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Sázení stromořadí za ulicí Novou

Slovo starosty obce
Milí spoluobčané,
blíží se nám konec roku, a to je vždy čas, kdy se zamýšlíme nad tím, co se nám
v letošním roce povedlo a kam napřít svoje síly do budoucna. Největší akcí, alespoň co
se týká financí, bylo vysázení osmi hektarů zeleně (odborně ÚSES-územní systém
ekologické stability) v katastru obce. I přes velmi suché počasí se až s podivem většina
stromů a keřů zdárně ujala. Na podzim byla provedena firmou Kavyl následná péče
a suché stromy byly nahrazeny novými. Celá akce byla hrazena z dotací a obec
nemusela vynaložit žádné finanční prostředky. Dále došlo k vysázení stovek stromů
a keřů do stávajících koridorů, abychom pásy zeleně udrželi pro budoucí generace. Chtěl
bych poděkovat místnímu spolku včelařů, který nezištně nabídl pomoc a jeho členové
sami vysázeli přes sto dvacet různých druhů vrb a ovocných stromů.
Když jsem se rozepsal o zeleni, nemohu nezmínit vysázení stromořadí na nové polní
cestě za ulicí Novou. Takové nadšení mladých lidí a jejich dětí, kteří se vysazování
zúčastnili, se vidí opravdu málo. Mám ohromnou radost, že vyrůstá mladá generace,
která má velice dobrý vztah k přírodě a vůbec k prostředí, které ji obklopuje. Spolu jsme
zde vysázeli osmdesát pět stromů a za pár let zde při procházkách ochutnáme první
ovoce. Mnozí z Vás si možná kladou otázku, na co se taková cesta v lánu pole vlastně
buduje. Má to několik důvodů. Za prvé zde cesta v minulosti byla a já si to ještě
pamatuji. Byly kolem ní vysázeny třešně a vedla až k bývalé, dnes již zahrnuté, cihelně.
Za druhé v rámci pozemkových úprav byla navržena k obnovení. A za třetí povede
k rybníkům, které jsou nyní projektovány a v roce 2017 by zde mohly být vybudovány.
Projektové práce jsou již skoro hotovy a v současné době obec vykupuje pozemky od
soukromých vlastníků. Chtěl bych jim tímto velmi poděkovat, že byli ochotni pozemky
obci odprodat a tím umožnit vznik něčeho, co bude nejen krásné, ale i velice přínosné
pro přírodu a také pro okolí, ve kterém žijeme.
Příjemné prostředí však není jen příroda. V obci byl vybudován nový chodník v ulici
Pavlíkova. Asi jeden z nejdelších, hodně frekventovaných a ze stavebního hlediska
hodně problémový. Hlavně úsek pod kopcem nám dal hodně zabrat. Stálo mě to dost
nervů a obec nemalé finanční prostředky. Dnes je již vše za námi a zbývá nám
dokončení několika vjezdů a podélných stání, které by měly být realizovány v příštím
roce. Jsem rád, že se nám podařilo získat dotaci na celou akci, a to ve výši 1.200.000 Kč
od Ministerstva dopravy a ušetřené peníze můžeme použít jinde. Například na
vybudování parkoviště u hospody u Fasurů. Vyřešení výjezdu z Uličky, parkování pro
hosty před hospodou a možnost parkování pro přilehlé domy. To byl záměr obce
a myslím, že se podařil. V současné době se zpracovává projekt druhé strany chodníku
s přechodem u lékárny, zastávkou autobusu a parkováním před Orlovnou. Také na tuto
akci budeme žádat dotaci z fondu dopravní infrastruktury.
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A co dalšího se připravuje? Například půdní vestavbu na bývalé tělocvičně speciální
školy. Tato poslední neopravená školní budova v parku by měla sloužit k rozšíření
družiny základní školy a učeben pro nultý ročník základní školy. Je to poměrně rozsáhlá
akce s rozpočtem přes pět milionů korun a stavebně není zdaleka jednoduchá. Další
dlouho slibovaná a já doufám, že v příštím roce uskutečnitelná, by měla být nová
komunikace z ulice Komenského k mateřské školce. O tomto novém propojení se hovoří
již několik let. Myslím, že nastal ten správný čas. I projekčně, včetně stavebního
povolení, bude celá akce nachystána. Souběžně s tím by mělo být vybudováno zpevněné
stání s chodníkem na ulici Komenského. Projekčně je též připravena rekonstrukce
prostranství u Restaurace u Rybníčka. Stavební práce by měly začít v jarních měsících,
abychom do ořechovských hodů měli celý prostor hotový a stavební práce byly
ukončeny. Co se týká chodníků, měla by se vybudovat levá strana na ulici Brněnské
a začít by se mělo též na Kerendově.
Investičních akcí je opravdu hodně a mnozí z Vás si mohou položit otázku, kde na to
všechno obec vezme peníze. Jak již mnozí víte, obec prodala bývalý vojenský areál - tak
zvaný Army park. Jak k tomu došlo? Zkrátka, přišel kupec. Tím byl nastartován zájem
stávajících pronajímatelů o odkupy. Prodej stávajícím nájemcům se však bohužel
z několika důvodů nepodařil a zastupitelstvo se rozhodlo prodat celý areál v dražbě.
Soudním odhadem byla stanovena na celý areál částka 13.250.000,- Kč a za tuto částku
se též celý areál v dražbě prodal. Noví majitelé mají lhůtu pro zaplacení do konce ledna.
Do této doby by měli složit celou částku na účet dražitele a následně bude proveden
převod na katastru nemovitostí. Přeji novým majitelům hodně štěstí v jejich
podnikatelské činnosti v našem, dnes již bývalém, vojenském prostoru.
Pro rok 2016 máme též projekčně připraveny dva nové tenisové kurty se zázemím na
stadionu. Měly by vzniknout vedle nového hřiště pro přípravku. Ustavující schůze
Tenisového klubu Ořechov již proběhla a bylo zvoleno jeho vedení. Registrace na
příslušných úřadech by měla být dokončena do konce ledna roku 2016. Pokud má někdo
z občanů zájem hrát tenis na stadioně a být členem klubu, může se přihlásit u předsedy
klubu pana Kunického na telefonním čísle 723 411 080.
Mnozí z Vás si jistě všimli, že Váš domovní odpad již neodváží Gansewinkel, ale firma
AVE. Pro nás, jako občany, je to špatná zpráva, protože ceny, které nám dávala minulá
firma, byly naprosto bezkonkurenční. Došlo však k tomu, že firma AVE firmu
Gansewinkel koupila a obci dala do konce roku výpověď. Jejich argument zněl, že za
takovou cenu odpad vyvážet nemohou. Proto byla obec nucena vypsat výběrové řízení
na novou svozovou firmu, které vyhrála firma AVE s nejnižší cenou, ovšem s dvou
třetinovým zvýšením oproti bývalé svozové firmě. Z tohoto důvodu bude muset být
zvýšen poplatek za odvoz komunálního odpadu na čtyři sta korun na osobu a rok. Také
na odpadním dvoře musí být provedeny změny. Po zrušení malého finančního poplatku
za uložení odpadu na odpadním dvoře došlo k nárůstu množství občany dováženého
odpadu a tím o sto procent narostla cena za odvoz tohoto odpadu na skládky. Jen za suť,
kterou nemusíme ze zákona odebírat, zaplatíme v letošním roce sto padesát tisíc korun.
Abychom zabránili zneužívání odpadního dvora některými našimi spoluobčany, bude
nově zavedeno vážení sutě a za jeden kilogram se bude platit jedna koruna. Ostatní
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druhy odpadu se budou ve dvoře sbírat stále zdarma. Doufám, že většina občanů
pochopí toto opatření, které je namířeno hlavně proti těm, kteří tuto službu zneužívali.
Veškeré poplatky a provozní řád budou uveřejněny před otevřením odpadního dvora.
Za několik dnů nás čeká Štědrý večer a oslava nového přicházejícího roku. Chtěl bych
nám všem popřát hodně štěstí, zdraví, osobní spokojenosti a pohody do roku 2016
a doufám, že nás čeká jen vše dobré.
Josef Brabenec

Informace
Obec Ořechov zakoupila v Rezidenci pro seniory na ulici Syrovická dva byty. Jedná se
o byty o rozměrech 56,24 m2. Na jednání zastupitelstva dne 29.4.2015 byla chválena
usnesením č. 75/2015 kriteria pro pronájem těchto bytů:
- zájemce musí mít trvalý pobyt v Ořechově
- musí prokázat, že pobírá starobní důchod
- osoba musí být soběstačná
- nájem bude ve výši 6.300 Kč + inkaso
- musí být složena kauce ve výši tří nájmů
- každý pronájem bytů v rezidenci pro seniory bude podléhat schválení
zastupitelstvu obce
V současné době je k dispozici ještě jeden volný byt. Případní zájemci o pronájem bytu,
kteří splňují výše uvedená kriteria, se mohou písemně přihlásit na obecním úřadě.
*****************
V minulém čísle Zpravodaje obec uveřejnila několik fotografií poničené veřejné zeleně
v obci a poničenou fasádu budovy školy. Bohužel i v tomto vydání musí obec upozornit
na další vandalismus v obci. Opětovně byla rozbitá výplň autobusové zastávky na ulici
Jeřábkova, která po opravě vydržela pouze jeden měsíc. Dále se jistí občané, mezi které
patří i někteří místní podnikatelé, snaží „zkrášlit“ naši obec tím, že svůj domovní odpad
a nepotřebné věci vhazují do kontejnerů na tříděný odpad, popřípadě po okolí kolem
kontejnerů. Toto zajisté vzhledu naší obci nepřidá.
Obecní úřad se snaží Ořechov zvelebovat a zkrášlovat. U Kulturního centra byl tradičně
nazdoben a osvětlen vánoční strom, který tento rok řádění, patrně místní mládeže, také
neodolal. Na Mikuláše bylo na stromku rozbito třicet pět žárovek a sklo poházeno na
schodech do Kulturního centra.
O svoji vánoční výzdobu také přišel některý z občanů, jehož baňky byly poházeny před
Kulturním centrem. Je škoda, že těmito nepěknými informacemi musíme kazit poslední
vydání zpravodaje, i když jsme si vědomi, že pachatelé těchto činů pravděpodobně
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zpravodaj nečtou. Bude však záležet pouze na nás, rodičích a prarodičích, k jakým
hodnotám budeme svoje děti vést.
*****************
POPLATKY V ROCE 2016
Poplatek za komunální odpad
V roce 2016 je poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů stanoven ve výši 400 korun.
Poplatek je možné uhradit v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Ořechov od pondělí
1. února 2016, 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. 2016. 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 1. 2. 2016 do 31. 3. 2016
100 Kč za psa 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.
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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.
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 2016 budou nájemcům hrobového místa a kolumbária, kterým
v roce 2015 končí zaplacený pronájem, zaslány informace o platbě na další období.

Pozvánky
Tradiční tříkrálová sbírka se bude v Ořechově konat v sobotu 9. 1. 2016.
***************
Vánoční bohoslužby v Ořechově
24. prosince 2015 v 17,00 hodin v kostele sv. Jiří v Tikovicích
24. prosince 2015 ve 21,30 hod. v kostele Všech svatých v Ořechově
25. prosince 2015 v 9,00 hod. v kostele Všech svatých Ořechově
25. prosince 2015 ve 14,30 hod. v kostele Všech svatých v Ořechově

***************
Vánoční koncert v kostele Všech svatých v Ořechově se uskuteční v neděli
10. ledna 2015 v 15,30 hod.
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V měsících červenci až listopadu 2015 se dožili významného životního jubilea tito
občané Ořechova:

7700
Jindřiška Záděrová, Tikovická 17
Vladimír Wagner, Pavlíkova 5
Blanka Blažková, Polní 44
Marta Kopečná, Brněnská 16
Antonín Páral, Kyselkova 14
Emilie Hofmanová, Tikovická 69
Antonín Frišauf, Ježkov 29
Karel Vašica, Komenského 9
Marta Simonová, Kyselkova 22
Bedřich Poledňa, Divadelní 28
Antonín Ryšavý, Sokolská 24
Dalibor Resek, Příční 3
Marie Szücsová, Sokolská 11
Bohumil Kopečný, Jeřábkova 25
Libuše Ryšánová, Syrovická 4
Milada Trenzová, Polní 32
Drahomír Kopeček, Divadelní 4

9900
Růžena Dobrovodská, Brněnská 40

9944
Marie Paarová, Sokolská 5

8800
Jindřich Pár, Zahradní 22
Jaroslav Slepánek, Brněnská 18
Marie Trenzová , Kout 19
Václav Krejčí, Zahradní 20
Bohuslav Tolar, Kerendov 16

Obec Ořechov přeje našim milým spoluobčanům hodně osobní spokojenosti,
štěstí a pevné zdraví.
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V
Vííttáánníí oobbččáánnkkůů
Dne 22. listopadu 2015 se tentokrát v Obecním sále Kulturního centra
uskutečnilo vítání našich nejmenších občánků. Zúčastnilo se dvacet dva dětí:
Sofie Floriánová, Kyselkova 28

Viktor Fleišinger, Brněnská 15

Vojtěch Janíček, U Kostela 47

Kryštof Fleišinger, Brněnská 15

Tomáš Příhoda, Družstevní 8

Jáchym Florián, Tikovická 22

Jan Třetina, Jeřábkova 10

Ema Pavlíková, Nová 17

Jakub Nepožitek, Výstavní 14

Michal Hudec, Polní 4

Jakub Materna, Komenského 23

Karolína Neubauerová, Výhon 15

Adam Prosecký, Ořechovičská 13

Simona Kalvodová, Jeřábkova 5

Alena Hrbková, Pláně 8

Viktor Vašíček, Svadilov 1a

Ema Kolínková, Kout 25

Filip Mareš, Polní 32

Eliška Nykodymová, Tikovická 1

Laura Prváková, Jeřábkova 8

Jan Holemý, Výhon 2

Filip Lankaš, Svadilov 16

Žádáme rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se se svým novorozeným dítětem
slavnostního Vítání občánků do života, ať tuto skutečnost nahlásí na
Obecním úřadě Ořechov společně s předložením rodného listu dítěte.
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Dobrý den,
pomalu, ale jistě, se nám blíží krásné období adventních příprav na následující svátky,
a tak bych Vás ráda ještě pozvala na několik akcí, které se uskuteční v Kulturním centru.
Ráda bych poděkovala manželům Leonardovi a Zdeňce Walletzkým, paní Ladě
Badinové a paní Olze Lhotecké za krásný večer věnovaný českému básníkovi Vítězslavu
Nezvalovi a zároveň se těším, že se sejdeme v hojném počtu v úterý dne 8. prosince
v 17,30 hod. v sále Kulturního centra, kde se dozvíme jistě mnoho zajímavého a nového
o vynikajícím a oblíbeném herci, spisovali a dramatikovi Janu Werichovi.
V sobotu 26. září se v knihovně uskutečnil projektový den, který byl navázán na
celorepublikové Dny otevřených dveří chráněných dílen. Knihovního programu se
zúčastnilo dvacet osm dětí a jejich rodiče či prarodiče a myslím, že jsme den spojený
s hrami, soutěžemi a vyráběním strávili velmi příjemně. Moc bych chtěla poděkovat
všem, kteří nám pomáhali a do projektu se zapojili!
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V pondělí 23. listopadu jsme zahájili vernisáží 2. knihovní adventní jarmark, který
bude trvat až do 22. prosince a všechny na něj srdečně zvu. Pondělní vernisáž nám
zpříjemnilo nejen vystoupení žáků Základní umělecké školy, ale hlavně příjemná
atmosféra a mnoho krásných výrobků. Stejně jako vloni i letos se do projektu jarmarku
zapojili nejen místní ZŠ a MŠ, ale také školy a školky ze Silůvek a Prštic, Mateřské
centrum Ořechov, chráněná dílna v Růžovém sadě, Dobrotety působící při
Neonatologickém oddělení FN v Brně, Azylový dům a také šikovní jednotlivci.
Doufám, že se mnozí z Vás přijdou do knihovny na jarmark podívat.
V průběhu celého adventního období bude v knihovně vystaveno pokračování loňského
projektu pro malé i velké - Rytíř a princezna. Přičemž se letos můžeme těšit na krásné
šaty a dvě zbroje středoevropského prostoru 14. století.
Během ledna bychom opět rádi navštívili některé z brněnských divadel, a proto bych
požádala všechny, kteří by se rádi zúčastnili, aby se nahlašovali v knihovně. Pokud by
někdo z Vás měl nějaký tip na vydařené a hezké představení, budeme velmi rádi.
Na konci ledna se také znovu uvidíme s Ing. Alešem Svobodou, který nám opět velmi
zajímavě popovídá něco nového o zvláštnostech Brněnského podzemí. Přesný termín
bude stanoven až na počátku ledna.
Přeji Vám všem krásné a klidné Vánoce, mnoho pohody, zdraví a spokojenosti do
Nového roku a také, abyste si vždy našli čas na chvilku s knihou.
Mgr. Zdeňka Špryncová
knihovnice

10

Školy
Základní škola a Mateřská škola Ořechov,
okr. Brno – venkov, příspěvková organizace
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych vás poprvé za své působení v ořechovské škole touto cestou
pozdravila a řekla vám několik slov o nově otevřené přípravné třídě.
Přípravná třída by měla být pro děti, a nejen pro ně, místem dobré atmosféry, radosti,
klidu a především místem, kde pocítí pochvalu za dosažený úspěch. Děti se zde mají
možnost naučit nejen nové věci, ale také se osobně rozvíjet.
Za první dva měsíce se žáci zcela adaptovali na prostředí školy. Formou hry procvičují
správnou výslovnost, učí se základům slušného a společenského chování. Dále
se zaměřujeme na prohlubování dovedností z oblasti rozumové výchovy (rozvoj
poznávacích schopností, prostorové orientace, orientace v čase, rozvoj logického
myšlení, matematických představ, apod.), rozvoj smyslového vnímání (zrakového i
sluchového), rozvoj grafomotoriky a jemné motoriky, jazykovou výchovu, rozvoj
vizuomotorické koordinace. Ke všem činnostem jsou děti vhodně motivovány, aby byl
v co největší míře využit jejich individuální potenciál.
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Také úzce spolupracujeme s místní mateřskou školou, ve které se účastníme kulturních
akcí, např. Divadlo Krysáci, Divadlo Křišťálová studánka.
Nejen mým cílem je, aby se žáci do přípravné třídy těšili, cítili se zde bezpečně,
spokojeně a odcházeli domů s úsměvem na tváři.
Adéla Horáčková, učitelka přípravné třídy
Stínování v partnerské škole na Slovensku
Shadowing neboli stínování umožňuje učitelům navštívit vzdělávací instituci v zahraničí
a získat tak zkušenosti při sledování každodenní pracovní činnosti zahraničních kolegů.
Jde o podporu přímé výměny postupů a metod v učitelské profesi. Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost výzvu č. 56, v jejímž rámci bylo možné zajistit v zahraničí
stínování pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických
předmětů. Využily jsme této možnosti a zúčastnily se 19.–23.10. zahraniční stáže
formou shadowingu na Základní škole Štefana Šmálika v Tvrdošíně.
Škola je církevní organizací s 300 žáky v 1. – 9. ročníku. Nachází se na severu
Slovenska v jihovýchodním cípu Oravské kotliny. V rámci stínování jsme navštívily
hodiny matematiky, prvouky, přírodopisu, zeměpisu, fyziky a anglického jazyka. Mohly
jsme porovnat výuku těchto předmětů v obou zemích i podobu celostátního testování
žáků 5. a 9. ročníku z matematiky. Seznámily jsme se s technickým vybavením tříd –
projekční technikou, tablety. Velmi inspirativní bylo představení mezinárodních
projektů, do kterých je slovenská škola zapojena. V nabitém programu ve škole jsme
měly možnost se zúčastnit besedy o misijní cestě do Afriky, podívat se do tříd, setkat se
s dobrovolnicí z Německa, která pomáhá na škole s výukou anglického jazyka, samy
vyučovat žáky 5. ročníku matematiku a přírodopis.
Po celou dobu našeho pobytu jsme se setkávaly se vřelým přijetím jak od vedení školy,
tak i od učitelů a žáků. Stáž byla dobrou příležitostí k výměně zkušeností. Věříme, že
získané poznatky budou využity ve prospěch našich žáků.
Mgr. Jana Schořová
Na skok v Berlíně
Dne 26. října v 6.05 jsme vyjeli autobusem do Českých Budějovic, kde přistoupili
středoškoláci z Hluboké nad Vltavou. Poté se k nám v Praze přidali žáci základních škol
z Trutnova a Deštné a společně jsme pokračovali do Drážďan.
V Drážďanech jsme navštívili kostel Frauenkirche, dále nás také zaujala nová radnice,
Semperova opera a obrazárna Zwinger. Na hotel jsme dorazili k večeru. Následující den
nás výtah vyvezl na televizní věž Fernsehturm na Alexandrově náměstí, odkud byl
krásný výhled na Berlín. Dalším naším cílem byla zajímavá místa bývalého východního
Berlína, např. Marienkirche, Rathaus a Berliner Dom.
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Stáli jsme i před nejznámější univerzitou Humboldt-Universität. Od 15 do 18 hodin na
nás čekal program v německé jazykové škole BWS Germanlingua sídlící nedaleko
známé ulice Unter den Linden. Zde si nás rozdělili do tří skupin pojmenovaných podle
německých měst: Köln, Berlin a Hamburg.
Třetí den jsme procházeli Braniborskou bránou, okolo Reichstagu a navštívili řadu
zajímavých míst západního Berlína, např. muzeum Holocaustu, Checkpoint Charlie a
prohlédli jsme si zbytky Berlínské zdi. Po této "procházce" na nás čekalo opět
vyučování německého jazyka, ale tentokrát od 14 do 18 hodin. Téměř celý čtvrtek jsme
strávili plaváním v Tropical Islands, kde byly miliony lidí.
Při zpáteční cestě domů jsme se ještě zastavili na zámku Moritzburg, kde se natáčela
česká filmová pohádka Tři oříšky pro Popelku. Okolo osmé hodiny večerní jsme už opět
stáli v Ořechově před školou.
Adriana Fialová 9.A
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Základní umělecká škola v Ořechově

Vážení občané,
začátek adventního času, do kterého vstupujeme, je spojen s očekáváním a současně
jistě, nejen u nás, v Základní umělecké škole Ořechov, s potřebou a přáním poděkovat
v závěru kalendářního roku 2015 za přízeň a důvěru všem, kteří podporují činnost
Základní umělecké školy Ořechov, s pobočkou v Modřicích a odloučeným pracovištěm
Syrovicích.
Dovolte mi na tomto místě vyjádřit velký dík obci Ořechov, jejím zastupitelům, vedení
obce, panu starostovi Josefu Brabencovi, panu místostarostovi Tomáši Dudíkovi a všem
zaměstnancům Obecního úřadu za vstřícnost a podporu, které se nám dlouhodobě
a opakovaně dostává. Vždy zde nacházíme pochopení a snahu pomoci, přestože obec
není naším zřizovatelem. O to více si jí ceníme. Je dokladem zájmu o námi poskytovaný
druh uměleckého vzdělávání dětí, které jsou budoucností obce Ořechov.
Spolupráce se Sdružením rodičů a přátel školy, v čele s jeho předsedkyní paní Irenou
Pšeničkovou je spojovníkem, který nám pomáhá vytvářet a rozvíjet i vztahy s rodiči
našich žáků, které jsou pro nás velmi podstatné.
Rádi jsme se s Vámi setkali na vánočních koncertech žáků, které se konaly 14. prosince
od 16. 00 a 17. 30 hodin v sále Kulturního centra Ořechov.
Na zlatou neděli, 20. prosince od 11. 30 hodin v Brně na náměstí Svobody vystoupí jako
reprezentanti školy a obce klarinetové a flétnové kvarteto a dechová kapela Taškaříci.
V tentýž den, 20. prosince, se uskuteční v kostele svatého Jiří v Tikovicích od 14.00
hodin duchovní koncert, na kterém se představí žáci a učitelé školy.
Přeji Vám, občanům obce Ořechov, velmi příjemné prožití vánočních svátků, úspěšný
a dobrý nadcházející rok 2016.
Mgr. Petr Křivánek, ředitel školy

Radostné a pokojné vánoční svátky a dny
nadcházejícího roku 2016 prožité ve zdraví
a spokojenosti přeje
Základní umělecká škola Ořechov – Modřice
a
SRPŠ při ZUŠ Ořechov
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Dne 30. srpna uskutečnil svaz zahrádkářů Ořechov autobusový zájezd na výstavu Země
živitelka do Českých Budějovic. Počasí přálo, což přispělo k celkové pohodě a dobré
náladě všech zúčastněných. Výstava byla velice zajímavá. Návštěvníci se seznámili
s novinkami jak v oblasti obhospodařování půdy, tak s mechanizací, která ulehčuje
pěstování plodin v zemědělství a drobném obhospodařování našich políček a zahrádek.
Výstava také nabídla prodej zahrádkářských produktů, ovocných dřevin a keřů ke
zkrášlení našich domovů.
21. září se uskutečnila v kulturním centru naší obce ve spolupráci s včelaři výstava
ovoce a zeleniny od drobných pěstitelů, a to nejen z řad zahrádkářů, ale také
ořechovských občanů, kteří obohatili výstavu svými výpěstky. Svaz včelařů zpestřil
výstavu svými produkty a dal také nahlédnout do minulosti i současnosti včelařství
v naší obci. Zároveň všem připomněli, jak důležitou a potřebnou složkou jsou včely pro
naše výnosy v zemědělství, našich zahradách a sadech. Pro zpestření výstavy proběhly
ochutnávky medu, medoviny a soutěž o nejchutnější štrúdl. Po vyhodnocení všech
štrúdlů získal první místo štrúdl naší členky paní Aničky Šmídové.
Letos byla obzvlášť velká úroda jablek, což se projevilo hojnou návštěvou naší
moštárny, ve které navštěvovali lidé ze širokého okolí.
Za svaz zahrádkářů přejeme všem občanům krásné prožití svátků vánočních a vše
nejlepší v novém roce.
Josef Němeček

M
Myysslliivveecckkéé ssddrruužžeenníí O
Ořřeecchhoovv
Myslivec, nebo lovec?
Možná budete oponovat, že je to naprosto to samé. Nicméně rozdíl je zřejmý. Označení
myslivec si zaslouží pouze ten, kdo nejen loví, ale o přírodu se i stará. Dovolte mi
prosím malé pozastavení nad tímto tématem. Myslivec je člověk, který má složené
zkoušky způsobilosti a vlastní zbrojní průkaz příslušné skupiny. Tím to ale nekončí.
Je také členem nějakého mysliveckého sdružení (dále jen MS), nebo v něm alespoň
hostuje. Vzniká mu povinnost brigádních hodin a s tím související práce pro les.
Myslivci se totiž o přírodu starají, krmí zvěř, rozdělují léčiva, instalují opatření proti
škodám na zemědělské půdě… A v neposlední řadě samozřejmě i loví. Ale loví
s rozmyslem, ve svém revíru, podle pravidel a zákonů a v souladu s nařízeními
o regulaci zvěře. V lese se chová slušně, k ulovené zvěři s úctou.
Radost MS v letošním roce udělal také zájem mateřské školky dozvědět se něco ze
života zvěře v naší honitbě. Proto se za účasti tří tříd a myslivců Hladůvky, Látala
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a Trenze uspořádal pro školku naučný den. Předvedla se střelba na asfaltové holuby, děti
se naučily poznávat stopy divoké zvěře, ukázali jsme jim, jak se zakrmuje v zimních
měsících, a závěrem si všichni společně opekli na myslivně špekáčky. Věříme, že se
program líbil a budeme v tomto směru nadále pokračovat.
Nyní něco málo k tomu, co můžeme v naší honitbě pozorovat v tomto čase. Počínaje
1. listopadem začala v loveckých revírech sezona lovu drobné zvěře. Hony se konají
často v lokalitách, které lidé využívají pro turistické a sportovní aktivity, a tak je potřeba
dbát zvýšené opatrnosti. 7. listopadu se skupina dvacet pět myslivců, doplněná o několik
honců a lovecké psy, vydala na svůj první letošní hon. Díky dobré práci celého MS
v teplých letních měsících, kdy bylo potřeba zvěř dostatečně krmit, a hlavně zásobovat
vodou, se podařilo ulovit plánovaný počet lovené zvěře, a to třicet dva bažantů a jednu
lišku. Výsledek nás přesvědčil o tom, že se v ořechovské honitbě zvěři daří.
Po vyčerpávajícím dni stráveném naháněním a lovem se myslivci, jejich psi a honci sešli
u výřadu. Tam proběhlo zhodnocení honu a byla dána čest ulovené zvěři.
Závěrem bych se chtěl zmínit ještě o akcích, které v tomto roce pořádalo MS Ořechov.
Jako obvykle byl první akcí Myslivecký ples, který se konal 10. ledna. Ples se vydařil,
doprovázela ho příjemná hudba a pohoštění připravené ze zvěřiny. Všem, kteří přispěli
do tomboly i ke skvělé úrovni plesu, je potřeba vyjádřit touto cestou poděkování. V létě
pak pořádalo MS nejprve 20. června Myslivecký karneval a 29. srpna Letní noc.
Bohužel ne vždy se vydaří počasí, tak jak by si myslivecké sdružení, ale především
hosté přáli, a proto zejména na Letní noc přišlo méně hostů než obvykle. Mimo tyto
akce pořádalo myslivecké sdružení již tradičně i několik firemních akcí doprovázených
střelbami.
Všem, kteří nám svou účastí projevili přízeň, bychom rádi jménem MS poděkovali
a věříme, že se v dobré náladě sejdeme i v nadcházejícím roce 2016.
Lovu zdar!
Myslivecké sdružení Ořechov, René Pražák

Příspěvky občanů
Ořechovské „Divadlo u stolu“
Tak máme v Ořechově nový fenomén: Divadlo u stolu. Jeho provozovatelé jsou řadu let
našimi spoluobčany, pan Leonard Walletzký s manželkou Zdenkou, rozenou Brabcovou,
paní Olga Lhotecká a přespolní posila, paní Lada Badinová z Prštic. Dali se dohromady
již v roce 2009, a to jen z čisté lásky k mluvenému slovu a hereckému projevu. Za ta léta
již odvedli řadu čtených inscenací, jimiž nám přiblížili zejména V. K. Jeřábka, Boženu
Němcovou, Petra Bezruče, 1. světovou válku, Jana Nerudu, K. J. Erbena, J. Haška,
B. Hrabala, V. Nezvala a nyní 8. prosince 2015 Jana Wericha, při příležitosti jeho 110.
výročí narození. Setkali jsme se s nimi opět v ořechovském Kulturním centru.
Představili nám ho nezapomenutelným způsobem, zejména čtením ukázek z jeho,
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převážně s Jiřím Voskovcem spojeného díla – esejů, pohádek, ale hlavně divadelních
her, jak z časů Osvobozeného divadla v Praze, tak z období nucené emigrace v USA,
kam musel uprchnut před nacisty. A když čtené ukázky prostřídali zpěvem
„osvobozených písní“ (Komedianti jedou, Žít jako lidi..), byli vděčnými posluchači
v naplněném sále, včetně místostarosty pana Dudíka, odměněni potleskem na otevřené
scéně.
Vůbec celé představení bylo naplněno radostnou pohodou a já bych si dovolil
konstatovat, že naši interpreti důstojně navazují na tradici Ořechovského Tylova divadla
a jeho koryfejů – jako byl Oldřich Svoboda, manželé Bořilovi, Mirka Mazáčová, Alenka
Lhotecká, František Duchoň, Mirek Cacarda, Antonín Pehal a další nadšení divadelníci.
Kdo neviděl a neslyšel, má čeho litovat a tak přejeme našim divadelníkům z Divadla
u stolu mnoho dalších úspěšných představení a spokojených diváků.
Karel Šmíd

1. Světová válka, IV. část
(I., II. a III. část jsou uvedeny ve zpravodajích z roku 2014)
Ve druhém čísle Ořechovského zpravodaje roku 2014 jsou fotografie a životopisy dvou
synů rodiny Kyselkových, kteří padli ve druhém roce války. Jaký krutý osud postihl tuto
rodinu a rodiny ostatních padlých mužů a synů.
Ve druhém roce války v roce 1915 byly uvolňovány děti školou povinné, zvláště když
nastalo nepříznivé počasí. V kronice se píše: „Všemi silami pracováno bylo k ukončení
sklizně okopanin, zvláště brambor. Po žních nastalo deštivé počasí, takže s velkou
námahou docíleno přípravy půdy k podzimnímu setí, které však na mnohých místech
pro trvalé deště ukončeno být nemohlo. Vybírání brambor dělo se taktéž s velkými
potížemi, ač na práci chodily dívky i osmileté. Tím trpěla docházka školní velice,
k čemuž se přidaly ještě nakažlivé nemoci dětské.“
„Pro válečné účely musely být odevzdány všechny mosazné, měděné a niklové věci.
Zajímavostí je, že ševci pro nedostatek kůže vyrábějí boty s dřevěnou podešví. Válečnou
zvláštností jest zavedení letního času. Bylo totiž nařízeno, aby 1. května o půlnoci
posunuty byly všude hodiny o jednu hodinu napřed a tak byly ponechány do posledního
září. Účelem tohoto nařízení má být využitkovati co nejvíce denní dobu a ušetřiti
večerní dobou svítiva (na svícení byly používány petrolejové lampy), protože se půjde
o hodinu dříve spát. Jaké budou konečné zkušenosti nutno teprve vyčkati, avšak polní
hospodáři zařízení toto nechválí.“
Počet padlých, raněných a nezvěstných vojáků na frontách se zvyšoval. V kronice
František Kyselka uvádí seznam padlých tak, že pokud je jméno podtrženo, jedná se
o vojáka padlého, přerušovanou čarou o raněného a vlnovkou o vojáka nezvěstného.
Z Ořechova bylo doposud odvedeno 164 osob, z těch je 11 mrtvých, 13 raněných
a 21 zajatých.
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V roce 1915 na bojištích z Ořechova padli tito vojáci:
-

Alois Hladůvka, č. 104, nar. 16.7.1892, svobodný, padl 2.2.1915
Stanislav Hrdlička, bydlel v nájmu, nar. 8.10.1887, svobodný, padl 18.5.1915
Josef Janek, č. 67, nar. 4.9.1894, rolnický syn, padl 20.7.1915
František Kubíček, č. 80, nar. 18.8.1894, rolnický syn, padl 12.4.1915
Bohumil Kyselka, nar. 26.12.1890, svobodný, padl 17.2.1915
Jaroslav Kyselka, nar. 21.2.1892, svobodný, padl 18.7.1915
Jakub Mihovský, bydlel v nájmu v č. 74, nar. 29.2.1894, svobodný, od května 1915
nezvěstný
Jan Pehal, č. 12, nar. 23.10.1894, rolnický syn, padl 21.8.1915
Jan Ryšavý, č. 54, nar. 14.10.1885, svobodný, padl 15.7.1915
Bohumil Vaněk, č. 39, nar. 2.10.1895, svobodný, od 31.5. nezvěstný

V příštím roce bude ve zpravodajích pokračováno o událostech třetího roku I. světové
války.
Zpracoval Mgr. Jiří Poledňa

Počet ovocných stromů před šedesáti léty
Na obci ještě v padesátých letech minulého století byly prováděny soupisy
hospodářských zvířat a ovocných stromů. V minulém zpravodaji jsem uvedl stavy
hospodářských zvířat před šedesáti léty. V tomto zpravodaji ještě uvádím stav ovocných
stromů.
Jabloň
Hrušeň
Třešeň
Višeň
Ořešák

3030
1617
2178
415
522

Broskev
Meruňka
Švestka
Slíva

104
1020
4284
2544

Celkem 15 744 ovocných stromů. Dnes bychom některé z uvedených druhů na prstech
rukou spočítali. Největší pohromu pro ovocné stromy znamenala v roce 1960
hospodářsko-technická úprava půdy - pro scelení lánů. Podle záznamu z kroniky bylo
vytrháno přes pět tisíc stromů.
Přírody bychom si měli vážit a zvelebovat ji. O stromech hovoří stará česká pořekadla:
„Strom ovocný je kapitál, který rok od roku větší úrok dává“, „Kdo nasází hodně
stromků, ctěn a vážen bude od potomků“, „Buď bratrem květů, stromů, zvířat, lidí
a miluj ty, kdož tímto úkolem se řídí.“
Zpracoval Mgr. Jiří Poledňa
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O První velké světové válce v letech 1914-1918 a jejím dopadu na život
našich občanů v Tikovicích, Ořechově a Ořechovičkách
– II. část
Hned v prvních dnech první světové války se přihlásili čeští vlastenečtí krajané,
pracující ve Francii, do boje proti rakousko-uherské monarchii. V jižní Francii
zorganizovali celou rotu, které se říkalo podle sokolského pozdravu, jimiž se tito krajané
zdravili „Rota Nazdar“. Byli cizinci, proto nemohli být zařazeni do francouzské armády
a rota se tak stala součástí marocké divize, patřící do Cizinecké legie. Čeští dobrovolníci
se tak stali „legionáři.“
Současně s Rotou Nazdar vznikla na východě Česká vojenská jednotka „Družina“.
Příslušníci Družiny sloužili u ruských praporů, zejména pro svou znalost němčiny
a češtiny. Na ruské frontě bojovaly české pluky – jako rozvědčíci.
Teprve později, když ze zajateckých táborů přicházeli dobrovolníci a přes frontu
přebíhali další Češi, byly ustanoveny samostatné jednotky, které svedly pověstné boje
u Bachmače a u Zborova.
Legendární bitvy u Zborova, k níž došlo dne 2. července 1917, se zúčastnili i dva
ořechovští legionáři: Václav Hladůvka z Ořechoviček a Metoděj Peška z Ořechova.
Význam československých zahraničních legií byl obrovský, silně ovlivňovaly i průběh
války, především v Rusku a v Evropě, ale zejména se staly základem ozbrojených sil
v období první republiky. Proto by jména legionářů neměla být zapomenuta, ale trvale
zaznamenána v historii ořechovských obcí na čestném místě. V legiích bojovalo
z Ořechova třináct mužů, z Tikovic osm mužů a z Ořechoviček třináct mužů. Jejich
jména jsou uvedena v Ořechovské kronice.
Ale vraťme se zpět do našich obcí, které již více jak rok prožívají strasti a útrapy války.
Ve školské kronice se dočteme: K obtížím válečným přidalo se nepříznivé počasí, které
zapříčinilo na některých místech dosti špatnou úrodu. Po jarních deštích nastalo pak
úplné sucho a v pravém slova smyslu po celé léto ani nekaplo. Následkem toho na
půdách méně úrodných žito a pšenice před časem uschly, nemajíce žádného zrní,
ječmeny se ani nevymetaly. Sotva pak začaly žně, dalo se do deště a pršelo ustavičně.
Poněvadž dělných síl nebylo, museli vypomáhati žáci všech tříd. Přiblížila se doba
velikonočních svátků. Naše hrdinné voje spojily se s oddíly říšsko-německé armády
a počaly dorážeti na brannou moc ruskou. Tato začala ustupovati a 22. června vtáhlo
vojsko naše vítězně do Lvova. Avšak ani tam nezastavil se proud našich vojů a zakrátko
byla Halič od nepřátel vyčištěna a boje vedou se nyní na ruské půdě.
Vhodnými ustanoveními úřadů a rozumným spořením obyvatelstva vystačily veškeré
zásoby do žní úplně a je dobrá naděje do budoucna. Obětavost svou ukázalo veškeré
obyvatelstvo při vypsání válečné půjčky. Do nynější doby byly vypsány dvě válečné
půjčky, na jejichž vypsání účastnily se horlivě veškeré vrstvy obyvatelstva tak, že obě
půjčky vynesly asi 4.880 miliard korun. Výsledek ten je nejen důkazem hospodářské
síly obyvatelstva, ale také jeho úplné důvěry. Veškeré školní úřady, od c. k. ministerstva
až k c. k. okresní školní radě několikráte připomenuly místním školním radám
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a správám škol, aby nekladly žádných překážek žákům, kteří chtějí vypomáhati při
polních pracích, nýbrž aby je k účinné pomoci nabádaly.
O tom, že tehdy museli nedospělí chlapci těžce pracovat při polních pracech, svědčí
vzpomínka Zdeničky, rozené Brabcové, vyprávění jejího tatínka Františka Brabce:
Tatínek byl z jedenáct dětí, dvě zemřely malé, ostatní vyrostly v dospělé. Tatínkovi
starší bratři i otec museli narukovat do války a doma tak zůstali dva chlapci, tři sestry
a maminka. Můj tatínek byl ten starší, na začátku války mu bylo deset let a mladšímu
Tomáškovi bylo osm. Tatínek byl tedy nejstarším chlapem v rodině. Jednou dostal za
úkol zorat s krávou pole a tak odejel na pole a začal orat. Krávě se zřejmě nezdál dost
veliký na to, aby jí poroučel a tak se zastavila a nechtěla jít dál. Tatínek napřed krávu
hezky přemlouval, pak ji i uhodil, ale kráva si z toho nic nedělala. Tatínek říkal, že byl
úplně zoufalý a vzteklý a tak přiskočil ke krávě a kousnul ji do ucha. Kráva překvapeně
uhnula a od té chvíle táhla tak, jak si malý František přál. Mamince samozřejmě tento
způsob zvládnutí krávy zatajil, protože to byla jejich živitelka a ta se do ucha nekouše.
I když byl vydán zákaz zapisování válečných událostí do školní kroniky, tak pan ředitel
Kyselka v psaní kroniky pokračoval a zachoval nám tak písemné svědectví o průběhu
války a především o životě v našich obcích. Na začátku roku 1916 do školní kroniky
napsal:
V lednu 1916 rozlétla se po celé říši radostná zpráva, že nejeden nepřítel již složil zbraň,
a že s Černou Horou vyjednává se o mír. Na znamení radosti vše bylo po několik dní
ozdobeno prapory v říšských barvách a každý vyslovoval pevné očekávání, tak že
i všem ostatním nepřátelům se povede.
Z Ořechova do dnešního dne odvedeno bylo 164 osob, z nichž všichni službu vojenskou
nastoupili. Z těch je 11 mrtvých, 13 raněných a 21 zajatých. V dubnu se budou konati
odvody mladíků, rozených roku 1898 a od května do června budou všeobecné prohlídky
všech do padesáti let znovu.
Dříve podotknul jsem, že zvláštní náhodou není dosud mrtvých ani z Ořechoviček, ani
z Hajan, hned však na to došly za sebou truchlivé zprávy o smrti tří tamních vojínů, kteří
všichni na severním bojišti život položili. Jsou to: Peška Tomáš z Hajan, Josef Malý
a Pár Karel z Ořechoviček. Malý Josef byl obchodním příručím a jako člen zdejšího
Sokola se zvláštní zálibou a porozuměním věnoval se řízení ochotnických divadel, za
kterým účelem také zvláštní divadelní kroužek založil a po léta řídil. Nastoupiv
vojenskou službu u c. k. zeměbranného pluku odebral se na severní bojiště, tam byl dne
2. června 1915 těžce raněn a brzy na to v Rajtavnici v Haliči zemřel. Josef Malý byl tedy
zakladatelem ořechovského ochotnického divadla, které pod vedením Vlastimila Pešky
působí a získává umělecké úspěchy a oprávněný obdiv u našich občanů, na festivalech,
přehlídkách a zájezdech doma i v zahraničí dodnes.
Neméně čestné upomínky zasluhuje Pár Karel. Otec jeho píše o něm, že byl horlivým
členem tělocvičné jednoty Sokol. Je to již pátý mrtvý jmenované jednoty.
Aby upravena byla spotřeba jednotlivých potravin tak, aby jeden nenakoupil si nadbytek
a druhý netrpěl nedostatek, zavedeny byly spotřební lístky na mouku, cukr a kávu. Kdo
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má vlastní obilí, může zákonité množství dle počtu osob dáti do mlýna, k tomu však
musí míti od c. k. okresního hejtmanství písemné povolení, na kterém je napsáno kolik
a jaké obilí má povoleno semlíti, a ve kterém mlýně. Bez tohoto povolení nesmí mlynář
ničeho přijmout a nikdo nesmí dáti do mlýna více, než má povoleno.
Ořechovští vozili obilí na mletí do Nového mlýna, který byl na katastru Moravan, a kde
hospodařil mlynář Josef Jokl. Z Ořechoviček bylo nejblíž do Anenského mlýna
a z Tikovic do Spáleného mlýna.
Jsou zavedeny týdně tři bezmasé dny, tj. pondělí, středa, pátek. V ty dny nesmí se ani
maso ani masité jídlo požívati. Brambory jako příkrm k masu nesmějí býti maštěny
a v sobotu musejí se připravovati taková jídla, k nimž není tuku zapotřebí. Před válkou
bylo 1 kg sádla asi za 2 koruny, nyní jest za 15 K i více, kilogram mýdla byl za 1 K,
nyní jest za 8 K, ale nelze jej vůbec dostati, proto vyrábějí se různé náhražky. Svíček
není a proto nařízeno jimi všude spořiti, jak v domácnostech, tak v kostelích. Citelný
nedostatek jeví se v oděvních látkách a v kůži. Dobrá vlněná látka není ani k dostání
a taktéž i kůže. Boty, které před válkou stály 14 K nedostane dnes ani za 50 K, podrážky
stojí 20 K, správa podpatků 4 K apod., přitom užívá se k tomu kůže, která nemá žádného
trvání, nebo se dělají podešve ze samých kousků. Vynalézaví řemeslníci počali dělati
podešve dřevěné, kterých se už hojně užívá. Místo dřívějších podpatků gumových,
dávají si natlouci do podpatků i do podešví železných cvočků.
Aby vojenská správa měla všeho potřebí k výrobě zbraní a střeliva, odevzdávány byly
všechny mosazné, měděné a niklové věci, jakož i olovo a zabaveny také částečně
kostelní zvony. Při tom ponechány věci, mající uměleckou nebo starožitnickou cenu
a odebrány jen předměty v tom směru bezcenné. U nás jsou dosud všechny kostelní
zvony a nebyl tedy žádný odebrán. Nádobí kovové (měděné, mosazné, niklové)
odevzdali majitelé sběratelům dobrovolně.
K obstarání peněžitého nákladu vypsána byla v měsíci květnu IV. rakouská válečná
půjčka. S upisováním válečné půjčky sbírány zároveň i dary pro Červený kříž
a získáváni noví členové tohoto prospěšného spolku. Mimo to připravuje se sbírka
kopřiv, z nichž hotoviti se budou tkaniny.
Přitom drahota neustále stoupá. Brambory mastí se většinou mlíkem, poněvadž však
i toho je také dávka odměřená, nutno s ním co nejvíce spořiti. Na začátku války platili
jsme 1 litr mléka za 16 hal., dnes je za 30 hal., 1 vejce je dnes také nejméně za 30 hal.,
ale také za 40 hal. zde na venkově. V Německu je povoleno pro osobu dvě vejce na tři
neděle.
Zejména ve městech začala opravdová bída a hlad. Děti trpěly podvýživou. Nejprve byl
na lístky cukr a postupně maso, chléb, mouka a další potraviny. Chtěl-li občan koupit
cukr, potřeboval lístek zvaný cukřenku, orazítkovanou obecním razítkem. Na chleba
potřeboval chlebenku atd. Každá rodina dostala podle počtu členů rodiny tyto poukázky
pro těžce a lehce pracující. Věci, kterých byl nedostatek, si lidé vyráběli jak se dalo.
Mýdlo se vařilo z loje, louhového kamene a kalafuny. Měsíční příděl kuřiva na
tabačenky pro muže stačil sotva na jeden den. Pěstoval se tabák „domovina“ a také se
nahrazoval různým sušeným listím a bylinami. Nebylo látek ani nití. Začaly se sbírat
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obnošené oděvy, ze kterých se znovu zhotovovaly uniformy pro vojsko. Sbíral se
i novinový papír, kterým se podšívaly vojenské přikrývky a pláště. Obtíže tyto však
obyvatelstvo klidně snášelo.
V květnu a červnu 1916 byly na severním bojišti tuhé boje. Rusové s velikým
množstvím vojska umínili si vypuditi naše a německé vojsko z Volyňska, zatlačiti je až
do Haliče a znovu obsaditi Lvov. Při těchto úporných bojích byl učitel František
Pokorný těžce raněn do pravé ruky a učitelé Albert Havlík a Jan Driml zajati.
Pokračování v příštím Ořechovském zpravodaji.
Text zpracoval Leonard Walletzký
Společná výstava včelařů a zahrádkářů
Je 20. září ráno. Kulturní centrum v Ořechově se začíná plnit pořadateli z řad
včelařského spolku pro Ořechov a okolí a členů místního zahrádkářského svazu. V devět
hodin se má otevřít návštěvníkům první Medová neděle a výstava ovoce, zeleniny
a květin. Pilně se dolaďují poslední detaily, připravují se na tácy různé druhy štrúdlů,
naráží se bečky s kofolou a medovým pivem. I přesto, že se objevují drobné problémy,
nesedí například hlava na stáčení, nebo u štrúdlů chybí hodnocení, vše se rychle vyřeší,
a v devět hodin už přichází první návštěvníci. V přízemí Kulturního centra si mohou
prohlédnout bohaté výpěstky místních občanů. Po letech bylo opravdu hojné zastoupení
jablek, hrušek, švestek a velké množství ostatních druhů ovoce a zeleniny. Výstavu
doplnilo i ovoce v kapalném stavu a krásně zdobené marmelády paní Šmídové.
Dále si návštěvníci prohlédli výstavu včelařských potřeb jak z historie, tak ze
současnosti a na instalovaných panelech se seznámili s životem včel a včelaře.
Historické úly a pomůcky zapůjčilo včelařské muzeum v Rosicích. V prostorách
Mateřského centra si převážně děti vyráběly různé bubínky, včelky, vyplňovaly
pracovní listy s včelařskou tématikou a zdobily perníčky. U schodiště do prvního patra
spoustu lidí zaujal strom s krásně zdobenými perníčky, jejichž autorkou byla paní
Dagmar Nováková, která svůj cit a jemnost pro zdobení perníčků získala po své
mamince.
V prvním patře čekala na návštěvníky výstava o činnosti Včelařského a zahrádkářského
spolku, malý medový obchůdek s medem, medovinou a kosmetickými přípravky
ze včelích produktů.
Návštěvníci se také mohli občerstvit v malé kavárničce, kde naši mladí členové čepovali
kofolu, medové pivo, vařili kávu a hlavně nabízeli různé druhy medového pečiva od
našich drahých manželek k ochutnání. Někteří využili i posezení na balkóně a při kávě si
popovídali se svými přáteli. V koutku, ale ne stranou, byla připravena ochutnávka medů
od místních členů spolků. Ochutnat se mohlo až čtyřicet dva vzorků medu, což se
nikomu nepovedlo. Medy byly rozděleny do kategorií - pastovaný, květový
a medovicový. Každý si našel svého favorita a odborná porota uznala jako jeden
z nejlepších, květový med, takzvanou Směs z Kouta. Na dalších stolech byla připravena
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soutěž o nejchutnější štrúdl z Ořechova. Zúčastnily se ovšem i šikovné pekařky
z okolních obcí jako Hajany, Moravany atd. Do soutěže bylo dodáno dvacet dva vzorků
různých štrúdlů a jako nejlepší byl prohlášen jediný vzorek slaného štrúdlu od paní
Aničky Šmídové. Všech dvacet dva vzorků bylo vynikajících a každý byl úplně jiný.
V obecním sále si mohli návštěvníci prohlédnout zajímavé dokumentární filmy
s včelařskou tématikou a v odpoledních hodinách poslechnout dvě velmi zajímavé
a poučné přednášky. MUDr. Hajdůšková nás proškolila v užitečnosti a prospěšnosti
včelích produktů pro zdraví a Ing. Procházka nám přestavil tradiční, ale také nejnovější
trendy ve výsadbách truhlíkových květin a širokou škálu tradičních i nových květin.
Výstava končila až v pozdních večerních hodinách. Druhý den výstavu navštívili také
žáci z prvního stupně základní školy. Na závěr patří poděkovat především všem, kteří
výstavu organizovali a věnovali jí několik dní příprav. Dále také děkujeme sponzorům,
Včelpu Obora – zpracovatel včelích produktů a firmě Leoš Gat - Zahrádkářské potřeby
Silůvky, který poskytl cenu do soutěže „O nejlepší štrúdl v Ořechově“.
Tomáš Dudík
Víte, že…
jedním z největších puzzle na světě se může pochlubit Fakultní dětská nemocnice
v Brně. Obraz o rozměrech 5,7 m x 1,8 m je umístěn ve vstupním koridoru do ambulancí
Dětské nemocnice FN Brno, kde momentálně zpříjemňuje dny dětem v Teyschlově
pavilonu.
Obraz ze života exotických zvířat skládající se z 33 600 dílků složil pan Petr Janíček
z Ořechova z ulice Zahradní a daroval jej nemocnici. Puzzle o rozměrech dvanáct metrů
čtverečních skládal víc než rok. Per Janíček má se skládáním puzzle dlouholeté
zkušenosti, i dříve dokončil několikatisícové kusy. Jeden z jeho obrazů je také vystaven
v restauraci U Fasurů. Obrovské puzzle znamenalo i pro něj obrovskou výzvu.
Taťána Smutná

Placená inzerce
Koupím dům, opravy mi nevadí. Garáž a zahrada vítány.
Tel.: 606 158 288
Hledám byt ke koupi, jako investici.
Tel: 737 309 875
Děkuji za nabídky.
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Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP
Vysloužilé lineární a kompaktní úsporné zářivky ani výbojky rozhodně nepatří do
běžné popelnice na směsný odpad. Nejen, že se dají opětovně využít a recyklovat, ale
navíc obsahují i malé množství nebezpečné rtuti, a proto nesmějí skončit na skládce.
Úsporky obsahují nebezpečnou rtuť, ale i sklo, kovy a plasty
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3–5 mg jedovaté rtuti, která by ve
vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví i životní prostředí. Kromě rtuti je
v úsporných zářivkách obsažena i řada druhotných surovin: hliník, mosaz a další kovy,
které je možné znovu použít v kovovýrobě. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou
například pro zatravňovací dlaždice či různé plastové komponenty a vyčištěná rtuť je
znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický materiál, nebo
dokonce pro výrobu nových zářivek. Znovu je tak možné pro další výrobu použít téměř
100 % materiálu, ze kterého byla zářivka vyrobena.
Odneste úsporku „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak se starou úsporkou naložit a kde ji odevzdat k recyklaci, rádi
vám poradíme. Nejjednodušší je odevzdat starou zářivku v elektro obchodě při nákupu
nové. Nebo můžete nefunkční zářivku spolu s dalším elektroodpadem odvézt do
sběrného dvora Obsluha sběrného dvora ji zdarma převezme a vloží ji do speciální
sběrné nádoby, aby se nerozbila.
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EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci
Zpětný odběr zářivek pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který
v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst, přispívá na
náklady provozu sběrného místa, plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační
firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří Ořechov finanční prostředky, které
bychom jinak museli vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů.
Prostřednictvím systému EKOLAMP se během loňského roku podařilo recyklovat téměř
5 milionů zářivek a výbojek. To představuje cca 26 kg toxické rtuti, která by jinak
mohla znečistit vodu o objemu téměř dvou nádrží Lipno. Pomozte i vy chránit své
zdraví a přírodu našeho města a nevyhazujte úsporky do koše.

OBLASTNÍ CHARITA RAJHRAD HLEDÁ DOBROVOLNÍKY
Oblastní charita Rajhrad hledá pro svoje zařízení Hospic sv. Josefa
a Chráněné
bydlení sv. Luisy určené pro osoby s demencí dobrovolníky, kteří by byli společníky
pacientům a klientům pro vyplnění jejich volného času. Dobrovolníci významně
obohacují práci s klienty svými jedinečnými schopnostmi a dovednostmi, mohou
nabídnout nové náměty a nápady, přináší pacientům zábavu, pochopení, rozptýlení,
možnost zapomenout na nemoc.
Náplní činnosti našich dobrovolníků je například povídání a naslouchání, hraní
společenských her, čtení knih, doprovody na procházku nebo mši sv., dopomoc při
tvořivých činnostech atd.
Nabízíme školení, pojištění, společné setkávání dobrovolníků, proplácení cestovného,
účast na vzdělávacích kurzech.
Zajímá Vás tato práce? Chtěl/a byste se stát dobrovolníkem?
Neváhejte a kontaktujte koordinátorku dobrovolníků Márii Durkáčovou
email: maria.durkacova@rajhrad.charita.cz, mobil: 736 529 319
Oblastní charita Rajhrad, Jiráskova 47,664 61 Rajhrad; www.rajhrad.charita.cz
Na osobní schůzce se podrobně seznámíte s možnostmi, jak můžete pomoci, co Vám
můžeme nabídnout a co od Vás očekáváme.
Ing. Hana Bělehradová,
asistent úseku Práce s veřejností OCH Rajhrad
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Ořřeecchhoovvsskkýý zzpprraavvooddaajj vvyyddáávváá::
Obec Ořechov, Zahradní 216/1, PSČ: 664 44, Ořechov, IČ: 00282278
Ev. č. MK ČR E 1013
V roce 2016 Ořechovský zpravodaj vychází celkem 3x.
Distribuce Ořechovského zpravodaje č. 3/2015: prosinec 2015.
Uzávěrka příspěvků prvního čísla zpravodaje roku 2016 je 3311.. bbřřeezznnaa 22001166.
Příspěvky přijímá Obecní úřad Ořechov na e-mailu: eekkoonnoom
m@
@oorreecchhoovvuubbrrnnaa..cczz..
Délka příspěvků by neměla překročit 1 a 1/2 strany A5. Za správnost údajů uvedených
ve článcích Ořechovského zpravodaje odpovídají jejich autoři.
Možnost inzerce:
1 stránka barevná: 1.200 Kč včetně DPH, 1 stránka černobílá: 960 Kč včetně DPH.
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