který mapoval uplynulé desetiletí. Veliký dík Ing. Janu Sichlerovi,
který natočil spoustu materiálu. Točil i náš "rejža" a tak bylo z čeho vybírat.
V sobotu se opět promítaly dokumentární záběry a poté CVOKSTORY. Ta měla
premiéru v roce 1998. To to letí. V neděli jsme pro veřejnost zopakovali páteční pořad
UTÍKÁ TO UTÍKÁ, včetně filmové projekce a za oslavou spadla opona.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhali. Byl to maraton, ale ta spousta nezapomenutelných
setkání za to stála.
Zbývá jediné… popřát všem klidné a krásné svátky, pevné zdraví a v novém roce plno
hodnotných kulturních zážitků.
R. H.
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Příspěvky občanů
Budeme na něj vděčně vzpomínat…
Po třiceti dvou letech práce ve farnostech u kostela Všech svatých a u kostela sv. Jiří
v Ořechově odešel do výslužby „náš“ pan farář Bohuslav Bláha. Dnes už o farnosti
pečuje otec Mariusz Sierpniak.
Více jak tři desetiletí byl pan farář Bohuslav Bláha nejbližším rádcem a pomocníkem
v nesnázích pro ořechovské farníky. Stál při nich v radostech, jako jsou svatby a křty,
byl oporou v zármutcích, kdy těšil nemocné a pozůstalé po zemřelých. A nejen to.
Velmi se věnoval péči o oba kostely. Byl by to dlouhý výčet, co všechno v nich nechal
opravit a co se mu podařilo zachránit. V kostele Všech svatých připomínáme jen
namátkou – vitráž v okně za hlavním oltářem, vybudování topení, rekonstrukce střechy,
betlém, zrestaurování obrazu sv. Jana Nepomuckého, dále věnoval kostelu sochu
sv. Judy Tadeáše, nechal namalovat obraz sv. Peregrina v atelieru Veronika, vybudoval
křížovou cestu ve farní zahradě.
V kostele sv. Jiří udělal také velmi mnoho práce - ať už zpevnění celé stavby, opravu
dlažby, pořídil za pomoci farníků nové varhany, nové hodiny na věži, věžní báň a nechal
opravit fasádu na věži. Velké dílo bylo provedeno v interiéru kostela, kde byly
restaurovány fresky v celém kostele, včetně freskového obrazu vedle hlavního oltáře.
Také byl pořízen nový svatostánek a restaurován retabul oltáře, spolu se sochami a další
sochařskou výzdobou. Restaurátorské práce v interiéru kostela trvaly přes pět let
s finanční pomocí farníků, Obecního úřadu, Jihomoravského kraje, Ministerstva kultury
České republiky a Česko-německého fondu. Získat finanční přízeň všech uvedených
institucí také nebylo lehké a budiž mu za celou tuto velkou práci vysloven náš upřímný
dík.
Byl také učitelem náboženství a mnoha mladým lidem ukázal správnou životní cestu.
V neposlední řadě musíme zmínit jeho bohatou sbírku náboženských obrázků, kterou
prezentoval na výstavách v Kulturním centru i v kostele Všech svatých a mnoha dalších
obcích a městech Moravy. Je to zcela ojedinělá sbírka, podle dostupných informací
zřejmě třetí největší v naší republice.
Nezbývá, než mu znovu vyslovit veliký dík za tolikaletou práci, kdy u nás strávil kus
svého života a je nutno říci, že někdy to byl kus života těžkého. Ale pan farář Bohuslav
Bláha všechny životní problémy překonával se svou vrozenou laskavostí a pochopením
pro slabosti člověka. Budeme na něj vděčně vzpomínat a rádi ho mezi námi kdykoliv
uvítáme.
Z.W.
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Vánoční slovo otce Mariusze
Vážení a milí ořechovští občané,
opět po roce prožijeme onu překrásnou atmosféru vánočních svátků, která oslovuje
nejen křesťany, ale většinu lidí dobré vůle na celém světě. V tomto čase cítíme, že máme
k sobě blíž a zdá se, že není až tolik důležité naše náboženské přesvědčení a politické
názory. Naše srdce je proměňováno jakousi tajemnou silou a vše v nás volá, že záleží
jen na jednom: na vzájemné lásce a přijetí jeden druhého. Tomu potom slouží dárky,
hojnost štědrovečerního stolu a přání našim blízkým toho nejlepšího. Mnozí z nás
vnímají Vánoce především jako svátky rodiny, a proto chtějí být více spolu, pojedou
navštívit své prarodiče a ostatní příbuzné. Je to rozhodně velmi dobrá tradice a neustálé
oživování rodinných vztahů nás může velmi obohatit a pomoci pamatovat na své
rodinné kořeny, které jsou nedílnou součásti naší identity a pravdy o nás samých. Věřím,
že v tomto vánočním čase se také v našich srdcích rodí větší touha po smíření
a vzájemném odpuštění, vždyť jsou to od pradávných dob svátky míru a pokoje. A proto
i když s nadšením si poslechneme anebo zazpíváme krásnou koledu, podíváme se na
tradiční pohádky a ostatní nádherné televizní pořady, ale nic neuděláme proto, abychom
jeden druhého přijali a navzájem si odpustili, nebudou pro nás letošní svátky skutečně
radostné.
Rád bych vás také v tomto posvátném čase „vzal za ruku“ a zavedl na to pravé místo
Vánoc, k betlémským jeslím před dvěma tisíci lety, aby se Vánoce pro nás všechny staly
ještě více tím, čím mají být. Protože pravé Vánoce to je především pozdrav z Nebe,
zjevení Boží lásky člověku: „...vždyť tak Bůh miloval svět, že dal svého Syna, aby
každý, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Evangelium Janovo 3, 16).
Prožít tedy dobře Vánoce je dle mého přesvědčení znovu objevit zdroj té Největší
Lásky, který nikdy nevysychá, léčí a uzdravuje. V onom malém betlémském Jezulátku
je skutečný Spasitel lidských srdcí, Ježíš Kristus, vtělený Syn Boží, který se stal
Emmanuelem – Bohem s námi. Bůh Otec nám v něm jednou provždy zjevil svoji
božskou lásku. Můžeme k němu přijít a čerpat zadarmo, bez „placení“, bez toho,
abychom si museli předem jeho lásku zasloužit.
Chci vám popřát, abyste se této Lásce z nebe nebránili a hluboce ve svém srdci zakusili,
že stojí za to ji hledat. Za to se budu a také za vaše zdraví a za všechny záležitosti naší
obce a farnosti obzvlášť modlit o svátcích Narození Páně. Zvu Vás na naše vánoční
bohoslužby zejména: 24. 12. v 17:00 - sv. Jiří, v 21:00 - Všech sv., 25. 12. v 9:15
- Všech sv., v 10:45 - kaple Prštice, 26. 12. v 9:15 Všech sv., 10:45 Radostice.
Pán nám žehnej!
Mariusz Sierpniak, farář
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Mohlo by Vás zajímat…
Náš spoluobčan, pan Jaroslav Smutný, z ulice Divadelní, jehož dlouholetým povoláním
i koníčkem je kamnářství, byl za svoje dílo oceněn. Jeho kachlová kamna, která vyrobil
pro rezidenci „Poslední ráj“ v Troubkách, jsou reprezentantem moravské kamnářské
secese a v říjnu roku 2010 byla vydána na známkách České pošty.
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Různé
KVÍZ ZE ŽIVOTA NAŠÍ OBCE
1. Ve kterém roce byla vybudována asfaltová komunikace do Mělčan?
a)
b)
c)

r. 1950
r. 1954
r. 1960

2. Kdo byl zvolen prvním předsedou obce Ořechov po sloučení obcí
Ořechov, Ořechovičky a Tikovice v roce 1946?
a)
b)
c)

Bořivoj Sec
Jaromír Smejkal
František Duchoň

3. Ve kterém roce byla zahájena výstavba družstevních bytů na ulici
Zahradní?
a)
b)
c)

r. 1962
r. 1967
r. 1970

4. Kdy byl zřízen v Ořechově poštovní úřad v domě č. p. 151, jehož
správcem byl jmenován pan Jaroslav Ševčík? Do této doby měl úřad
sídlo v Želešicích.
a)
b)
c)

1905
1914
1908

5. Ze kterého roku je památník T. G. Masaryka na Kerendově?
a)
b)
c)

1929
1936
1931

Správné odpovědi na kvízové otázky naleznete na straně č. 47.
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Placená inzerce

KOSMETIKA
AKCE: druhé ošetření s 50% slevou
NOVINKA: Ošetření pleti diamantovou mikrodermabrazií
- redukuje pigmentové skvrny, strie, celulitidu, jizvy, zjemňuje
vrásky, stahuje póry,
- po ošetření je pokožka hladší, jasnější a pružnější,
- výsledek je znát již po prvním ošetření.
NOVINKA: Ošetření pleti ultrazvukem / Kavitační peeling
- vyčistí až 80% pórů bez podráždění pleti a zarudnutí,
- pleť je hydratovaná a jemná.
Kosmetické ošetření dle typu pleti
- masáž obličeje a dekoltu,
- barvení obočí a řas,
- depilace teplým voskem.
Permanentní prodlužování řas

PEDIKÚRA
ošetření nohou i u VÁS DOMA
Mokrá pedikúra s masáží: 140,- Kč
NOVINKA od 1. ledna 2014: Reflexní masáž plošky nohou

Veronika Šmídová, tel. 774 877 630
Svadilov 16, Ořechov, IČO 753 19 098
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RESTAURACE S VINÁRNOU
A PENZION

VICTORIA
ŽELEŠICE, 24. dubna 80
Najdete nás v krásné secesní budově se stoletou historií, vchod do restaurace
z nádvoří, kde je bezproblémové parkování. Nabízíme příjemné posezení v restauraci
a vinárně s kapacitou 50 a 60 míst. Vybrat si můžete z naší široké nabídky lahvových
a sudových vín, čepované pivo Poutník z Pelhřimova. Suroviny, ze kterých
připravujeme naše pokrmy, pečlivě vybíráme od českých dodavatelů. Přednost dáváme
české kuchyni, mezi naše speciality patří pečené vepřové koleno, marinovaná žebírka,
čerstvý pstruh, domácí hamburger.
Rádi pro Vás připravíme rodinné oslavy, promoce, rauty, firemní večírky, školení, křtiny,
školní setkání, dětské oslavy, svatby a jiné dle Vašeho přání.
Poradíme a v případě zájmu zajistíme služby fotografa, kameramana, kadeřníka,
muzikanta, limuzín, výzdob, domácího cukroví, dorty z pravého marcipánu, svatební
koláčky, trubičky a mnohé další spojené s přípravou oslavy. Pro nejmenší zde máme
připraven dětský koutek.
Po celý pracovní týden nabízíme poledního menu, výběr ze tří jídel od 75,- Kč.
Při zakoupení obědu do vlastního menu boxu je zvýhodněná cena 69,- Kč.
Nutné nahlásit vždy den dopředu osobně, nebo na tel. 733 282 454.
Výdej jídla od 10:30 do 11:00 hodin v restauraci.
Na víkend vždy připravujeme zvýhodněné speciální polední menu.
Bližší informace a společenské akce, které pro Vás budeme připravovat najdete
na našich internetových stránkách www.restaurace-penzion-victoria.cz a na telefonním
čísle 737 131 118.
Těší se na Vás manželé Maarovi s kolektivem
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Vánoční výstava
Kde: OÚ Střelice u Brna
Kdy: sobota a neděle
30. 11. a 1. 12. 2013
od 13.30 – 17.00
17.00 hodin
Perníčky, adventní
věnce,řemeslné výrobky
a dílnička pro děti
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Marek Šmíd Voda – plyn - topení
AKČNÍ NABÍDKA
Solární set SCHUCO za akční cenu 38 500 Kč bez DPH
Schüco řada Standard
Až pro 6 osob
Plocha kolektorů 4,10 až 6,15 m2 a jmenovitý tepelný výkon
3,0 až 4,5 kW
Rám a zadní stěna kolektorů z přírodního hliníku
Zásobník pitné vody 300 l
Včetně solární stanice a regulační jednotky
Montážní varianty nad střešní rovinu a na ploché střechy

Šmíd Marek, Pavlíkova 39A, 664 44 Ořechov u Brna
Provozovna: Cyrilská 12, Brno
Tel. 777 673 802, smid.marek@seznam.cz
www.brno-instalater.cz
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Krásné a spokojené Vánoce, spoustu
zdraví, štěstí a lásky v novém roce 2014
přeje všem občanům
Obecní úřad Ořechov

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

Za obsah a správnost údajů uvedených ve článcích Ořechovského zpravodaje
odpovídají jejich autoři.
Ořechovský zpravodaj vydává:
Obec Ořechov, Zahradní 216/1, PSČ: 644 44
Ev. č. MK ČR E 1013
V roce 2014 Ořechovský zpravodaj vychází celkem 4x.
Příspěvky přijímá Obecní úřad Ořechov na e-mailu ekonom@orechovubrna.cz.
Délka příspěvků by neměla překročit 1 a 1/2 strany A5.
Uzávěrka příspěvků prvního čísla zpravodaje v novém roce je 21. března 2014..
Možnost inzerce:
1 stránka barevná: 1.200 Kč včetně DPH, 1 stránka černobílá: 960 Kč včetně DPH.
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