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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
poměrně krátká a mírná zima je již za námi a nám opět začnou práce na našich
zahrádkách a polích.
Díky mírnému počasí mohly letos začít i práce na zvelebení naší obce také brzy.
Hotova je celková úprava prostranství u obecního domu, hotovy jsou i první část
chodníku na ulici Divadelní, stejně jako parkoviště u hasičské zbrojnice. Do měsíce by
měl pak být na tomto místě dokončen i nový asfaltový povrch vozovky. Myslím, že
spolu s novými lavičkami a vysázenou zelení bude toto místo upraveno k nepoznání!
Na obecním domě je třeba ještě vyměnit zbývající okna za plastová, opravit fasádu,
dle technického stavu event. vyměnit mříže na oknech a budova bude alespoň částečně
v pořádku.
Druhá velká akce, kterou je chodník na ulici Ořechovičská, je již v plném proudu a do
konce měsíce dubna by měl být celý úsek hotov. Po tolika dlouhých letech, kdy byl této
části obce chodník slibován, se občané konečně dočkají. Doufám, že v příštím roce se
nám podaří chodník protáhnout až na konec ulice Brněnské, ke Kotvrdovým.
Koncem února bylo zadáno vypracování studie finální úpravy okolí rybníka
v Ořechovičkách. Občané s ní budou již brzy seznámeni a mohou vznést svoje
připomínky a náměty, ke kterým se bude obec snažit přihlédnout při samotné realizaci.
I v dalších částech obce probíhá čilý stavební ruch. Je již dokončeno propojení
chodníků v ulicích Pod Kostelem a Tikovická, připravuje se výstavba chodníku na
ulici Tikovická – pravá strana. Toto všechno jsou však plánované akce, které byly
připraveny již v minulém roce.
Aktuálně se ale objevují i problémy zcela nové, se kterými se nepočítalo, přesto je však
nezbytně nutné se s nimi vypořádat. Jedním z nich je velmi špatný stav opěrné zdi
kostela v Tikovicích. Po vykácení náletových dřevin se objevila léta neudržovaná,
polozbořená zeď a obec byla postavena před rozhodnutí, co s ní. Kdo ji opraví, církev,
nebo obec? Pro mne je řešení zcela jasné, musí pomoci obec, a to velice rychle!
Dalším problémem k řešení je přestavba budovy Speciální školy, jejíž provoz
v Ořechově končí k 30. 6. 2008. Bylo zadáno vypracování předběžné studie pro využití
celé této rozsáhlé budovy a nejpravděpodobnější variantou je, že budovu budeme
využívat ke kulturním aktivitám a k celoživotnímu vzdělávání. V úvahu připadá
přemístění hudební školy, přemístění a rozšíření knihovny, vybudování centra pro
volný čas dětí a mládeže a především zřízení multifunkčního sálu se zázemím pro naše
divadelníky.
V této budově by bylo možné také umístit sbírky z historie naší obce. A na tomto místě
bych se na Vás chtěl obrátit s prosbou. Pokud někteří z Vás mají doma hodnotné věci a
byli by ochotni je zapůjčit nebo věnovat do sbírek, budu velmi rád. Zapůjčené nebo
darované věci budou samozřejmě přesně evidovány a označeny jménem majitele nebo
dárce. Naše obec se tak může stát místem, kde „minulost vchází do budoucnosti“.
Náklady na přestavbu Speciální školy dle našich představ však v každém případě
budou daleko převyšovat finanční možnosti obce, a proto bude nutné žádat o dotaci

3

z Evropské unie. Nebude to však zdaleka žádost první - do dnešního dne bylo již
podáno několik žádostí o dotaci z fondů EU. Jsou to např. dotace na zateplení a
výměnu oken u budov ZŠ a MŠ, na hřiště za Základní školou, na obnovu aleje Třešinky
a výsadbu biokoridoru Lejtná. Poslední dvě jmenované akce souvisí s celkovou
obnovou zeleně v Ořechově a okolí. Jen v letošním roce chystáme v obci vysázet asi
400 nových stromů a kvetoucích keřů. Přiznám se, že se moc těším na to, že naše obec
jednou bude vypadat jako kvetoucí zahrada a pevně doufám, že se mi tento sen splní.
Vážení spoluobčané, závěrem bych Vám všem chtěl popřát krásné prožití svátků
velikonočních a s přicházejícím jarem a sluníčkem i hodně optimismu do dalších dní!
Josef Brabenec
starosta obce

Zprávy ze zastupitelstva
Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ořechov
konaného dne 6. 3. 2008 v 18 hod. v restauraci U rybníčku
U s n e s e n í č. 153/08
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Ludmilu Krečmerovou a Aloise
Záděru.
Hlasování :
pro 10 proti 0 zdržel se 0
U s n e s e n í č. 154/08
Zastupitelstvo obce souhlasí s doplněním programu jednání o bod : změna územního
plánu č. IV.
Hlasování : pro 10
proti 0
zdržel se 0
U s n e s e n í č. 155/08
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání
U s n e s e n í č. 156/08
Zastupitelstvo obce bere na vědomí odstoupení Ing. Miroslava Floriána z funkce člena
finančního výboru a schvaluje Ing. Drahomíru Čechovou jako členku finančního
výboru.
Hlasování : pro 10
proti 0
zdržel se 0
U s n e s e n í č. 157/08
Zastupitelstvo obce bere na vědomí odstoupení Jany Novodomcové z funkce členky
výboru pro rozvoj obce a schvaluje Aleše Hrdličky jako nového člena výboru pro
rozvoj obce.
Hlasování :
pro 10 proti 0
zdržel se 0
U s n e s e n í č. 158/08
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 7710/2 panu Staníkovi, Brno, za
cenu 900 Kč /m2
Hlasování :
pro 10 proti 0 zdržel se 0
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U s n e s e n í č. 159/08
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 7710/1 slečně Růžičkové ,
Oslavany, za cenu 1.300 Kč /m2
Hlasování :
pro 7 proti 3 /Oliva, Sobotka, Paulíček/
zdržel se 0
U s n e s e n í č. 160/08
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 1999/2 manželům Kubíkovým, za
cenu 800 Kč /m2
Hlasování :
pro 10 proti 0 zdržel se 0
U s n e s e n í č. 161/08
Zastupitelstvo obce schvaluje zlepšený hospodářský výsledek mateřské školy ve výši
5 415,31
a souhlasí s jeho rozdělením podle návrhu MŠ ( fond odměn 2 700 a
fond rezervní 2 715,31 Kč ).
Hlasování :
pro 10 proti 0 zdržel se 0
U s n e s e n í č. 162/08
Zastupitelstvo schvaluje zlepšený hospodářský výsledek základní školy ve výši
134 750,22 Kč a jeho rozdělení následovně : fond odměn 20 000 Kč a fond rezervní
114 750,22 Kč.
Hlasování :
pro 10 proti 0 zdržel se 0
U s n e s e n í č. 163/08
Zastupitelstvo schvaluje převod částky z investičního fondu základní školy ve výši
400 000 Kč zpět na účet zřizovatele, což je obec Ořechov.
Hlasování :
pro 10 proti 0 zdržel se 0
U s n e s e n í č. 164/08
Zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční náklady pro rok 2008 na žáka základní školy
ve výši 4 696 Kč a mateřské školy ve výši 4 037 Kč.
Hlasování :
pro 10 proti 0 zdržel se 0
U s n e s e n í č. 165/08
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení vodného na 29,32 Kč/m3 a stočného na 25,83
Kč/m3
pro rok 2008 a pověřuje starostu k podpisu dodatku č. 5 ke smlouvě.
Hlasování :
pro 10
proti 0 zdržel se 0
U s n e s e n í č. 166/08
Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizaci za rok 2007.
Hlasování :
pro 10 proti 0 zdržel se 0
U s n e s e n í č. 167/08
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007, kterou se mění
obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování :
pro 10 proti 0 zdržel se 0
U s n e s e n í č. 168/08
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2007 a 1/2008 dle přílohy.
Hlasování :
pro 10 proti 0 zdržel se 0
U s n e s e n í č. 169/08
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozhodnutí pedagogické rady a výsledek jednání
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kontrolního výboru dle zápisu ze dne 13.1.2008 a souhlasí s přijatými opatřeními, která
považuje za dostačující.
Hlasování : pro 10
proti 0 zdržel se 0
U s n e s e n í č. 170/08
Zastupitelstvo obce souhlasí s cenovou nabídkou firmy AVE pro rok 2008 na odvoz
komunálního odpadu a pověřuje starostu k podpisu přílohy č. 1 a 2.
Hlasování :
pro 10 proti 0 zdržel se 0
U s n e s e n í č. 171/08
Zastupitelstvo obce schvaluje využití budovy speciální školy pro kulturní účely obce a
k celoživotnímu vzdělávání občanů.
Hlasování : pro 10 proti 0 zdržel se 0
U s n e s e n í č. 172/08
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání vypracování studie na využití budovy zvláštní
školy ing. Vaškovi.
Hlasování : pro 8 proti 1 /Krečmerová/
zdržel se 1 /Oliva/
U s n e s e n í č. 173/08
Zastupitelstvo obce schvaluje vydání změny č. IV. Územního plánu sídelního útvaru
Ořechov, schváleného usnesením zastupitelstva obce Ořechov ze dne 5.3.1997
Hlasování : pro 10 proti 0 zdržel se 0
U s n e s e n í č. 174/08
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.
Hlasování : pro 10
proti 0
zdržel se 0

Ze života obce
Hospodaření obce za rok 2007
Stav na bankovním účtu k 1. 1. 2007

4 190 827,68 Kč

Příjmy rok 2007
Daňové příjmy

17 322 103,78

Poplatky za odvoz odpadů

902 723,00

Poplatky ze psů

39 593,50

Příjmy z pronájmu a služeb

2 286 061,86

Příjmy divadelní činnost

141 212,18

Příjmy - les

414 064,80

Příjmy knihovna-půjčovné,členské příspěvky
Příjmy z prodeje majetku

11 976,50
4 188 200,00

Převody z veřejných rozpočtů

2 055 139,00

Příjmy celkem

27 361 074,62
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Výdaje rok 2007
Příspěvky organizacím a spolkům

483 000,00

Obnova lesa

416 894,30

Komunikace,doprava

1 815 805,70

Voda-přípojky,opravy,opravy drob.vod. toků

173 310,00

Úrok z úvěru na kanalizaci a ČOV

1 421 666,67

Náklady na provoz mateřské školy

832 046,50

Příspěvek základní škola

1 850 000,00

Divadelní činnost

141 366,24

Knihovna

139 684,80

Příspěvek Army park,pojištění,kronika
Ostatní kultura,zpravodaj,vlajka..

57 818,00
151 161,23

Místní rozhlas

35 087,23

Příspěvek církvím a opravy

290 318,00

Veřejné prostranství

1 647 369,36

Údržba památníků, pomníků

28 106,13

Obecní budovy

807 411,41

Vojenské byty, Army park-elektřina,voda ….

262 983,20

Veřejné osvětlení

383 574,87

Hřbitovy

80 279,50

Odvoz odpadů

1 342 958,50

Hasiči

128 483,60

Zastupitelstvo obce

1 487 050,40

Místní správa

3 271 154,88

Náklady ostatní /poplatky,daně.../

507 284,68

Splátka úvěru kanalizace + ČOV

2 000 000,00

Splátka úvěru vodovod

2 227 300,00

Výdaje celkem

21 982 115,20

Zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2007
Výsledek hospodaření obce k 31. 12. 2007

9 569 787,10
- 23 993 774,90 Kč /schodek/
Daniela Binarová
referent OÚ
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Jaký bude rok 2008?
Vstoupili jsme do nového roku 2008. Jaký bude ? Kdo ví ! Co komu přinese dobrého,
či zlého a jak se koho dotknou změny, které nás čekají. Letošní rok, s osmičkou
na konci je označován za rok pozoruhodný. Uvažuje se tak zejména ve srovnání
s historickými událostmi, které se staly v minulosti v létech, končících rovněž
osmičkou (1848,1918,1938,1948,1968 aj.). Letošní rok je zvláštní také proto, že je
přestupný a volební.
Prezidentské volby jsou již za námi a čekají nás podzimní volby do zastupitelstev
krajů. Tento rok je výjimečný také nastolením reformy ve zdravotnictví, zavedením
nového sociálního systému a ekonomických a daňových změn. A nemůžeme
opomenout letošní vstup našeho státu do tzv. Schengenu. A co v naší obci ? V tomto
roce oslavíme 130. jubileum trvání ořechovičského hasičského sboru a konečně
zlegalizujeme znak a vlajku obce Ořechov. S ukončením školního roku skončí svoji
činnost v Ořechově speciální škola, (dnes Mateřská a základní škola Ořechov). Tato se
přestěhuje do Želešic, do vlastních budov. Obci se uvolní obrovský prostor pro různé
využití.
Ludmila Krečmerová
místostarostka

Obecní znak a vlajka
Těsně před koncem roku 2007 převzal starosta obce dekret z rukou předsedy
Poslanecké sněmovny ČR Ing.Jiřího Vlčka. Tímto slavnostním aktem je obci uděleno
právo užívat znak a vlajku. Naše obec se tak zařadila do registru poslanecké sněmovny
kde je již evidováno 3426 schválených obecních vlajek a 3071 obecních znaků. Před
slavnostním předáním musel být návrh našeho obecního znaku, spolu s vlajkou,
schválen sněmovním výborem pro heraldiku. Náš návrh zpracoval heraldik Mgr. Ivo
Durec, pracovník Státního archivu Rajhrad. Dnes je již je zadána objednávka na
výrobu – vlastního praporu a znaku obce. Představení občanům, posvěcení a
slavnostní zavěšení se předpokládá na září t.r.
Obecní znak a vlajka jsou symboly svrchovanosti obce a reprezentují obec.Vyžadují
úctu a vážnost. Umísťují se vždy na čestném místě ( kancelář starosty, obřadní síň).
Vlajka může být na žerdi, nebo zavěšená na čelní stěně budov, nosí se na čele
průvodu atd. Užívání symbolů obce podléhá jistým zásadám a pravidlům. Symboly
obce může užívat obec a jí zřízené organizační složky. Jiné subjekty mohou užívat
znak obce jen s jejím souhlasem. K užívání vlajky obce není nutný souhlas.
Symboly obce se užívají při veřejných společenských a slavnostních akcích.
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Obecní symboly se mohou užívat vedle státních symbolů. Zásadou vlajkové etikety je,
že pokud se vyvěšuje vlajka obecní, musí být vyvěšena i vlajka státní, přitom státní
symboly mají přednost.
Nový znak obce Ořechov je již umístěn mezi ostatními obecními znaky u vstupu
do areálu fakultní nemocnice v Brně - Bohunicích.
Ludmila Krečmerová
místostarostka

Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Ořechov za rok 2007
V roce 2007 šetřilo Obvodní oddělení Rajhrad celkem 773 trestních činů,
(pro porovnání s rokem 2006 došlo k nárůstu nápadu trestné činnosti na našem teritoriu
o 89 trestných činů) z toho 243 trestných činů bylo objasněno (31,44%).
V návaznosti na nařízení vlády České republiky č. 397/1992, § 3 odst. 1), předkládám
zprávu o operativně bezpečnostní situaci v obci Ořechov za období od 1.1.2007
do 31.12.2007.
Celkem bylo spácháno 40 trestných činů z toho: 32 neznámý pachatel
8 známý pachatel
Celkem bylo spácháno 20 přestupků z toho:
8 neznámý pachatel
12 známý pachatel
U trestných činů převládají ve velké míře vloupání do vozidel a do rekreačních chat.
U přestupků převládají přestupky proti majetku, proti občanskému soužití a řízení
motorového vozidla pod vlivem alkoholu.
Dále bylo v obci provedeno 75 různých dalších šetření (dožádání zprávy o pověsti
a doručení písemností) pro soudy, správní orgány, orgány policie apod.
Spolupráce s obecním úřadem
Spolupráce s Obecním úřadem Ořechov je na velmi dobré úrovni. V roce 2008 by bylo
opětovně zapotřebí, aby si občané obce uvědomovali nutnost spolupráce s Obvodním
oddělením Policie České republiky Rajhrad, více si všímali pohybu cizích osob v obci
a podezřelých skutečností, které by mohly vést ke snížení nápadu trestné činnosti
v obci a zvýšení objasněnosti trestných činů a přestupků.
Závěrem své zprávy bych chtěl poděkovat pracovníkům Obecního úřadu Ořechov
za dosavadní spolupráci, ve které bychom v letošním roce chtěli pokračovat.
pprap. Pavel Virgl
vrchní asistent

Hromadná doprava – IDS JMK – zastávka v Modřicích
Již pátým rokem je provozována hromadná autobusová doprava do města Brna
v systému IDS-JMK (integrovaný dopravní systém JMK) linkou č. 510 přes Želešice.
Na trase jsme nuceni přestoupit na zastávce smyčka v Modřicích a pokračovat tramvají
č. 2. Na smyčce přestupují cestující již z 20 obcí. Jedná se o velké množství lidí.
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Zastávka dosud nemá vyhovující zázemí pro cestující. S dopravou samotnou jsme
spokojeni (odjezdy a dojezdy přesné, žádné výpadky). S pohodlím cestujících však
spokojeni být nemůžeme.Všechno je o penězích a peněz je pořád nedostatek. Právě
teď, kdy se očekává velký příliv peněz z EU do našeho státu v létech 2007- 2013, nelze
propást příležitost a myslet i na ty občany, kteří nemohou jezdit do zaměstnání,
na úřady a k lékařům a do škol vlastním autem. Požadujeme jen nejnutnější
jednoduché zázemí, které bude obsahovat vytápěnou čekárnu, WC, předprodej
jízdenek, a malé občerstvení. Obec Ořechov, na podnět občanů svolala schůzku
zástupců příslušných obcí, zástupců odboru dopravy JMK a společnosti Kordis
k jednání o vybavení uvedené zastávky. Na jednání se vysvětlilo, proč je stav takový
jaký je ( nejasné vlastnictví pozemků, správa objektů, provoz a úklid čekárny a jiné).
V diskusi se dospělo k závěru, který bude prvním krokem k získání peněz z EU. Obce
odmítly vytvořit sdružení obcí, které by bylo žadatelem o peníze a navrhly,
aby žadatelem byla společnost Kordis. Tato prověří zda může být žadatelem
o evropské peníze (po právní stránce). Pokud ano, bude zadána projektová
dokumentace, která bude přílohou žádosti. Obce přislíbily součinnost, finanční
spoluúčast a zajištění následného provozu. Příští jednání bude svoláno hned, jakmile
budou další informace. Společné jednání bylo úspěšné a splnilo svůj účel..
Ludmila Krečmerová
místostarostka

Informujeme
Czech point v obci /Český podací ověřovací informační národní terminál/
Obecní úřad Ořechov oznamuje, že od ledna 2008 vydává ověřené výstupy
z informačních systémů veřejné správy. Jedná se o výpisy z Katastru nemovitostí,
z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a Rejstříku trestů.
Poplatky za pořízení výpisů činí : rejstřík trestů – 50 Kč, u ostatních výpisů je cena
první strany 100 Kč a každá další 50 Kč.
Výpisy se vydávají na obecním úřadě v úředních hodinách :
pondělí, středa 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod

Zabezpečení lékařské služby první pomoci (LSPP) a lékárenská
pohotovostní služba v roce 2008 pro obec Ořechov
Doba poskytování LSPP je stanovena takto:
v pracovní den:
17,00 hod. – 7,00 hod.
LSPP pro dospělé, LSPP pro děti, LSPP stomatologická,
ohledání zemřelých
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v nepracovní den:
nepřetržitý provoz

LSPP pro dospělé , LSPP pro děti, LSPP stomatologická,
ohledání zemřelých

Lékařská pohotovostní služba za pacientem, nevyjíždí.
Pacient musí být dopraven na LSPP buď vlastním autem nebo sanitkou. Akutní případy
volají Rychlou záchrannou službu (telefon č. 155 nebo 112).
Poskytovatelé LSPP:
pro dospělé:
Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 6, telefon 545 538 538
nebo Nemocnice Ivančice p.o., telefon 546 439 630
pro děti:
Dětská nemocnice Brno, Černopolní 9, tel. 532 23 1111
zubní:
Stomatologické centrum, Brno, Karáskovo nám. 11,
tel. 548 42 42 42
ohledání zemřelých: Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 6, tel. 545 538 538
Lékárna – nepřetržitý provoz v pracovní i nepracovní dny:

Brno, Kobližná ul.č.7
Brno, Koliště 47

₪ ₪ ₪
Tříkrálová sbírka v tomto roce vynesla vysokou částku 66.240,- Kč. Peníze budou
použity k charitativním účelům. Obec děkuje všem dárcům za poskytnutý příspěvek
a těm, kteří ochotně ve svém volnu sbírku provedli.

₪ ₪ ₪
Sbírka šatstva, lůžkovin a jiných potřeb pro Diakonii Broumov proběhla v naší obci
l9.března. Sesbíralo se velké množství věcí, které ještě budou dobře sloužit potřebným
lidem.

₪ ₪ ₪
V nejbližší době budou zabudovány další informační směrovky, tentokrát s označením
místních firem. Do naší obce přibyla nová obchodní firma BANADOR, s.r.o. –
velkoobchod s krby, kamny a komínovou technikou. Sídlí v areálu bývalého VKK.

₪ ₪ ₪
Připomínáme chovatelům psů, že volný pohyb psů venku není dovolen a každý
chovatel je povinen volnému pobíhání psů zamezit. Množí se znečišťování chodníků
a trávníků psími exkrementy. Okamžitý úklid takového znečištění by měl být
pro každého pánečka nebo paničku samozřejmostí.

₪ ₪ ₪
Parkování na chodnících je zakázáno, hned z několika důvodů – dopravní přestupek,
omezení pohybu chodců na chodníku, ničení obecního majetku.

₪ ₪ ₪
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Cvičení pro děti s rodiči či prarodiči se koná pravidelně ve čtvrtek od 17 do 18 hodin
v tělocvičně základní školy.

₪ ₪ ₪
Odpadový dvůr na ulici Ořechovičská l zahájil l. března 2008 po zimním období
znovu provoz. Provozní doba je každou sobotu od 8 do 12 hodin. Poplatky za ukládání
odpadů jsou vyvěšeny přímo na odpadovém dvoře.

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě
Ošetřovatelská zdravotní služba
Ořechovští občané vědí co je rajhradský hospic a mnoho rodin již mělo možnost
využít jeho odborné péče. Zařízení spadá do správy Oblastní charity Rajhrad.
Pacientům je poskytována speciální paliativní péče při těžkých onemocněních. Hospic
má celkem 50 lůžek- 15 pokojů jednolůžkových 10 třílůžkových a jeden s 5 lůžky.
V zařízení je nabízeno a vítáno zapojení rodiny nemocného do péče. Rodina a blízcí
příbuzní se tak stávají v určité míře součástí týmu. Umístění pacienta v hospicu je
možné na základě dohody s ošetřujícím lékařem a vedením hospicu. Zdravotní sestry
z hospicu poskytují ošetřovatelskou péči nemocným také přímo v bytech (tzv.
terénní zdravotní péče), tam, kde sama rodina zdravotní péči nezvládá.Domácí
ošetřovatelská péče může být akutní, dlouhodobá nebo pouze jednorázová.
Zařízení hospicu poskytuje odborné poradenství v oblasti fyzické, psychické, sociální,
existencionální a spirituální. Zapůjčuje kompenzační pomůcky pro klienty a poskytuje
další služby na ulehčení péče.
Kontakt na hospic: Dům léčby bolesti s hospicem sv.Josefa, Jiráskova 47,
664 61 Rajhrad, tel. 547232 247, E-mail: hospic@dlbsh.cz
Pečovatelská služba
Od ledna 2008 rozšířil hospic činnost svého zařízení a poskytuje kromě zdravotní
ošetřovatelské péče také charitní pečovatelskou službu v bytech potřebných občanů
v obcích v okolí Rajhradu. Posláním této charitní pečovatelské služby je umožnit lidem
v nepříznivé sociální situaci, z důvodu věku nebo nemoci zůstat rovnocenným členem
naší společnosti a umožnit jim žít nezávisle a co nejdéle v přirozeném prostředí svého
domova.
Taková péče může být poskytována na základě písemné dohody a individuálních
požadavků potřebného. Pečovatelskou službu si objednatel platí sám ze svých
prostředků dle ceníku. Jedná se například o tyto úkony:
Pomoc při podávání jídla a pití, oblékání, při úkonech osobní hygieny: 42 Kč/30 min.
běžný úklid a údržba domácnosti, topení v kamnech, malý nákup:
42 Kč/30min.
Velký úklid neudržovaného bytu:
150 Kč/hod.
Promazávaní-masáž
80 Kč/30 min.
Doprovod za pomoci auta peč.služby v obci
45 Kč/jízda
Doprovod za pomoci auta peč.služby mimo obec
8 Kč/km
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V případě zájmu o pečovatelskou službu se můžete blíže informovat na OÚ Ořechov
nebo přímo na adrese Charitní pečovatelská služba Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad,
tel. 547232223, E-mail: eva.lenochova@caritas.cz
Sociální komise při OÚ Ořechov uspořádala v únoru t.r. setkání s koordinátorkou
uvedené charitní organizace. Tímto článkem předáváme čtenářům zpravodaje alespoň
stručné informace.

Kultura
Obecní knihovna informuje
K 31.12.2007 knihovna vykazuje 8 877 knih. Za celý rok bylo vypůjčeno 9 775 knih.
Za minulý rok čtenáři navštívili knihovnu 2 426krát, registrováno bylo 261 čtenářů, což
znamená, že v průměru přišel každý čtenář asi desetkrát za rok. Ovšem na celkový
počet obyvatel naší obce tj. 2 384 je to stále málo.
Počet čtenářů, kteří využili možnosti připojení k internetu bylo 85. Patříme k obcím,
které mají své vlastní webové stránky a je zajímavé, že na tyto stránky se během roku
připojilo 3 296 účastníků.
Stále využíváme možnosti výměnné služby mezi knihovnami okresu. Tak se pravidelně
obohacuje náš knižní fond asi o 500 knih za rok. Tyto knihy mají zvláštní označení
VF na obale a čtenáři jsou také upozorňováni na včasné vrácení těchto knih. Bohužel
někteří čtenáři mají tyto knihy vypůjčené příliš dlouho a znemožňují tak jejich rychlejší
oběh.
Největší čtenáři za rok 2007:
Žáci:
Skalický Jindřich
183 knih a časopisů
Jelínek Boleslav
175 knih a časopisů
Frantová Jana
146 knih
Matulová Magdalena
76 knih
Pavlíčková Lucie
75 knih
Dospělí:
Pehalová Dobroslava
222 knih a časopisů
Burianová Jarmila
201 knih a časopisů
Holoubková Božena
171 knih
Kopečná Marie
163 knih
Starobová Jaroslava
154 knih
Utratilová Anna
143 časopisů
Párová Oldřiška
128 knih a časopisů
Smržová Valburga
118 knih
Němečková Zdeňka
104 knih
Hrdličková Markéta
103 knih a časopisů
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Nové knihy v měsíci lednu:
Válečná literatura: Hitlerovi milionáři, Odvaha jim nechyběla, Dva proti říši.
Historická literatura: Letopisy královské komory, Předloha, Mušle a jiné odposlechy.
Detektivky: Bratrovrah, Zrádné útesy, Neznámá pravidla, Smrt ošetřovatelky, Jak
nezabít manžela.
Romantické knihy: Nevinná, Síla ohně, Jak přichází láska, Trojdílné plavky, Modrý
dům, Věř na lásku.
Knihy pro mládež: První třídou bez pláče, Jana a Dana, Holky, kde jsou kluci,
Prázdniny u moře, Co dělají hasiči, Baletní střevíčky.
Další novinky si přijďte prohlédnout přímo do knihovny, jste vřele vítáni.
Olga Frantová
vedoucí knihovny

Masopustní průvod
Na začátku bylo povídání starších lidí o tom, jaký u nás, tedy hlavně v Tikovicích,
býval masopustní průvod, který končil v tehdejší tikovické Orlovně. Nápad nám zrál
v hlavě již dlouho, ale teprve nyní se našlo několik lidiček, kteří byli ochotni pomoci
s přípravami. Velmi dobrá byla spolupráce s obecním úřadem, kde pan starosta přislíbil
jednak účast, a také nějaké to občerstvení pro masopustní chasu. Spoustu dobrot
nadělaly také šikovné paní z Tikovic. Basu na pochovávání nám velmi ochotně zapůjčil
pan Ryšavý a vůbec nejjednodušší to bylo s hudbou, protože pan učitel Hadrava, který
vede dechový orchestr Bobrava (hezký rým, že?), se ukázal jako člověk, který je, jak
se říká, pro každou špatnost.
No a konečně nadešla neděle před popeleční středou. Přálo nám i počasí. V 15:00
hodin vychází od zdravotního střediska průvod masek doprovázený dechovou hudbou
Bobrava. Tuto podívanou si nenechala ujít spousta lidí a ochotně se přidali k průvodu.
Šlo se až do Tikovic, kde se obešel kostel, občas se i někde zastavilo a zatančilo.
Masky byly správně rozpustilé a málokdo se jim ubránil, co se tančení týče. Musíme
vyzdvihnout i odvahu těch dětí, mládeže i dospělých, kteří se dokázali obléci
do různorodých masek i přes to, že to bylo něco nového a na začátku nebylo jisté, jak
celá akce dopadne. Jedním slovem - byli skvělí.
Cíl celého průvodu byl před OÚ, kde proběhl obřad pochovávání basy. Kněze
si tentokrát zahrál Tomáš Dudík a kostelníka Tomáš Salnek. Celou akci provázelo
veselí, které k této tradici patří. O něj se postarali také diváci, kteří i přes poněkud
chladné počasí vydrželi až do konce programu. Před OÚ se rozdávaly různé
masopustní dobroty. Velký obdiv patří mladým muzikantům, kteří v zimě a za pochodu
dokázali zpestřit tento program pěknou hudbou. Bylo to opravdu pěkné odpoledne
a doufám, že se stane tradicí.
Markéta Dudíková

14

Ze života škol
Mateřská škola Oříšek – aneb pořád se tu něco děje
Vážení spoluobčané a přátelé naší mateřské školy,
dovolte nám, abychom Vás touto cestou
informovali o tom, jak se tu máme, co jsme zažili,
nebo co nás teprve čeká.
Leden – dokonale pokryl zemi ledem
První měsíc v novém roce 2008 začal oslavou
tzv. „opožděného Silvestra“. Nemohla chybět
výroba česnekové pomazánky (česnek jsme ze třídy
větrali ještě 2 dny), přípitek dětským šampaňským
a diskotéka.
Také jsme obdrželi dopis od naší adoptované
holčičky z Indie Ronity (na obrázku). Byli jsme
potěšeni tím, že ve škole sklízí jen samé studijní
úspěchy. Na oplátku ji naše děti nakreslily a poslaly
mnoho pěkných obrázků.
V druhé polovině ledna k nám nastoupila firma
Zetoma, která nám zútulnila třídy novou
podlahovou krytinou.
Únor – vůbec nebyl bílý
Měli jsme možnost shlédnout kouzelnické
představení. Dětem se moc líbilo, že je tento mág nezapomínal zapojovat i do
jednotlivých kouzel.
Pořádně jsme se vyřádili na školkovém karnevalu, který v duchu exotických zvířat
moderovali herci ze Zemanova divadla.
Březen – za kamna nevlezem
Firma Margo nám zhotovila krásné dřevěné kryty před topná tělesa.
V březnu nás nemine tradiční prodejní jarní výstava a zápis nových dětí na příští školní
rok, pro které jsme zhotovily pěkné dárečky.
Vyhlásily jsme veřejnou brigádu na školní zahradě. Jde o úpravu terénu, zasazování
nových dřevěných domečků do prostoru a o zprovoznění nových průlezek. Moc nás
potěšil bleskový zájem některých rodičů, kteří se vážně začali zajímat o to, co si mají
přinést.
Duben – pořád tu budem
Čeká nás návštěva planetária, do kterého děti pojedou přistaveným autobusem.
V neděli 20. dubna ve 14.00 hodin Vás srdečně zveme na naši školní akademii do
Orlovny. Tato akce je věnována sponzorům, kteří nám pomohli jak finančně, tak
fyzicky zvelebit naší školní zahradu. Již předem se můžete těšit na jednotlivá
vystoupení všech tříd.
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Květen – hrdliččin hlas ku lásce zval
Chystá se zájezd do brněnského divadla Polárka – pohádka „Broučci“ a následně výlet
do vyškovského Dinoparku. Odjezd a příjezd zajištěn naší MŠ.
Červen – zapomeňte, vážení, na jahody mražený
Určitě nezapomeneme na oslavu Dne dětí. Ta by mela proběhnout v dopoledních
hodinách, a to za spolupráce MŠ Velké Němčice. Akcí nás bude provázet pan Korda –
klaun z Divadla Bolka Polívky.
Konec školního roku proběhne ve znamení hodů. Akce se uskuteční v neděli ( datum
upřesníme na internetu ) a začne průvodem od hasičky. Poté se zastavíme u obecního
úřadu, kde si od pana starosty vyžádáme hodovní právo. Průvod bude pokračovat
do naší MŠ, kde se rozloučíme s předškoláky, kteří se nám představí v krojích. Celá
veselice bude obohacena chutným občerstvením.
Pozor! Legolend září 2008
Pro velký úspěch z loňského roku akci opět zopakujeme. Přihlásit byste se měli už
do konce června u paní učitelky Kališové, která Vám ráda zodpoví veškeré vaše
dotazy.
Markéta Popelková
učitelka MŠ

Zápis dětí do 1. třídy
V naší škole se 28.ledna 2008 uskutečnil zápis dětí do 1. třídy. Dostavilo se 37 dětí
předškolního věku v doprovodu rodičů.
Děti předvedly připravené básničky, znalost barev, geometrických tvarů a pohádek.
Během zápisu doprovázely budoucí prvňáčky pohádkové bytosti, za které byly
převlečeny žákyně VIII.B třídy. Na chodbách školy byly pro děti připraveny různé hry
a soutěže.
Mgr. Dana Dostalíková
učitelka ZŠ

Kam po základní škole?
Především žáci devátých tříd, ale i někteří žáci nižších ročníků, stáli v únoru před
nelehkým úkolem – KAM po základní škole?
Nám učitelům, rodičům i žákům samotným nezbývá věřit, že si všichni vybrali takovou
školu, která pro ně bude přínosem v jejich profesním životě.
O jaké typy škol měli žáci zájem?
9. ročník:
gymnázia
5 žáků
SŠ s maturitou 20 žáků
učební obory
7 žáků
8. ročník:
učební obry
2 žáci
7. ročník:
učební obor
1 žák
5. ročník:
gymnázia
7 žáků
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Všem 42 žákům, kterých se týká přijímací řízení, přejeme spoustu úspěchů.
O výsledcích přijímacího řízení vás seznámíme v dalším Zpravodaji.
Mgr. Barbora Stránská
učitelka ZŠ

Lyžák 2008
Je 24. února. Konečně nastal den D, na který jsme se tolik těšili. Měl se uskutečnit
„lyžák“, tradiční lyžařský zájezd, kvůli kterému jsme se museli už brzy ráno v 5.45
sejít u autobusu.
Zatímco cesta utíkala někomu rychle, pro jiného byla nekonečně dlouhá. Trvala skoro
pět hodin, než jsme dorazili do Železné Rudy na Čertovu chatu. Ještě ten den jsme
ukazovali na lyžích a snowboardu, co umíme.
Družstva se vydávala na svah Špičáku každý den dopoledne. Odpoledne byla buď
vycházka do okolí, nebo jsme se shromáždili ke hrám ve společenské místnosti.
Poslední den jsme ale na svah nešli, protože nám nepřálo počasí. Odpočívali jsme.
Večer se konal na rozloučenou karneval. Každý se pochlubil na diskotéce svou
maskou. Myslím si, že si tento den všichni pochuti užili. Ale nejen tento den. Celý
týden, týden plný zážitků.
Mgr. Zdeňka Kouřilová
učitelka ZŠ

Poděkování firmě Balacom Color Centrum s.r.o.

Jak jistě všichni víte, ve školství není peněz nikdy dost. Proto škola vítá každý
sponzorský dar.
Touto formou bychom rádi poděkovali firmě Balacom Color centrum s.r.o. se sídlem
v Brně, která nám poskytla barvy zcela zdarma v hodnotě 30 000 Kč. Tento materiál
se využil na zpříjemnění prostředí pro děti (nové nátěry dveří a šaten).

Brýle pro Afriku
Naše škola se zapojila do humanitární akce pořádané organizací SIRIRI. Jednalo se
o veřejnou sbírku použitých dioptrických brýlí. Shromážděné brýle projdou kontrolou
očních lékařů, kteří brýle přeměří, vyčistí a označí. Zásilky takto označených brýlí
budou odeslány do Středoafrické republiky, kde budou předány do dispenzáře. Jeho
personál pak bude brýle distribuovat pacientům podle zjištěných očních vad. Oční vady
jsou pro Středoafričany opravdový problém. Většina pacientů dispenzáře svatého Pavla
jsou studenti z přilehlých škol – ti bez brýlí nevidí na učivo. Pak je jim málo platné, že
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patří mezi 41% obyvatel, kteří mohou navštěvovat školu. Běžná cena brýlí odpovídá ve
Středoafrické republice průměrnému ročnímu platu.
Středoafrická republika, země s necelými čtyřmi miliony obyvatel, je osmkrát větší
než Česká republika. Podobně jako Česku, zemi v „srdci Evropy“, se Středoafrické
republice (SAR) přezdívá “země v srdci Afriky“. Statistiky jsou však nemilosrdné:
Tato bývalá francouzská kolonie patří v současnosti mezi 10 nejchudších států světa.
Zhruba 84% obyvatel žije z prostředků nižších než dva americké dolary na den a celé
dvě třetiny populace pak dokonce z prostředků nižších než jeden dolar na den.
Na žebříčku gramotnosti obsadila SAR osmnáctou příčku od konce (Česko je s dalšími

dvaadvaceti bohatými státy na prvním místě). V některých statistikách se však drží
na čelních pozicích. Bohužel. Na žebříčku dětské úmrtnosti drží „srdce Afriky“
23. místo – z tisíce narozených dětí jich 84 zemře. Česko je se čtyřmi mrtvými dětmi
na tisíc porodů deváté od konce.
Mgr. Jana Pecenová
učitelka ZŠ

Spolky a sdružení
Šachový zpravodaj
Vojtěch Plát mistrem republiky
V polovině února se konalo v Havlíčkově Brodě mistrovství
republiky mužů a juniorů. Skvělý úspěch zaznamenal Vojta
Plát hájící naše barvy ve 2.lize. Celý turnaj suverénně vyhrál
a stal se mistrem republiky v kategorii osmnáctiletých a to
i přesto, že je mu teprve čtrnáct roků!
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Soutěže družstev pokročily do závěrečných kol. Ve 2.lize zbývají dohrát dvě kola.
Hlavní favorit soutěže Zakřany směřuje přes jedno klopýtnutí za svým cílem postupem do 1.ligy. Sestup nemine Náměšť a Poličku, o třetím týmu prozatím není
rozhodnuto. . Náš tým předvádí střídavé výkony a drží se ve středu tabulky.
Výsledky:
1.kolo Náměšť
3.kolo Polabiny C
5.kolo Žďár
7.kolo Polička
9.kolo Polabiny B

Ořechov
Ořechov
Ořechov
Ořechov
Ořechov

1,5-6,5
5,5-2,5
3-5
2-6
5-3

2.kolo
4.kolo
6.kolo
8.kolo

Ořechov
Ořechov
Ořechov
Ořechov

Vysoké Mýto
Jihlava
Zakřany
Třebíč

3-5
6-2
2,5-5,5
4-4

Tabulka 2.ligy po 9.kole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

BYDO ZAKŘANY A
2222 ŠK POLABINY C
2222 ŠK POLABINY B
ŠK CAISSA TŘEBÍČ A
TJ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU A
OREL OŘECHOV A
ŠK GORDIC JIHLAVA B
ŠK 64 BRNO A
ŠK VYSOKÉ MÝTO A
ŠK DURAS C
TJ ŠTEFANYDES POLIČKA A
TJ NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU A

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
6
6
4
4
4
4
4
3
2
2
0

0
2
1
2
2
1
1
0
2
2
0
1

1
1
2
3
3
4
4
5
4
5
7
8

24
20
19
14
14
13
13
12
11
8
6
1

33
31
33
25
18
29
25
16
22
21
14
11

V krajském přeboru 1.třídy scházejí do závěrečného účtu sehrát ještě tři kola. Naše
rezerva se prozatím potácí na hranici sestupu. Skvělé výkony sice podávají Dalibor
Číp a Mojmír Moulis ,ostatním se však příliš nedaří a ve dvou zápasech jsme dokonce
neposkládali ani osm hráčů.. Ze soutěže mohou sestoupit až čtyři týmy.
1.kolo Ořechov Tišnov
4-4
2.kolo Mor.Slavia Ořechov 2-6
3.kolo Ořechov TJ Znojmo 1,5-6,5 4.kolo Strážnice
Ořechov 6-2
5.kolo Ořechov Lipovec
2,5-5,5 6.kolo Ořechov
Tetčice
4-4
7.kolo Kuřim
Ořechov
5-3
8.kolo Ořechov
Rudice
4,5-3,5

Tabulka krajského přeboru 1.třídy
1.
2.
3.
4.
5.

ŠK Garde Lipovec
ŠK DDM KME Kuřim
SPgŠ a G Znojmo
ŠK Lokomotiva Brno D
ŠK pod Věží Strážnice

7
7
6
4
3

19

0
0
1
1
2

1
1
1
3
3

21
21
19
13
11

33
23
29
18
21

43.5
39.0
42.0
32.5
31.0

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ŠK Sokol Tišnov
ŠK Veselí nad Moravou
TJ Znojmo
Orel Ořechov B
ŠK Tetčice
Sokol Rudice
Moravská Slavia Brno

3
3
3
2
2
1
0

2
2
0
2
1
1
2

3
3
5
4
5
6
6

11
11
9
8
7
4
2

20
20
21
18
18
15
12

31.5
31.0
30.5
27.5
25.0
24.0
26.5

Pavel Kubíček
šachový oddíl Orel Ořechov

Sedmikrásek a kamínky
Od října 2007 navštěvují některé děti v prostorách Klubu důchodců divadelní kroužek
„Kamínky“ a taneční kroužek „Sedmikrásek“. Podařilo se jim nacvičit několik
kratičkých pohádek a zajímavých tanečků, které mohli předvést kamarádům v MŠ.
Vedení školky nám vyšlo vstříc a na představení se mohli přijít podívat i spolužáci
z 1.třídy. Až na drobné selhání techniky se dětem vystoupení velmi povedlo.
Druhé představení, které bylo hlavně pro rodiče, se konalo v tělocvičně Speciální
školy. Probíhalo v duchu rodinném, protože nás nebylo mnoho, ale o to ani nešlo.
Rodiče měli konečně šanci zhlédnout výkony svých potomků a že bylo na co se dívat!
Sehrány byly tři pohádky: Začarovaný les, Král a moucha , Nevyzrál na školu a mezi
tím děti předvedly několik lidových i moderních tanečků.
Tím jsme hezky ukončili první půlrok naší práce. Děti nyní začnou nacvičovat nové
tanečky a již teď začínáme s další pohádkou „Kocour Chlubílek“.
Markéta Dudíková

Zajímavosti
Stále častěji mě napadá myšlenka o dnešním světě a lidech, kteří v něm žijí.
Co všechno potřebuje člověk, aby naplnil své tužby a přání spokojeného života?
Co v něm vlastně převládá? Jedná se více o materiální potřeby a nebo šťastné žití
v rodině, ve společnosti lidí, přátel kolem nás. Proč jsou lidé k sobě zlí, z čeho pramení
nenávist, přetvářka, zloba a závist? Co je vůbec smyslem života, této kratičké návštěvy
na naší Zemi? Tyto myšlenky mě v poslední době přiměly k napsání této úvahy, kterou
jsem nazval

Přátelství
Většina lidí touží po spokojeném životě, lásce a přátelství. Mít kolem sebe dobré
přátele je životní štěstí. Ne vždy se to všem splní. Často se mnozí vydávají na daleké
i strastiplné cesty za štěstím, aby nakonec poznali, že je kolem nich, ve své domovině.
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Jedno staré přísloví říká, že láska a přátelství jsou děti jedné matky. Není snad nic
krutějšího, než ztratit oboje. Ještě včera tu byl život plný radosti, ideálů a dnes zde
zůstal chlad, větrem stržený květ. Ještě cítíš pevnou dlaň přítele a dnes jsi sám.
V životě se lidé loučí mnohokrát, s přítelem však jen jednou a kdybychom si oči
vyplakali, zpět se již nikdy neohlédnou.
Narození i smrt jsou strany jedné mince. Když se člověk rodí, žasneme nad přírodou,
která nám život dává i bere. Před touto skutečností utichají všechny sváry, nenávist
a špatnost. Jen tváří v tvář životu a umírání vidíš, jak kratičká je cesta mezi nimi. Jak
prostě se rodí člověk a jak je někdy složité podat si jen ruku. Jen přítel je první, kdo
udělá krok tobě vstříc. Skutečností však zůstává, že člověk bez přítele je jako zvon bez
srdce.
Přátelství, to jsou lidé, kteří k nám přicházejí, neskrývají se a i když jsi o berlích,
oni s tebou krok srovnají. Být někomu přítelem, to znamená umět dar nejen přijímat,
ale sám se jim stát.
Láska i hory přenáší, přítel však pro tebe i hvězdy vychýlí z jejich drah. A tak jen
pro přátele zvedáš hlavu k obloze a dřív než padající hvězda uhasne, šeptáš slova
o přátelství, lásce člověka k člověku a i když je to jen naděje, udržuje nás ve víře,
že každé vyslovené přání tohoto posla vesmíru se nám splní i tady na Zemi.
Když odchází přítel a my se s ním loučíme na posvátných místech, slibujeme si, že nám
navždy zůstane v paměti jeho svět. Vezmi jej a nes ho dál, ať nikdy nevychladne,
protože jenom tento život je věčný v tobě, ve mně, v nás.
Říká se , že přítele poznáš v až v zákopech. Tam, kde chodí smrt. Ne, tam ho nehledej!
Hledej ho ráno, když slunce vychází a v dálce řeka z mlhy vstává. Hledej ho za dne,
večer, za soumraku, když děti usínají. Jen v míru, když ptáci svobodně si letí a všichni
můžeme vzpomínat ta slova, jež vracejí mládí.
Jen čas, jak oheň zlato, prověří přátele. I když v bolesti zúží se ti svět, ty nezůstáváš
sám. Přítel pro tebe i hvězdy vychýlí. Bez přítele zůstaneš zvonem oněmělým. Měj
k lidem srdce a oni tě budou mít rádi.
A tak, když zítra my lidé se setkáme, posečkejte aspoň chvíli a pohleďme si do očí.

Země domovem
Nechej ten svět kde slunce nezasvitne
kde čas jsou jenom peníze.
Kde ubíhají rychle roky
kde stále jenom mračí se.

Tam voda chladná je a dobrá
K ní ráno chodí laně pít
Tu krásnou naši Zemi
nemohu nikdy opustit

Nechej tu jeho sytost, jeho hlad
i nekonečné délky autostrád
Myšlenky o Zemi si ukrývám
a na klid v horách vzpomínám

Potichu hraj si tuto melodii
potichu slova opakuj
Kde je ta naše krásná Země
kde je ten šťastný domov můj
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Tam je ta skála citlivá a živá
a večer slunce padá v les
Tam blýská se a hromy divobijí
tam pro každého dobré slovo jest

Bohumil Šmíd

Zamyšlení nad kalendářem
Prohlížím si vánoční dárek z obecního úřadu. Je to již podruhé kalendář s historickými
fotografiemi z Ořechova. Ten minulý vám byl bližší? Domy a ulice jste snadno
poznávali a srovnávali se vzhledem současným. Zkuste se však pozorně podívat
do tváří na letošních snímcích. Jak důstojní jsou obecní zastupitelé, až připomínají
sochy. Stejně tak veteráni, hasiči nebo stárci. Načesané a nastrojené děti na školním
snímku jsou jako panenky a snad ani nedýchaly, aby nedošlo k chybě. Všichni se tváří
velmi vážně a pro zúčastněné to byl veliký zážitek.
Poznali jste na fotografiích někoho? Jistě. Snad každý tam našel známou tvář z rodiny
nebo sousedů. Stejně tak já. Mezi zastupiteli je můj dědeček ještě jako mladý muž
a v zástupu hasičů z Ořechoviček dokonce i pradědeček, který se narodil v roce 1848.
Škoda, že jsem víc neposlouchala dědovo vzpomínání na staré časy. Teď mě to mrzí.
Tolik toho věděl o historii rodiny i vesnice. Jeho přáním bylo udělat „strom života“
rodiny, jak říkal rodokmenu. Pro samou práci a nakonec i nemoc mu na to nezbyl čas.
Teď jsou jiné možnosti. Fotografie i texty se zpracují na počítači a uloží. A třeba
v budoucnu bude moje vnoučata zajímat, jak vypadal jejich praprapradědeček.
Dagmar Nováková

Okénko do jarní přírody Ořechova a jeho okolí, se zaměřením na ptactvo
Krajinný ráz regionu naší obce Ořechova a jeho okolí je různorodý. Jsou zde mozaiky
nelesní krajiny a polí, kde můžeme s potěšením sledovat snahu obce a jejich obyvatel o
zlepšení vzhledu agrokrajiny a životních podmínek pro drobnou faunu výsadbou krytin
a remízků a budováním tzv. biokoridorů. V těsné blízkosti obce se pak rozkládá na
rozloze 3 100 ha přírodní park (PP) Bobrava s převážně smíšenými lesy, rozčleněnými
množstvím hřbetů, údolí a žlebů, se vzácnými slatinnými mokřady v nivě říčky
Bobravy (PP Střelická bažinka). Flóra i fauna je velmi rozmanitá, rostou zde např.
vzácné teplomilné rostliny, v mokřadech žijí populace málo běžných obojživelníků a
plazů (stálo by za samostatnou zmínku).
Uvedu jen stručný výčet vybraných druhů ptáků hnízdících ve zdejších lesích – jestřáb
lesní, krahujec obecný, včelojed lesní, čáp černý, krkavec velký, sluka lesní, holub
doupňák, datel černý, žluna šedá, strakapoud prostřední, žluva hajní, lejsek bělokrký,
konipas horský, vzácně krutihlav obecný a dudek chocholatý. Na mokřadech např.
slípka zelenonohá, potápka malá, chřástal vodní a moták pochop.
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Kteří ptáci přilétají na jaře jako první?
První na jaře přilétají husy velké (hnízdí již koncem února), špačci obecní, skřivani
polní, čejky chocholaté, konipasi bílí (většinou přilétají již v únoru, při mírných zimách
někteří z nich u nás i zimují), poté se v březnu objevují drozdi zpěvní, budníčci menší a
čápi - nejprve čápi černí a poté čápi bílí. Na konci března a během dubna přilétají např.
pěnice černohlavé, slavíci obecní (lze vzácně v hluboké noci slyšet jejich tlukot) a
rákosníci.
Objevují se i naši stěhovaví dravci - např. moták pochop a v dubnu včelojed lesní (ten
uniká pozornosti, protože se zaměňuje s kání lesní, které je velmi podobný) . Mezi
nejpozdější navrátilce patří sedmihlásek zpěvný, rorýs obecný, ťuhýk obecný, lelek
lesní a žluva hajní - ti se většinou vrací až v květnu. Žluva hajní, tento nápadný
žlutočerný exot z tropických deštných pralesů Afriky příletá až mu olistěné stromy
poskytují dostatek ochrany. Žije velmi skrytě, ale v Ořechově je každým rokem slyšet
její nezaměnitelná hlasitá flétnová melodie.
Kdy přilétají a odlétají vlaštovky?
První vlaštovky obecné se u nás objevují v druhé polovině března (okolo 20. 3.), ale
hlavní návrat nastává až začátkem dubna. Odlétají od nás během září. Její příbuzná
jiřička obecná přilétá později - až začátkem a během dubna, odlétá ovšem později - až
na přelomu září a října. Poslední z našich vlaštovkovitých, břehule říční, přilétá
nejpozději - koncem dubna, v Ořechově vytváří početnou hnízdní kolonii v „Písníku“.
LuBer

Muži v akci
Vlašský salát
16 dkg ster. okurek
4 dkg ster. mrkve
4 dkg ster. celer
6 dkg ster. hrášek
30 dkg salámu
25 dkg majonézy
22 dkg brambor

5 g worcesteru
2 dkg hořčice
1 dkg cukru
1 dkg octa
5 g soli
2 g pepře

Uvařené a vychladlé brambory nakrájíme na malé kousky. Salám – nejlépe šunkový,
nakrájíme na tenké nudličky. Všechny suroviny smícháme dohromady a necháme
uležet v ledničce asi šest hodin a můžeme podávat.
Pokud vlašský salát chceme použít na chlebíčky, tak musíme základní suroviny
nakrájet na co nejmenší.
Přeji Vám dobrou chuť!
Franta
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Blahopřejeme
Společenská kronika
V I. čtvrtletí roku 2008 se dožili životního jubilea tito občané:
70 let Alena Zrubcová
75 let Božena Holoubková
Anna Pavlíková
Eliška Krejčířová

85 let Jarmila Urbancová
80 let Blažena Kozlová
Helena Ondrášková
Josef Franěk
93 let Metoděj Macíček

V těchto dnech se dožívají vzácného životního jubilea – 65 let společného života
manželé Božena a Metoděj Macíčkovi, Kyselkova 26, Ořechov.
Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a spokojenosti.

Z historie obce
Z historie našich obcí
Obecní úřad vydal v pořadí již druhý kalendář. Ten letošní je opět věnován historii
našich tří obcí s názvem Doba a lidé a plně vystihuje atmosféru dávných časů.
V kalendáři je vyfotografováno 520 našich občanů. V současné době z nich žije už jen
velmi málo. Nejvíce ještě žijících -16- je na srpnové fotografii. Např. z fotbalistů je
to pan Hrdlička z Brněnské ulice.
Na titulním listě je ve své době známý a svérázný malíř pokojů Bedřich Franta
z Kerendova (v rukou drží sklenice piva). Vedle stojí paní Štěpánka Trenzová, která
bydlela na Polní ulici, čtvrtá zleva je babička Marie Kakačové, rozené Lepkové.
Na fotografii zastupitelů Ořechoviček je třetí zprava starosta František Čížek. Určitě
stojí za pozornost velký počet hasičů - v Ořechovičkách 55 a v Tikovicích 53.
Na fotografii měsíce ledna můžeme obdivovat kníry vojenských vysloužilců, zřejmě
po vzoru císaře Františka Josefa I.
Z ořechovičských hasičů poznáváme pana Urbana, Beránka, Šmída, Sece a Trčku.
Z tikovických pana Chramostu – obchodníka ( horní řada první zleva).
Na fotografii v dubnu je uprostřed starosta obce Tikovice pan Jarolím Leichman.
Z fotbalistů byl známý nejlepší brankář té doby Jan Ryšavý z Tikovic zvaný ,,Kalman“.
Na červnové fotografii je mládež Československé strany národně socialistické
z tradičních ořechovských hodů.
V době, kdy neexistovalo ani rádio, ani televize, bavilo občany divadlo. Divadelní
představení byla velmi hojně navštěvována, což dokumentuje i počet 61 divadelníků.
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Hrávalo se často i pod širým nebem. Srpnové dožínky ukončovaly dobu žní a byly
oslavou úrody. Snímek je pořízen na hřišti za tikovickou orlovnou.
Školní fotografii nelze přesně časově zařadit. Pokud mám informace, doposud nikdo
nikoho nepoznal. V jedné třídě, kde byly i tři ročníky, je 75 žáků! Uprostřed je ředitel
školy František Kyselka, který na škole působil v letech 1888-1917.
Kde jsou ty časy, kdy se v našem katastru střílely tisíce zajíců. 77 myslivců a nahaněčů
to dokumentuje.
Na fotografii zastupitelstva z Ořechova z roku 1903 sedí třetí zleva Jaroslav Ševčík,
obchodník a poštmistr, vedle něho farář Antonín Páral, který dal roku 1900 postavit
nový kostel.
Kalendář roku 2008 nás zavedl do doby zhruba před sto lety. Tito naši předkové
v Ořechově žili, pracovali, zažívali své všední radosti a starosti a zasloužili se o rozvoj
našich obcí. Buďme jim za to vděčni a uchovejme si je v našich vzpomínkách.
Kalendář má svoji historickou hodnotu. Kalendáře s podobnou historickou tematikou
vydává i město Brno.
Mgr. Jiří Poledňa
kronikář obce

Padesátá léta 20. století v Ořechově
V minulém měsíci uplynulo 60 roků od únorových událostí r.1948, t.j. uchopení
veškeré moci ve státě komunistickou stranou ČSR. Tento převrat znamenal konec
demokracie a absolutní nástup moci jedné strany. Naše země byla tím poznamenána
nejen po dobu 40 let, ale následky jsou pociťovány ještě v současné době. Zejména
padesátá léta, která následovala, jsou historicky vnímána jako období režimního násilí,
politické zvůle, bezpráví, vyvlastňování majetku, kolektivizace zemědělství,
inscenovaných procesů s tzv. zrádci, třídními nepřáteli, církevními hodnostáři aj.
Minulý rok 2007 se vyznačoval probuzením historické paměti. Veřejnost byla svědkem
zvýšeného zájmu sdělovacích médií o praktiky bývalého režimu při prosazování a
upevňování jeho ideologie a moci. V televizi byl každý týden uváděn pořad „ V zajetí
železné opony.“ Bylo připomenuto několik soudních procesů s tzv. vnitřními nepřáteli,
např. s předními funkcionáři KSČ. Generální tajemník Rudolf Slánský, tajemníci Otto
Šling, Frank, Rajčin, ministr zahraničí Vlado Clementis byli odsouzeni k trestu
smrti. Další procesy následovaly s vysokými vojenskými hodnostáři západního odboje
z II. světové války. Válečný hrdina generál Heliodor Píka byl také odsouzen k trestu
smrti. Proces s Dr. Miladou Horákovou, funkcionářkou předúnorové strany národněsocialistické, skončil rovněž její smrtí.
Po únorovém převratu se záměrně vytvářela atmosféra strachu. Předseda KSČ Klement
Gottwald vytyčil heslo: „ kdo nejde s námi jde proti nám“. Poté byla společnost
záměrně rozdělována a rozsévala se tzv. třídní nenávist. Používalo se nálepkování
skupin lidí a jednotlivců názvy buržuové, vykořisťovatelé, reakcionáři, kulaci,
revizionisté a pod. Být takto někdo nazván, stačilo to na vyvlastnění majetku,
kriminál, v horších případech popravu.
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Proč se tyto nepřístojnosti bývalého režimu začínají připomínat a řešit až nyní? Podle
některých historiků, zejména Jiřího Pernese z Akademie věd, který se specializuje na
padesátá léta minulého století, hlavním důvodem byla po roce l989 nechuť vyrovnat se
s komunistickou minulostí. Dnes nejde o nic více, než o morální odsouzení všech
praktik bezpráví a násilnictví.
Jsem pamětníkem té doby a to mně snad dává legitimitu, abych připomenul, že ani naše
obec nebyla ušetřena režimního násilí a bezpráví. Tuto potřebu připomenutí cítím
proto, že Pamětní kniha Ořechova (kronika) v popisu předmětného období je
v mnohém poplatná tehdejší ideologii a propagandě. Nezapomeňme, že v tomto
období, až do roku l989, s výjimkou sotva půl roku v r. 1968, vládla všude tuhá
cenzura. Nejinak to bylo i se zápisy do obecní kroniky. Ty musely být schváleny
vedením místního národního výboru (MNV) a výborem základní organizace KSČ.
Některé důležité informace nebyly zaznamenány vůbec a zřejmě záměrně, jak se
dočtete dále. Únor 1948 je popsán následovně: „ Únorové události r. 1948 zůstanou
jednou z největších a nejslavnějších událostí v naší vlasti. Slouží ke cti našeho lidu, že
převzetí moci ve státě vládou dělníků a rolníků proběhlo bez všech násilí“.
Historickou pravdou je a zůstane, že demokratické právo bylo pošlapáno. Okamžitě
nastaly na všech úrovních správy státu, ve vedeních podniků, armádě, bezpečnostních
složkách aj. personální čistky. V naší obci byl ihned odvolán z funkce předsedy MNV
Jaromír Smejkal, zvolený po sloučení obcí za stranu lidovou. Dále František Dostál byl
zbaven funkce předsedy Okresního národního výboru (ONV) v Brně. Zvolen byl
v roce l946 při řádných a svobodných volbách za stranu národně-socialistickou. Pan
Jaroslav Komínek byl okamžitě propuštěn z Velitelství SNB Brno, kde zastával jednu
z vedoucích funkcí v hodnosti nadporučíka. Našel v roce l949 zaměstnání na MNV
Ořechov jako administrativní pracovník. po určitém čase byl pověřen funkcí kronikáře.
V roce l949 se konal IX. sjezd KSČ, kde předseda Klement Gottwald vytyčil program
vybudování socialismu, tj. vytvoření beztřídní společnosti, při zrušení soukromého
vlastnictví a podnikání jakéhokoliv druhu. Současně prohlásil, že nemůže být u nás
socialismu bez socializace vesnice. V zápětí se daly události do pohybu. Nejprve byl
vyvlastňován majetek
velkoobchodníků,
tzv. šmelinářů, větších a středních
podnikatelů, tzv. vykořisťovatelů a došlo i na samostatně pracující obchodníky a
řemeslníky, lékaře aj. V roce l949 zaniklo v obci 20 živností, t.j. obchod střižným
zbožím Julie Černouškové, pekařství F.Brabce, elektroobchod F.Nováka, nákladní
autodoprava A. Pánka, obuvnictví V.Dvořáka, zámečnictví R.Karafiáta, papírnictví
A.Trenzové, obchod drůbeží, vejci a cukrovinkami A.Soukupové, obchod smíšeným
zbožím J.Ševčíka, hostinství L.Barešové, osobní doprava F.Hrdličky a F.Pírka, zubní
ordinace L.Procházky, obchod textilem A.Kubíkové,
krejčovství M.Polákové,
pekařství B.Zelinky, obchod střižným zbožím E.Dušové, obchod smíšeným zbožím
V.Chramosty. Nahradily je socialistické podniky Včela, OKG (obchod kůží a gumou),
Tep (textilní prodej).
V roce l959 zanikly další živnosti – výroba pleteného zboží F .Dostál, obchod střižným
zbožím M.Hladůvkové, pokrývačství S.Tolar, řeznictví O.Ryšavý, drogerie V.Šušlík,
kamenictví J.Menšík, hostinství a řeznictví F.Fasura, hostinství F.Holoubek, kolářství
M.Franta, stavitelství Š. Pár, pekařství J.Bumbálek, hostinství J.Peška, pohřebnictví
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F.Novák. Hostinství nahradila Jednota a pekařství Dělpo. Likvidace živností se
neobešla bez nátlaku a dokonce i násilí. Např. stará obchodnice se smíšeným zbožím
M.Rathouská odmítla do nově zřízené organizace Jednota vstoupit a uzavřený vchod
do její prodejny byl násilně otevřen pomocí krumpáčů pracovníky MNV. Zboží jí
bylo zabaveno a odvezeno bez peněžité náhrady.
Rok 1950 se také vyznačoval snahou zahájit socializaci zemědělství zakládáním
jednotných zemědělských družstev (JZD), tzv. II. stupně. Měla to být družstva, kde
zemědělci obdělávali pole společně, ale o výsledek práce se dělili dle vložené půdy a
práce. Tato forma hospodaření nenacházela u velké většiny zemědělců pochopení.
V tu dobu bylo na celém území ČSR zavedeno zemědělské plánování. Spočívalo
v tom, že jednotlivým zemědělcům byla určena výměra jednotlivých plodin
k pěstování a povinné dodávky produkce z těchto ploch. Stejně byly předepsány počty
zvířat a drůbeže k chovu a množství produkce, kterou museli zemědělci státu prodat. K
vedení této obsáhlé administrativy byly zřízeny při ONV orgány tzv. plnomocníka.
Tito pracovníci sledovali plnění předepsaných úkolů. Produkci vykupovala státní
výkupní organizace „ Hospodářské družstvo“. Dodávkové povinnosti byly nástrojem
neustálého tlaku na zemědělce, poněvadž se každým rokem zvyšovaly a bylo
požadováno jejich přesné časové plnění. Každé porušení předpisů bylo pokutováno.
Vyskytly se případy udělení pokuty ve výši 25.000 a 50.000 Kč. U těch zemědělců, kde
byly pochybnosti o splnění dodávky obilí, byly výmlaty úřední, tzn., že k mlátičce byl
postaven úřední dozor, jehož úkolem bylo zjistit množství namláceného obilí.
Také bylo zavedeno povolování domácích porážek prasat. Povolení vydával ONV, jen
tehdy, když zemědělec plnil povinné dodávky. Nesplnil-li dodávku jen jednoho
produktu, nesměl zabíjet. Znám případy několika rodin, které nesměly zabíjet.
Z každé zabíjačky se muselo povinně odevzdat 5 kg sádla, tzv. sběrači. Porážet se
smělo jen v určité dny. V Ořechově I v pondělí, Ořechově II (Ořechovičky) v úterý a
Ořechově III (Tikovice) ve středu.
V tomto roce pět zemědělců z bývalých Tikovic těmto tlakům podlehlo a spolu s
pětadvaceti nezemědělci JZD založili. V Ořechově I a II bylo družstvo taktéž
založeno. Vstoupili tam čtyři výkonní zemědělci, z nichž brzy dva vystoupili. Ke
dvěma zemědělcům tam přistoupila řada nezemědělců, především členů KSČ, pro něž
to byla nepsaná povinnost. Byli mezi nimi i bezzemci, např. tři učitelé. (Pozn. Všechna
jména členů obou družstev jsou uvedena v Pamětní knize Ořechova). Obě družstva
měla ve společném hospodaření jednak pozemky vyvlastněné podle zákona 46 z
r.1948, tj. pozemky farností a pozemky vyvlastněné Hermíně Zvanovcové. Družstvo
v Ořechově III mělo 49 ha, Ořechov I a II 26 ha. V r. 1951 došlo k jejich sloučení.
V souvislosti s velkým odporem zemědělců vůči vstupu do JZD (obdoba sovětských
kolchozů), je třeba uvést, že zemědělcům družstevní myšlenka nebyla cizí, ale naopak.
Brzy po II. světové válce založili zemědělci v původních obcích strojní družstva. První
bylo založeno v Ořechovičkách a získalo traktor zn. Ferguson od americké humanitární
organizace UNRA. V Ořechově a Tikovicích družstva koupila traktory Z-25, tj.
výrobek zahájené výroby první řady traktorů – Zbrojovky Brno. Tikovické družstvo
vlastnilo ještě tři mlátičky. Všechny tyto stroje musely být bezplatně předány do
založených JZD a jejich členové byli automaticky převedeni do založených JZD.
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V nařízení bylo uvedeno, že kdo nesouhlasí s členstvím v JZD, musí se ve lhůtě l4 dní
z družstva odhlásit. Učinili tak všichni členové zmíněných tří strojních družstev. Do
těchto vstoupili dobrovolně, s vědomím, že koupené stroje jim budou dobrými
pomocníky při soukromém podnikání. Navíc někteří místní zemědělci byli členy
družstevních lihovarů v Syrovicích a Hajanech. Ty jim zajišťovaly odbyt brambor a
nárok na výpalky, které se zkrmovaly skotu.
V založených družstvech se brzy začaly vyskytovat problémy např. nedostatek
mužských pracovních sil a malá výměra půdy. Proto došlo k použití nátlakové metody
na zemědělce s cílem rozšířit členskou základnu a zvýšit výměru půdy. Stalo se, že
dospělí synové zemědělců nebo dokonce mladí hospodáři museli jít pracovat do
kamenolomu v Želešicích. Byli to Miroslav Trenz, František Peška, Jan Sec, Jiří Sec,
František Krejčíř a Karel Šmíd. V některých případech to bylo drastické opatření, např.
pro rodinu M.Trenze a F. Pešky, kde veškeré práce museli vykonávat jejich staří
otcové. Do JZD však nikdo z nich nevstoupil.
Jiní synové zemědělců, kteří nastoupili plnit vojenskou službu, byli zařazeni do
zřízených „ pomocných pracovních praporů“ (PTP). Jmenovitě František Talafant,
Tomáš Pehal, a později Jan Šubrt. Všichni pracovali v uhelných dolech. F.Talafant a T.
Pehal v Kladně. Po pracovní době je vždy ještě čekaly dvě hodiny vojenského výcviku
bez zbraně, které nemohli mít, jako nespolehlivé živly. Další dvě hodiny byly
každodenně věnovány „ politické převýchově“. Vycházky dostávali jen za splnění
pracovních norem a to pouze v neděli od l4 do 20 hodin. Jejich tábory byly hlídány
řádným vojskem. Vojna, čili jejich pobyt v dolech trval 3 roky.
V roce l950 byl z naší obce zatčen a uvězněn Jaroslav Klíma. Byl odsouzen k vězení
na l4 roků, po roce vyšetřovací vazby. Jeho vina údajně spočívala v tom, že neohlásil
úmysl dvou spolupracovníků emigrovat do zahraničí. V tutéž dobu byli také uvězněni
Jaroslav Vaněk a František Šmiták. Oba byli příslušníky Sboru národní bezpečnosti
(SNB). J.Vaněk byl odsouzen na doživotí a F.Šmiták na 14 roků. Ještě v tu dobu na
dobu 15 roků byl uvězněn JUDr. J.Čačala. Všichni jmenovaní byli z vězení propuštění
po všeobecné amnestii, vyhlášené v roce 1960. Po příchodu z vězení J. Čačala pracoval
v kamenolomu u Anenského mlýna, ostatní ve stavebnictví.
V roce 1951 nastoupil k plnění vojenské služby Stanislav Beránek a Ludvík Krejčíř. Po
roce služby byli zatčeni, souzeni a uvězněni na dobu 3 let. Ve vězení byli dva roky a
poté na základě amnestie propuštěni. S.Beránek obdržel zákaz výkonu povolání pedagoga.
Ihned po propuštění museli nastoupit zbylou roční vojenskou službu. Při soudním
přelíčení byli obviněni z poškození zařízení pro vyvěšování praporů na pohřebišti Rudé
armády. Oba shodně toto poškození popírají. K jejich charakteristice u soudního
přelíčení bylo uvedeno, že pocházejí z katolické rodiny a navštěvují náboženské
obřady.
Všechny předešlé příběhy našich občanů nejsou v Pamětní knize ani slůvkem zmíněny.
Pouze je tam uveden následující text: „ V září 1953 byl dán do ochranné vazby
administrátor farního úřadu Jan Bárta. Shromažďoval kolem sebe děti z náboženských
rodin a těmto vštěpoval protistátní smýšlení, dokonce pomocí hypnosy.“ Byl odsouzen
k vězení 15 roků, což již v kronice není také uvedeno.
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U zemědělců, v době popisované údělem některých našich občanů, se mnoho změn ve
vztahu k JZD nezměnilo. Jen několik málo výkonných zemědělců vstoupilo do JZD.
Buď pro vysoký věk, nemoc atp. Ostatní velká většina zemědělců stále pravidelným
náborům vzdorovala. Citace z kroniky: „ JZD ani v roce 1955 nerozšířilo svoji
členskou základnu. Nepovedlo se přesvědčit, že společné hospodaření je lepší pro ně i
pro veškerý lid.“
Rok l956 – citace: „ Členská základna se zvýšila likvidací úpadkových hospodářství, to
je majitelů, kteří pro stáří, nemoc, či jiné důvody nemohli zajistit plnění dodávkových,
daňových a pojišťovacích povinností. Plánované rozšíření půdní základny bylo 45 ha,
skutečnost byla 34 ha.“
Rok 1957 – citace: „ Rok zůstane památným, neboť toho roku všichni výkonní
zemědělci vstoupili do JZD. Na počátku roku tomu nic nenasvědčovalo . Opakované
náborové akce neměly celkem žádného úspěchu. JZD nemělo v jarních měsících
dostatek kočích a dva měsíce jezdil s koňmi sám předseda. Žně byly zahájeny 9.7.
V té době promluvil do rozhlasu předseda vlády Viliam Široký a ve své pamětní řeči
oznámil, že socializace vesnice je na postupu. Proto i naši zemědělci čekali příští
události. Nebylo žádným tajemstvím, že většina zemědělců v Ořechově pro JZD není a
že všem snahám o jejich přesvědčení a získání pro JZD a získání pro JZD, dovedli
úspěšně vzdorovat.
v polovině srpna přišla zpráva, že nadšenci pro socializaci vesnice, ve spolupráci
s dělníky z továren, zajeli na tu, či onu obec, aby se na místě samém, pokusili
zemědělce přesvědčit o tom, že družstevní hospodaření je lepší jak pro samotné
zemědělce, tak pro veškerý náš lid. Takový propagační kolektiv zapůsobil dne 20.8.
1957 v Pršticích. Všichni zemědělci tam vstoupili do JZD.
Zpráva vyvolala hluboký dojem, u jiných nevíru a opět u jiných zlobu. Dne 21.srpna
přihlásil se podobný kolektiv, většinou pracovníků ONV v Brně na MNV v Ořechově
a zahájil náborovou akci pro vstup do JZD. Byly zkoumány hospodářské, rodinné,
dodávkové, zdravotní a jiné poměry jednotlivých zemědělců. Většina propagačních
pracovníků neustále zdůrazňovala dobrovolnost vstupu do JZD. Je však pravdou, že
byli i takoví, kteří při přesvědčování používali zastrašování, výhružek, noční doby a
podobně, právě toto považovali zemědělci za nátlak. Důvody pro zemědělce, kteří do
JZD nechtěli, byly různé. Byla to především láska k půdě vlastní, která žádala, aby
dědictví otců bylo zachováno a předáno. Byly to zajisté i ohledy politické a
protisocialistické propagace, šířené rozhlasem ze zahraničí. Dne 21.8.1957 v l0 hod.
vysílal místní rozhlas zprávu kolektivu pracovníků ONV v Brně, že přihlášku do JZD
podepsalo 25 zemědělců s výměrou 183 ha. Podobných zpráv dne 22.8. bylo
několik. Zemědělci byli na MNV zváni předvolánkami. Závěr byl ten, že 22.8. v 15,30
hod. byla vysílána zpráva, že do této chvíle podepsali vstup do JZD všichni ořechovití
zemědělci s výměrou nad 2 ha. Celkem je to 199 přihlášek s výměrou 933,5 ha. Po oba
náborové dny a ještě potom se několik dní nepracovalo, mnohde ani nevařilo. Hospody
plné, všude plno úvah, dohadování, projevů plných obav, zloby i nadějí. Dne 28.9. se
konala v divadle veřejná schůze občanů, na jejímž programu byla nová situace v JZD.
Bylo sděleno novým členům, že l.l.l958 předají JZD veškerý živý a mrtvý inventář.
Dobytek se měl předávat podle plánovaných stavů. Kdo ve stáji plánovaný dobytek
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neměl, , směl se vyrovnat finančně. Stejně tak tomu bylo s osivem, sadbou brambor a
krmivem pro dobytek. Kdo nedal stanovené množství, směl zaplatit ve volné ceně.“
(Konec citace z Pamětní knihy). Je třeba dodat, že přesvědčovací akce nebyla jen
záležitostí zmíněné skupiny pracovníků ONV a různých nadšenců pro socializaci
venkova. Celá vesnice po oba dny byla obsazena ozbrojenými milicionáři a policií.Tuto
informaci uvádím znovu i když byla již publikována v loňském Ořechovském
zpravodaji č.4 kronikářem J.Poledňou, při příležitosti padesátého výročí socializace
zemědělství v obci.
V roce 1957 proběhla masová socializace zemědělství v celé republice. Po jejím
skončení navrhl tehdejší prezident Antonín Novotný změnu názvu naší republiky tj.
místo Československá republika Československá socialistická republika.
Uvedené případy nebyly jediným druhem bezpráví s důsledky postižení pro celý život,
ale byly používány další metody zvůle, které ovlivňovaly neblaze života mnoha
občanů. Především se jednalo o kádrové posudky na občany, kteří chtěli studovat,
nastoupit do zaměstnání, odcházeli na vojnu apod. Často měnily lidem jejich
představy, sny a životní cíle. Některým lidem ztížily nebo znemožňovaly vykonávat
původní povolání. Za všechny jmenuji případ JUDr. Jaroslava Olivy, jehož posudek
jsem měl příležitost si přečíst při likvidaci staré agendy MNV, po nástupu na Obecní
úřad Ořechov v roce l990. Nedivil jsem se, že s takovým politickým posudkem
nemohl najít pracovní uplatnění jako právník. Po dlouhých 15 roků se živil hraním na
harmoniku v tanečních orchestrech v různých městech republiky. Až v době určitého
politického uvolnění v sedmdesátých letech se mohl vrátit k právní praxi.
Když jsem tento článek připravoval a diskutoval s lidmi, o nichž je konkrétně psáno,
setkal jsem se sice s ochotou vypovědět o vlastním případu, či rodinného příslušníka
(zemřelého), ale byla cítit trpkost, rozpaky s otázkou, proč se to všechno dělo a ve
jménu čeho ? Nabízí se jedno vysvětlení od Jana Spousty, který přednáší sociologii
náboženství na pražském Institutu ekumenických studií : „ Co byl komunismus jiného,
než náboženství dělníků, kteří s proroky Marxem a Engelsem snili o ráji beztřídní
společnosti, kde každý dostane co potřebuje. Hlásal vizi ideální společnosti, kterou
nikdo nikdy neviděl, měl ji dosáhnout prostředky, které hlásali jejich proroci s papežem
v Moskvě.“ K tomu lze jen dodat, že lidé, kteří se snažili uvedenou ideu uskutečnit, se
řídili zřejmě rčením, že účel světí prostředky.
Sám jsem hledal vysvětlení , ale místo jasných odpovědí se dostavují další otázky. Ty
zůstávají stále stejné, ať se jedná o přísliby staré šedesát let nebo několik týdnů. Jak by
měl člověk zacházet s vinou, pomstou a odpuštěním ?
březen 2008

Ing. Jaromír Polcar
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Inzerce
Hledá se
zodpovědná pečovatelka pro starší paní, bydlící v části Tikovice. Péče zahrnuje osobní
hygienu, podávání jídla a úklid bytu. Rozsah 2 – 3 hodiny denně. Odměna 65 Kč za
hodinu.
Bližší informace na OÚ tel 547 225 370 nebo na telefonu 547 225 108.

Občané, kteří podnikají a chtějí být zveřejněni na webových stránkách
obce Ořechov, mohou sdělit na OÚ
Jméno/název firmy,adresa, tel./fax,e-mail, www, obor činnosti
Souhlas, aby tyto údaje byly využity k doplnění webových stránek
(www.orechovubrna.cz )

Od nás AB – netu špičková kvalita za nízkou cenu
Vysokorychlostní internet 1 Mbps za 320,‐ Kč
/cena je bez
DPH/

I N T E R N E T
Instalace za 1 000,‐ Kč
Nabídka je časově omezena, tak
! ! ! Volejte, čas jsou peníze ! ! !
www.TRINITY.cz
Olomoucká 164 a
Brno 627 00

kontakt: 777 733 368
530 502 020
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA OŘECHOV
VÁS ZVE NA

DEN ZEMĚ,
který se koná dne 19. 4. 2008 na hřišti za školou
Můžete se těšit na - soutěže pro malé i velké
- módní přehlídku
- výstavu prací žáků ZŠ

Základní organizace svazu zahrádkářů Ořechov
Vás zve na

VÝSTAVU

V Í N s ochutnáváním

Kdy: neděle 23.3.2008
Kde: v orlovně od 10:00 do 19:00 hodin
Vstupné včetně ochutnávání vína 150 Kč
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O p r a v a textu v Ořechovském zpravodaji č. 3/2007:
na straně č. 27 v článku Seznam provozoven a podnikajících osob – Pešlová Zuzana
adresa webové stránky správně patří: www.mastin.cz
O p r a v a textu v Ořechovském zpravodaji č. 4/2007:
v článku Z historie obce: Rok l957 správně patří: Karel Janderka
Za chybu se omlouváme.
Uzávěrky příspěvků do Zpravodaje jsou: 10. 3., 10. 6., 10. 9. a 30.11. 2008
Příspěvky přijímá obecní úřad – paní Daniela Binarová.
Délka příspěvku by neměla překročit 1,5 strany A5.
Možnost inzerce: 1 stránka……………..1 000 Kč /černobílá/
1 stránka……………..1 200 Kč /barevná/
½ stránky………………500 Kč
Zpravodaj neprochází stylistickou úpravou.
Redakční rada: kulturně-školský výbor.
Členové: Magda Jachnická, Jiřina Kotvrdová, Tomáš Salnek
Stanislava Štercová, Jindra Urbanová

Ořechovský zpravodaj 1/2008
Vychází: čtvrtletně
Ev. č. MK ČR E 10132
Vydává: Obec Ořechov, Zahradní 1, 664 44
IČO: 00282278
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AUTOBUSOVÁ DOPRAVA - JÍZDNÍ ŘÁDY PLATNÉ
OD 9. 12 . 2007 - 13. 12. 2008
IDS - linka 510
Ořechov-Modřice-Olympia
Po - Pá
4,26
4,56
5,26
5,56
6,26
6,41 **
6,56
7,24
7,56
8,26
9,26
10,26
11,26

Olympia

Modřicesm.

4,44
5,14
5,44
6,14
6,44
7,14
8,14
9,14
10,14
11,14
12,14

4,59
5,29
5,59
6,29
6,54*
6,59
7,29
8,29
9,29
10,29
11,29
12,29

14,14
14,44
15,14
15,44
16,14
16,44
17,14
18,14
19,14
20,14
21,14

13,59
14,29
14,59
15,29
15,59
16,29
16,59
17,29
18,29
19,29
20,29
21,29

13,14

13,29

22,54

23,09

So - Ne

12,26
13,26
14,21***
14,26
14,56
15,26
15,56
16,26
17,26
18,26
19,26
20,46

4,51
7,26
9,26
11,26
13,26
15,26
17,26
19,26
20,46

21,46

IDS - linka 501
Ořechov
Brno,ÚH
5,11
6,11
7,46
8,46
8,46 S+
10,46
12,46
13,46
14,46 S+
15,16
16,16
18,46
18,46 S+

Brno,ÚHOřechov
4,46
5,46
7,01
7,21 S+
8,21
10,21
12,21
13,21 S+
13,21
14,51
15,51
17,21 S+
18,21

Olympia

Modřicesm.
Olympia

Po - Pá

Modřicesm.

So - Ne
6,14
8,14
10,14
12,14
14,14
16,14
18,14
20,14
22,54

6,29
8,29
10,29
12,29
14,29
16,29
18,29
20,29
23,09

Jiné spoje :
13,18 hod. ze Zvonařky, stanoviště č. 37
Brno - Ořechov - Mor.Krumlov - Horní Dunajovice
Doba jízdy tram.č. 2 ze Staré osady k Hlavnímu nádraží je
11 min. Od Hlavního nádraží do Modřic jede 23 minut.
Doba jízdy tram. č.6 z Králova pole k ul. České je 14 min.
Z České k Ústřednímu hřbitovu jede 16 minut.
Vysvětlivky :
*
nejede od 27.12.do2.1., 1.2.,od 18.2.do 22.2., 20.3.,
21.3., od 30.6.do 29.8.,27.10., 29.10.
**
nejede od 27.12.do 2.1., od 30.6. do 29.8.
S
sobota
+
neděle
Tento výpis jízdního řádu je pouze informativní.

34

Obřad pochovávání basy

Divadelní kroužek „Kamínky“ a taneční kroužek „Sedmikrásek“ – představení v MŠ
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