OŘECHOVSKÝ
Z P R AV O D A J
č. 4/2011

Obecní úřad Ořechov
přeje všem spoluobčanům spokojené
a klidné vánoční svátky
a do nového roku 2012 pevné zdraví,
štěstí a mnoho pracovních
i osobních úspěchů

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
blíží se nám opět konec roku a to je ten správný čas pro bilancování uplynulého
období. Pokud bych měl tento rok charakterizovat jednou větou, řekl bych, že
pro obec byl finančně velice složitý. Bylo nutné doplatit opravy škol
a rozpočet obce nebyl naplněn tak, jak bychom si představovali.
Přes tyto těžkosti se nám však podařilo pokračovat v některých investičních
akcích. V první polovině roku to byla další úprava tikovického potoka a to
v zahradách rodinných domů na ulici U Kostela.
Podařilo se nám také opravit propadlý a léta zanedbávaný mostek přes potok
a tím bylo umožněno firmě, která nám provádí svoz komunálního odpadu,
zajíždět až na Bašty a do ulice Pod Kopcem. Občanům, žijícím v této lokalitě
jsme tímto usnadnili manipulaci s nádobami na komunální odpad.
Podařilo se nám dokončit ořechovské muzeum a završit tak celkovou přestavbu
bývalé speciální školy. Slavnostní otevření muzea se uskutečnilo při příležitosti
777letého výročí první písemné zmínky o obci.
Revitalizací prošel také park u pomníku T.G. Masaryka. Zde ještě dojde
v jarních měsících k výsadbě kvetoucích keřů a k úpravě výstupu z autobusu u
parku. To vše by mělo být realizováno současně s vybudováním chodníku na
ulici Brněnská a nové autobusové zastávky.
Mnozí z Vás se mě ptají, proč v letošním roce nebyl vydán kalendář. Odpověď
je prostá – bohužel finanční prostředky obce nám to nedovolily.
Co naši obec čeká v roce 2012? Bylo rozhodnuto vyčlenit veškeré volné
finance na vybudování nových chodníků (ulice Brněnská, Komenského,
Ježkov) a na opravu spodní části komunikace na ulici Družstevní.
Jak všichni jistě víte, hospodářská situace v celé Evropě je velice složitá
a můžeme očekávat dopady i na Českou republiku. Pokud k tomu dojde,
nemusel by být naplněn předpokládaný rozpočet obce a to by mohlo všechny
tyto plánované akce ohrozit.
Buďme však optimisté a věřme tomu, že rok 2012 bude úspěšný a naše obec
opět o něco krásnější.
Závěrem přeji Vám všem hodně pokoje, klidu a pohody o vánočních svátcích,
do nového roku pak hlavně zdraví, dobrou mysl, úsměv na rtech a dobré
sousedské vztahy.
Josef Brabenec
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Informace obecního úřadu
Poplatky v roce 2012
Upozorňujeme občany, že splatnost poplatku za odvoz komunálního odpadu a
poplatku ze psů pro rok 2012 je 31. března 2012. Úhrada je možná od
16. ledna 2012 hotově na pokladně Obecního úřadu Ořechov nebo bankovním
převodem.
Poplatek za komunální odpad:
450 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci nebo za osobu, která má v .k.ú.
Ořechov ve vlastnictví nemovitost, ve které není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba
účet číslo: 4200004469/6800
variabilní symbol: číslo popisné domu ( ne orientační! )
specifický symbol: rodné číslo
V případě, že platíte bankovním převodem poplatek za celou rodinu, je možné
ho uhradit jednou částkou. Platíte-li však pouze za některé členy rodiny, je
nutné provést platby jednotlivě a ve specifickém symbolu vždy uvést rodné
číslo osoby, za kterou je poplatek placen.
Poplatek za psa:
100 Kč za psa v domě
300 Kč za psa v bytě
variabilní symbol: číslo popisné domu ( ne orientační )
specifický symbol: 1341
Poplatek za hřbitovní místo a kolumbárium:
Dle schváleného sazebníku se platí 30 Kč za m2 a rok, nájem za kolumbárium
činí 50 Kč za rok. Tyto poplatky se platí na 5 let předem. V prvním čtvrtletí
roku 2012 budou rozesílány složenky.
V letošním roce začal správce daně ( obec ) vyměřovat nedoplatky na poplatku
za odvoz komunálního odpadu a poplatku za psy za uplynulé roky spolu
s navýšením za nedodržení lhůty splatnosti. Toto navýšení může dle zákona o
místních poplatcích činit až trojnásobek nedoplatku. V případě, že poplatníci,
kterým bylo vyměřeno navýšení poplatku, neuhradí vše v plné částce, stává se
poplatek po uplynutí náhradní lhůty splatnosti stanovené v rozhodnutí bez
dalšího vymahatelným (např. exekuce). Nová právní úprava již neumožňuje
správcům daně prominout nebo snížit nedoplatek na základě žádosti
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poplatníka. Není tudíž možné o případné žádosti rozhodnout, neboť tato je
posuzována jako nepřípustné podání.
Odpadové hospodářství
Množství odpadů stále stoupá, v letošním roce bylo do konce listopadu jen
z odpadového dvora odvezeno 218 tun odpadu, za který obec zaplatila téměř
199.441 Kč. Na odpadovém dvoře bylo za odpad vybráno od občanů
67.695 Kč. Obec získala za vytříděný odevzdaný elektroodpad a železný šrot
29.659 Kč. Celkově obec doplácí částku cca 100 000 Kč na odpadový dvůr.
Další náklady na odpad jsou za odvoz komunálního odpadu z domácností,
odpad ze hřbitovů, za separované složky ( papír, plast, sklo) a černé skládky.
Svoz komunálního odpadu
Od 1.1.2012 bude komunální odpad z domácností v naší obci odvážet nová
svozová firma van Gansewinkel, a.s. z Modřic. Bude změna ve svozových
dnech. Od 1.1.2012 se bude komunální odpad odvážet ve středu a ve čtvrtek,
vždy v lichém týdnu, to znamená, že první svoz v roce 2012 bude 4. 1.
a 5. 1. 2012. Rozdělení částí obce na uvedené dny ještě není známo, proto by
bylo vhodné nachystat popelnice již na středu 4.1.2012. Po vyhodnocení
prvního svozu novou svozovou firmou Vám bude oznámeno, místním
rozhlasem a bude zveřejněno na internetových stránkách obce
( www.orechovubrna.cz), které části obce ve který den budou vyváženy

Úřední hodiny na obecním úřadě
Obecní úřad Ořechov bude mít poslední úřední den pro veřejnost ve středu
21.12.2011. V novém roce bude první úřední den ve středu 4. ledna 2012.
Platby za poplatky se začnou na pokladně obecního úřadu vybírat od 16. ledna
2012.
Novinky na úseku občanských průkazů v roce 2012
V rámci naplnění požadavků zákona č. 227/2009 Sb., a
zákona č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon
č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů, je nutné zabezpečit vydávání nových
typů občanských průkazů od 01.01.2012.
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V souvislosti s výše uvedenými změnami vyhlásilo Ministerstvo vnitra ČR
úplnou výluku na úseku cestovních dokladů v době od 23.12.2011 od 16.00
hod. s tím, že provoz agendy e-pasů a nové agendy e-OP bude obnoven
nejpozději v pondělí 02.01.2012 od 6.00 hod.
Co tedy bude výše uvedená změna znamenat pro občany?
1. Vydávání nových elektronických občanských průkazů (e-OP) ve dvou
základních podobách – občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a
občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem.
2. Nově bude moci občan požádat a následně vyzvednout e-OP na
kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (např. Městský úřad
Šlapanice).
3. Nadále nebude možno požádat a vyzvednout e-OP na matričních
úřadech (v našem příp. v Ořechově), vyjma občanů, kteří si o nový
občanský průkaz již do 30.11.2011 požádali. Ti si jej na OÚ
v Ořechově budou moci vyzvednout.
4. Občanský průkaz se nově může vydat i občanovi mladšímu 15-ti let
(žádost musí podat zákonný zástupce) nebo občanovi, který má trvalý
pobyt mimo území ČR. Zde je potřeba upozornit, že i na občana
mladšího 15-ti let a jeho zákonného zástupce se při vydání OP vztahují
povinnosti držitele občanského průkazu.
5. K žádosti o e-OP se již nebudou dokládat fotografie, digitální podoba
občana (digitální fotografie) bude pořizována přímo na pracovišti
příslušném ke zpracování žádosti o e-OP.
Pokud vlastníte stávající typ občanského průkazu, je platný do konce
platnosti vyznačené na tomto dokladu a občané si tyto občanské průkazy
nevyměňují, pokud u nich nenastane nějaká změna údajů v něm
obsažených (změna stavu, jména, trvalého pobytu apod.)

.
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Historie jedné polní cesty
Asi bychom mezi staršími obyvateli Ořechova nenašli nikoho, kdo by si
nepamatoval na polní cestu vedoucí z horního konce obce k lesu a dále k údolí
Bobravy. K lesu, který se nazývá Červené vrchy a je součásti Bobravské
vrchoviny a do míst, kde stojí kaple zasvěcená sv. Peregrinovi. Zkrátka cesta
k Peregrinku.
Kaple je v těchto místech připomínána již v roce 1759, kdy při měření sloužila
jako trigonometrický bod. Celá staletí se zde zastavovali poutníci z Brna
a okolí při svých pěších poutích do Maria Zell. Přes Ořechov putovali do
Pravlova, Znojma a dále do Rakouska. Za staletí prošlo po této cestě,
lemované malými proužky polí, mnoho ořechovských občanů, tisíce poutníků a
rolníků.
Zásluhou pana učitele Kyselky byla kolem cesty vysázena alej ovocných
stromů, většinou se jednalo o různé odrůdy třešní. Tyto stromy poskytovaly
lidem nejen stín, ale v době konání poutí již také první plody. V této podobě
sloužila cesta majitelům políček i poutníkům do padesátých let minulého
století. Při kolektivizaci zemědělství a vzniku JZD byly stromy vykáceny
a cesta, která byla rozorána, se stala součástí velkého lánu.
Po konci vlády jedné strany proběhly v Ořechově komplexní pozemkové
úpravy. Jejich smyslem bylo, kromě jiného, napravit i škody, které vznikly na
životním prostředí v minulých letech. Bylo navrženo mnoho remízků,
biokoridorů a cest s doprovodnou zelení. Mimo jiné i obnovení historické cesty
k Peregrinku. K naplnění této myšlenky došlo na podzim letošního roku.
Obecním úřadem byl zpracován projekt, na jehož základě získala obec dotaci
z nadace Partnerství ve výši 20 000,- Kč.
Byly vytyčeny hranice cesty, dovezeny staré odrůdy ovocných stromů
a 29. října 2011 za velké pomoci občanů byla vysázena kolem cesty stromová
alej.
V jarních měsících nás čeká ještě zatravnění celého úseku cesty a po několik
dalších let údržba nově vysázeného stromořadí. Pevně doufám, že nově
obnovená historická cesta, dotvářející ráz naší krajiny, bude další staletí dobře
sloužit všem, kteří se po ní vydají.
Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří přišli se sázením
stromů pomoci.
Josef Brabenec
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Setkání jubilantů
Dne 24.11.2011 bylo připraveno v restauraci U Rybníčka setkání našich
jubilantů. Bylo pozváno celkem 96 občanů Ořechova, kteří se v roce 2011
dožili životního jubilea. Na setkání přišlo 42 jubilantů, ke kterým promluvil
pan starosta Josef Brabenec a které jistě potěšilo vystoupení dětí Mateřské
školy Ořechov s paní učitelkou Luciánou Kokrhánkovou. Všichni zúčastnění se
určitě rádi setkali a popovídali si o svých radostech i starostech.

Rozsvěcování vánočního stromu
V letošním roce se již po páté uskutečnilo před obecním úřadem rozsvěcování
vánočního stromu. Počasí se vydařilo, spoluobčané se přišli podívat, jako vždy,
v hojném počtu. Nedělní podvečer zpříjemnilo vystoupení dětí ze Základní
školy Ořechov pod vedením pana učitele Davida Adamuse a také vystoupení
pana učitele Petra Křivánka s dětmi ze základní umělecké školy. Nemalou
měrou přispěl k příjemné náladě i horký punč nebo čaj, který snad každého
zahřál.

Mohlo by vás zajímat …
Obec Ořechov má celkem 2430 občanů. V roce 2011 (do konce listopadu) se
narodilo 17 nových občánků Ořechova a 26 našich spoluobčanů zemřelo. 46
osob se do obce přihlásilo k trvalému pobytu a 37 osob se odstěhovalo.
Po 33 letech se také narodil jeden chlapec přímo v Ořechově.

Vítání nových občánků
V roce 2011 se uskutečnilo vítání občánků v červnu a v prosinci. Od obnovení
této kulturní činnosti v roce 2006 se přivítání našich nových občánků
opakovalo již devětkrát. I když všichni rodiče této možnosti nevyužili, bylo
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v roce 2011 přivítáno 18 dětí. ( V letošním roce se vítaly i některé děti
narozené na konci roku 2010 ).
Vítání občánků 5.6.2011:
Vítání občánků 11.12.2011:
Tobiáš Hrdlička, U Kostela 33
Sára Duchoňová, Výhon 9
Kristýna Janková, Svadilov 49
Vojtěch Ferdus, Brněnská 32
Tereza Janková, Svadilov 49
Tomáš Hrbek, Pláně 8
Samuel Lankaš, Svadilov 16
Ondřej Hudec, Polní 4
Marek Novotný, Příční 1
Beáta Jelínková, Polní 13
Adéla Šnajdrová, Polní 8
Natálie Krejčířová, Divadelní 17
Denis Trenz, Komenského 10
Adam Kulík, Pod Kopcem 1
Nikol Záděrová, Tikovická 17
Klára Novotná, Kout 5
Ema Reseková, Sokolská 9
Tomáš Schoř, U Kostela 41

Tříkrálová sbírka – začněte nový rok dobrým skutkem
Ve dnech 1.- 14.ledna 2012 bude probíhat již dvanáctý ročník Tříkrálové sbírky a
v těchto dnech můžete v našich městech a obcích potkat koledníky se zapečetěnými
pokladničkami označenými logem Charita Česká republika. V Ořechově budou
koledníci chodit 7. ledna 2012. Tříkrálová sbírka pomáhá posilovat vědomí solidarity a
dobročinnosti ve společnosti. Získané prostředky slouží pro potřeby nemocných,
sociálně slabých a znevýhodněných, mládeže a rodin v nouzi.
Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2012 použije Oblastní charita Rajhrad na projekty, které
přispějí ke zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb, kterými
jsou:
- Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě
- Mobilní hospic sv. Jana v Rajhradě
- Charitní ošetřovatelská služba Rajhrad
- Charitní pečovatelská služba Rajhrad
- Nízkoprahové centrum pro mládež v Židlochovicích
- Odborné sociální poradenství
Další prostředky z Tříkrálové sbírky budou věnovány na podporu a rozvoj činnosti
farních charit a v případě živelných katastrof na humanitární pomoc v České republice
a zahraničí.
Oblastní charita Rajhrad tímto děkuje Vám všem, kteří vlídně přijmete koledníky,
otevřete svá srdce a štědré dlaně a pomůžete tak mnoha potřebným a lidem v nouzi.
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Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch
pomoci druhým.
Kromě příspěvku do pokladniček koledníků lze Tříkrálovou sbírku podpořit
rovněž převodem na sbírkový účet číslo 66008822 /0800 nebo odesláním dárcovské
sms zprávy ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87777.
Dne 2. ledna v 16 hodin udělí brněnský biskup Mons. ThLic.Vojtěch Cikrle tradiční
požehnání koledníkům z celé jižní Moravy a části Vysočiny při mši svaté na Petrově v
Brně. Po žehnání bude následovat občerstvení a poté přednáška ředitele Charity ČR
Mgr. Ing. Haičmana o cestách do Japonska a Haiti, spojená s promítáním aktuálních
fotografií.
V neděli 8. ledna v 17.30 na programu ČT1 Vás zveme ke sledování přímého přenosu
Tříkrálového koncertu.
Tříkrálovou sbírku najdete i na facebooku, na kterém můžete sdělovat své dojmy,
postřehy a zážitky z koledování, přidávat fotky z koledy, přispívat do diskusí, sledovat
příběhy z TS, události a rozhovory s interprety TS koncertu…
V loňském ročníku Tříkrálové sbírky přispěli dárci na území modřického a rosického
děkanátu na pomoc lidem v nouzi rekordních 2 457 250 Kč.
Děkujeme Vám!
Ing.Hana Bělehradová
koordinátorka Tříkrálové sbírky za OCH Rajhrad
www.rajhrad.charita.cz, www.dlbsh.cz

Kultura
Obecní knihovna informuje
Rok 2011 se blíží ke svému závěru a jako na konci každého roku se bilancuje, nejinak
je tomu i v ořechovské knihovně. Podařila se dokončit katalogizace a naše knihovna již
nepatří mezi ty poslední, kde se půjčovalo tzv. „sáčkovým systémem“. Katalogizace
má široké propojení v síti knihoven v ČR, knihovny spolupracují navzájem a chybějící
dokumenty v naší knihovně lze zajistit v rámci meziknihovní výpůjční služby v jiných
knihovnách a naopak. Díky tomu a ve spojení s množstvím otevíracích hodin pro
veřejnost se řadí knihovna v Ořechově mezi „profesionální“ knihovny a získává tak
během roku výhody z Moravské zemské knihovny v podobě darovaných nových knih,
školení v rámci knihovnických služeb zdarma apod.
Pro čtenáře je zkatalogizovaný seznam knih vítanou pomůckou při výběru a
vyhledávání knih, je možné sledovat, které knihy nově přibyly, čtenáři si mohou
půjčené knihy rezervovat a jakmile se objeví kniha v knihovně vrácená, automaticky
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přijde čtenáři oznámení o rezervované knize k vyzvednutí. Každý čtenář má také
možnost kdekoli z internetu sledovat svoje čtenářské konto, kde je uvedeno, kdy byl v
knihovně, kdy má knihy vrátit a seznam jeho vypůjčených knih. Zpříjemněním pro
uživatele on-line katalogu je vkládání obálek a anotací jednotlivých knih, které se
doplňuje průběžně. Pro ty, kteří do knihovny nechodí, ale chtěli by se podívat, jaké
knihy v ořechovské knihovně jsou, doporučuji navštívit www stránky na adrese:
www.knihovna-orechov.webnode.cz s odkazem On-line katalog.
Pro zajímavost je do naší knihovny v tomto roce přihlášeno cca 290 čtenářů, z toho 1/3
do 15-ti let. Vypůjčeno bylo v tomto roce okolo 12 tis. knih, z toho cca 700 časopisů.
Knihovna eviduje 10 100 knižních titulů, odebírá kolem 15 titulů časopisů.
Kromě starostí o fungování katalogu a výpůjčního systému se v knihovně obalují knihy
s poškozenými foliemi, kterých přibývá vlivem svítícího slunka v létě přímo na regály.
K příjemným zážitkům v knihovně bych chtěla vzpomenout na cestovatelské besedy.
Velice kladný ohlas měla přednáška Aleny a Jiřího Márových - Ekvádor a Galapágy,
dále přednáška o zatmění slunce prof. Miloslava Druckmüllera z VUT Brno nebo
povídání paní Jany Vejsadové o paměti a jak ji cvičit. Knihovna druhým rokem pořádá
zájezdy do brněnských divadel, zájemci si platí cestu i vstupenky sami a podle
zaplněných míst v objednaném autobuse je o tuto službu zájem. V letošním roce jsme
shlédli představení My Fair Lady ze Zelňáku, Škola základ života a Mary Poppins v
Městském divadle a Princezna Sylvestrie aneb Zápas o nevěstu v Divadle Radost. Také
literární pásma o Williamu Shakespearovi a Karlu Jaromíru Erbenovi v knihovně měla
úspěch a nachází své příznivce. K oblíbené činnosti knihovnice patří práce s dětmi.
Soutěže, hádanky, spaní v knihovně v rámci celostátní akce Noc s Andersenem, dále
nabídka literárních lekcí pro ZŠ, o které je ze strany ořechovské, silůvské a želešické
školy zájem a vyplňují tak každé čtvrteční dopoledne. Mohla bych o knihovně psát dál,
ale mnohem lepší je uvítat v knihovně čtenáře a mít radost, že kniha jako taková má
pro lidi ještě význam a přináší do jejich života něco pozitivního a pěkného. V knize
Vicki Myron Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět se píše..... „Ideální“
knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává
nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně
nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.... Kéž je
ořechovská knihovna alespoň zčásti takovou knihovnou – pro vás. Z knihovny přeji
radostné prožití vánočních svátků a v novém roce zdraví, pohodu a čas na to, co
člověka obohatí ( nejen peníze) ☺.
Knihovna je otevřena do 23.12.2011 a od 2.1.2012.
Leona Steingartová
knihovnice
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Literární detektivka v knihovně – Oxford alias Shakespeare
V úterní večer 20. září 2011 byla ořechovská
knihovna zaplněná a všichni jsme čekali
odpověď na otázku Jak to bylo doopravdy? Náš
milý host, spisovatelka, překladatelka a
tlumočnice paní Pavla Váňová, nás ihned vtáhla
do dění. Nešlo o detektivku s honičkami,
přestřelkami či zásahy policie, ale o autentický
příběh, v němž si před sto lety jeden neobyčejně
svědomitý a cílevědomý anglický učitel zahrál
na soukromého detektiva. Nechtěl své studenty
učit něčemu, čemu sám nevěřil (že totiž
úchvatné Shakespearovo dílo napsal v podstatě nevzdělaný člověk ze
Stratfordu, v jehož pozůstalosti se nenašla ani jediná knížka, ani jediný list
papíru napsaný jeho rukou).
A tak si ten středoškolský kantor vypracoval systém hledání autora, zcela
odlišný od všech předchozích pokusů v průběhu staletí, a jeho úsilí vedlo k cíli.
J. T. Looney publikoval svou knihu Shakespeare identifikovaný v Edwardovi
de Vere, 17. hraběti z Oxfordu, již v roce 1920.
Brněnská autorka Pavla Váňová posbírala informace z anglických a
amerických pramenů a přeložila do češtiny několik pozoruhodných básní z rané
poezie Edwarda de Vere, které posloužily objeviteli jako klíč k nalezení autora.
Pokud sami zatoužíte přečíst si tuto literární detektivku, můžete si knihu Pavly
Váňové Identita génia Shakespeare/ Oxford zapůjčit v naší knihovně.
Samotná přednáška, zajímavé poznatky, neopakovatelný ústní projev paní
spisovatelky Váňové, přednes poezie manžely Zdenkou a Leonardem
Walletzkými, paní Olgou Lhoteckou a studentkami ZŠ Ořechov – Petrou
Jedličkovou, Andreou Hanzlíčkovou a Lenkou Chybovou, zanechalo v
posluchačích kladné hodnocení tohoto večera a v mnohém případě nás paní
spisovatelka opravdu přesvědčila o autorství Williama Shakespeara. Pavla
Váňová sama zhodnotila s velkou radostí přijetí, zájem a pozornost posluchačů
v Ořechově a byla potěšena také účastí samotných představitelů vedení obce.
Starosta obce Josef Brabenec vyjádřil poděkování paní Pavle Váňové
nádhernou kyticí žlutých gerber a po oficiálním ukončení besedy ještě
následovala autogramiáda knihy Identita génia a sdílení vlastních dojmů. Hojná
návštěvnost této akce jistě svědčí o tom, že lidem záleží na prosazení pravdy. A
to je dobře.
Leona Steingartová
knihovnice
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Ořechovské divadlo 2011
V polovině loňského roku jsme měli premiéru „Rychlých šípů z Oltecu“, takže
v lednu jsme pokračovali reprízami.
21.1., 22.1. a 23.1. Rychlé šípy z Oltecu
Ořechov
25.1.
Rychlé šípy z Oltecu
Brno, Radost
25.2. a 6.3.
Rychlé šípy z Oltecu
Ořechov
9.3. a 10.3.
Rychlé šípy z Oltecu
Brno, Radost
3.4.
Paroháči
Ořechov
9.4.
Paroháči
Opatovice
12.4.
Rychlé šípy z Oltecu
Ořechov
20.4. a 28.4.
Rychlé šípy z Oltecu
Brno, Radost
4.5.
Rychlé šípy z Oltecu
Němčice nad Hanou
7.5.
Rychlé šípy z Oltecu
Boleradice
10.6.
Rychlé šípy z Oltecu
Brno, Radost
1.7.
Rychlé šípy z Oltecu
Ořechov
28.9.
Rychlé šípy z Oltecu
Litomyšl
2.10.
Rychlé šípy z Oltecu
Šlapanice
6.10.
Rychlé šípy z Oltecu
Brno, Radost
7.10.
Rychlé šípy z Oltecu
Sázava
22.10.
Po všem hovno, po včelách med, Ořechov
2.11.
Po všem hovno, po včelách med, Brno, Radost
Dne 5.11.2011 byla v Ořechově sehrána derniéra představení Po všem hovno,
po včelách med. Tuto hru jsme měli na repertoáru celých 10 roků. Premiéra
byla v září 2001.
12.11.2011 nás navštívili hosté z Dolan u Zágrebu, kde žije početná česká
menšina. Představili se nám se hrou J.K.Tyla v úpravě Vlastimila Pešky „Cesta
do Ameriky“, se kterou obdrželi mnohá ocenění na chorvatských divadelních
přehlídkách. Představení sehráli v češtině, byla to úsměvná hra provedená
s velkým nadšením a elánem a divákům se velmi líbila.
Začali jsme zkoušet novou hru „Slaměný klobouk“.
Marta Kubíková

Spolky
Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Ořechov
Z části členů SDH zřídila obec zásahovou jednotku, kterou má povinnost
materiálně a finančně zajišťovat. Z poskytnuté dotace Krajského úřadu
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Jihomoravského kraje a přispění obce byla provedena generální oprava
čerpacího zařízení na vozidle Tatra 815 opravnou v Pečkách u Kolína.
Děkujeme zastupitelstvu obce za dobrou spolupráci. Tato zásahová jednotka je
zařazena do kategorie JPO III/I. To znamená, že vyjíždí k zásahům i mimo
katastr obce Ořechov. Je předurčena pro požáry, čerpání vody, spadlé stromy,
úklid vozovky apod. Má 18 členů a vyjíždí dle pokynů Krajského operačního
střediska v Brně nebo na žádost starosty obce. Siréna na požární zbrojnici se
ovládá dálkově přímo z Brna nebo tlačítkem na budově zbrojnice.
Zásahovou jednotku tvoří:
Velitel jednotky – Jaroslav Jurek
Velitel družstva – Aleš Pařil
Strojníci – Michal Cimrman, Zdeněk Dvořák, Stanislav Rapouch , Petr Janíček
Hasiči – Ladislav Jurek st., Ladislav Jurek ml., Karel Rapouch, Pavel Suchý,
Pavel Dvořák, Petr Dvořák, Martin Dvořák, Michal Dvořák, Antonín
Brodacký, František Fišer, Petr Kvapil, Pavel Novák
V letošním roce vyjela jednotka ke 22 zásahům a to:
5.2.2011
Ořechov, Tikovická 61 – požár přístavku
25.2.2011
Silůvky, Na Nivách – požár trávy
26.2.2011
Ořechov – Nebovidy, spadlý strom
5.3.2011
Ořechov- Nebovidy, spadlý strom, Želešice – požár trávy,
Želešice chatová oblast – požár trávy
6.3.2011
Ořechov – Mělčany – požár trávy
27.3.2011
Silůvky – požár trávy
31.3.2011
Ořechov – požár trávy
3.4.2011
Ořechov – požár trávy
24.4.2011
Ořechov, Tikovice – čerpání vody
7.5.2011
Ořechov, Sokolská – požár auta, Bratčice – požár skládky
21.5.2011
Ořechov – požár mysliveckého posedu
29.6.2011
Hajany – požár rodinného domu – planý poplach
30.6.2011
Hajany, Želešice – spadlý strom
1.7.2011
Prštice, Hlína – spadlý strom
2.7.2011
Ořechov, Nebovidy – nakloněný strom nad silnicí
4.8.2011
Bratčice – požár kombajnu na poli
14.8.2011
Ořechov, Jeřábkova – požár strniště
26.8.2011
Ořechov – požár trávy
9.11.2011
Ořechov, Hajany – úklid vozovky od rozježděné kukuřice
Během roku absolvujeme školení obsluhy motorových pil, pravidelné školení
velitelů strojníků v Ivančicích. Průběžně se družstvo mužů účastní soutěží
v požárním sportu a děti jsou zapojeny do celostátní soutěže hry Plamen.
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Družstvo starších hasičů úspěšně reprezentuje sbor i obec na různých akcích
s koňskou stříkačkou. Na převoz stříkačky i koní p. Vladimíra Dvořáka půjčuje
zdarma auto i přívěs p. Jiří Kadlec.
Sbor se podílí také na kulturní činnosti obce a zachování ořechovských tradic.
18.12.2011 se uskutečnil v orlovně vánoční koncert dechové hudby Šohajka
z Dolních Bojanovic, 4.2.2012 tradiční „Věneček“ a největší akcí jsou
v červenci „Cyrilometodějské hody“. Bohužel již několik roků bojujeme
s nepřízní počasí. Velké oblibě se těší také „tvarůžkové hody“, kdy se vykrájí
až 30 bochníků chleba.
Členové sboru a zásahové jednotky konají veškerou činnost zdarma a ve
vlastním zájmu. Děkujeme také všem rodinným příslušníkům i občanům, za
přízeň a podporu a do příštího roku přejeme všem hodně zdraví, osobní pohody
a spokojenosti.
SDH Ořechov

Proč myslivci loví krásné bažantí kohouty
Bažant obecný byl dovezen do českých zemí asi v 11. století a u nás se výborně
aklimatizoval a stal se neodlučitelnou součástí naší přírody. V minulém století
zhruba do 70 let byly stavy bažantů velmi dobré, jak v lesních, tak i v polních
honitbách. Začátek 70 let však znamenal prudký zlom tohoto živočišného
druhu, bylo pro něj těžké existovat v naší krajině přesycené chemickými
preparáty, které prakticky likvidují živočišné i rostlinné zdroje přirozené
potravy tohoto ptáka. Přímo likvidační je také neustále houstnoucí
automobilová doprava. Na negativní vývoj počtu bažantů má vliv i celoroční
hájení pernatých dravců. V současné době jsou dobré stavy bažantů
v bažantnicích, které jsou oploceny a fungují na umělém odchovu a vypouštění.
Vývoj bažantí populace, ale i ostatní užitkové drobné zvěře ovlivňuje taktéž
volný pohyb psů po honitbě a jízda motorových vozidel mimo veřejné
komunikace. Honitba Ořechov o výměře 1.800 ha, z toho 300 ha lesa má
v současném období kmenové stavy bažantů o počtu 240 ks a odlov bažantích
kohoutů se v posledních letech pohybuje v rozmezí 80 – 120 ks za loveckou
sezonu.
Připomínáme několik statistických údajů – největší odlov bažantů
v sedmdesátých letech byl v ČR 1 mil. kusů. V loňském roce 35.800 ks. V naší
honitbě byl dosažen největší odlov taktéž v sedmdesátých letech a to 1.200 ks
za lovnou sezonu. Naproti tomu v kritických letech – konkrétně v roce 1992 to
bylo pouze 12 ks bažantích kohoutů.
Za co vděčíme stabilizaci kmenových stavů bažantí zvěře v naší honitbě:
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•
•
•

péče o zvěř – přikrmování od podzimu do jara v 32 kusech zásypech a
spotřebě asi 30 q jadrného krmiva za rok
zlepšila se struktura přirozené potravní nabídky v polních úsecích pozemky neobhospodařované, zřizování poldrů a biokoridorů, výsadba
remízků a alejí stromů
paradoxně pomohlo všem druhům drobné zvěře včetně srnčí zrušení
chovu hovězího dobytka v zemědělském družstvu a následně
nepěstující se vojtěšky, kde při sklizni této komodity docházelo
k velkým ztrátám.

Nyní k tomuto kritizovanému
problému, jak mohou myslivci
lovit tak překrásné ptáky, jakým
je bažant kohout. Důvod vychází
z biologického
rozmnožování
tohoto
druhu.
Bažant
je
bigamista. Doporučený poměr
pohlaví při toku se uvádí 1
bažantí kohout na 3-7 slepic.
Kdyby se bažantí kohouti
nelovili, tak při poměru pohlaví 1:1 by slepice nezahnízdily, poněvadž potentní
kohouti by je celodenně obtěžovali a klidně i vyhnali ze svého zasedlého
hnízda, které potom slepice opustí natrvalo a tím je zmařena nejpočetnější
snůška. Zkuste mít doma ve výběhu 10 domácích slepic a k nim 10 zdravých
kohoutů, tak slepice do rána ani nepoznáte, jak budou oškubané.
V naší honitbě i při důsledném odlovu bažantích kohoutů se poměr pohlaví 1:3
jen obtížně dosahuje, z důvodu, že kohouti se zdržují v blízkosti lidských
obydlí. Je to evidentní při jarním toku bažantů. Bažantí slepice jsou celoročně
hájeny.
Jindřich Pár
hospodář MS
105. let od založení ořechovských chovatelů
V letošním roce slavila naše obec Ořechov významné jubileum ( od r. 1234 )
777 roků, rovněž škola – 50 roků od svého otevření. Dobře si to pamatuji, já
jsem šel do první třídy. Další výročí slavil včelařský spolek 100 roků od svého
založení. Chtěl bych jenom připomenout, že své významné jubileum ( 6. května
1906 ) 105 roků od svého založení si ve své skromnosti užívá v letošním roce
spolek chovatelů drobného zvířectva. Naše organizace se řadí mezi 20 vůbec
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nejstarších v celé republice, která je kromě války nepřetržitě činná. Takových
v republice opravdu moc není.
6. května 1906 se do králíkářského spolku pro Ořechov a okolí přihlásilo na
ustavující valné hromadě 19 členů. Postupně se hlásili další členové, spolek byl
rozšířen o chovatele veškerého drobného zvířectva. V 70. letech byl počet
členů až 70. Bylo to také dáno tím, že byla možnost pro členy, kteří chovali
určitý počet zvířat, nakoupit levné nekvalitní krmení. Já zastávám funkci
předsedy od roku 1996. V té době byl počet členů 45. Počet členů každým
rokem klesá. Přesto jsme vždy patřili mezi nejsilnější organizace v okrese
(oblasti). To platí i dnes, i když je nás podstatně méně.
V roce 1985 jsme zakoupili část hospodářské budovy ve „fabrice“ plus přilehlé
prostory za budovou a před budovou. Z chlévů jsme zbudovali klubovnu,
kuchyňku a WC a celý objekt jsme oplotili. Po menších problémech se sousedy
ohledně stávající cesty do areálu jsme byli nuceni zakoupit další část pozemků
na zbudování přístupové cesty do areálu. Část za budovou se zvětšila
postavením opěrného tarasu směrem k hospodě.
Já jsem přišel do organizace v roce 1986, takže se dá říci, že vím, co se týče
našeho areálu, o všem. U všeho jsem byl a pomáhal. Chtěl bych jen
vzpomenout to nadšení, tu dřinu, nasazení a úsilí všech členů spolku pro
zbudování svého chovatelského stánku. Rovněž nám pomohla podpora Agra
(JZD) a obecního úřadu (národního výboru). Náš areál jsme zakoupili a
budovali bez jakékoliv dotace. Zde jsme odpracovali stovky hodin a jsme rádi,
že chovatelský areál máme. Každou první neděli v měsíci zde máme schůzi.
Každý rok pořádáme dvě výstavy, hodovou a podzimní soutěžní v odchovu
mláďat o memoriály: králíci – memoriál Mojmíra Dvořáka, holubi – memoriál
Františka Fasury, drůbež – memoriál Jaroslava Komínka. Poslední roky
pořádáme oblastní výstavu, na kterou se sjedou
vystavovatelé a návštěvníci z velice širokého okolí
i vzdálenějších míst naší republiky (zájezdy). Pro
srovnání: aktivně jsem hrával kopanou za Ořechov,
aniž bych chtěl nějakým způsobem snižovat snažení
fotbalistů, bych chtěl říct, že oblastní výstava je na
úrovni krajského přeboru a já bych si přál, aby si
všichni členové toho byli vědomi a byli na to hrdí.
Pořádáním větších výstav nejenže děláme dobrou reklamu obci, ale také je při
konání výstav možnost získání dotací od kraje, které potřebujeme na opravy a
vylepšování areálu a také na nákup nového výstavního fundusu. Náš areál
pronajímáme k pořádání menších oslav a výročí. Bohužel dnešní doba našim
zájmům moc nepřeje. Úbytek členské základny je celorepublikový, staří
chovatelé vymírají a mladí moc zájmu o tuto činnost nemají. Děti už mnohdy
ani neví, jak vypadá králík, husa, kachna, slepice či holub. Přesto si myslím, že
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chovatelství drobného zvířectva je velice ušlechtilou zábavou přinášející radost
všem milovníkům živých tvorů. Chtěl bych apelovat zejména na děti a mládež,
se kterými je potřeba komunikovat, spolupracovat. Organizace se rozhodla
založit chovatelský kroužek, kam se děti mohou nahlásit na telefonním čísle
733 505 616 (Jiří Sec ml.). Získáním mladých chovatelů do našich řad si
přejeme, aby náš spolek, hodný své tradice, ve svém pěkném areálu
prosperoval ještě dlouhé roky.
Jiří Sec

Pozvánka:
Tradiční Dětský maškarní karneval se bude konat v neděli 12. února
2012 ve 14,30 v orlovně.
Tradiční Maškarní ostatky budou v sobotu 18. února 2012 v orlovně.
K tanci i poslechu hraje skupina Apejron. Všechny srdečně zve Orel
Ořechov

Nabídka:
Pro využití volného času v zimních dnech nabízíme zdravý pohyb a sport
v orlovně:
kondiční centrum – posilovna
sauna - pro muže, ženy i rodiny
bowling – 2 dráhy
hala pro míčové hry, badminton
Rezervace na tel.č.776 705 368.
Více o sportování v orlovně na www.orel-orechov.cz
Ludmila Krečmerová
Zpráva o činnosti T.J. Sokol Ořechov
Tělocvičná jednota Sokol Ořechov je začleněna v župě Jana Máchala. V naší
obci dlouhodobě působí v oblasti tělesné výchovy a sportu. V 90. letech došlo
k dělení oddílů a nyní je evidováno okolo 80-ti členů. Sportovci našli útočiště v
tělocvičně Základní školy Ořechov a byli přijati s maximální vstřícností. Oddíl
stolního tenisu zde trénuje v pátek mezi 18 – 20 hodinou, oddíl rekreačního
basketbalu navazuje od 20 – 21:30 hodin. Aerobní cvičení pod vedením Hanky
Frišové probíhá pravidelně v pondělí a středu od 19 do 20 hodin. Ženy
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a seniorky se ve svých cvičebních hodinách v úterý a ve čtvrtek od 19 do 20
hodin věnují především zdravotnímu cvičení s využíváním prvků pilates, Port
de Bras, kalanetiky, P-Classu i Fitjazzu. Pestrost hodin je obměňována
činkami, posilovacími gumami, overbally, gymbally. V měsíci říjnu bylo
zapůjčeno cvičební nářadí BOSU, na kterém cvičenky kombinovaly cviky
kondiční, posilovací, ale i relaxační. Dále T.J. Sokol Ořechov zahrnuje oddíl
kuželkářů, kteří působí v Rosicích. Tenisové kurty v Rybníčkách mohou
využívat také zájemci z řad široké veřejnosti. Starostou ořechovské jednoty je
Oldřich Fronk, náčelnicí a jednatelkou Helena Mazánková. Zájemci o
kteroukoli provozovanou pohybovou aktivitu Sokola jsou srdečně zváni.
V roce 2012 oslaví Česká obec sokolská 150. výročí od založení prvních
jednot. K tomuto výročí vydala Česká národní banka stříbrnou minci.
Významné výročí také připomene poštovní známka. Oslavy probíhají také v
rámci župy a kraje. Cvičební rok je naplněn nejen sportovními aktivitami,
soutěžemi, ale výrazně je zastoupena i kultura. Župní slet je připravován na
17. června 2012 na hřišti VUT v Brně, Pod Palackého vrchem. V přehlídce
dvanácti hromadných skladeb bude naše jednota zastoupena pouze ve skladbě
Kontrasty. Taneční skladba autorek Heleny Pérové a Anny Jurčičkové
vytvořená na hudbu Zdenka Bartáka zlákala k nácviku 10 cvičenek.
Červenobílé šaty doplněné dlouhou šálou podtrhují ladnost ženských pohybů.
Oslavy vyvrcholí XV. všesokolským sletem od 1. do 6. července 2012 v
Praze.
Lída Ryšavá
Mateřské centrum Sluníčko
Začátkem školního roku jsme opět zahájili provoz mateřského centra (MC), jen
se nám malinko změnilo vedení. Kateřinu Ftorkovou nahradila p. Jana Ryšavá
a O. Kafrdová zůstává i nadále. Katce bychom chtěli touto formou ještě jednou
poděkovat za úžasnou práci a bezvadné nápady při organizování akcí, které
v minulosti proběhly.
I nadále se scházíme v budově Kulturního centra. Začalo nás navštěvovat více
maminek s dětmi a nás tato účast velmi těší. Koncem září proběhla úspěšně
podzimní burza, jejíž výtěžek jsme použily na nákup výtvarných potřeb do
MC. V říjnu jsme pro děti uspořádaly oblíbenou Drakiádu, kde si všichni
s radostí zasoutěžili a následně byli odměněni sladkými cenami. Účast byla
veliká, byť nám počasí zrovna nepřálo. Nicméně nechybělo ani pouštění draků,
kterých se aktivně ujali hlavně tatínkové. V čase „dušičkovém“ jsme si v MC
vyrobili krásné dýně na výzdobu našich prostor a nechyběla i příprava
lampionů, které jsme v jednu podvečerní středu rozsvítili při hromadném
lampiónovém průvodu.
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Začátkem listopadu jsme znovu uspořádali burzu, tentokrát však zaměřenou
pouze na zimní věci. Dle návštěvnosti a spokojenosti nakupujících měla úspěch
a tak ji v budoucnu rádi zopakujeme. Během měsíce prosince nás ještě čeká
plno vánočního tvoření a nově chystáme vystoupení pro naše nejbližší, aby
měli možnost vidět, jak jsou děti šikovné a co vše v centru s dětmi děláme.
Všem rodičům a spoluobčanům přejeme krásné a klidné Vánoce a v novém
roce hodně štěstí a pohody.
Oldřiška Kafrdová a Jana Ryšavá

Lampiónový průvod

V růžovém sadu
Přestože občanské sdružení V růžovém sadu sídlí v budově dříve speciální
školy, nyní Kulturního centra v Ořechově od svého založení, ne všichni lidé
v obci měli příležitost se s naší činností seznámit. Rád využívám příležitosti
k uveřejnění informací o naší činnosti ve vašem zpravodaji.
Dílna V růžovém sadu pro lidi s mentálním postižením na výrobu
dřevěných předmětů zahájila svou činnost v roce 2003 ve spolupráci se
speciální školou ve sklepních prostorách. Začínali jsme se třemi pracovníky.
V roce 2009 nám Obec Ořechov pronajala necelou polovinu přízemí této
budovy, a tu jsme na vlastní náklady zrekonstruovali. V současnosti v dílně
pracuje deset plně invalidních pracovníků. Většina dojíždí integrovanou
dopravou z Brna, část z nich bydlí v Chráněném bydlení, část v rodinách. Jeden
je, jak sám říká, „místní“.
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Výše hovořím o dílně, výrobě a pracovnících. Je třeba zdůraznit, že
naše dílna je především sociálním projektem. Finanční prostředky, které
získáme z vlastní produkce, jsou jen malým zlomkem našeho ročního rozpočtu.
Jsme tedy organizací z kategorie neziskových. Naše existence je závislá na
dotacích a štědrosti sponzorů,
a těch není nikdy dost. Možná
vás napadne otázka, jestli
taková výroba, která si na
sebe nevydělá, má vůbec
smysl? Věřte tomu, že má.
Během své dvacetileté praxe
jsem
společně
s lidmi
s postižením vytvořil vlastní
originální výrobní program.
V naší dílně mohou pracovat
jen lidé, kteří chtějí něco
dokázat. Jejich motivace je to
nejdůležitější a každého takového člověka dovedeme něco naučit. Neumíme
pomoci lidem, kteří chtějí do práce jen docházet. Naši pracovníci nečekají jen
na svůj důchod a na to, kdo se o ně postará, ale sami usilují o to, být prospěšní.
Na svou práci jsou patřičně hrdí a mají na co. Výrobky, které vyrábíme se nám
daří prodávat. Naše dílna není a nikdy nebude konkurenceschopná v množství
vyrobených a prodaných výrobků. Jsme však schopni běžným firmám
konkurovat v kvalitě a řemeslném zpracování. V září letošního roku jsme si
v Praze převzali osvědčení SPRÁVNÁ HRAČKA – VYBRÁNO
ODBORNÍKY, které jednou ročně uděluje Sdružení pro hračku a hru a
Asociace předškolní výchovy vybraným výrobcům a dovozcům hraček.
Autíčka a vláčky z naši dílny jezdí již v mnoha domácnostech, dětských
centrech a školkách, včetně školky ořechovské.
Vážení občané Ořechova, chci využít tohoto prostoru i k tomu, abych
Vás pozval do naší malé prodejničky případně i k prohlídce dílen. Nabízíme
dřevěná auta a vláčky, na doma i do pískoviště, vyrábíme originální dřevěné
hodiny, svícny různých tvarů, dlabané mísy a další předměty. U všech výrobků
převažuje ruční práce. Stačí na nás zazvonit v pracovní den mezi 8 a 15
hodinou, případně i kdykoliv odpoledne, pokud nás zastihnete nebo se předem
domluvíte. Představu o našich výrobcích si můžete udělat i prohlídkou katalogu
na internetových stránkách. Jak vyplynulo z předešlých řádků, naše činnost je
závislá i na vaší podpoře. Pomoci nám můžete nejen případným sponzorským
darem, ale právě i koupí některého z našich výrobků.
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Na závěr bych chtěl využít příležitosti k poděkování vedení obce. Obec
s námi spolupracovala pod vedením paní starostky Krečmerové, podporuje nás
i současný starosta pan Brabenec. Jsme vděčni za pronájem prostor ve vašem
kulturním centru, kde se cítíme velmi dobře i ve společnosti ostatních nájemců.
Jsme rádi, že jsme zváni na společenské akce, které obec pořádá. Děkuji i vám
občanům, že se nesetkáváme s předsudky vůči našim lidem s mentálním
postižením, naopak se ve vaší obci cítíme jako její součást.
Na shledanou V růžovém sadu.
Vladimír Procházka
www.vruzovemsadu.cz * Tel.: +420 734 606 493 * vruzovemsadu@vruzovemsadu.cz
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Pracovníci V růžovém sadu

Skautský oddíl Nucleus
„Spousta dětí, křik a různorodé hry“ – tak bychom mohli stručně
charakterizovat ořechovský skautský oddíl Nucleus. Ten letos v září načal 3.
rok své existence a nadále umožňuje dětem trávit zde volný čas.
Registrovaných členů (aktivních dětí do 18 let) máme přes 30 a k tomu 5
dospělých vedoucích. Ve srovnání s městskými oddíly jsme poněkud větší,
v mnohých případech až o polovinu. Momentálně jsou naše kapacity téměř
naplněny, a nabíráme jen členy starší 12 let. Základem naší celoroční činnosti
jsou pravidelné schůzky (1x týdně) a výlety (jednodenní či vícedenní).
Na schůzkách a výpravách děti učíme nové a moderní věci, které mohou využít
ve svém praktickém životě. Skauting není jen o poznávání rostlin a běhání po
lese s buzolou, jak se mohou někteří mylně domnívat. Skautské hnutí se
neustále modernizuje a jde s dobou. Pro každou věkovou kategorii tvoříme
speciální program a pomůckou nám jsou tzv. „stezky“ (malé sešitky), které
složí jednotlivci k seberozvoji a poznání důležitých prvků pro život. Například
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ve stezce pro nejmenší najdeme základní informace o skautingu, České
republice, dobrém chování, první pomoci, či možném nebezpečí v okolním

světě. Vrchol našeho skautského roku nastává v létě, kdy se vydáváme tábořit
na Vysočinu. Tábor obvykle trvá 2 týdny pro mladší a 3 týdny pro starší členy.
Obejdeme se zde bez elektřiny i zděných budov, spíme v podsadových stanech
a v indiánských stanech tee-pee. Každý tábor probíhá v duchu nějakého
zajímavého období či místa - loni jím bylo „Starověké Řecko“ a letos jsme se
pro změnu ocitli ve „Fantazy světě“. Obecným cílem tábora, tedy kromě
zábavy, je ukázat dětem reálný pohled na svět. Kupříkladu, že jídlo se samo
neuvaří, věci se samy neuklidí a prádlo se samo nevypere. Snažíme se přitom,
aby si všechny tyto činnosti děti na táboře vyzkoušely co nejzábavnější formou.
Pro chod oddílu je nezbytně nutný tým vedoucích, který se v našem
oddíle skládá z pěti dospělých členů. Stát se členem vedení není úplně
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jednoduché. Starší děti se učí zodpovědnosti za druhé již od útlého věku.
Nejzkušenější z nich pomáhají nejprve s vedením družiny cca 10 dětí a tvoří
herní program, se kterým jim pomáhá dospělý vedoucí. Pro ty, kteří chtějí s
vedením pokračovat, jsou určeny kurzy, kde se zdokonalují v psychologii,
pedagogice, skautské metodice, zdravovědě a celé řadě dalších okruhů
potřebných k zajištění oddílové činnosti. Schopnosti získané v těchto kurzech a
oddílové praxi ověřuje vůdcovská zkouška, po jejímž složení může vedoucí
působit samostatně při všech činnostech spojených s chodem oddílu.
Za vedení oddílu Lucie Horáková

Příspěvky občanů
777 – magické číslo pro obec Ořechov
aneb
jak se slavila významná výročí naší obce.
Slavilo se pod taktovkou Obecního úřadu v neděli 26. června 2011. Číslo 777
vyjadřuje počet let, před kterými byla o obci Ořechov zaznamenána první
písemná zmínka. Stalo se tak při vydání listiny v roce 1234 markrabětem
Přemyslem, jejímž obsahem je udělení stejných privilegií a výhod
Rajhradskému klášteru, jaké do té doby požíval jen klášter Velehradský. Pán
Nahrad z Ořechova připojil k oné listině svou pečeť, stejně jako dalších 20
pánů, kteří byli svědky této události.
Abychom si dovedli představit, co se odehrávalo v době před 777 lety,
vzpomeneme jen několik významných událostí.
V roce 1234 se stalo například toto:
Brno bylo ohrazeno a následně se stalo městem.
V Brně byl zřízen úřad scholastika, což byl člověk, který se zabýval církevním
školstvím. Jen pro dokreslení, první světská škola vznikla až za více jak sto let
- v roce 1370 v Praze.
Svatá Anežka, dcera Přemysla I. , vstupuje do nově založeného řádu klarisek
a stává se představenou tohoto řádu v nově zřízeném Anežském areálu, jedné
z prvních gotických staveb v Praze.
Je postaven portál Porta Coeli (Brána nebes) v Předklášteří u Tišnova .
V Jihlavě začínají přípravy na těžbu stříbra.
Probíhá německá kolonizace pod patronací německých manželek českých
vladařů, avšak díky zejména cyrilometodějským kněžím se poněmčení českého
národa nezdařilo.
Vzniká první konvent františkánů a je založen první klášter dominikánek.
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Je to také doba křižáckých výprav ( 6. a 7. výprava),
a moru v Itálii.
Českým králem je Václav I. , syn Přemysla I., francouzským králem je Ludvík
IX. , uherským králem Ondřej II.
Jak patrno, byla to rušná doba a dělo se toho mnoho.
Dalším výročím, které se oslavovalo ve stejný den, bylo 100 let od vzniku
Včelařského spolku, založeného panem ředitelem školy Františkem Xaverem
Kyselkou. Tento vzácný muž založil v Ořechově řadu dalších spolků a přičinil
se také o otevření pošty a ordinace obvodního lékaře. Včelařský spolek má za
sebou sto let záslužné a obdivuhodné činnosti, kterou nevšedním a nápaditým
způsobem dokumentovala připravená výstava.
A posledním, nejmladším výročím bylo 50. let od otevření základní školy
v nové budově. Stará budova, ve které byla základní škola, se v letošním roce,
po dvouleté přestavbě, stala Kulturním centrem obce.
Premiérovou událostí bylo slavnostní otevření Muzea obce, v přízemních
prostorách Kulturního centra. Autoři scénáře a tvůrci instalace muzejních
exponátů důsledně sledovali bohatou a různorodou činnost občanů, nejen řadou
vystavených dochovaných památek, ale zejména množstvím dobových
fotografií a písemných dokumentů, které působivě vypovídají o životě
předchozích obyvatel. Byla to jistě velmi složitá práce, protože se dokladoval
život tří obcí, které žily nejen vedle sebe, ale velmi často spolu, vždyť jejich
obyvatelé navzájem uzavírali sňatky a tak nakonec tvořili společné tradice,
zvyky i kroje. Nejtěsnější spojení bylo mezi obyvateli Ořechova a
Ořechoviček, kteří měli společný jak kostel, tak i školu.
Nyní k tomu, jak se všechna tato sláva odehrávala. Bylo přítomno odhadem
350 – 500 návštěvníků. Toto rozpětí je nutno uvést proto, že lidé přicházeli a
odcházeli a jen stěží bylo možné jejich počet upřesnit. Čekala na ně řada
atraktivních akcí třeba v základní škole, kterou si mohli prohlédnout a současně
navštívit jarmark, poslechnout si pohádku pro děti, zúčastnit se soutěže,
zatleskat mažoretkám i vystoupení oddílu juda.
V Kulturním centru mohli navštívit včelařskou výstavu s velkým množstvím
včelařských produktů, pochutnat si na medovině a také vyslechnout přednášku
Ing.D.Titěry,CSc. O významu včelích produktů ve výživě a zdraví.
V Obecním sále byl koncert Základní umělecké školy, která má působiště také
v Kulturním centru. Koncert byl radostnou přehlídkou práce a tvůrčí činnosti
žáků i učitelů této školy.
Na prostranství za Kulturním centrem byly stoly, u kterých hodoval velký
počet návštěvníků, protože bylo k dispozici výborné maso z grilu, pivo a pro
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děti limonáda a dokonce zdarma cukrová vata. Pro potěšení a poslech hrála
cimbálová muzika pana Aleše Smutného a nutno říci, že nálada byla víc než
dobrá.
Občané měli také možnost prohlédnout si místnosti Růžového sadu, který je
chráněnou dílnou v Kulturním centru a ocenit velmi vkusné výrobky na
prodejní výstavě.
Velký obdiv návštěvníků sklidila i obecní knihovna, která je také součástí
kulturního centra a její prostory jsou nejen velikostí, ale především vybavením
bezesporu reprezentativní - obdobně osobité výtvarné řešení vstupní haly je
velmi povznášející. Stejně tak zaslouží obdiv i řešení Obecního sálu
s jevištěm v prvním patře, včetně společenských prostor před ním .
Jedním ze vzácných hostů byl pan prof.Ing. Mojmír Kyselka, CSc., s rodinou.
Velice rád vzpomněl na svého dědečka, jehož kroniku doposud pietně
uchovává. Dověděl se z ní mnoho věcí, včetně toho, jak dědeček pomohl
v Ořechově založit Včelařský spolek, rozvíjet ořechovské školství a jak jeho
žena Františka pečovala o folklor nejen místní, ale i moravský. Potěšilo ho, že
se na pana Františka Xavera Kyselku nezapomíná nejen v místním muzeu, ale
je po něm také pojmenována ulice při vjezdu do Ořechova.
Celé odpoledne a večer bylo poznamenáno radostí a potěšením z krásně
upravené budovy Kulturního centra a z celé slavnosti, která snad založila
tradici setkávání ořechovského obyvatelstva nad úspěchy naší obce.
Mgr. Leonard Walletzký

Ořechovský kroj – vzácné dědictví
Kroj je nejposvátnějším symbolem lidové tradice. Jím nejšťastněji a
nejopravdověji promlouvá umění našeho lidu. Vyvíjel se po věky, měnil formy,
barevnost i části. Krojem se lišily moravské kmeny, regiony i jednotlivé
vesnice. Naši předkové byli hrdi n svůj kroj. Říkávali: Nebudou si nás vážit,
pokud si nebudeme vážit sami sebe.
V 19. století dospěl kroj na Moravě do vrcholové výše, kterou na něj nakupila
staletí. Přišel však bouřlivý rok 1848, který přinesl velké politické, hospodářské
a sociální reformy – přinesl však také zánik kroje. Byla zrušena robota –
venkovský člověk se stal svobodným a toužil se vyrovnat lidem ve městě. Čím
byla vesnice městu blíž, tím rychleji se dala ovlivňovat. Lidé začali kroje
odkládat do truhlic a strojit se po městsku. První se jej vzdala mladá generace.
Kroj přestal být selským oděvem. Oblékal se jen při slavnostech – hody, poutě.
Později se mu věnovaly folklorní soubory. Stejnou cestou vývoje i postupným
zánikem prošel i kroj ořechovský (Ořechov, Ořechovičky, Tikovice, Hajany).
Vše urychlila blízkost Brna. Štěstím pro obec bylo, že se v 80. letech objevila
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v Ořechovičkách „dobrá víla selského lidu“, manželka učitele F.X. Bakeše
Lucie Bakešová ( 1853-1935). Milovala tento kraj, jeho lidové umění a historii.
Stala se neúnavnou sběratelkou písní a tanců a věnovala se obnově
ořechovského kroje. Spolupracovala s Marií Párovou, Annou Svobodovou,
Xaverou Běhálkovou a také s Leošem Janáčkem. Výsledkem jejich snah bylo
uspořádání dvou velkých národopisných výstav v Ořechově ( r.1888 a r.1892 )
s bohatým programem a konečné prezentace obce na Národopisné výstavě
českoslovanské v Praze r. 1895. Paní Lucie Bakešová tam ve svátečním
ořechovském kroji kráčela hrdě po boku Leoše Janáčka v čele delegace
Moravanů v průvodu Prahou. Pod jejím vedením zatančila pak ořechovská
děvčata v půvabných krojích Královničky, jimiž okouzlila Pražany.
Ořechovský kroj zazářil tehdy ve své kráse a barevnosti. Zastavit mizení kroje
se však ani paní Bakešové nepodařilo.
Začátek 20. století – 1. světová válka a po ní vznik svobodného státu – ČSR –
radost, nadšení, národní hrdost. Tehdy začaly vznikat neodborné snahy o tzv.
„národní kroj“, což je veskrze chybný a přímo scestný pojem. Národopisná
pracovnice dr. J. Langhamerová o tom říká, že byl zvolen kroj s národními
barvami – červenou, modrou a bílou (trikolora). Tomu prý odpovídal kroj
kyjovský. Úlohu zde hrálo i rodiště T.G. Masaryka – Jižní Morava. Prostě
„národním krojem“ se stal kroj kyjovský – kratinká sukně, oslnivě zářící barvy.
K tomu přidali věneček z umělých květů a také tří barev a stála před nimi
„vlastenka“. (Věneček se ale ke kroji v kyjově nikdy nenosil a dodnes nenosí!)
– Tak se stalo, že si v období 1. republiky ( 1918 – 1938 ) i ženy v Ořechově
začaly pořizovat kroje kyjovské. Tento nešvar, žel, trvá dodnes. Doma se kroje
však již nešijí a nevyšívají, je nutno se obracet na půjčovny – ty praskají ve
švech a mnou si ruce výdělky.
A tak o hodech v Ořechově kráčejí dívky v krojích z Kyjova a odborníkům i
těm, kteří o krojích něco vědí, z toho mrazí po těle. Platí zde přece nepsaný
zákon, že se lidé nemohou prezentovat kroji z jiné oblasti. Lidově se tomu říká
“chlubit se cizím peřím“. A Kyjov, Kyjov je daleko.
U chlapců je tomu o poznání lépe. Z původního ořechovského kroje nosí košili,
vestu a klobouk. Protože se kalhoty a boty nedochovaly, doplňují se tedy
civilními. S tím se lze smířit. Pak ale stále zůstává zarážející fakt, že dívka je
v kroji kyjovském a chlapec v ořechovském – prostě nesourodý pár. Zde je
třeba zdůraznit, že s tímto stavem je již mnoho let nespokojena řada kulturních
a národopisných pracovníků přímo v obci. O bnovu původních ořechovských
krojů ( dětské , dívčí, ženské a babské) se snažili A. Párová, M. Zdražilová, Š.
Secová, J. Pešková, J. Komínek a hlavně Š. Homolková. Na záchraně kroje
s nimi po třicet let spolupracovala významná národopisná odbornice prof.
Zdenka Jelínková z Brna. Dílo se podařilo a v současné době má Ořechov
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dostatek původních ořechovských krojů. Tanečnice se s nimi několikrát
pochlubily při vystoupení v Brně a ve Strážnici. Proto mne velmi mrzí, že tyto
kroje leží o hodech ve skříních. Přitom půjčovné krojů kyjovských je
každoročně značnou finanční zátěží. Nepříjemným faktem také zůstává, že
ořechovská děvčata v krojích kyjovských nebudou nikdy pozvána k vystoupení
na žádný z folklorních festivalů v celé republice. Prostě v těchto krojích
nemohou reprezentovat Ořechov.
Proto se obracím na všechny kulturní pracovníky, organizátory akcí a učitele
s prosbou, aby vrátili ořechovskému kroji vážnost. Ten zasluhuje úctu
uměleckého díla – je v něm bohatství, barvitost a podmanivá krása. Nebo si
snad někdo myslí, že by si Jarmila Šuláková ze Vsetína oblékla chodský kroj?
Nebo, že by někdo v Kyjově tančil v kroji valašském? Jistě nikoli – každý by
nad tím kroutil hlavou. Ale když se o hodech Ořechov proměňuje v Kyjov,
většina mlčí, snad o tom ani nepřemýšlí.
Ořechovu budiž příkladem sousední Troubsko, které se svými původními kroji
pyšní, jak na slavnostech v obci, tak v širokém okolí.
Kroj, který nám zanechaly naše stařenky a tím se stal posvátným dědictvím,
kroj, kterému se obdivovala Praha i Strážnice, ten kroj byste si vy, ořechovské
dívky, měly s úctou a hrdostí obléknout. Jistě vám bude slušet. A když budete
pod májí zpívat „Ořechovská mája tenká“, budete se mládencům i všem
divákům určitě líbit.
Jiřina Mrázová – Janíčková
O jednom zapomenutém vojákovi
Letos na podzim jsme si připomněli 93. výročí konce první světové války, která
se výrazně zapsala i do dějin naší obce. Z Ořechova celkem narukovalo 657
vojáků z nichž 69 se už domů nevrátilo. Poslední ročník, který měl ještě
zachránit monarchii, byl ročník 1900. Hned po novém roce 1918 narukovalo 7
nových ořechovských branců, mezi nimi můj otec Jaroslav a nejmladší z nich
pan Václav Šenkýř, povoláním dělník na dráze (starší bratr pana Tomáše
Šenkýře z Kerendova). Stali se příslušníky osmého pluku brněnského, který ale
měl svoji válečnou základnu v tehdejším Hermannstadtu (dnes Sibiu v
Rumunsku). Výcvik byl velmi náročný a taky hladový. Jeho podstatnou
součástí byl často opakovaný útok přes rovinu zvanou „Poplaka“, což byla
připomínka na skutečný a vítězný útok Rakouské armády v roce 1916 proti
Rumunsku. Někdy koncem března se přesunuli vlakem na Italskou frontu.
Jejich cesta na území dnešní Itálie vedla přes Bruneck, Brixen, Bolzano a
Trident. Tady odbočili do bočního údolí Valsugana a dál pokračovali přes
Levico, Gringo, Primolano a Csismon di Grappa, kde byla konečná. Vojáky ale
čekal ještě výstup na pozice. Údolí Valsugana, jimž protéká řeka Brenta, je
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zajímavé tím, že je místy široké jen pár set metrů, zato jeho hloubka je téměř
kilometr. Csismon 192 m – Col della Berretta 1450 m tj. 1258 m na 3
kilometry! I pro dnešního průměrného turistu jdoucího v létě a jen nalehko není
výstup žádná nedělní vycházka, ale tvrdá 4 až 5 hodin trvající dřina. Pro
hladové vojáky ověšené vším tím válečným haraburdím a zřejmě ještě ve
starém sněhu musel být výstup zážitkem nesmrtelným. Zvlášť, když se během
něho strhla velká vánice s vichřicí. Mnozí slabší vojáci brzo padali vyčerpáním
a hledali úkryt mezi skalami. To se ale vůbec nesetkávalo s pochopením
důstojníků. Ze všech stran bylo slyšet: „Nicht setzen weiter, worwärts!“ Přes
veškerou snahu se jim ale kolonu pohromadě udržet nepodařilo. Do lágru
na Berrettě přicházeli vojáci ve stavu velmi zbědovaném i s několika denním
zpožděním a byli i takoví, kteří nepřišli vůbec.
Horská fronta v pohoří monte Grappa je asi 20 km úsek mezi řekami Brenta a
Piava. Vznikla na podzim 1917, kdy po těžké porážce u Capporetta vyklidili
Italové frontu v Dolomitech a znovu ji za podpory francouských divizí obnovili
až na Piavě. Tam, kde Piava vytéká z hor mezi Fenerem a Poderobou, frontová
linie od řeky odbočila, vystoupala k Monte Tomba a dál pokračovala na Coll
Orso, Monte Pertica, Monte Asolone a kolem Coll Miglio prudce klesala do
údolí Brenty, které překonala mezi obcemi Rivalta a San Marina. Fronta dále
znovu vystoupala na planinu sedmi obcí a dál k Arsieru, kde navazovala na
frontu původní. V těchto postaveních až na nějaké menší změny setrvala vojska
téměř rok. Podle otcova vyprávění se krom několika dnů v červnu (což asi
souviselo s poslední Rakouskou ofenzívou na Piavě) na frontě ani moc
nebojovalo. Obě strany už toho měly dost. Vylepšovaly se pozice, chodilo se
na jakési patroly a většinou se nedělalo nic. Vojákům kromě nudy ztrpčovalo
život občasné dělostřelecké a minometné ostřelování, na které už Rakušané
téměř neodpovídali. Docházela munice. Mnohem větším zlem ale byl hlad a
nejhorší ze všeho žízeň. Dole u Piavy, při vší bídě svého postavení, měli vojáci
alespoň vody dost. Bídnou stravu si zase alespoň v létě vylepšovali pleněním
kukuřičných polí, na horské frontě neměli ani to. Grappa je pohoří vápencové a
tak se zde voda téměř nevyskytuje. I ty potoky, které jsou na dnešních mapách
nakresleny, jsou to, čemu Italové říkají „torrentte”, tj. voda je jen když prší,
jinak ani kapka. Dnes jsou, a zřejmě i tehdy byly, sem tam vybudovány jakési
nádrže na zachycování dešťovky pro dobytek, ale když pár dní nepršelo, bylo
zle. Zatímco Italové měli pod vrcholem Grappy vybudovány obrovské
podzemní nádrže, do kterých dodávali vodu čerpadly, Rakušané nic takového
neměli. Všechna voda se asi dopravovala na hřbetech mul a lidí. Nepamatuji si
už dobře, jestli fasovali jeden nebo dva litry na den. Spíš asi jeden litr, kam by
to dávali? „Felflaška“ byla jen jedna a plastové lahve nevynalezeny. Ovšem jak
Rakouská armáda slábla, Italové, do té doby prý vojáci sotva prostřední,
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nabývali ducha bojovného a tak se sem tam stalo, že část nosičů nepřišla.
V takovém případě přišla ke cti jakási plukovní rezerva, v horším případě nic.
Vždycky, když byli na pár dní staženi z fronty k odpočinku, měli vojáci o zábavu
postaráno. Celý regiment seděl na náměstí kolem kašny (asi v Csismonu), díval se jak
voda teče a pil do zásoby.
25.10.1918 začala poslední velká ofenzíva spojenců a
Rakouská fronta se začala hroutit. Hlavní útok spojenců
sice směřoval přes Piavu na Vittorio Venetto, ale válčit se
začalo i v horách. Téměř nepřetržité ostřelování se střídalo
s občasnými bodákovými útoky Italů. Nejhorší to bylo den
po válce, kdy Italové útočili na bodák třikrát. Dnem
po válce asi otec myslel, ovšem nesprávně, 29.10.1918, tj.
den po vzniku republiky. Na Itálii se bojovalo až do 4.11.,
na západní frontě ještě o týden déle. Při jednom z těchto
útoků Václav Šenkýř padl. Ze všech 69 se nevrátivších
mužů byl nejmladší. Bylo mu 18 let a 16 dní.
Václav Šenkýř
Zatímco pro nás je už první světová válka dávno zapomenutou historií a málo kdo ví,
kdo proti komu válčil, pro Italy je to pořád „La Grande guerra liberta“ (velká
osvobozovací válka). Celý vrcholek Monte Grappy je proměněn v obrovský hojně
navštěvovaný památník. Jsou zachována italská dělostřelecká postavení se spoustou
vojenské techniky, na 5 km tunelů ve skále, nechybí muzeum války, památník, kostel a
pohřebiště. Na něm odpočívá 12 615 italských vojáků, většinou bezejmenných. A také
víc než 10 000 rakouských vojáků, rovněž bezejmenných. Jedním z nich je asi i pan
Václav Šenkýř.

Pohled z Rakouských zákopů na Monte Asolone směrem k Italským liniím na protějším
kopci. (V pozadí vrchol Monte Gappy, vlevo Monte Pertica.). Tady někde Václav
Šenkýř padl.

Jiří Komínek
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Puzzle
Skládačky puzzle ( pucle ) se staly v poslední době oblíbeným koníčkem nejen pro děti,
ale i pro dospělé. Jsou k dostání v různých provedeních od jednoduchých až po vysoce
náročné. Záleží na velikosti a počtu kousků ke skládání. Větší formáty jsou poměrně
drahou záležitostí. Obrazy nabízí různé zajímavosti – osobnosti, krajiny, zvířata, mapy
atp. Skládání je skvělou zábavou, rozvíjí trpělivost a logické myšlení. Skládání puzzle
je velkou zálibou i anglické královny Alžběty.
V Ořechově skládá puzzle Petr Janíček. Podařilo se mu složit obraz v obrovském
formátu – 4,27 x 1,57 m, s počtem 24 000 dílků. Obraz s názvem „Život“ hýří barvami
a působí dobrou náladu. Znázorňuje symboly života – množství zvířat, ptactvo, ryby,
moře, krajinu, oblohu, vesmír, lidi i záhadné stavby. ( Bájnou Atlantidu a maják na
ostrově Faru – 7 divů světa).
Petr Janíček tento obraz skládal ve volných chvílích 9 měsíců. Hotový obraz umístil
v jedné z místností v restauraci U Fasurů. Tvoří hezkou dekoraci a obdivují ho tam
návštěvníci restaurace. Taková věc se jen tak neuvidí! Přijďte se podívat.
Jedná se o hobby, ale i jisté umění a zručnost, což je třeba ocenit. To se Petrovi
podařilo, bez jediné chybičky, tak to klobouk dolů !
Ludmila Krečmerová

Naše cesta
Říká se, že každý je strůjcem svého štěstí. Někomu spadne do náruče, jiného
ani nepotká. Mnoho je také těch, kteří je pošlapou často nejen sobě. Rozdílné
jsou názory na slůvko štěstí. Také se říká, že štěstí neexistuje, šťastni mohou
být jen lidé. Mnozí se usmějí a nevěří. Všechno je nějak dáno. Osudem? Na
všem se člověk podílí. Každý však má svoji cestu, po které jde svým životem.
A jaká ta cesta je? Všichni si přejeme být zdraví, mít dobrou práci, rodinu,
peníze i přátele. Aby se nám splnila přání, představy i příjemné sny.
Jak krásné je těšit se ze svého domova, vracet se na známá místa, která bychom
nikdy neopustili. Jak příjemné jsou slůvka štěstí, láska, cit a něha. K tomu patří
i lesy, slunce, hvězdy, noc i den. To všechno je naše duše. Cesta, ať už ji
najdeme, nebo taková, co byla před námi. To si pak uvědomujeme nejen naši
minulost, ale celý náš život. Také svoje štěstí, jistotu i životní úděl.
Celý život ten není náš, vlastní. Životy našich předků šly za sebou celá staletí.
Jejich práce, láska i modlitba zůstala a dědila se. Pro všechna místa, nám tak
blízká, zůstala plná krásy, ticha i vzpomínek.
Svoje psaní netvořím jen ze svých názorů, ale i z poznání mnoha lidí, které
jsem poznal. Ze svého i jejich života. A představy? Je to stálé hledání něčeho
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nového, nepoznaného. Možná právě tím se stává, že člověk stále hledá tu svoji
cestu. Třeba je ukryta v našem myšlení, v našem srdci.
Přibývající roky stále častěji budou připomínat vzpomínání na minulost, ale
napadne i myšlenka nemoci, i to nejsmutnější, co bude potom. Každý, kdo se
jednou narodí a má to štěstí žít, má také přisouzeno, že musí zemřít. Není to
žádná náhoda dějin. Je to zákon života a smrti. Všechny naše přeměny se
objevují při stále častějším vzpomínání. Nejen na mládí a lásku, ale i na život
a jeho štěstí, také na všechna krásná slova, která z toho pramení. Jen jim
rozumět a pochopit je.
Bohumil Šmíd

Školy
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