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Západ slunce nad zasněženou krajinou v okolí Ořechova
Autorem fotografie je paní Renata Kašparovská
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Slovo starosty obce
Milí spoluobčané,
konec roku je za dveřmi a každý z nás se asi ohlédne zpět, co se mu během
uplynulého roku podařilo nebo co mu úplně nevyšlo podle jeho představ.
V každém zpravodaji se snažím zveřejnit informace o realizovaných stavbách
nebo akcích. Rok v lidském životě uplyne jako voda. Někteří z nás se mohli těšit
z nového přírůstku do rodiny, někteří ztratili svého blízkého. Ale o tom je lidský
život.
Nový rok nezačal úplně radostně. Doba, kterou nás provází covid, nám mnoho
důvodů k radosti nepřinesla. Nebyly žádné plesy, masopust ani tradiční košt vína.
Co se týká staveb, ty naštěstí tato situace nezbrzdila. Hned na začátku roku jsme
upravili cestu do Rybníček tak, aby se tam nemuselo chodit po stále více
frekventované silnici. V Rybníčkách se také pracuje na hasičském cvičišti a je zde
z participativního rozpočtu zbudováno workoutové hřiště.
Dále jsme se pustili do budování nového parku, který pracovně dostal název
SENIOR PARK a ten už mu zůstal. Stavba se trochu protáhla, neboť covid zasáhl
i firmu MIKO. Vše nakonec dopadlo dobře a park byl úspěšně dokončen. Jsou
tady umístěny posilovací stroje a jak bylo vzpomenuto na podzim, kdy se na
tomto místě sázel Ořechovský ořešák, zbudováním parku se v těchto místech
navázalo na tradici. V minulosti zde totiž bývalo sportoviště, které se po létech
opět navrátilo.
Drobnou, ale pro ty, kteří zde žijí, důležitou stavbou, byla úprava cesty na ulici
Pavlíkova. Hliněná cestička k domkům „na kopečku“ působila místním nemalé
starosti, a to hlavně v době zimy nebo dešťů. I když se od některých, kteří zde ani
nebydlí, vyskytly názory, že se jedná o betonové loby a podobně, myslím si, že
šlo o dobrou věc, neboť každý z nás rád dojde ke svému domu suchou cestou.
Na tuto akci navázala úprava vrchní části ulice Bašty, takzvaného „Klackova“.
Tato zapadlá část obce byla opravdu ve velmi žalostném stavu. Vybudovala se
zde nová dešťová kanalizace, komunikace i parkovací stání. Na podzim se vše
doplnilo výsadbou. Myslím si, že se celá akce ke spokojenosti všech místních
podařila.
Největší akcí tohoto roku je rekonstrukce ulice Sokolská. Tato stavební úprava
připravovaná od roku 2018 z důvodu plánované investice E.ON byla připravena
na dotační titul. Místo vyhlášení výsledků, které bylo původně slíbeno v květnu,
jsme se o výsledcích dozvěděli až v měsíci srpnu. Obec na tuto akci obdržela
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částku přes tři miliony korun. Celou akci doprovází i výměna veřejného osvětlení
a nová výsadba zeleně.
V podzimních měsících se realizovaly jedny s posledních výsadeb v rámci
komplexních pozemkových úprav. Byla obnovena polní cesta od potoku Lejtna
směrem k Popové zmole. V této lokalitě byly osázeny biokoridory a aleje
převážně ovocných stromů. V lokalitě u vinohradu v Tikovicích se dále
pokračovalo s výsadbou alejí za již osázenými švestkami směrem k Lejtne. Další
výsadby probíhaly u polních cest od silnice směrem na Syrovice. Obec na tuto
akci obdržela dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 1.197.000
korun. Proběhly také první práce na modernizaci čističky odpadových vod. V této
modernizaci se bude pokračovat i v roce 2022.
Participativní rozpočet letos umožnil občanům zasáhnout do zkrášlení obce dle
jejich představ. Co vše se z něj realizovalo, najdete ve článku pana místostarosty.
Pro příští rok je připravena částka 600.000 korun. Už teď prosím přemýšlejte, zda
nemáte nějaký zajímavý nápad, co by se dalo v obci zrealizovat. Podrobnosti
k participativnímu rozpočtu najdete v aktualitách na webu obce, nebo se za námi
zastavte na obecní úřad váš návrh probrat. Na hřbitově v Ořechově probíhá
rekonstrukce márnice na pietní místo. Už před zimou dostala novou důstojnou
tvář a hned, jak na jaře dovolí počasí, bude celá akce dokončena.
Z kulturních akcí byly opět největší událostí hody, tentokrát s mnoha změnami,
které však, dle mého, jen podtrhly krásu našich hodů a můžeme být na ně hrdi.
Vždyť hody, které trvají čtyři dny nemají hned tak někde. Velký dík patří
dobrovolným hasičům, na jejichž bedrech celá akce stojí. V létě jsme mohli po
roční přestávce opět prožít večer při Letním hraní nebo promítání letního kina.
Do prázdninových akcí nám letos vstoupil i GajdeFest, který naše obec
organizovala společně s obcí Omice a městem Oslavany. Na návsi
v Ořechovičkách se sešli umělci z celé Evropy a zábava byla perfektní. Výčet
kulturních akcí by byl velký. Od přednášek v kulturním centru, které organizuje
místní knihovna nebo Okrašlovací spolek, po výstavy včelařů, chovatelů
i zahrádkářů. Nezanedbatelné jsou i aktivity v oblastech sportu. Fotbalisté pilně
trénují děti i dorost, Orel pořádal tradiční akci Na kolech kolem Ořechova, Sokol
nově zřídil cvičení rodičů s dětmi, Sporťák organizoval již tradiční běh To dáš!
a uskutečnily se mnohé další akce. Všem spolkům, a hlavně nadšencům v nich,
patří velký dík. Bez těchto aktivit by byl život v naší obci velmi chudý. Velkou
akcí obce, na dlouho asi poslední větší akcí, byly oslavy 75 let od sloučení našich
obcí. Kulturní centrum bylo nabito k prasknutí a vystoupení žáků mateřské školy,
hudební školy i Ořechovské chasy potěšilo mnohá srdíčka. Milovníci vína ocenili
krásná vína z Vinařství Komarov. O perfektní občerstvení se nám postarala paní
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Lacinová z místní cukrárny. Cimbálová muzika rozezpívala mnohé z nás. Při této
akci jsme pokřtili Ořechovskou ořechovkou novou knihu. Práce na ní trvaly tři
roky, a i když se sem tam najde nějaká nepřesnost, doufám, že se Vám líbí.
Rozsvěcování vánočního stromku proběhlo letos komorně, ale bylo pěkné.
Doprovodila ho dechová hudba Taškaříci pod vedením pana učitele Kříže z místní
Základní umělecké školy. Betlém před obecním úřadem se nám letos opět rozrostl
o další postavičky a děti se mohou vyfotit s ovečkou nebo sněhuláky.
Děkuji za celoroční práci všem občanům, kteří si udržují předzahrádky, odmetají
sníh, nebo jinak obci pomáhají, abychom tu naši vesničku měli všichni společně
pěknou. Děkuji zastupitelům obce za jejich aktivitu a pomoc při vedení naší obce.
A hlavně bych velice rád poděkoval zaměstnancům obce, ať administrativním
nebo technickým. Velmi si jejich práce vážím, a to, co pro naši obec mnohokrát
konají, není samozřejmostí.
Přeji vám všem klidné prožití Vánočních svátků a mnoho zdraví a pohody v celém
roce 2022.
Tomáš Dudík

Autor fotografie – Martina Šmídová
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Blahopřejeme našim jubilantům narozeným
od října do prosince
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Místostarosta obce informuje
Nový zákon o odpadech
Obec Ořechov, tak jako jiné obce, musí s platností nového zákona o odpadech vydat nové
obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV) o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství a OZV o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství, které začnou platit od 1. 1. 2022.
Změnou OZV se dosavadní systém odpadového hospodářství nemění. Co se změní, je
výše poplatku, a to z dosavadních 400 korun na 550 korun. Výše poplatku je dána více
faktory, jedním z hlavních je ten, že nám letos končí smlouva s firmou SAKO a od
1. ledna 2022 musíme uzavřít smlouvu novou. Z výběrového řízení jako vítězná vzešla
opět firma SAKO. Pravidelný svoz komunálního odpadu v roce 2022 bude probíhat
ve stejných termínech jako v roce letošním, tedy každou středu v lichém týdnu. Smlouva
je uzavřena na tři roky za cenu 1.244.188 korun bez DPH za rok. K této ceně musíme
připočítat náklady na likvidaci odpadů z odpadového dvora, které za rok 2021 ještě nejsou
známy, ale v roce 2020 byly v celkové částce 496.571 korun. Dále v roce 2022 stoupne
poplatek za skládkování z dosavadních 800 Kč/t na 900 Kč/t a tento poplatek každý rok
nadále poroste. Tak jako v roce 2021, tak i v roce 2022 jsou od poplatku za odpad
osvobozeny děti od narození do deseti let včetně. Dítě, které v roce 2022 dovrší 11 let, už
osvobozeno není.

Sběr nebezpečného odpadu v obci
V rámci svozu nebezpečného odpadu v obci bylo v jarních měsících svezeno 736 kg
a v měsíci listopadu 1503 kg nebezpečného odpadu. Celkem za rok 2021 odevzdali
občané 2 239 kg nebezpečného odpadu, což je v průměru 0,799 kg na osobu.

Poděkování řidičům
Obec děkuje všem řidičům, kteří neparkují na chodníku nebo vjezdech a umožní tím
chodcům a maminkám s kočárky průchod. Dále děkujeme těmto řidičům, že pracovníci
údržby mohou s technikou v zimních měsících bez komplikací odhrnovat sníh z chodníků.

Programová dotace obce Ořechov
Od roku 2017 obec každoročně vyčleňuje ze svého rozpočtu částku 1.000.000 korun
na „Programovou dotaci obce Ořechov na obnovu fasády uliční části rodinného nebo
bytového domu nacházejícího se na území obce Ořechov“. V roce 2020 vyčlenila obec
část peněz také na „Programovou dotaci obce Ořechov na poskytnutí podpory
na akumulaci a využití srážkové vody pro rodinné a bytové domy na území obce
Ořechov“.
Obec zavedla programovou dotaci na obnovu fasády z důvodu zájmu obce podpořit
obnovu jejího vzhledu. Také dotace vypsaná na zadržení srážkové vody má za cíl zadržet
a využít co nejvíce dešťové vody v katastru obce. V letošním roce byla nejnižší vyplacená
dotace na obnovu fasády ve výši 17.500 korun, nejvyšší pak 100.000 korun.
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Zastupitelstvo obce pro rok 2022 opět schválilo dotaci na obnovu fasády a dotaci pro
zadržení srážkové vody, bližší informace naleznete na webových stránkách obce nebo na
obecním úřadě.
Vyplacené dotace na obnovu fasády uliční části
Rok
2017
2018
2019
2020
2021

Počet žádostí
231
232
10
14
9

Částka z rozpočtu obce v Kč
1 000 000
1 000 000
1 000 000
700 000
800 000

Vyplacená částka v Kč
995 678
948 906
451 283
774 1753
515 202

Vyplacené dotace na zadržení srážkové vody
Rok
2020
2021
1)
2)
3)

Počet žádostí
5
3

Částka z rozpočtu obce v Kč
300 000
200 000

Vyplacená částka v Kč
72 609
72 537

Počet platných žádostí 17; 6 žadatelů nesplnilo podmínky pro přidělení dotace
Uspělo pouze 20 žadatelů do celkového limitu dotace 1 milion korun
Peníze přesunuty z dotace na zadržení srážkové vody

Participativní rozpočet
V rámci participativního rozpočtu byly odsouhlaseny k realizaci čtyři návrhy, které se
v průběhu roku realizovaly.
Návrh číslo 1. Výletní okruh kolem Ořechova, 119 odevzdaných platných hlasů.
Nainstalován je set dvou lavic a stolu u Lipky, Boží muka u Lipky na rozcestí, set stůl
a dvě lavice na rozcestí Peregrin a Madla a set dvou lavic a stolu u vinohradu na Skalkách.
Návrh číslo 2. Pořízení dětských krojů, 95 odevzdaných platných hlasů.
Do konce roku bude hotových deset dívčích a deset chlapeckých krojů, uloženy budou
v „krojovně“ Kulturního centra. Kroje budou k zapůjčení pro místní folklorní kroužky,
MŠ a ZŠ Ořechov a při oslavách obce.
Návrh číslo 3. Víceúčelové workoutové hřiště, 46 odevzdaných platných hlasů.
Workoutové hřiště je vybudováno v areálu v Rybníčkách vedle petangového hřiště. Hřiště
je volně přístupné a určené všem občanům.
Návrh č. 4. Cvičiště a výběh pro psy, 40 odevzdaných platných hlasů.
Výběh je vybudován za fotbalovým hřištěm, přístup je z ulice Jeřábkova po ulici
Na Skalkách kolem hřbitova. Další přístupová cesta je z ulice Tolarova po ulici na
Skalkách. Areál je oplocen a volně přístupný po celý rok. Výběh bude ještě do konce roku
vybaven překážkami, pro výcvik psů.
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Fotografie z naší obce

Výletní okruh kolem Ořechova - lavička u Lipky – realizace participativního rozpočtu

Víceúčelové workoutové hřiště v Rybníčkách – realizace participativního rozpočtu
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Cvičiště a výběh pro psy za stadionem – realizace participativního rozpočtu

I přes nepřízeň počasí pokračuje firma MIKO Neslovice v započaté práci
na ulici Sokolská
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Výstavba pietního místa na hřbitově u kostela Všech svatých

Areál údržby na ulici Družstevní
11

Kaplička u Lipky – ještě upravit okolí a realizace participativního rozpočtu je splněna
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V neděli 12. prosince pan starosta vyzval občany, aby mu zasílali fotografie na titulní
stránku zpravodaje. Byl velmi potěšen, kolik zdařilých fotografií zasněžené přírody
Ořechova a jeho okolí mu poslali. Nebylo takřka možné z nich vybrat tu nejlepší.
Rozhodli jsme se proto, že je všechny umístíme na naše webové stránky a nahodilý
výběr přikládáme také v tomto čísle. Všem fotografům moc děkujeme.

Autor fotografie - Barbora Homolková

Autor fotografie - Bronislav Smejkal
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Autor fotografie - Eva Hronová

Autor fotografie - Eva Konečná
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Autor fotografie - Jaitnerovi – Mikulášské sochy ze sněhu na ulici Páralova

Autor fotografie - Pavel Pehal
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Kniha, stolní kalendář a Ořechovka jsou k prodeji v úřední dny na obecním úřadě.

SENIORKY A SENIOŘI, POZOR!
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí, je potřeba
situaci okamžitě řešit.
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu a zkontrolujte platby za
elektřinu a plyn.
Pokud byla Vaším dodavatelem společnost, která ukončila dodavatelskou činnost energií,
a neřešili jste změnu plateb, ověřte si, zda nedlužíte za energie dodavateli poslední
instance. Na platebním dokladu SIPO nebo Vaší banky (trvalý příkaz) si ověřte, zda máte
nastaveny platby za elektřinu nebo plyn. Pokud se peníze strhávají, je vše v pořádku.
Pokud se peníze nestrhávají a zálohy na energie žádným jiným způsobem nehradíte,
dlužíte za energie dodavateli poslední instance. Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel
poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby. Dodavatel poslední instance pro
Jihomoravský kraj je společnost E-ON - elektřina, a společnost Innogy Energie, s.r.o. plyn. Pokud nemáte na zaplacení vyměřené zálohy od dodavatele poslední instance, je
potřeba ho kontaktovat a domluvit si splátkový kalendář. Dalším krokem je co nejdříve
najít nového dodavatele a uzavřít novou smlouvu o dodávce energií.
Neodkládejte vyhledání nového dodavatele na poslední chvíli, protože dodavatel
poslední instance Vám bude energii dodávat jen 6 měsíců od ukončené činnosti Vašeho
původního dodavatele.
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Seznam dodavatelů, kteří ukončili činnost i s datem, do kdy je potřeba uzavřít novou
smlouvu najdete v tabulce níže. Seznam je platný k 14. 12. 2021, aktualizovaný seznam
najdete vždy na stránkách www.eru.cz
V žádném případě neuzavírejte smlouvu po telefonu nebo s podomními prodejci!
Pokud si nevíte rady, oslovte své nejbližší, obecní úřad nebo volejte na kontakty uvedené
níže.
Energetický regulační úřad: Adresa: Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava
Telefon: 564 578 666 – ústředna, e-mail: podatelna@eru.cz
Kontakty na dodavatele poslední instance:
E.ON Česká republika, s.r.o.
Telefon: 800 773 322 , www.eon.cz

Innogy Česká republika a.s.
Telefon: 800 113 355, www.innogy.cz

Elektřina
Název dodavatele
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
COMFORT ENERGY s.r.o.
Energie ČS, a.s.
Europe Easy Energy, a.s.
Kolibřík energie, a.s.
Microenergy s.r.o.
Ray Energy a.s.
X Energie, s.r.o.

Datum, do kdy je nutné uzavřít smlouvu
s novým dodavatelem
14. 04. 2022
14. 04. 2022
14. 04. 2022
14. 04. 2022
19. 04. 2022
14. 06. 2022
17. 05. 2022
14. 04. 2022

Plyn
Název dodavatele
A-PLUS Energie obchodní, a.s.
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
COMFORT ENERGY s.r.o.
EAGLE ENERGY a.s.
Energie ČS, a.s.
Europe Easy Energy a.s.
Kolibřík energie, a.s.
Microenergy s.r.o.
Ray Energy a.s.
X Energie, s.r.o.

Datum, do kdy je nutné uzavřít smlouvu
s novým dodavatelem
22. 04. 2022
17. 04. 2022
17. 04. 2022
10. 04. 2022
17. 04. 2022
17. 04. 2022
19. 04. 2022
17. 06. 2022
20. 05. 2022
17. 04. 2022
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Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi, tzv.
mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
• žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého
z dodavatelů energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
• stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se
příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
• je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního
minima a dvojnásobku nákladů na bydlení
Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení
žádosti je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí
v zásadě neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné
realizovat také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými
jsou příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí
v závislosti na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení. Zjednodušeně je
možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem
obývané nemovitosti, popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení
Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů,
které stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné
celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni. Výše příspěvku na bydlení činí
za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady na bydlení
a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního města
Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině
málo peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém
z nestandardních smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce
ČR požádat o doplatek na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-nabydleni.
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Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především
lidí bez příjmů nebo s nízkými příjmy. Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora
uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky,
která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále
Ministerstva práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR,
www.uradprace.cz.

Milostivé léto – exekuce
Jde o příležitost, jak se zbavit některých exekucí tím, že zaplatím původní dluh
s malým poplatkem navíc a stát mi odpustí veškeré sankce, úroky z prodlení a další
náklady. Dluh, který po mně exekutor vymáhá, se díky tomu může výrazně snížit.
Milostivé léto není možno použít v případech, kdy je oprávněným soukromý subjekt.
Týká se to zejména bankovních i nebankovních půjček, dluhů u telefonních operátorů
nebo dluhů na nájmu, je-li majitelem nemovitosti soukromý subjekt. Milostivé léto nelze
použít také v případech, kdy původní dluh odkoupil soukromý subjekt, a také v situacích,
kdy exekuci nevymáhá soudní exekutor, ale příslušný úřad v daňovém a správním řízení.
K myšlence Milostivého léta se však dobrovolně připojili také někteří věřitelé
soukromoprávní, jako například Česká spořitelna, Stavební spořitelna České spořitelny,
Komerční banka, Modrá Pyramida, Essox, MONETA Money Bank, Home Credit, Air
Bank. Počet exekucí, u nichž lze odpustit příslušenství, není nijak omezen. Podmínkou je,
aby jednotlivé exekuce splňovaly všechny náležitosti (viz předchozí bod).
Všechny zdravotní pojišťovny potvrdily, že v rámci milostivého léta prominou penále.
Pro ukončení těchto exekucí tedy stačí doplatit původní dluh a poplatek 908 Kč.
Aby mohla být exekuce ukončena, musíte exekutorovi zaplatit dosud neuhrazenou
dlužnou jistinu a poplatek 908 Kč, který představuje náhradu nákladů exekutora. Protože
jste část jistiny již mohli uhradit, doporučujeme dotázat se na aktuální údaje příslušného
exekutora. Náš poradce vám pomůže sestavit příslušnou žádost.
Možnost ukončení exekucí splacením dlužné jistiny je časově omezená, začíná 28. října
2021 a končí 28. ledna 2022. Protože exekutoři mohou být zahlceni počtem žádostí,
doporučujeme potřebné kroky neodkládat.
Lidé v oddlužení nemohou milostivé léto využívat, protože by tím zvýhodnili jednoho
z věřitelů.
Jméno soudního exekutora najdete v exekučním příkazu. Pokud exekuční příkaz
nemůžete najít, zavolejte na naší helplinku.
Spisovou značku najdete v exekučním příkazu. Pokud exekuční příkaz nemůžete najít,
spisové značky zjistíte z Centrální evidence exekucí. Výpis lze pořídit buď on-line nebo
na prostřednictvím Czech POINTu, tedy na poště nebo na obecním úřadu. Počítejte s tím,
že výpis z CEE je zpoplatněn částkou 60 Kč za každý dotaz. Pokud nevíte, jak postupovat,
zavolejte na naší helplinku.
Někteří exekutoři dlužnou jistinu rozdělují na více částí (např. původní jízdné a pokutu)
a požadují poplatek 908 Kč vícekrát. Na takový postup nemají právo. Pokud k tomu
dojde, doporučujeme podat návrh na zastavení exekuce. Pro bližší informace zavolejte na
naší
helplinku.
Pro
bezplatné
poradenství
volejte
naší
dluhovou
helplinku 770 600 800 (Po-Pá od 9 do 17 h), jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz
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Knihovna a kulturní centrum informují
Vážení čtenáři,
nastává krásný vánoční čas, končí rok, který jsme prožili tak říkajíc „napůl“ z důvodu
covidové situace, ale přesto pár akcí pořádaných naší knihovnou proběhlo, obveselilo nás
a přivedlo na jiné myšlenky.
Dne 21.9.2021 proběhla multimediální projekce s přednáškou „Gruzie – ráj pod hradbami
Kavkazu“ v sále KC Ořechov. Pan Roman Janusz poutavě svoji projekci doprovázel
povídáním o této zemi, kterou procestoval se svými kolegy z týmu Gorole.
Od 29.9. – 3.10.2021 probíhala v obci Ořechov celonárodní veřejná sbírka České dny
proti rakovině. Podpořili jste tuto sbírku a celkem přispěli krásnou částkou 4 834 korun
a 4 eury. Moc si toho vážíme a organizátoři této akce velmi děkují.
2.10.2021 se uskutečnilo divadelní představení od DS Vitus Syrovice „Slavíci“ v sále
Kulturního centra Ořechov. Amatérští divadelníci ze Syrovic byli nadšeni, že mohou po
tak dlouhé době pauzy opět hrát před diváky. Představení se zdařilo, pobavilo a diváci
odcházeli s úsměvy na tvářích. Snad alespoň na okamžik každý zapomněl na své starosti
či dobu v jaké nyní žijeme.
Od 4.10. – 10.10.2021 probíhal v knihovně „Týden knihoven“, ve kterém se mohli noví
čtenáři zaregistrovat zdarma a ostatním čtenářům byly prominuty všechny upomínky za
nevrácené knihy. Někteří „hříšníci“ bohužel knihy doposud nevrátili, proto je touto cestou
žádáme o rychlé vrácení vypůjčených knih do konce roku, bez poplatku z prodlení.
Multimediální cestovatelská přednáška „Nezkrocená Brazílie“, která proběhla 5.10.2021
pod vedením K.+M. Motani, je velmi oblíbená a navštíví ji vždy nejvíce návštěvníků. Tak
tomu bylo i letos a my všichni jsme nasáli krásnou atmosféru této země.
8.10.2021 proběhla pro děti akce „Andersenovo
pohádkové odpoledne“ a „Noc s Andersenem“.
Na odpoledne pro menší děti byly připraveny
v parku stanoviště s úkoly od Rumcajse,
Manky, Cipíska a kamarádky Berušky. Účast
byla sice malá, ale s dětmi jsme si užili krásné
odpoledne. Večer byla Noc s Andersenem
v omezeném režimu – přespání neproběhlo, ale
dětem to nevadilo a kvízové detektivní úkoly
řešily s nadšením.
Tímto bych ráda poděkovala všem, kteří se na
této akci podíleli – mládež z Ořechova, dále
paní Eva Konečná, Zlatka Doubková a Kateřina
Poláková.
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16.10.2021 nás navštívilo Divadlo Klauniky Brno a svým představením „Pohádky
v hantecu“ nás krásně naladilo a pobavilo. „Smekli jsme klobouky“ nad úžasnými výkony
herců.
26.10.2021 proběhla přednáška o brněnském podzemí s panem Ing. Alešem Svobodou.
Dozvěděli jsme se o dalších nových objevech, které se ukrývají pod zemí Brna.
2.11.2021 přednáška „Japonsko“ v podání Jiřího a Aleny Márových nás zavedla do Země
vycházejícího slunce. Nahlédli jsme přímo do života japonské rodiny a poznali jsme
úžasnou pestrost této tajuplné země.
Od 6.12. – 17.12.2021 probíhá v knihovně „Vánoční jarmark“.
Různé výrobky, dekorace, svíčky, perníčky, šperky vyrobené od šikovných lidiček
můžete zakoupit v běžné otevírací době knihovny.
Jižní Morava čte 2021
Již pátým rokem se naše knihovna zapojila do tohoto projektu, který podporuje čtení a tím
i kritické myšlení. V rámci tohoto projektu byla vyhlášena literární, výtvarná a literárněvýtvarná soutěž pro děti a mládež od 4 – 15 let letos na téma „Teď to vidím jinak“.
Děti ze ZŠ a MŠ Ořechov se i letos zapojily. Soutěžilo pouze sedm prací.
Zde jsou výsledky:
kategorie výtvarná (MŠ, 1. a 2.třída)
1. místo – název práce „Okno do života“ kolektiv: Nikol Malá, Isabela Hlaváčová,
Laura Prváková – MŠ Ořechov

„Okno do života“
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2. místo kolektiv: Petr Gabriel Janků, Markéta Kubištová, Eliáš Dvořák, Sarah
Miková - ZŠ Ořechov, přípravná třída

3. místo Lucie Ryšánová - ZŠ Ořechov, 1.B
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Kategorie volná tvorba (1. - 5. třída)
1.místo – název práce „Probuzení“ Za kolektiv třídy 1B. a 4B:
David Maša, Jáchym Florián, Nikol Krejčířová – ZŠ Ořechov

2.místo - Michal Polák – ZŠ Ořechov, 4.B
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První místa z každé kategorie postoupila do dalšího kola - do Moravské zemské
knihovny v Brně.
Velké díky patří pedagogům ze ZŠ a MŠ Ořechov za spolupráci s tímto projektem:
Eva Konečná, Lucie Dobrovodská, Kateřina Kandová, Jitka Švantnerová a Luciana
Kokrhánková,
V knihovně stále probíhá výstava „Zbraně“ a výstava fotografií „V růžovém sadu“

Připravujeme na rok 2022:
15.2.2022 přednáška „Zdravotní sestrou v Saudské Arábii“
Březen - soutěž „Hádej, kdo jsem?“, „Louskáček 2022“
22.3.2022 přednáška o brněnském podzemí
WORKSHOP - Jarní tvůrčí dílničky
Od 28.3.-14.4.2022 Velikonoční jarmark
Duben „Andersenovo pohádkové odpoledne a Noc s Andersenem“
5.4.2022 přednáška „Západ USA a Havajské ostrovy“
8.5.2022 Den pro ženy
Přeji Vám krásné vánoční svátky plné pohody a lásky a šťastný nový rok 2022
Naděžda Adámková, knihovnice
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Základní umělecká škola Ořechov
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OŘECHOV
SLAVÍ 70. LET
OD SVÉHO ZALOŽENÍ A ZVE VÁS NA

NOVOROČNÍ TANEČNÍ KONCERT
VĚNOVANÝ NAŠÍ ŠKOLE

BEETHOVEN 250:
k narozeninám hudebního génia
IMMORTAL BELOVED

Choreografie a interpretace: MARTIN DVOŘÁK,
a KRISTÝNA KŘEMENÁKOVÁ
(pravnučka prvního ředitele školy Rudolfa Zavadila st.)
Tvůrci Martin Dvořák a Kristýna Křemenáková zvolili za výchozí
bod svého tvůrčího procesu trojdílný milostný dopis Ludwiga van
Beethovena z roku 1812, jako hudební základ posloužila
Beethovenova poslední 10. houslová sonáta rovněž z tohoto
období. Raritou je možná skutečnost, že Kristýna Křemenáková
nejen tančí, ale hraje živé hudební pasáže na housle.
Hudba: Ludwig van Beethoven, Jan Hanák alias DJ Sonority

18. ledna 2022, 18 hodin
Obecní sál v Ořechově
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Spolky
VČELAŘSKÝ KROUŽEK
Již mnoho let funguje v Ořechově Včelařský kroužek mládeže Ořechov pod záštitou
Základní organizace Českého svazu včelařů Ořechov. Scházíme se s dětmi každý čtvrtek
odpoledne v pěkném prostředí včelařského areálu. Letos máme dvě skupiny včelaříků
rozdělených podle toho, jak dlouho už do kroužku chodí a co umí. Celkem je to 26 dětí.
Takový velký zájem o včelařský kroužek nás moc těší.
A co v kroužku vlastně děláme? Během včelařské sezóny, to znamená od jara do podzimu,
se staráme o naše včely. Děti se naučí nebát se včel, zjistí, že včela není nebezpečný
útočný hmyz. Postupně se, podle své odvahy, pouští do práce se včelami v úlu. Vrcholem
naší práce se včelami je medobraní, kdy si děti sami vytočí med a hrdě domů odnesou
plnou sklenici. Děti také pomáhají udržovat včelařský areál, mezi oblíbené činnosti patří
natírání dřevěných prvků a stříhání keřů. Musíme také pečovat o úly, čistíme je
a stloukáme si rámečky. Děti jsou velmi šikovné a i ty, které to neumí, se velmi brzy naučí
pracovat s kladívkem a hřebíky a moc je to baví.
A co v zimě kdy včely nesmíme rušit a musíme jim dopřát klidu? V předvánočním období
zpracováváme to, co nám včely poskytly. Vyrábíme svíčky z vosku, propolisovou
tinkturu, pečeme medové perníčky. A také se hravě učíme… o životě včel, o jejich
biologii, o rostlinách a připravujeme se s dětmi na soutěž mladých včelaříků Zlatá včela,
které se pravidelně účastníme. V příštím roce budeme pořádat soutěž zde u nás
v Ořechově. Doufáme, že tomu tak bude, protože tento rok se konala on-line a i přesto, že
jsme neměli moc možností se scházet, se jí naše děti zúčastnily a velmi se jim dařilo. To,
že jsme se nemohli scházet během roku, jsme si vynahradili o prázdninách, kdy jsme
uspořádali týdenní včelařský prázdninový kroužek a měli jsme možnost se pořádně užít,
hrát si, naučit se spoustu nových věcí.
Naším cílem není vychovat ze všech dětí včelaře, ale ukázat cestu, kterou je možné se
vydat a také chceme, aby děti vnímaly, že v přírodě má vše své místo a netřeba vše, co se
hýbe a bzučí okolo nás, zabíjet. A naši malí i velcí včelaříci už toto moc dobře vědí.
Na závěr
všem přejeme
klidné Vánoce plné
radosti a pokoje.
Milada Macíčková
a Kateřina Ftorková,
vedoucí včelařského
kroužku

27

Pečení vánočních perníčků

Prázdninový „včelák“
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KUŽELKÁŘSKÝ KLUB OŘECHOV
Vážení sportovní příznivci,
vzhledem k situaci jaká panovala na začátku letošního roku jsme nemohli uskutečnit
kuželkářský turnaj. Poté, co bylo dovoleno alespoň něco, jsme v zájmu dodržení
kontinuity vybrali netradiční termín, a to říjen. V době, kdy česká reprezentace bojovala
v Polsku ve městě Tarnowo Podgorne na mistrovství světa družstev (mimochodem docela
úspěšně, muži sice bohužel vypadli ve čtvrtfinále s pozdějšími mistry světa Srby, ale ženy
se probojovaly do finále, kde podlehly Němkám) jsme se rozhodli uskutečnit i náš turnaj.
K tomuto rozhodnutí nám samozřejmě pomohlo i to, že vzhledem k reprezentační
přestávce se nehrály vyšší soutěže a na kuželnách bylo volněji. My jsme pro letošní rok
vybrali tu na Moravské Slávii.

Takže dne 23. 10. 2021 se uskutečnil 32. ročník „Otevřeného turnaje o přeborníka
Ořechova“ v kuželkách. Turnaje se zúčastnilo celkem 19 hráčů, z toho bylo 10
registrovaných mužů, 2 registrované ženy, 2 neregistrovaní muži, 1 neregistrovaná žena
a k mé velké radosti i 4 děti.
Začneme těmi nejmenšími. Děti
měli lehce upravená pravidla
a hrály 60 hodů „pouze“ do
plných, což znamená, že každý
hod hrály do všech devíti
kuželek. Nejlépe si v této hře
vedl a vybojoval tak 1. místo
v kategorii dětí Jan Šenkýř,
2. místo Alex Resek a na
3. místě se umístila dvě děvčata
Beata Jelínková a Ema
Reseková.
Bohužel Beátka se nám z fotky
vytratila  , ale máme ji na jiné
fotce s babičkou a dalšími hráči.
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Kategorie žen se již hrála klasicky na 120Hs a zvítězila
Zuzana Haklová výkonem 368 poražených kuželek na 2.
místě skončila Jitka Bukáčková (361) a 3. z žen skončila
Marcela Ryšavá (289).
V kategorii
neregistrovaných
hráčů bylo pořadí následující:
Vítězem se stal výkonem 396
Ladislav Vaněk, 2. místo Leoš
Oliva (294), 3. místo nebylo komu
udělit. Bohužel se podle mého opět
projevila
absence
kuželny
v Ořechově a možná právě proto si
mnoho neregistrovaných cestu na
kuželnu do Brna nenašlo.
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V kategorii registrovaných a celkovým vítězem se stal Radek Šenkýř výkonem 549
poražených kuželek.

2. místo obsadil Jaroslav Smrž výkonem 523,
3. místo výkonem 520 obsadil Zdeněk Holoubek.
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Přehled výsledků ostatních hráčů:

V závěru bych rád poděkoval všem lidem, kteří mi pomáhali s organizací, těm, kteří
fotografovali a umožnili svoje fotky zveřejnit a všem zúčastněným chci poděkovat za
předvedené výkony, účast a doufám, že se příští rok opět shledáme na kuželně. To je vše,
co se týká turnaje 2021.
Další turnaj, pokud bude vše probíhat normálně, by se měl konat pravděpodobně
8. 1. 2022 TAKŽE JSTE VŠICHNI ZVÁNI. Upřesněné datum bude včas oznámeno.
Vážení spoluobčané,
dále bych Vás rád informoval o znovuzrození kuželek v Ořechově. Po pár letech, kdy to
vypadalo, že kuželky u nás jsou již minulostí, se po impulzu od pana starosty, dalo několik
bývalých i současných hráčů dohromady s novými nadšenci pro tento sport a v roce
2021 se začíná s vizí kuželny v Ořechově psát nová historie kuželek v Ořechově. Na
ustavující schůzi konané dne 17. 12. 2020 dochází k založení Kuželkářského klubu
Ořechov, který svou činností chce navázat na bývalý oddíl, který hrál pod hlavičkou
Sokola Ořechov. Zakládajícími členy KK Ořechov jsou: Radek Šenkýř, Jiří Ryšavý, Pavel
Procházka, JUDr. Leoš Oliva, Miroslav Peška, Antonín Ryšavý, Libor Čížek, Zuzana
Haklová, Martin Ryšavý, Petr Smejkal, Pavel Porč, Luděk Petrovský, Jaroslav Smrž
a Bronislav Simon. Klub je přihlášen do České kuželkářské asociace, kde působí
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v Jihomoravském kraji a je přihlášen do soutěže, jež nese název, JmKP2s. Svá domácí
utkání, odehrává na kuželně Moravské Slávie Brno, kde jí byl poskytnut azyl. V současné
době má klub 20 členů, z toho 13 členů aktivně zapojených do soutěží. Rádi mezi sebou
přivítáme další zájemce o tento tradiční, i když ne tak známý sport. Veškeré informace
získáte buď na stránkách kuželkářského klubu www.kuzelkyorechov.unas.cz na
emailové adrese kuzelkyorechov@seznam.cz zasláním dotazu, osobně, nebo na telefonu
předsedy 604 439 539.
Na závěr si dovoluji popřát krásný advent, radostné prožití vánočních svátků a do roku
2022 hodně zdraví, štěstí, radosti a spokojený život.
Za kuželkáře Radek Šenkýř

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL OŘECHOV
Po krásném létě, kdy si většina z nás fyzicky i duševně odpočinula, nastoupilo září, které
znamená zahájení první poloviny cvičebního roku. Konečně jsme se všichni dočkali
a opět se můžeme těšit na společné setkávání ve cvičebních hodinách. Jsme velmi rádi, že
těm, kteří chtějí svůj volný čas vyplnit pohybem a aktivním odpočinkem, zlepšit si zdraví
i tělesnou kondici, a ještě k tomu užít spoustu zábavy, můžeme nabídnout pestrou škálu
aktivit pod vedením kvalifikovaných cvičitelů. Jde zejména o basketbal, stolní tenis,
zdravotně relaxační cvičení pro ženy, cvičení rodičů s dětmi, oddíl všestrannosti mládeže
zaměřený zejména na sportovní gymnastiku, plavání, lehkou atletiku a šplh.

Z činnosti oddílu všestrannosti mládeže
Na počátku roku 2021 nebyla naše činnost povolena vzhledem k epidemiologické situaci.
Sportovat jsme mohli až od 22. dubna nejprve venku a toho jsme využili. Na hřišti za
školou jsme se opět začali hýbat, a to 2x týdně po nějakých 6 měsících pauzy. Ta půlroční
nečinnost na dětech byla znát, ale postupem doby se tělesná kondice začala zlepšovat.
Hlavní náplní byla lehká atletika.
Od 24. května jsme mohli cvičit i v tělocvičně, a tak jsme přidali i sportovní gymnastiku.
16. června jsme pro děti uspořádali oddílové závody v atletickém čtyřboji, 24. června
oddílové závody ve šplhu.
Po letních prázdninách jsme od 1. září obnovili naši činnost v plném rozsahu. 1 x týdně
po celé září jsme trénovali atletické disciplíny na venkovním hřišti za školou a 2x týdně
jsme cvičili v tělocvičně.
Na základě výkonů dětí v oddílových závodech v lehké atletice bylo 5 našich cvičenců
vybráno do družstev Jihomoravského kraje. Soutěžili ve svých věkových kategoriích 25.
září na venkovním stadionu v Třebíči, a to na přeboru ČR organizace ČASPV v atletickém
víceboji.
Výsledky čtyřboje – Sára Duchoňová 16. místo v kategorii II., Julie Ryšavá 16. místo
v kategorii III., Zuzana Hřebačková 5. místo v kategorii III., Lukáš Pikula 3. místo
v kategorii IV., Monika Pikulová 2. místo v kategorii IV. Úspěch!
Dne 2. října se 5 našich cvičenců zúčastnilo závodu ve sportovní gymnastice ve Vrchlabí
– Špindlerově Mlýně u našich gymnastických přátel.
Výsledky gymnastického čtyřboje – Veronika Bálintová 1. místo, Sára Duchoňová
2. místo – obě v kategorii II.,
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Monika Pikulová 3. místo v kategorii IV., Lukáš Pikula 1. místo v kategorii IV.
a Kateřina Smotrilová 1. místo v kategorii V.

V říjnu a listopadu jsme se připravovali na další tři pro nás důležité závody. Bohužel covid
19 způsobil, že se uskutečnil jen ten první.
Byl to přebor Jihomoravského kraje v týmové gymnastice zvaný MTG. Na tomto závodě
soutěží družstva nejméně šestičlenná a předvádí své skoky z trampolínky a pak
akrobatické řady na koberci. Tento závod, který se uskutečnil 27. listopadu v BrněŽidenicích, byl již poznamenán nemocí a karanténou některých našich dětí. Soutěžit
mohlo jen jedno družstvo. Závod se mu velice vydařil. I když za starší a zkušenější
nemocné děti soutěžily tři mladší, tak jsme zvítězili v nejstarší věkové kategorii žactva
a získali jsme zlaté medaile a pohár. Přeborníky Jihomoravského kraje se staly děti – Sára
Hloušková, Sára Duchoňová, Barbora Kudrnová, Johana Drábková, Zuzana Hřebačková,
Monika Pikulová a Lukáš Pikula. Úspěch!
Bohužel další dva závody – přebor Moravy a Slezska v týmové gymnastice – MTG
12. prosince v Olomouci a vánoční gymnastický dvojboj v Pršticích 18. prosince se již
pro nepříznivou epidemiologickou situaci nemohly uskutečnit.
Vladimír Pikula – trenér
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Cvičení rodičů s dětmi
Hurá, hurá … konečně nám situace dovolila se scházet, a proto v září mohlo začít cvičení
pro rodiče s dětmi. Potkáváme se ve čtvrtek od 17:00 do 18:00 hodin v tělocvičně základní
školy, cvičení je pro děti ve věku od 2 do 5 let. Každou hodinu zahájíme různými
písničkami, říkankami, protáhneme si tělo pomocí různých her, úkolů a na konec je pro
děti nachystaná opičí dráha, která u nich má velký úspěch. Cvičení je určeno pro rodiče
s dětmi, takže rodiče jsou součástí cvičení a s některými cviky a hrami dětem pomáhají.
Děti jako bonus dostávají za každou odcvičenou hodinu zvířátko, které si můžou doma
nalepit do své ZOO. Pravidelné cvičení rozvíjí hrubou motoriku, děti se učí vycházet
a komunikovat s ostatními, dodržovat pravidla, poznávají nové hry, a hlavně mají
možnost si pořádně zablbnout a vyřádit se. Pohyb je pro děti velice důležitý a je potřeba
je v tom podporovat. Jsme rádi, že je o cvičení zájem a pokud by se našel ještě někdo, kdo
by se chtěl přidat, budeme moc rádi. Těšíme se na všechny a všem, kteří už pravidelně
chodí přejeme i nadále hodně elánu.
Zuzana Vondráková – cvičitelka
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Světýlka sokolům
Jako každý rok, tak i letos si Sokol připomíná smutné datum 8. října.
Z rozhodnutí zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byla Česká obec
sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Gestapo v noci ze 7. na 8. října 1941
zatklo – takřka naráz – všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří
„ještě byli na svobodě“. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů a
naprostá většina z 5000 zatčených se již po skončení války nevrátila. Proto je 8. říjen
vyhlášen Českou obcí sokolskou „Památným dnem sokolstva“ a od roku 2019 je
oficiálním významným dnem České republiky. Už tradiční součástí Památného dne
sokolstva je Večer sokolských světel, kdy mají osudy sokolských hrdinů připomenout
tisíce svíček na vodních hladinách v Česku.
Oslava tohoto svátku se v Ořechově konala v pátek 8. října u kašny na prostranství
u Rybníčka. Sokolové, jejich příznivci a rodiče s dětmi uctili památku statečných sokolů
vypouštěním lodiček s hořícími svíčkami. Dětem bylo vysvětleno, že každé světélko
posílají po vodě jako vzpomínku na jednoho z těch, kteří za naši svobodu zaplatili.
Důležitost Památného dne sokolstva zvýraznili přítomní sokolskými kokardami.

T. J. Sokol Ořechov přeje všem příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku mnoho zdraví, úspěchů a radosti z pohybu i ze života.

Poznámka redakce: V Ořechovském zpravodaji č. 2/2021 byly příspěvky T. J. Sokol Ořechov
omylem uvedeny pod hlavičkou TJ Orel Ořechov. Za toto nedopatření se omlouváme.
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SPORŤÁK OŘECH
Běh údolím Bobravy - To dáš! 2021
Letošní běh To dáš! se konal v den státního svátku 28. září. Poprvé se uskutečnil pod
křídly nového spolku Sporťák Ořech. Těší nás, že se akce účastnilo zase o něco více
malých i velkých běžců z Ořechova a okolí. Také letos se běžela 11 km trať údolím
Bobravy a kratší 4 km trať kolem studánky, přes "Bakešky" zpět ke křížku.
Velké uznání si zaslouží všichni, kdo se postavili na start, ať už doběhli v jakémkoli čase.
Někdo byl samozřejmě v cíli jako první, a tak si pojďme jmenovat letošní rekordy
a zlepšení.
Trať 11 km má nyní nový rekord, ve stejném čase 42 minut ji zaběhli hned 2 běžci z Brna
a Střelic. Museli si tak rozdělit ceny pro 1. a 2. místo, ale byli to kamarádi, kteří se celou
dobu na trati podporovali, a tak jim to vůbec nevadilo. Nejrychlejším "ořechovčákem" na
trati byl Adam Smejkal, trať zaběhl v čase 50 minut, a to je zlepšení o 8 minut oproti jeho
loňskému výsledku! V celkovém pořadí se umístil 11. - jen tak dál! Na trati si zlepšili čas
oproti loňskému roku i další ořechovští běžci Tomáš Rumíšek a Aleš Florián. Možná
nejrychlejší ženou v Ořechově je Tereza Procházková, 11 km trať zvládla za 51 minut
a celkově mezi ženami obsadila první místo. Je škoda, že na 4 km trati ubylo ořechovských
účastníků - z mužů se přihlásil dokonce jediný Jan Resek a trať zvládl ve výborném čase
21 minut. První v cíli na 4 km trati z ořechovských žen byla Petra Hejtmánková s časem
23 minut. Všem ořechovským fandíme a doufáme, že bude příští rok žebříček zase více
zaplněný ořechovskými jmény!
Děti soutěžily na fotbalovém stadionu ve 3 kategoriích podle věku. Všechny děti do toho
šly naplno a podaly výborné výkony, z ořechovských jmenujme alespoň Anežku
Batelkovou, která se vloni i letos umístila na krásném 3. místě na trati 700 m, letos ještě
v lepším čase než vloni. Ve štafetách jsme letos povzbuzovali dokonce 11 rodin.
Však také bylo o co závodit - z ořechovských podnikatelů a firem věnovali ceny pro vítěze
Nadop, kadeřnictví Monroe, Leoš Gat, cukrářství Mlsná Réza, Potraviny U Cetlů
a Řeznictví Ořechov. Obec Ořechov akci finančně podpořila a poskytla také letošní
atrakce - lezeckou stěnu a zorbingové koule, takže o zábavu bylo postaráno.
Vítězům byly rozdány originální dřevěné medaile z místní chráněné dílny, nejrychlejší
děti dostali kovové medaile s novým logem Sporťáka Ořecha.
Na fotky a kompletní výsledkovou listinu se můžete podívat na webové stránce
www.sportakorech.webnode.cz nebo na facebookové stránce To dáš.
Velmi děkujeme dobrovolníkům, kteří akci připravili nebo v den konání pomohli,
ostatním spolkům, které nám propůjčili stadion, stupně vítězů nebo startovní čísla,
místním podnikatelům, firmám a vedení obce, kteří akci podpořili a také všem běžcům,
kteří si přišli zaběhat!
Přejeme všem pevné zdraví a těšíme se na viděnou v roce 2022!
Za Sporťák Ořech
Leona Jelínková
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Z Ořechova do světa
Chtěl bych tady zmínit jeden velký sportovní úspěch, který se podařil Honzovi Čechovi,
našemu ořechovskýmu klukovi, a to ve zcela nové disciplíně, která má ambici stát se
olympijskou. Honza původně zkoušel motorky a docela se mu i dařilo, jenže tým,
ve kterém jezdil se rozpadl, a táhnout tento finančně náročný sport bez sponzora nebylo
vůbec jednoduché, zvlášť ve chvíli, kdy se rozhodl podnikat ve stavebnictví. Všechny
peníze investoval a motorka musela jít stranou. V té době končil svou kariéru v seriálu
mistrovství světa moto3 jeho velký kamarád Kuba Kornfeil. Ten kromě světových
motorek jezdil už tři roky předtím právě na Jetsurfu, o kterém je řeč.
Jetsurf, tento po všech stránkách ryze český výrobek, vymyslel Martin Šula z Brna
a v nedalekých Střelicích vybudoval firmu na výrobu těchto rychlých hraček. Jetsurf je
speciální surfové prkno na vodu poháněné turbínovým dvoutaktním motorem 125 ccm.
Ovládá se pomocí joysticku a šikovností každého pilota. Martin se svým týmem vymyslel
i sport, který se na těchto prknech jezdí, a to je jízda ve vodě na čas mezi bójkami. Během
šesti let ho kluci kolem Martina dokázali dostat na takovou úroveň, že se jezdí jako
mistrovství světa a Evropy ve všech možných světových destinacích a aspiruje na zařazení
mezi olympijské sporty, jak jsem se už zmiňoval. Kuba, který nový jetsurf pomáhal
vyvíjet, je taky trojnásobným mistrem světa ve top třídě master mezi asi čtyřiceti jezdci
z celého světa. Když bych to přirovnal k motorkám, je to jako třída motogp. Muži pak
jezdí ještě stocky, které se dají přirovnat k moto2. Tam se jezdí na prknech bez úprav. Pak
jsou ještě kategorie ženy, rookies a junior.
V roce 2020 Kuba Honzu oslovil, jestli to nechce zkusit na jeho tréninkovém prkně.
Honza to zkusil a hned napoprvé mu jízda na jetsurfu učarovala. Se svou novou hračkou
si Honza čím dál více rozuměl, a i trenér Kubajz nechápal, jaké dělá pokroky. Na konci
léta 2020 už vodil prkno jako starý mazák.

39

Byl jsem skoro u všech Jeňových jízd a i já sem viděl jak jde nahoru. Jízda v plné palbě
na tomto prkně je velice fyzicky náročná a vyžaduje mnoho hodin tréninku - jak síly
v nohách, tak rovnováhy. Na konci roku Kuba usoudil, že je Jeník připraven na závody
a že v roce 2021 vyzkouší třídu stock. Problém nastal v tom, že na první závody sezon
neměl Honza ještě připravené ostré prkno a nemohl se jich zúčastnit. Jeho soupeři, kteří
jezdili už několik let, měli navíc k dobru první dva závody sezony ve Lhotě a Jedovnicích.
Honza poprvé nastoupil do ostrého závodu až v belgickém Deinze. Po heroickém výkonu,
kdy šokoval všechny své soupeře, dojel ve svém prvním závodě mistrovství světa na
fantastickém druhém místě. V posledním kole jsem ho ze břehu očima tlačil do cíle a řval,
jak to jen šlo: „Jéééď, ty vole “, Bylo to úchvatný. Po závodě za mnou přišel. Vydal se
ze všech sil. Svaly na nohách strnulý. Řídící ruka se mu třepala. Nárt, nohy rozedřené do
krve, ale neviděl jsem šťastnějšího člověka. Křičel jsem na něho: „Ty vole , seš druhé
na světě“, on se řehtal jak kůň a oběma nám ukápla slza. Při vyhlašování, když komentátor
křičel: „Secooond plac Jáán Céééch Orechooov“, jsem cítil velkou hrdost.

Další závod se jel na domácí trati ve Valticích. Tady se jelo ,,jen,, v rámci Evropy, ale
téměř ve stejném složení jako v Belgii. A světe div se, Honza ten závod před zraky své
mamky, bráchů a spousty kamarádů vyhrál. A jako bonus získal skalp ve třídě
neporazitelného Slováka Marka Škamly. Oba tyto senzační závody odjel Jeňa na
zapůjčeném prkně z fabriky, protože jeho prkno pořád nebylo hotové. Proto se vzdal obou
posledních závodů v Kazani a Zadaru a do fabriky vzkázal, ať mu už radši udělají prkno
model 22, aby s ním mohl jet všechny závody nové sezony a pomýšlet tak na úspěch
v celkovém hodnocení. Šance je obrovská, tak doufám že mu „všici“ Ořechovčáci budou
držet pěsti.
Marek Paulíček
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Okrašlovací spolek Ořechov
Řemesla a služby v Ořechově
KOSTELNÍK PETR RYŠAVÝ (* 3. 6. 1893 + 28. 5. 1977)
Tenkrát mě bylo deset let. Chodil jsem do školy, tam jsme byli rozděleni na pionýry
a někteří jsme chodili do náboženství. Učitelé (někteří) nás proto neměli rádi, spolužáci
se nám smáli (někteří), že věříme na Pána Boha. Tehdy bylo moderní na Boha nevěřit,
nebo se tak aspoň tvářit. Chodit do kostela ministrovat a pomáhat panu farářovi bylo pro
malé kluky docela dobrodružství. Byla tenkrát divná doba. Chodili jsme cvičit do orlovny.
Tam jsme se zdravili Zdař Bůh. Jednou jsme tam přišli (to bylo v roce 1948) a měli jsme
nové vedoucí a nový pozdrav Nazdar. Za Zdař Bůh nás noví vedoucí pohlavkovali. Tak
jsme prožívali padesátá léta my, malí kluci.
Dospělí to měli v té době o hodně horší. Ty, kteří zdravili Zdař Bůh nepohlavkovali, ale
dostávali horší práci, někteří skončili i ve vězení. Tam skončil i pan farář Jan Bárta, také
pan Stanislav Beránek, mladý učitel, který po návratu z vězení nesměl již učit.
Také kostelník pan Petr Ryšavý zdravil celý život Zdař Bůh a Chvála Kristu. Denně otvíral
a zavíral kostel, rozsvěcoval svíčky, zvoněním zval lidi do kostela, měl mnoho jiných
povinností, aby v kostele Všech svatých v Ořechově všechno klapalo a byl tam pořádek.
Věnoval službě Pánu Bohu a Ořechovskému kostelu stovky hodin a dní svého života.
Ministranti mu říkali strejčku. Vždycky po požehnání v neděli chodili strejček k Fasurům
hrát karty. S manželkou Terezií měli 6 dětí: Terezii, Petra, Arnošta, Růženu, Anežku
a Pavlu. Živili se malým hospodářstvím s krávou a polem. Politika je nezajímala, neměli
na ni čas.
Pan Ryšavý se o kostel nestaral sám. Pomáhalo mu mnoho mužů a žen, kteří si zaslouží
být jmenování v této vzpomínce. S úklidem a výzdobou pomáhaly všechny návštěvnice
kostela, dokud tuto službu zvládaly. Jiné se staraly o praní a žehlení mešních rouch.
Obětavá žena, která žila pro kostel (když se jí nevydařilo manželství) byla Ludmila
Trenzová, roz. Škaroupková. Narodila se do chudých poměrů v roce 1906. Živila se
s maminkou jako nádenice u sedláků. Paní Luďa, jak jí všichni říkali, organizovala pro
všechny poutní autobusové zájezdy po celé republice. Muži zase při náboženských
procesích a slavnostech nosí v čele průvodu kříž, svícny korouhve a baldachýn nad
knězem. Tyto čestné funkce přecházejí v křesťanských rodinách z tátů na syny a tento
zvyk trvá v naší době díky Bohu i nyní. Ke kostelu patří vždy zpěváci a muzikanti, kteří
pod vedením varhaníka dodávají lesku slavnostním chvílím. Kapelmajstrem byl pan
Bohumil Trenz, po něm nyní hraje mladý kapelník Pavel Smotrila. Při poutích
předříkávají slova písní tzv. celfotři. Pamatuji si jména Krejčíř Ludvík st., Šmíd Václav
z Ořechoviček. Také pan František Šmíd z Ježkova, ten se navíc zaručil veškerým svým
majetkem za úvěry potřebné k opravám rozbitého kostela Všech svatých v Ořechově.
Díky Vám všem, kteří přikládáte v kostele své ruce ke službě Boží. Čtenáři evangelií,
údržbáři zvonů, elektrikáři…
Kostelníci: Petr Ryšavý, Rudolf Barák, Tomáš Pehal a Jana, Alois Plšek
Varhaníci: Václav Ryšavý, Rudolf Barák, Jaroslav Oliva, Jaroslav Tolar, Petr Lorenc, Jana
Ryšavá
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Vzpomínkuna pana Petra Ryšavého, kostelníka od Všech svatých v Ořechově jsem mohl
napsat díky pochopení rodiny. Za vzácnou fotografii a podíl na textu děkuji paní Martě
Soukalové, rozené Ryšavé.
Zapsal IvanMacíček v listopadu2019.

KŘTINY JAN KAFRDA, r. 1969,
farář Břetislav Lautrbach, Kostelník Petr Ryšavý, maminka Marie Kafrdová

POHŘEB LUDMILA TRENZOVÁ -ŠKAROUPKOVÁ, r
. 1980.
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Příspěvky občanů
ÚSES… Co to je?
Ve druhé polovině 20. století se začaly v naší krajině výrazně projevovat negativní
důsledky rozvoje lidských aktivit. Z krajiny byly vytlačovány přírodní prvky - háje, meze,
rybníky, přirozeně meandrující toky, které představují útočiště jak volně žijících
živočichů, tak planě rostoucích rostlin. Tyto zelené kouty se v intenzivně využívané
krajině dostaly pod silný tlak lidského hospodaření. Často docházelo a dochází k jejich
postupnému zániku vlivem chemizace, odvodňování, eroze či destrukce při stavbách či
těžbě.
Jen během kolektivizace zemědělství na konci 40. a během 50. let 20. století bylo zničeno
30 tisíc kilometrů alejí, 800 tisíc kilometrů mezí a 120 tisíc kilometrů polních cest. To
spolu s utužením orné půdy odstartovalo rozsáhlou erozi. Poslední kapkou pak byly
rozsáhlé meliorace. Střízlivé odhady hovoří o odvodnění více než milionu hektarů půd.
Odvodňovací projekty také stojí za vysušením dvou třetin mokřadů a regulací třetiny
našich toků.
V průběhu 80. let sestavil interdisciplinární tým českých a slovenských odborníků
koncepci územních systémů ekologické stability (ÚSES). Od r. 1992 jsou ÚSES krajiny
zákonem požadovanou součástí územních plánů v České republice.
ÚSES je v zákonu č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny definován jako
„vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je posílit
ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich
vzájemných vazeb“.
ÚSES je tvořen následujícími skladebnými prvky: biocentrem, biokoridorem
či interakčním prvkem, které mohou být nadregionální (min. plocha alespoň 1000 ha),
regionální (od 10 do 50 ha) či lokální (5 - 10 ha). Tvorba skladebných prvků byla
podporována krajinotvorným programem Ministerstva životního prostředí v rámci tzv.
Operačního programu Životního prostředí (OPŽP). Jedná se o jeden z dotačních
programů, který umožňuje ČR čerpat prostředky Evropské unie na ochranu a zlepšování
kvality životního prostředí.
Biocentra jsou přírodní anebo přírodě blízké ostrůvky kromě své estetické hodnoty
pomáhají udržovat ekologickou rovnováhu, tj. stav, kdy žádný přírodní činitel nepůsobí
výrazně na úkor jiného. K udržení takové rovnováhy je mimo jiné zapotřebí zajistit
v krajině dostatek míst, v nichž by mohly přírodní procesy samovolně probíhat bez
škodlivých lidských zásahů.
Zeleným pásům, které propojují jednotlivá biocentra, se říká biokoridory. V krajině jsou
to například porosty stromů a keřů podél vodních toků, travnaté meze a stromořadí, která
mohou navíc sloužit i jako větrolamy. Jsou důležité zejména pro rostliny a drobnou faunu
– především hmyz. Nezastupitelné jsou například pro motýly, jsou důležité pro jejich
migraci, krátkodobé přežívání populací, mohou sehrávat nezastupitelnou roli
v genetickém propojování vzdálenějších populací, které by se bez těchto „nášlapných
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kamenů“ ocitly v izolaci. Velcí savci a ptáci je samozřejmě využijí také, avšak nejsou na
nich při své migraci tolik závislí. Pozornost si tak zasluhuje každá i drobná lokalita, která
může zásadně ovlivnit přežívání druhů v krajině.
Interakční prvky jsou hierarchicky na nejnižší úrovni a nemusí být propojeny
s ostatními skladebnými částmi ÚSES. Jedná se o krajinný segment, který na lokální
úrovni zprostředkovává příznivé působení základních skladebných částí ÚSES (biocenter
a biokoridorů) na okolní méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Interakční prvky často
umožňují trvalou existenci určitých druhů organismů, majících menší prostorové nároky
(vedle řady druhů rostlin některé druhy hmyzu, drobných hlodavců, hmyzožravců, ptáků,
obojživelníků atd.). Mohou to být plochy zeleně, jako jsou parky, izolovaná maloplošná
chráněná území nebo třeba izolované remízy v polích.
Na podzim roku 2013 byla zahájena realizace ÚSES i v katastru obce Ořechov
a pokračovala během roku 2014. Jednalo se o realizaci dvou biokoridorů, dvou biocenter
a dvou interakčních prvků. Rozsah jednotlivých prvků vyplývá z přiložené mapky.
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Výsadba v katastru Ořechov začala zhruba 700 m východně od obce (směr Syrovice) do
Žlebů dvěma interakčními prvky (IP), představovaná liniovou výsadbou menších
skupinek stromů a keřů, navazuje biokoridorem (BK) kolem Army parku a k silnici
směrem na Hajany. Další biocentrum (BC) a následně biokoridor pokračuje na druhé
straně silnice směrem na Staré boudy, přes Pizoňky až na kraj lesa. Druhé biocentrum je
vedeno východně od IP a navazuje na biokoridor sousedních Syrovic.
Celkem bylo osázeno více jak 9 ha plochy, vysázeno 33 720 ks stromových sazenic
do 60 cm, 126 ks odrostlých stromů výšky do 1,8 m a 7 530 keřů. Ze stromů byl zastoupen
převážně dub zimní a dub letní, habr obecný, lípa srdčitá, javor babyka, třešeň ptačí či
hrušeň polnička. Z keřů byl zastoupen hloh, zimolez pýřitý, krušina olšová, ptačí zob,
řešetlák pročistivý, kalina tušalaj, klokoč zpeřený, brslen evropský, svída krvavá či líska
obecná.
Celkové náklady na vybudování ÚSES v katastru obce Ořechov činily 20 mil. korun.
Peníze byly získány z fondů EU a dotačních programů ČR. Výsadbu realizovala firma
KAVYL spol. s r.o. z Mohelna.
Dnes, po více jak 7 letech od započatí projektu, tvoří vysazená zeleň nepřehlédnutelný
prvek v krajině. Nepochybně došlo ke zvýšení její biodiverzity, čili biologické přírodní
rozmanitosti. Biodiverzita je základem udržitelného rozvoje. Biodiverzita je rozmanitost
přírody, pestrost, krása, a tedy i rozmanitost našeho života. Je základním principem, dle
kterého příroda funguje již od pradávna.
A doufejme, že tak nedojde k naplnění výroku významného řeckého filosofa:
„Natura abhorret vacuum. – Příroda se hrozí prázdnoty.“ (Aristotelés)
RoBer
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Zeměpisná jména jako kulturní dědictví Ořechova
Krajina je příběh a zeměpisná jména jsou slova, kterými tento příběh vyprávíme. Je to
příběh o přírodě a krajině a zejména pak o nás a těch, co zde žili před námi. Některá jména
jsou velmi stará, jiná nedávná, některá jsou v mapách či na cedulích, jiná jen v živé
paměti, všechna však vyprávějí o podobě krajiny a životních osudech, nadějích
i zklamáních lidí, kteří v ní žili. Tento příběh neskončil a my k němu novými jmény
přidáváme další kapitoly, které budou jednou číst naši potomci.
Příběhy spojené se jmény i jména samotná představují cenné svědectví minulosti
a uchovávají staletí zkušeností. Říkají nám, jak krajina vypadala a co v ní rostlo a žilo
(Na Skalkách, Bobrava, Žleby, Křiby, Dřínek, Lipiny, Ježůvka, Medvědí, Rovňa, Grúň),
komu patřila (Svadilov, Hofluňky, Kantorka, Kovářův žleb, Na Farském, Obecnice,
Židůvka, U Kapitána, Cikánská kolonie), jak se v ní hospodařilo (Záhumenice, Padělky,
Výhon, Poruba, Žďár, Na Úvrati, Košařiska, Drahy, Kobylská, Solisko, Hliník,
Na Šachtách, Uhliska, V Huti), co se v ní odehrálo (Švédské šance, Na Pruském,
Hradisko, Čertův mlýn), jak lidé usilovali o lepší život (Na Novotě, Jericho, Nový svět,
Jeruzalém, Tábor, Amerika), jak se jim někdy nedařilo (Na Bídě, Mizerov, Hladov) a také
jak se světové události odrážely v místním povědomí (Na Šanghaji, Balkán, Mexiko,
Korea, Fukušima).
Během 20. století se začalo utvářet moderní uliční názvosloví charakterizované tzv.
honorifikačními jmény – tj. jmény po osobnostech, událostech či místech, která neměla
přímou vazbu k dané obci či městu (Masarykovo náměstí, Revoluční třída, Moskevská
ulice). Nahrazují tak dřívější tradiční jména typu Koželužská, Na Fortně, Kuří rynek
či Stodolní. S měnícími se politickými režimy se měnila i tato jména tak, jak upadaly ty
či ony osobnosti a události v nemilost nastupující garnitury. Mnoho jmen zmizelo
a některá jsou již úplně zapomenuta. Jiná se uchovala v uličních názvech či každodenním
užívání a některá nová jména se stala trvalou součástí příběhu, který o sobě dnes
prostřednictvím jmen vyprávíme.
V běžném životě většinou bereme zeměpisná jména za zcela samozřejmá a málokdy se
nad nimi vědomě pozastavíme. Jak důležitá jsou, si často všimneme, až když zmizí nebo
se změní. Tehdy si uvědomíme, že jména utváří náš domov a že bez nich by už to nebylo
ono. Často se proto o jménech hovoří jako druhu nehmotného kulturního dědictví, které
je třeba opečovávat, chránit a rozvíjet stejně jako třeba Jízdu králů, verbuňk a další tradice.
Zajímalo by nás, jaký názor na to máte Vy. Která jména v Ořechově znáte a užíváte? Jaké
příběhy, vzpomínky a pocity si s nimi spojujete? Která jména by měla být uchována pro
další generace? Pomozte nám zjistit povědomí o zeměpisných jménech a míru jejich
užívání vyplněním krátkého dotazníku zde https://shorturl.at/fpKM1. Dotazy k výzkumu
rád zodpoví Přemysl Mácha, Etnologický ústav AV ČR, Brno, macha@eu.cas.cz,
telefon 737 314 312.
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Vážení ořechovští spoluobčané!
Jmenuji se Jan Kotík a od září působím jako farář ve dvou ořechovských farnostech
římskokatolické církve. Chci Vás pozvat k zamyšlení nad smyslem a poselstvím Vánoc,
které nyní prožíváme.
Vánoční svátky slavíme, “protože se Bohu zalíbilo spasit ty, kdo věří bláznovskou zvěstí“
(1Kor1,21). Bůh se stává jedním z nás: „Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své
rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním
z lidí. A v podobě člověka se ponížil…“ (Fil 2, 6-8). O Vánocích si připomínáme počátek
tohoto Jeho díla, Bůh se ukazuje jako Emmanuel, což se překládá „Bůh s námi“ a přichází
jako dítě, které je schopen každý přijmout. Je to Boží krok ke ztracenému člověku. Člověk
pak může znovu najít ztracenou cestu k Bohu. Ale tento krok Bůh nedělá sám. Bere si
k němu své spolupracovníky, Josefa a Marii. Během Adventu si v kostele připomínáme,
jak se anděl ukázal Marii a pak také Josefovi. Čekal na jejich svobodné rozhodnutí, na
souhlas ke spolupráci s Boží milostí. Maria slyšela: „Zaraduj se Maria, jsi naplněná
milostí…“ a pak také: „Moc nejvyššího Tě zastíní.“ Tomuto andělovu zvěstování řekla:
„Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova“. Bůh si Josefa a Marii vyvolil,
ale jejich svobodné ano je pro Něj nesmírně důležité.
Událost Božího darování se člověku je pro křesťany tak zásadní, že si ji o Vánocích
připomínáme vzájemným obdarováváním. V bibli se píše také o mudrcích (my je
nazýváme třemi králi), kteří se přišli poklonit Ježíši a přinesli mu tři dary: zlato, kadidlo
a myrhu. Chtěl bych všem popřát, abychom se dokázali dobře vzájemně obdarovávat
nejen v rodinách, ale i ve společnosti. Abychom dokázali objevit ten největší dar, který je
nám dán, a který spočívá v tom, že se Bůh chce darovat každému člověku.
Zvu vás na Vánoční bohoslužby, které budou slouženy:
na Štědrý den v 16 hodin v kostele sv. Jiří zvláště pro rodiny s dětmi
a pak ve 22 hodin v kostele Všech svatých;
na Boží Hod Vánoční – 25. 12. budou mše svaté v 8 hodin v kostele sv. Jiří
a v 9:15 hodin v kostele Všech svatých.
Přeji všem požehnané svátky.

Jan Kotík, farář
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Tříkrálová sbírka
2022

Stejně jako každý rok se i letos připravuje Oblastní charita Rajhrad na tradiční
Tříkrálovou sbírku, která bude letos probíhat v termínu od 1. 1. do 16. 1. 2022.
„Zásadní informací je, že i v situaci, která pro nikoho z nás není jednoduchá,
se Tříkrálová sbírka 2022 bude konat. Prozatím se snažíme soustředit
pozornost na to, aby mohla sbírka proběhnout tradičním způsobem, byť za
doporučených bezpečnostních opatření. Bereme však v potaz i variantu on-line
podoby, vzhledem k prozatímnímu vývoji situace ohledně nemoci covid-19
v Česku,“ říká PR pracovnice Oblastní charity Rajhrad, Jana Janoutová.
„Koordinátorka sbírky, Mária Durkáčová, má již k dispozici letáky a materiály,
které budeme rozdávat našim koordinátorům v daných obcích.
V obci Ořechov se skupinky koledníků vydají na cestu v sobotu 8. ledna 2022.
V případě zájmu o pomoc s organizací sbírky se obraťte na místního koordinátora
sbírky. Kontakt: Tomáš Dudík, 736 537 231, e-mail: starosta@orechovubrna.cz
Chtěla bych jménem Oblastní charity Rajhrad veřejnost poprosit o podporu, která
je pro nás zvláště v této době tolik důležitá. I díky Vám můžeme dál pomáhat
potřebným a naplňovat tak charitní poslání.
Výtěžek z chystané koledy plánujeme využít například na rekonstrukci oddělení
A v lůžkovém hospici, financování dešťové kanalizace, pořízení nových zvonků
k postelím pacientů, financování nového zadního vchodu s dálkovým ovládáním
nebo financování nového výtahu u zadního vchodu Domu léčby bolesti
s hospicem sv. Josefa.
V tuto chvíli můžeme naše podporovatele odkázat na webové stránky
rajhrad.charita.cz, kde najdou aktuální informace ohledně konečné podoby sbírky
a možnostech poskytnutí finančního daru,“ dodává Jana Janoutová.
“Zasláním finanční částky na účet či prostřednictvím QR kódu nás můžete
podpořit již nyní. Děkujeme!”
Radostné Vánoce a požehnaný rok 2022 za Oblastní charitu Rajhrad přeje
Mária Durkáčová, kontakt: 736 529 319, maria.durkacova@rajhrad.charita.cz
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Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Pozor na nákupy na internetu
Nakupování na internetu se stalo v posledním roce velkým hitem a mnoho
domácností začalo ve větší míře tuto formu nakupování využívat. S tímto trendem
vzrostla bohužel i aktivita osob, které mají nekalé úmysly a snaží se tohoto zájmu
zneužít.
Nakupování na e-shopech:
Zloději a podvodníci své podvody neustále zdokonalují a je stále obtížnější
podvodný e-shop na první pohled rozeznat. Také reklama či odkazy na tyto
obchody se mimo běžné prostředí internetu objevují stále častěji i na sociálních
sítích.
Varovné signály, při kterých by měl být zájemce o koupi obezřetný:
• Příliš nízká cena zboží.
• Možnost platby na dobírku či osobního převzetí s vysokým zpoplatněním
oproti jiným způsobům doručení.
• Možnost platby ve virtuální měně.
• Podezřelé sídlo firmy nebo místo osobního vyzvednutí.
• Nedávno založená doména e-shopu.
• Minimální počet recenzí.
• Absence reálných kontaktů.
• Nefunkční či neodborná zákaznická linka.
• Stylistické a gramatické chyby na stránkách.
• Název e-shopu neodpovídá nabídce zboží.
Nejdůležitější pravidla:
• Nenechat se zlákat podezřele nízkou cenou.
• Nakupovat jen u osvědčených prodejců.
• Stanovit si limit pro platby přes bankovnictví či karetní transakce, užívat 3D
secure, být opatrný při provádění plateb na zahraničních webech (možnost
zneužití údajů o platební kartě). Ideálně pro platby přes internet používat
zvláštní účet.
Při nákupech na internetu buďte opatrní a dodržujte nezbytná preventivní
opatření.
por. Zdeňka Procházková
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**************************************************
Ořechovský zpravodaj vydává:
Obec Ořechov, Zahradní 216/1, PSČ: 664 44, Ořechov, IČ: 00282278
Ev. č. MK ČR E 10132
V roce 2022 Ořechovský zpravodaj vychází celkem 3x.
Distribuce Ořechovského zpravodaje č. 3/2021: od 18. prosince 2021.
Uzávěrka příspěvků prvního čísla zpravodaje roku 2022: 18.

března 2022

Příspěvky přijímá Obecní úřad Ořechov na e-mailu: ekonom@orechovubrna.cz
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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