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SSlloovvoo  ssttaarroossttyy  oobbccee    

 
 
 

Vážení spoluobčané, 

 

konečně tu máme konec zimy a před námi je ta příjemnější část roku se sluníčkem         
a teplem. Letošní zima byla opravdu dlouhá a nepříjemná. Vždyť, kdo z nás pamatuje 
sníh ještě o Velikonocích?  

I když napadlo v zimních měsících dost sněhu, několikrát přišel i mrznoucí déšť, naší 
pracovní četě se podařilo udržet chodníky v obci v docela slušném stavu. Musím však 
zdůraznit, že to bylo také díky Vám, občanům. Chtěl bych proto poděkovat Vám všem, 
kteří se o chodníky před svými domy staráte a musím konstatovat, že je Vás pořád 
hodně.  

S přicházejícím jarem bych Vás chtěl informovat o nejdůležitějších akcích a událostech, 
které již proběhly a také o záměrech, které naši obec čekají v roce 2013. 

Tak, jako každý rok v zimních měsících, proběhlo v obci kácení stromů. Vzhledem         
k tomu, že stále slýchám o protestech proti kácení, považuji za nutné se k tomuto tématu 
více vyjádřit. V žádném případě nejde o nějaké kácení bez rozmyslu. Jedná se výhradně 
o kácení stromů přerostlých, suchých a nebo těch, které musí ustoupit nové výstavbě. 
Například lípa u Boží muky se musela odstranit, neboť je zde plánován přechod           
pro chodce a byl to jeden z požadavků Policie České republiky. Dále se kácely různé 
stromy a náletové dřeviny na Loučkách v Tikovicích. V tomto prostoru by měl 
vzniknout suchý poldr na zachycení přívalových dešťů a nová studánka. Na hřbitově 
v Ořechově byl vykácen zbytek tújí. Tyto nevhodně vysázené stromy přerostly, 
způsobovaly škodu na náhrobcích a značně ztěžovaly údržbu hrobů. Ti, kdo mají hroby 
v blízkosti těchto stromů, kácení velice uvítali. Mnohým se toto řešení příliš nelíbilo. 
Jak vidíte, není možné vyhovět všem. Dali jsme přednost ochraně majetku občanů před 
případnou škodou. Z mého pohledu by možná bylo dobré osázet nové stromy vně 
hřbitovní zdi a eliminovat tím veškeré budoucí problémy se vzrostlými stromy             
na hřbitově. 

Ani já nejsem příznivec zbytečného kácení stromů, někdy je to však nutné. Možná by 
stálo za to znovu připomenout, že počet stromů a keřů, které se nově vysazují, 
mnohonásobně převyšuje počet těch odstraněných. 

Ve třídách základní školy byla v zimních měsících provedena výměna osvětlení.          
To staré už dávno neodpovídalo normám a osazením nového osvětlení se svítivost       
ve třídách zvedla o sto procent. Není zanedbatelná ani úspora elektrické energie.  

Během prázdnin, pravděpodobně v měsíci  srpnu, nás čeká zateplení a výměna oken 
v mateřské škole. Doufám, že vše půjde podle plánu a 1. září budou žáci vstupovat        
do krásně opravené školky.   
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Dlouhá zima nám posunula investiční akce pro tento rok, některé se navíc budou muset 
přesunout na rok příští. Firma E.ON zpracovává projekt na umístění kabelů elektrického 
vedení do země. Bude se to týkat ulic Komenského, Tolarova, Ježkov, Pavlíkova           
a Zahradní. Nevím, zda se vše stihne v letošním roce, je však jasné, že nový chodník        
na Ježkově a parkovací stání na ulici Komenského se budou muset přesunout na 
pozdější dobu. Proto bych chtěl navrhnout zastupitelstvu obce, aby finanční prostředky, 
určené pro tuto akci, byly přesunuty na vybudování parkoviště u bytovek na ulici 
Zahradní. Situace v této části obce je již delší dobu velmi špatná.  

V těchto dnech dokončujeme chodník na ulici Brněnská a v měsíci květnu je 
naplánovaná rekonstrukce prostranství na ulici Bašty. V jarních měsících budou  
instalovány měřiče rychlosti na komunikacích ve směru od Brna, Silůvek a Nebovid. 
K závěru se chýlí projekční práce na přechodech na ulici Ježkov a Komenského.         
Do prázdnin by tyto přechody měly být realizovány.  

Letos konečně zahájíme léta odkládanou opravu obecního úřadu. Každý, kdo opravoval 
dům, tak ví, že jako první se musí opravit střecha a také musí být provedena izolace 
proti vzlínání zemní vlhkosti do stěn budovy. Práce začnou v jarních měsících a podle 
finančních prostředků, které budou k dispozici a také dle dohody s poštovním úřadem, 
bude rekonstrukce pokračovat. 

Ještě o jedné věci se musím zmínit, a to je komunikace na ulici Divadelní. Vzniká nám 
zde nová a doufám, že v budoucnu i pěkná ulice. Ale na to, aby obec mohla začít 
s výstavbou nové komunikace, nám stále chybí dvě věci: 
 

1. někteří občané stále ještě nemají vybudované přípojky na kanalizaci, 
2. zbývá vyřešit cca 200 m2 pozemku pod komunikací, který je stále v držení 

soukromého majitele. 
 

Chtěl bych všem, kteří v této části ulice Divadelní bydlí slíbit, že udělám vše pro to, aby 
celá situace byla do podzimu vyřešena.  

27. dubna 2013 proběhnou na pohřebišti Rudé armády  vzpomínkové oslavy osvobození 
Ořechova, v odpoledních hodinách pak následuje bojová ukázka v Army parku. Při této 
příležitosti vydala obec publikaci s názvem „Bitva o Ořechov“. Autoři v ní svým 
pohledem zachytili osvobození Ořechova v dubnu 1945. 

Závěrem bych rád popřál všem občanům hodně krásných jarních dnů, hodně sluníčka     
a životního optimismu.         

 
 
 

 Josef Brabenec 
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Informace obecního úřadu  

                                                           
Obec Ořechov má v současné době celkem třicet dva ulic. V roce 2011 byl 
zastupitelstvem obce schválen název nové ulice - ulice Bakešova v lokalitě Na Kopci     
a v roce 2012 zastupitelstvo obce schválilo název nové ulice Zavadilova v Tikovicích   
za ulicí Novou. 
 
*** 
 
Tříkrálová sbírka 
 
V sobotu 5. ledna 2013 se v Ořechově uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka, kterou 
bylo od občanů vybráno 76.643 korun. Všem dárcům patří velký dík. 
 
 
*** 
 
BBLLAAHHOOPPŘŘEEJJEEMMEE  NNAAŠŠIIMM  JJUUBBIILLAANNTTŮŮMM  
 

70        80 
Jaroslav Hendrych, Zahradní 19                    Božena Holoubková, Pláně 4   
Pavel Macíček, Kout 23                      Anna Pavlíková, Svadilov 10 
Jan Kafrda, Sokolská 1                         Eliška Krejčířová, Příční 5 
František Sekanina, Kerendov 17                 Marie Sokolová, Ježkov 23 
Ondřej Janek, Ořechovičská 8                       Jaroslava Straková, Svadilov 25 
Lubomír Nepožitek, Páralova 14                
Jitka Fronková, Ježkov 15 
Vladimír Smištík, Brněnská 10 
Dana Hlavoňová, Tikovická 51 
Zdenka Němečková, Zahradní 15 
Antonín Holánek, Pavlíkova 52 
 

90 
Jarmila Urbancová, Nová 4 
 

 

Obec Ořechov přeje jubilantům pevné zdraví,  
                 hodně štěstí a spokojenosti 
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IINNFFOORRMMAACCEE  OO  OOBBČČAANNSSKKÝÝCCHH  PPRRŮŮKKAAZZEECCHH  
 

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let        
a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož 
způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena. 
 

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, 
který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Občan, který byl rozhodnutím soudu 
zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že      
o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník nebo jiný zákonný zástupce 
 

Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji se vydávají občanům mladším 15 let    
s dobou platnosti na 5 let a občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let. Občan si 
může zvolit, zda požádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji          
a s kontaktním elektronickým čipem nebo bez čipu. Oba typy občanských průkazů 
se strojově čitelnými údaji (s čipem nebo bez čipu) jsou vyrobeny ve formě plastové 
karty o rozměrech 54 mm x 85,6 mm (velikost platební karty, mají gravírovanou 
černobílou fotografii a gravírovaný podpis držitele).  
 

Do čipu lze nahrát elektronický podpis. Další údaje bude možné do čipu nahrát, pokud 
tak stanoví zvláštní právní předpis. Neoprávněné nahrání údajů do čipu je přestupkem,  
za který lze uložit pokutu do 100 000 korun. 
 

Nově patří mezi volitelné údaje rodinný stav, registrované partnerství a titul.  
Od 1. 1. 2017 bude volitelným údajem také trvalý pobyt. Nově je řešeno i zkracování 
dlouhých jmen a příjmení, pokud se nevejdou na přední stranu dokladu. Nelze-li zapsat 
druhé jméno, zapíše se první jméno uvedené v rodném listě a místo druhého jména se 
zapíše první písmeno s tečkou. Obdobně se postupuje v případě zápisu složeného 
příjmení. Nezkrácená podoba jména a příjmení se zapisuje do rubriky „ÚŘEDNÍ 
ZÁZNAMY“. 
 

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s čipem nebo 
bez čipu, může občan podat žádost u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22. 
 

O vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů požádá občan u obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa trvalého pobytu. 
 

Doklady předkládané k vydání občanského průkazu 
 

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. 
K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území 
České republiky, se předkládá: 

- rodný list,  
- doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto 

údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, 
ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost           
o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana   
u úřadu příslušného k jeho vydání.  
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VVYYDDÁÁNNÍÍ  PPRRVVNNÍÍHHOO  OOBBČČAANNSSKKÉÉHHOO  PPRRŮŮKKAAZZUU  VV  1155  LLEETTEECCHH 
 
Povinností občana, který má trvalý pobyt na území České republiky a dosáhl věku       
15 let, je mít občanský průkaz. 
 

Pro splnění této povinnosti je nutné požádat o vydání občanského průkazu 
nejdříve v den dovršení 15 let věku tak, aby občanský průkaz byl vydán bez 
správního poplatku, a nejpozději do 30 dnů po dovršení 15 let věku tak, aby se 
občan nedopustil přestupku. 
 

Pokud bude žádost podána ve větším předstihu, občanský průkaz bude vyroben před 
dovršením 15 let a doba jeho platnosti bude pouze 5 let (občanům starším 15 let se 
vydává občanský průkaz s dobou platnosti 10 let). Občan by také musel zaplatit správní 
poplatek ve výši 50 Kč, protože by se jednalo o vydání občanského průkazu občanovi 
mladšímu 15 let. 
 

Z uvedeného vyplývá, že občan, který nebude mít v den dovršení 15 let občanský 
průkaz, se nedopouští přestupku a má ještě lhůtu 30 dnů na to, aby o vydání 
občanského průkazu požádal.  
 

Správní poplatek se neplatí, pokud je občanský průkaz vydáván z důvodu změny 
zapsaných údajů. Bezplatné je i vydání prvního občanského průkazu při dovršení 15 let 
věku občana nebo z důvodu uplynutí doby platnosti dosavadního občanského průkazu. 
Správní poplatek se vybírá pouze za vydání z důvodu ztráty, odcizení, poškození 
nebo zničení dosavadního občanského průkazu ve výši 100 Kč a dále za vydání 
občanského průkazu pro děti do 15 let ve výši 50 Kč. Za občanský průkaz s čipem se 
platí správní poplatek ve výši 500 Kč bez ohledu na věk a důvod vydání.  
 

Dosavadní občanské průkazy platí po dobu v nich uvedenou. Pokud má občan platný 
doklad a nedošlo ke změně údajů nebo k podstatné změně podoby, nelze provádět 
výměnu (s výjimkou vydání občanského průkazu s čipem). 
 

Další podrobné informace k vydávání občanských průkazů naleznete na webových 
stránkách Ministerstva vnitra České republiky - www.mvcr.cz. 
 
EEVVIIDDEENNCCEE  PPSSŮŮ  PPOOMMOOCCÍÍ  EEVVIIDDEEČČNNÍÍ  ZZNNÁÁMMKKYY  
 

V naší obci se v poslední době objevují zaběhlí psi bez jakéhokoliv označení. Nastává 
problém, co s takovým psem. Než se podaří najít majitele, zůstává pes na starosti obci. 
Nejlepší řešení je evidenční známka, kterou má každý pes připevněnou na obojku. Pak 
lze relativně rychle psa dohledat. V Ořechově je psů registrováno přes čtyři sta, kteří ale 
z velké části nemají známku přidělenou. V posledních letech každý občan, který přijde 
psa přihlásit, známku dostane automaticky zdarma.  Každému se však může stát, že se 
mu pes zaběhne, a proto jsme se rozhodli přidělit známku i těm psům, kteří doposud 
známku neměli. V nejbližší době bude majitelům psů známka doručena, aby evidence 
byla aktuální a přesná. 
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Ohlašovací povinnost k zaevidování psa na určitého majitele vyplývá z Obecně závazné 
vyhlášky č. 3/2010 o místním poplatku ze psů. Držitel psa je povinen ohlásit vlastnictví 
na obecním úřadě do patnácti dnů.  
 

V případě úmrtí, darování či prodeje psa je povinností majitele tuto změnu nahlásit        
a odevzdat známku (také do patnácti dnů). Formuláře k přihlášení nebo odhlášení psů 
jsou k dispozici na obecním úřadě nebo na internetových stránkách obce. 
 

V poslední době se také množí stížnosti občanů na silně znečištěné chodníky                   
a předzahrádky exkrementy psů. Upozorňujeme občany, kteří své pejsky venčí 
především na veřejných prostranstvích obce, aby důkladně po svých psech uklízeli. 

 

Tomáš  Dudík 
místostarosta obce 

  
OODDPPAADD  VV  OOBBCCII  
 

Jak již všichni víte, od letošního roku jsou v naší obci zavedeny známky, které se lepí na 
odpadové nádoby. Byly zavedeny na žádost svozové firmy a slouží především 
k jednoduché orientaci, kdo má a kdo nemá poplatek za komunální odpad zaplacen. 
Jejich omezený počet by měl pomoci přispět k minimalizaci nevytříděného odpadu        
a navýšení odpadu vytříděného. Platba poplatku vychází z obecně závazné vyhlášky     
č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a je splatná do konce měsíce 
března. Od roku 2013 též platí nový zákon, který zpoplatňuje cizince a majitele 
nemovitostí, ve kterých není nikdo přihlášen k trvalému pobytu. Pokud tedy někdo 
koupí nebo zdědí dům či byt a není zde nikdo přihlášen k trvalému pobytu, musí zaplatit 
poplatek za odpad jako za jednu osobu, to znamená 450 korun. Povinnost nahlásit        
na obecním úřadě, že vlastním takovouto nemovitost, je třicet dnů od nabytí nemovitosti      
a ve stejné lhůtě je nutné nahlásit i zánik poplatkové povinnosti. Formulář je k dispozici 
na obecním úřadě a internetových stránkách obce. 
 

Mnohé občany zajímá, zda platí všichni a jak se daří poplatky vybírat. Většina občanů je 
velmi vzorná a poplatky vždy včas zaplatí. Najdou se i ti, kteří pozapomenou, ale snaží 
se rychle poplatek zaplatit. Našich spoluobčanů, kteří nezareagují ani na upomínku, je 
velice málo a čeká je 100% navýšení poplatku a popřípadě následné vymáhání. Platba 
poplatku neslouží pouze k zaplacení vývozu popelnic, ale slouží k zaplacení likvidace 
ostatního odpadu, např. odpad ze hřbitova, odpadového dvora či likvidace černých 
skládek. Jedná se o poplatek za veškerý odpad, který v obci vzniká. Částka poplatku pro 
rok 2013 zůstala ve výši 450 korun a jsem moc rád, že se nám ji podařilo udržet            
ve stejné výši jako minulý rok. Poplatek v Ořechově patří k nenižším mezi okolními 
obcemi. Velký dík patří všem občanům, kteří nejsou lhostejní k životnímu prostředí, 
obci i sami k sobě a třídí odpad do barevných kontejnerů. Minulý rok se podařilo získat 
pomocí grantu nové kontejnery na tříděný odpad. Jeden barevný kontejner stojí cca 
9.000 korun a díky dotaci od společnosti EKO-KOM se podařilo obci ušetřit přes    
50.000 korun. Ostatní kontejnery jsou v majetku obce již delší dobu nebo jsou zdarma 
zapůjčeny svozovou firmou.  
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Po obci je nyní rozmístněno 28 žlutých kontejnerů na plast, tetrapak a polystyren,        
16 kontejnerů modrých (na papír) a 17 kontejnerů na sklo. Počet kontejnerů bude          
do budoucna zvyšován, aby vzdálenost ke stanovištím kontejnerů měli občané co možná 
nejmenší.  
 

Obec dostává za vytříděný odpad také odměny, a to vždy za uplynulé čtvrtletí. 
V minulém roce se podařilo tyto odměny, díky občanům, kteří se věnují třídění, 
podstatně zvýšit a to přibližně o 40.000 korun za čtvrtletí. Za celý rok obec získala        
na odměnách 263.000 korun. Je to hodně nebo málo na obec se skoro 2.500 obyvateli? 
Osobně si myslím, že je to málo a klidně můžeme získat i o 100.000 korun více. Tyto 
prostředky pomáhají k zaplacení ostatního odpadu, který rok od roku narůstá. Díky 
třídění tedy obec nemusela poplatek za komunální odpad letos zdražovat. Platí přímá 
úměra - čím více vytřídíme, tím více dostaneme a nemusíme tolik platit na poplatcích.  
 

Pro Vaši informaci dále uvádím: 
 

Odvoz odpadů v obci: 
 

Papír:   1 x za 14 dní - sudé pondělí  
Plast: 1 x za 7 dní - sudý čtvrtek, lichý pátek 
Sklo: každý první týden v měsíci 
 

Komunální odpad: 1x za 14 dní - lichý týden takto: 
 

středa - veškeré ulice Ořechova mimo ulice následující, které se vyvážejí ve čtvrtek; 
čtvrtek - ulice Brněnská, Divadelní, Kerendov, Na Kopci, Bakešova, Ořechovičská, 
Sokolská, Svadilov a Výhon 
 
Umístění kontejnerů na separovaný odpad v Ořechově: 
 

ulice Sokolská   1x bílé sklo, 1x barevné sklo, 3x plast, 2x papír 
ulice Kerendov    1x bílé sklo, 1x barevné sklo, 4 x plast, 2 x papír 
ulice Divadelní  2x bílé sklo, 1x barevné sklo, 5x plast, 3x papír 
ulice Svadilov  1x bílé sklo, 1x barevné sklo, 2x plast, 2x papír 
ulice Kout    1x bílé sklo, 1x barevné sklo, 1x plast, 1x papír 
ulice Tolarova    1x bílé sklo, 1x barevné sklo, 3x plast, 1x papír 
ulice Jeřábkova   1xbílé sklo, 1x barevné sklo, 2x plast, 1x papír 
ulice Nová  1x plast, 1x papír 
ulice U Kostela    1x bílé sklo, 1x barevné sklo, 4x plast, 2x papír 
odpadový dvůr   1x kontejner na velké sklo (demižony, tabulové sklo…), 

2x plast, 1x papír + velký kontejner 
za budovou Kulturního centra – 1x plast 
 

 
Tomáš Dudík 
místostarosta 
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ZZPPĚĚTTNNÝÝ  OODDBBĚĚRR  SSPPOOTTŘŘEEBBIIČČŮŮ  ŠŠEETTŘŘÍÍ  SSUURROOVVIINNYY  AA  EENNEERRGGIIEE 

Každou hodinu odevzdají Češi k recyklaci více než 2 900 kilogramů vysloužilých 
elektrozařízení. Každý den putuje k ekologickému zpracování tisícovka ledniček            
a mrazniček. Tento výsledek řadí Čechy na páté místo mezi Evropany. 

Díky tomu se nám daří nejen chránit životní prostředí, protože staré spotřebiče už 
nekončí na černých skládkách nebo dokonce pohozené na kraji lesa. Dosahujeme            
i významných úspor materiálů a energií. 

Jen za rok 2012 se například recyklací vyřazených spotřebičů získalo železo na výrobu 
13 000 osobních automobilů. Ušetřilo se čtrnáct milionů litrů ropy. Uspořená elektrická 
energie by vystačila na rok všem obyvatelům zhruba dvacetitisícového města. A díky 
odbornému zpracování „vysloužilců“ neuniklo do ovzduší 290 000 000 tun CO2, takže 
ozonová díra nad námi se dál zbytečně nezvětšila. Ekologické aspekty jsou ostatně 
klíčovým důvodem, proč byl celý systém zpětného odběru spotřebičů v celoevropském 
měřítku vytvořen. Vycházel ze zkušeností skandinávských zemí. Postupně jej převzaly 
všechny „staré“ státy Evropské unie, po nich i ty nové včetně České republiky. A Češi 
jsou dnes mezi nováčky na špičce.  

Motivační program ELEKTROWINu 

K dosažení těchto výsledků významně přispěl i Motivační program kolektivního 
systému ELEKTROWIN. Do něj se mohou města a obce zapojit a čerpat z něj finanční 
odměny již šestým rokem. Od roku 2008, kdy jej ELEKTROWIN vyhlásil, z něj bylo 
vyplaceno už zhruba 13 400 000 korun. 

Při splnění daných kritérií může obec získat z Motivačního programu až 100 000 korun 
za rok. Získané peníze obce využily podle vlastního uvážení a potřeb především             
k lepšímu zabezpečení sběrných dvorů a jiných sběrných míst, zkvalitnění jejich 
obsluhy, a tím současně ke zvýšení množství zpětně odebraných spotřebičů. 

Obec Ořechov má z motivačního programu pro rok 2013 zažádáno o poskytnutí 
prostředků na nákup 4 kontejnerů na malé spotřebiče, které budou v průběhu roku 
umístěny na vybraných stanovištích v obci.  V současné době se malé spotřebiče (fény, 
žehličky varné konvice, vrtačky aj.) vybírají pouze na odpadovém dvoře a díky 
umístěným kontejnerům budou moci občané malé spotřebiče odevzdat kdykoliv. 

Co domácnost, to lednice 

Z nedávného průzkumu vyplynulo, že se Češi neobejdou bez lednice. Alespoň jednu 
vlastní všechny domácnosti. Průměrné stáří ledničky se dnes odhaduje na čtrnáct let. 
Starých lednic a mrazáků se za posledních sedm let zbavila každá druhá česká 
domácnost. Přes tuto masivní obměnu čeká ale ELEKTROWIN ještě hodně práce.  

Nezbytnou součástí každodenního života jsou i pračky, kterých v českých domácnostech 
slouží 4,1 milionu. Mezi další nepostradatelné pomocníky patří žehličky a rychlovarné 
konvice (po 3,9 mil.), nebo vysavače (3,8 mil.). Většinu spotřebičů, lednice především, 
lidé používají, dokud fungují. Bez ohledu na jejich parametry - například spotřebu 
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elektrické energie. Vzhledem k cenám elektřiny se ale může tempo výměny starých       
za nové významně zrychlit.  

Největší žrouti energie 

Zejména chladicí zařízení patří k největším domácím „žroutům energie“, protože jsou 
v chodu 24 hodin denně. Prostou kalkulací tak bude nejspíš stále více spotřebitelů 
docházet k závěru, že výměna staré lednice za novou přinese navzdory pořizovací ceně 
nakonec úsporu. Ve zpětném odběru se každopádně budou tyto spotřebiče objevovat 
ještě dlouho poté, co se při prodeji nových přestane odděleně uvádět výše recyklačního 
příspěvku. K tomu dojde už v letošním roce. Až tedy přijdou při likvidaci na řadu 
skuteční veteráni, budou se velmi hodit finanční rezervy, jež ELEKTROWIN vytvářel 
v uplynulých letech. Jen tak bude moci být i tato likvidace skutečně ekologická. 

  
NNAA  SSKKLLÁÁDDKKÁÁCCHH  KKOONNČČÍÍ  6600%%  ÚÚSSPPOORRNNÝÝCCHH  ŽŽÁÁRROOVVEEKK,,  
ZZAAMMOOŘŘUUJJÍÍ  TTAAKK  ZZBBYYTTEEČČNNĚĚ  OOKKOOLLÍÍ 

 

Nerecyklované úsporné zářivky představují ekologickou zátěž více než tisíce tun směsi 
skla, plastů, kovů a hlavně zhruba 75 kilogramů toxické rtuti ročně. Pokud by se toto 
množství dostalo do přírody, mohlo by znečistit vodu v objemu až pěti vodních nádrží 
Lipno či téměř 238 Máchových jezer. 
 

Podle analýzy společnosti EKOLAMP úsporné světelné zdroje recykluje téměř 
90 procent firem, ale jenom 40 procent domácností. Na skládkách tak ročně končí až 
60 procent doma použitých a vyřazených úsporných světelných zdrojů.  
 

Před znečištěním ochráněno osmdesát Máchových jezer 
 

Zásadním důvodem pro recyklaci úsporných žárovek je toxická rtuť, která je uvnitř 
světelného zdroje neškodná a pro svícení nutná. Podle informací společnosti 
EKOLAMP, která zajišťuje zpětný odběr a recyklaci osvětlovacích zařízení, se ročně 
recyklací zpracuje více než 25 kilogramů rtuti. Pokud by se toto množství dostalo      
do přírody, mohlo by znečistit vodu v objemu více než jedné vodní nádrže Lipno či 
téměř osmdesát Máchových jezer. Zátěž pro životní prostředí představuje rtuť jen 
při neodborné likvidaci. Při náhodném rozbití zářivky je třeba místnost vyvětrat, střepy 
zamést a odvézt do sběrného dvora.  
 

Zpětný odběr vysloužilých světelných zdrojů poskytuje EKOLAMP pro občany       
i firmy zdarma. 
 

„Řada domácností stále vyhazuje zářivky do směsného odpadu. V některých krajích tak 
na skládkách končí většina nefunkčních světelných zdrojů z domácností i místních 
firem. EKOLAMP přitom poskytuje své služby sběru a recyklace úsporných žárovek 
domácnostem i firmám zcela zdarma. Bezplatný je i zpětný odběr průmyslových 
svítidel, které zbytečně rezaví v opuštěných areálech místních firem.“ vysvětluje 
Radoslav Chmela, zástupce společnosti EKOLAMP. 
 

Počet sběrných míst roste: nyní jich je bezmála 4 000.  
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V Česku lze vyřazené úsporné zdroje vrátit v jakémkoli obchodě s elektronikou,         
ve sběrných dvorech obcí či do malých sběrných nádob, které se nacházejí 
v obchodních centrech, úřadech nebo v řadě firem: Více informací o místě zpětného 
odběru a správné likvidaci osvětlovacích zařízení je k dispozici na www.ekolamp.cz. 
 

Obec Ořechov má malou sběrnou nádobu umístěnou v přízemí Obecního úřadu 
Ořechov. 
Sběrný dvůr je otevřen na ulici Ořechovičská 1 každou sobotu od 8.00 do 12.00 hodin.  
 

 

O společnosti EKOLAMP s.r.o. 
Společnost EKOLAMP je neziskovou organizací, která byla v roce 2005 založena 
tuzemskými pobočkami společností Philips, OSRAM, GE Industrial a NARVA B.E.L./ČR. 
EKOLAMP vytváří síť sběrných míst a zajišťuje sběr a svoz použitých osvětlovacích 
zařízení, jejich zpracování včetně následného materiálového využití a odstranění 
zbytkových odpadů. Více informací na www.ekolamp.cz 
 

 
 

Obec Ořechov se rozhodla zveřejňovat v Ořechovském 
zpravodaji bezohledné chování některých občanů. 
Počínaje tímto číslem budou i nadále ve zpravodaji 
zveřejňovány fotografie tohoto zavrženíhodného jednání 
pod názvem „Ořechovský štětináč“.  
 

 

 

Černá skládka pneumatik na asfaltové cestě u biokoridoru 
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Školy                                                                         

 

 

 

                    

  
JJAARROO  VV  MMAATTEEŘŘSSKKÉÉ  ŠŠKKOOLLEE 
                               
Na letošní zimu budeme jistě ještě dlouho vzpomínat, už nejen pro svoji délku, kterou 
nás překvapila, ale protože byla tak štědrá sněhem. 
 

Protože jsme se již nemohli dočkat jarního počasí, uspořádali jsme tradiční zahradní 
slavnost „ Vynášení Moreny“, při které jsme byli jaru o krůček blíž. Ani ve třídách jsme 
nezůstali pozadu. Děti  se společně se svými učitelkami  pustily do stříhání, barvení, 
lepení, kreslení a brzy se ve třídách začaly objevovat výsledky jejich snažení. Zkoušely 
různé techniky zdobení vajec pomocí vosku, krupice, ale i ty papírové. Vysévaly se 
košíčky s obilím, do kterých děti vyráběly papírové slepičky. Nechyběla zde i přáníčka 
k Velikonocům  nebo keramické ovečky. I okna ve třídách nám během několika dní 
krásně rozkvetla pod výzdobou jarních květinek, které zářily pestrými barvami. 
 

Do jarního výtvarného tvoření se také zapojili rodiče  se svými dětmi, kteří se                
na společné jarní výstavě pochlubili výrobky zajíčků, kraslic, obrázků s jarní tematikou, 
za což jim patří veliký dík. 
  

Při zhlédnutí této nádhery nezbývá než říci: „Jaro, vítej.“ 
                                                                                    

Jaromíra Saletová 
 
 

Pozvánka 

na „Den otevřených dveří v základní škole“,  
 

který se koná v úterý 7. května 2013 
dopoledne od 9,00 do 11,30 hodin a odpoledne od 13,00 do 16,30 hodin. 
Přijďte si prohlédnout prostory naší základní školy, navštívit vyučování.  

 

Odpoledne budou připraveny tvořivé dílny pro děti a rodiče. 
 

Přesný rozpis dílniček najdete na www.zsorechov.cz 
 

 

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

15. 5. 2013 - Den otevřených dveří v mateřské škole 
17. 6. 2013 - Rozloučení s předškoláky v MŠ 
20. 6. 2013 - Pasování prvňáčků na čtenáře  
21. 6. 2013 - Roztančená škola – prezentace kroužků na hřišti základní školy 
 

Podrobnosti naleznete na webových stránkách školy www.zsorechov.cz 
 
 
SSBBĚĚRR  PPAAPPÍÍRRUU  
 
Ve sběru papíru se naše škola již několik let umisťuje na prvním místě mezi 
jihomoravskými školami, letos se zatím držíme na pěkném druhém místě. Pro nejlepší 
sběrače je každoročně připraven výlet do ZOO. V letošním roce navštívíme ZOO Praha. 
Z peněz, které naše škola ze sběru papíru získá, jsou placeny různé odměny do soutěží, 
šerpy pro nejlepší čtenáře, knihy do školní knihovny…  
 

Proběhlo i několik zajímavých akcí, které nám také pomohl zaplatit starý papír 
odevzdaný k recyklaci. Mladší žáci se bavili na Čertovském karnevalu a starší při 
vystoupení divadla ÚDIF, kde obdivovali zajímavé fyzikální pokusy. Velký úspěch 
mělo také vypouštění balonků s přáním. 
 

Rádi bychom poděkovali touto cestou všem, kteří starý papír odevzdávají každou 
druhou středu v měsíci ke škole. 
 

Jana Pecenová 
 
  
VVČČEELLAAŘŘSSKKÝÝ  KKRROOUUŽŽEEKK  
 
V loňském roce se nám podařilo získat dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci 
dotačního programu „Podpora včelařství“ ve výši 25.000 korun. Z této dotace jsme 
zakoupili moderní nerezový medomet s elektrickým pohonem na vytáčení medu v ceně 
23.750 korun. Za zbytek peněz jsme doplnili ochranné pomůcky a literaturu. Podaří-li se 
nám v letošním roce opět získat dotaci, vybavíme naše včelaře ochrannými obleky. 
 

Tak jako my, tak i včelky čekají netrpělivě na jaro. V tomto období provádíme léčení 
fumigací a nátěrem včelího plodu. Doufáme, že letošní snůška bude přinejmenším stejně 
bohatá, jako byla ta v předešlých letech. 
 

V květnu tohoto roku se zúčastníme soutěže včelařských kroužků „Zlatá včela 2013“. 
Včelařský kroužek při ZŠ a MŠ Ořechov budou v letošním roce reprezentovat Karolína 
Opustilová ze 7. ročníku, Ondřej Dudík z 6. ročníku a Václav Vičík z 5. ročníku.  
 

 
Mgr. Marie Kudelová a Ing. Ladislav Smejkal 

VKM při ZŠ a MŠ Ořechov 
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Naši  malí včelaři 
 

  

SSTTAALLOO  SSEE  TTRRAADDIICCÍÍ……  
 

Naše škola organizuje pro žáky poznávací zájezdy do Velké 
Británie. Poprvé mohli společně navštívit Londýn a jeho okolí        
v roce 2005 a od té doby vždy každý druhý rok na jaře se žáci    
osmých a devátých tříd vydávají na dlouhou cestu za poznáním 
nejkrásnějších míst Anglie.  
 

Zájezd je spojen s pobytem v hostitelské rodině. Žáci si tak mohou prakticky prověřit 
své znalosti anglického jazyka a zároveň nahlédnout i do každodenního života anglické 
rodiny. Program zájezdů je sestaven tak, aby žáci viděli to nejzajímavější a neznámější, 
co Velká Británie nabízí. Návštěva pravěkého Stonehenge nebo nejstarších univerzit      
v Cambridge a v Oxfordu, prohlídka největšího leteckého muzea v Duxfordu, seznámení 
s historickými a slavnými místy v Londýně, zhlédnutí anglických korunovačních 
klenotů, jízda metrem a plavba lodí po Temži, to vše jsou pro děti vždy velké                 
a nezapomenutelné zážitky. 
 

Poznání anglických reálií a možnost konverzovat s rodilými mluvčími slouží především 
jako skvělá motivace pro další studium anglického jazyka. 

 

Hana Smejkalová 
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Londýnský Tower 2013 

 

  
PPRROOJJEEKKTT  EEUU  PPEENNÍÍZZEE  ŠŠKKOOLLÁÁMM  PPOOKKRRAAČČUUJJEE……  
 
Jak jsme již informovali, naše škola se od 1. 9. 2011 zapojila do projektu základních 
škol v oblasti podpory 1.4. Tato podpora byla zařazena do Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) spolufinancovaného z Evropského 
sociálního fondu. Doba trvání realizace projektu je pevně nastavena do 28. 2. 2014. 
MŠMT vydalo rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1.464.202 korun. 
 
Bylo vybráno těchto 7 prioritních témat: 

• čtenářská a informační gramotnost 
• cizí jazyky 
• využívání ICT 
• matematika 
• přírodní vědy 
• finanční gramotnost 
• inkluzivní vzdělávání 

 
 



16 

 

V naší škole jsme se zaměřili především na: 
 

• individualizaci výuky – dělené hodiny (český jazyk ve 2., 4. a 5. ročníku, 
matematika ve 3. a 4. ročníku, prvouka ve 3. ročníku, přírodověda v 5. ročníku, 
informatika v 5. ročníku) 

• vytváření nových vzdělávacích materiálů pro žáky  
• inkluzivní vzdělávání – D klub (zapojení speciálního pedagoga do výuky) 

 

Díky obdrženým finančním prostředkům vybavujeme školu novými vzdělávacími 
pomůckami v celkové hodnotě cca 530.000 korun. Jedná se například o: 
 

• notebooky a didaktické pomůcky pro D-klub, rádia, zpětné dataprojektory 
• knihy pro doplnění žákovské knihovny 
• počítačové programy pro anglický jazyk, sluchátka, slovníky 
• fotoaparáty pro žáky, licence programu Zoner 
• sady geometrických těles, dřevěné geometrické tvary, dřevěné zlomky, 

kouzelná čísla, počítačové programy do matematiky, pomůcky pro činnostní 
učení matematiky, nástěnné číselné osy,výukové hry 

• počítačové programy pro přírodovědu a vlastivědu, obrazové karty do prvouky,  
mikroskopy, dalekohledy, příruční mikroskopy, krabičkové lupy, klíče 
k určování rostlin a živočichů  

• vakuový zvon s ruční vývěvou, tělesa s totožným objemem, stabilizovaný 
zdroj, kompaktní teploměr, kapesní vázy, pomůcky   pro demonstraci různé 
tepelné vodivosti kovů 

 

Jana Schořová 
 

ŠŠKKOOLLNNÍÍ  KKNNIIHHOOVVNNAA  
 

Projekt EU peníze školám je zaměřen 
také na podporu rozvoje čtenářské 
gramotnosti, a tak jsme mohli za 
obdrženou dotaci nakoupit do školní 
knihovny spoustu nových pěkných 
knížek. Naši žáci si mohou přečíst     
v současné době velmi oblíbené 
knihy, jako je např. Deník malého 
poseroutky, Harry Potter, Letopisy 
Narnie nebo mohou sáhnout po 
klasické literatuře, která se líbila už 
naší generaci - Werichovo Fimfárum, 
Pučálkovic Amina, Boříkovy lapálie, Staré řecké báje a pověsti a mnohé další.  
Koho zajímá spíše odborná literatura, může si vyhledávat informace v některé               
ze zábavnou formou psaných encyklopedií  pro školáky. 
 

Jsme rádi, že naši žáci tuto možnost mají. 
 

Jitka Šimková 
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BBEESSEEDDAA  SS  PPAAMMĚĚTTNNÍÍKKEEMM  HHOOLLOOCCAAUUSSTTUU 
 

Ve středu 3. dubna 2013 proběhl v Základní škole a Mateřské škole Ořechov                 
ve spolupráci s  Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze, 
pobočka Brno, seminář zaměřený na dějiny židovské komunity v Ivančicích a okolí      
od středověku až po období druhé světové války. Součástí programu byla i beseda          
s pamětníkem holocaustu Ing. Pavlem Friedem.   
 
 

 

Ing. Pavel Fried 
 
Pavel Fried se narodil 13. 6. 1930 v Třebíči v tradiční židovské rodině. V jedenácti 
letech byl i s rodinou transportován do ghetta Terezín, odkud se vrátil až po osvobození 
v roce 1945. Po válce vystudoval Vysoké učení technické v Brně. V letech 2004 až 2012 
stál jako předseda v čele Židovské obce Brno.  
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Besedy se zúčastnili i někteří žáci naší školy. 
 
Jak na ně zapůsobila? 
 
Veronika B.: 
 

Dozvěděli jsme se, jak holocaust probíhal, jaký tam byl režim, v jakých podmínkách 
žili. Myslím si, že ta beseda musela být pro něj velice namáhavá a zdrcující. 
Přemýšlím, jaký měl Hitler motiv, že dokázal vyvraždit 6 000 000 Židů …. 
 
Markéta M.: 
 
Proč jsem TAM šla? 
Vím, že se budeme o holocaustu učit v 9. třídě a mě nebaví číst z učebnice.  
A tak když se naskytla taková příležitost, chtěla jsem vidět a slyšet člověka, který to 
všechno zažil. 
To, co vyprávěl mi ale někdy nahánělo husí kůži a běhal mi mráz po zádech. Muselo to 
být strašné. 
O prázdninách chceme s rodiči navštívit Terezín. 
 
David H.: 
 
Pan Fried povídal o hrozivém zážitku z koncentračního tábora Terezín a o lidech, kteří 
nakonec jeli do Osvětimi – vyhlazovacího tábora. Hovořil o dobře promyšleném plánu 
nacistů a o lhostejnosti některých lidí. 
Je dobré, že o takových věcech alespoň někdo vypráví. Bylo to velmi zajímavé. 
 
Mirek B.: 
 
Na besedu jsem šel proto, že jsem navštívil Terezín a protože mě zajímají příběhy 
z války. 
Beseda se mi líbila možná také proto, že jsem mnohokrát slyšel prababiččino povídání     
o 2. světové válce – o tom, jak ji prožívala jako dvacetiletá. 
Určitě času stráveného na besedě nelituji. 
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Vážení občané, 

dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval o aktuálním dění v naší a doufám i Vaší 
Základní umělecké škole Ořechov.  

Děkuji žákům flétnového kvarteta Kláře Jírové, Tereze Lázničkové, Elišce Císařové      
a Petru Šikulovi pod pedagogickým vedením paní učitelky Kláry Stodůlkové za přípravu 
a skvělou reprezentaci Základní umělecké školy Ořechov – Modřice v okresním kole 
Národní soutěže základních uměleckých škol v roce 2012/2013 v komorní hře                
– s převahou dechových nástrojů, konaném dne 21. února 2013 v ZUŠ Oslavany               
a blahopřeji k 1. místu s postupem do kola krajského s nejvyšším počtem obdržených 
bodů ze všech 23 zúčastněných souborů. 

Děkuji žákům klarinetového kvarteta Vendule Šromové, Elišce Maršálkové, Vítu 
Skřičkovi a Ondřeji Nováčkovi pod pedagogickým vedením pana učitele Pavla 
Rosendorfa dipl. spec. za přípravu a skvělou reprezentaci Základní umělecké školy 
Ořechov – Modřice v okresním kole Národní soutěže základních uměleckých škol         
v roce 2012/2013 v komorní hře – s převahou dechových  nástrojů, konaném dne 
21. února 2013 v ZUŠ Oslavany a blahopřeji k 1. místu s postupem do kola krajského 
s třetím nejvyšším  počtem obdržených bodů ze všech 23 zúčastněných souborů. 

V neděli 24. února se v obecním sále Kulturního centra Ořechov konal společný koncert 
žáků ZUŠ Ořechov a Musikschule Hohenau an der March z Dolního Rakouska. Rádi 
jsme přivítali mladé muzikanty ze sousedního státu. Atmosféra byla velmi příjemná         
i díky hojné návštěvě Vás, občanů. Děkuji za podporu nejen této akce panu starostovi 
Josefu Brabencovi a panu místostarostovi Tomáši Dudíkovi. Škola dostala pozvání na 
reciproční hudební vystoupení 12. května 2013 v městském sále Hohenau an der March. 
(viz ilustrační foto) 

Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů 
dřevěných konané v pátek 8. března 2013 v ZUŠ Vítězslavy Kaprálové  v Brně 

 

 V ý s l e d k o v á    l i s t i n a 

1. místo v kategorii IV. A obsadilo Klarinetové kvarteto ve složení Vendula 
Šromová, Eliška Maršálková, Vít Skřička, Ondřej Nováček. 
 
2. místo v kategorii IV. A obsadilo Flétnové kvarteto ve složení Petr Šikula, Klára 
Jírová, Tereza Lázničková, Eliška Císařová. 

 

       Základní umělecká škola v Ořechově 
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Děkovné psaní ředitele Základní umělecké školy Ořechov souborům dechových 
dřevěných nástrojů v souvislosti s jejich vystoupením v Krajském kole Národní soutěže 
základních uměleckých škol v komorní hře: 
 

Milí mladí kumštýři,  
 

dovolte mi, abych Vám i touto cestou poděkoval za vzornou a excelentní reprezentaci 
naší školy v krajském kole soutěže. Úrovní své hry patříte k tomu nejlepšímu, co je 
v současnosti na poli základního uměleckého vzdělávání v Jihomoravském kraji 
ke slyšení. Věřím, že i pro Vás byla účast v soutěži cennou zkušeností, která Vás bude 
motivovat k dalšímu zdokonalování svých interpretačních dovedností. Na místě je i 
veliké poděkování Vašim pedagogům, pí. učitelce Kláře Stodůlkové a p. učitelům Pavlu 
Rosendorfovi a Štěpánu Švestkovi za Vaši přípravu.  
 

Pro zájemce o dění v naší škole máme vytvořeny webové stránky www.zusmore.cz,      
kde naleznete fotogalerie z již uskutečněných akcí a plánované aktivity školy. 
 
S přáním brzkého příchodu jara a slunečního svitu zdraví 
 

Petr Křivánek 
 ředitel Základní umělecké školy Ořechov 
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Vážení rodiče, přátelé, mecenáši a příznivci nadaných dětí. 
 
Dovolte mi, abych Vás pozvala na 8. členskou schůzi našeho sdružení: 
 
Kdy:  v pondělí, 29. 4. 2013 
V kolik hodin:     v 16,30 
Kde:       OŘECHOV, Komenského 4, budova ZUŠ 
Kdo:   přijďte všichni, koho zajímá, co naše sdružení dělá  

a co připravujeme. 
 

Irena Pšeničková, předsedkyně SRPŠ při ZUŠ Ořechov,  
telefon: 723 627 389, e-mail: irena@psenickova.cz 

 
 
 

Kultura 

  

OOBBEECCNNÍÍ  KKNNIIHHOOVVNNAA  IINNFFOORRMMUUJJEE  
 
Blahopřání 
 
V měsíci březnu proběhla soutěž pro děti 
nazvaná Read Me (Čti mě), kterou 
organizovalo Sdružení přátel Jaroslava Foglara 
s cílem rozvíjet smysluplnou volnočasovou 
činnost dětí a mládeže. Od 1. do 20. března 
2013 byl denně zadán jeden úkol související s 
literárními díly a soutěžící hledali odpovědi. 
Do této soutěže se zapojil i čtenář ořechovské 
knihovny Lubomír Pár a obsadil krásné           
8. místo z celé stovky soutěžících. Vyhrál 
knížku a právem mu patří také naše 
blahopřání. Luboš navštěvuje naši knihovnu 
často a rád, hodně čte, nevynechá téměř 
žádnou besedu a jak jsem se dozvěděla, rád by 
se stal knihovníkem. Tak mu držme palce! 
 

Leona Steingartová 
 

OKÉNKO 
občanského Sdružení rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Ořechov 
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Spáči v knihovně 
 

To, že v knihovně se může být jednou v roce i přes noc, už mnohé děti ví a upřímně se 
na to těší. Této noci se říká Noc s Andersenem a prožívají ji stovky dětí ve střední 
Evropě. Datum je určeno jednotně, většinou je to pátek, nejbližší dni 2. dubna, kdy si 
připomínáme narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. V České 
republice se první Noc s Andersenem uskutečnila v roce 2000. V Ořechově jsme se        
k této akci přidali v roce 2009.  
 

A jaká byla ta letošní andersenovská noc? Vše začalo v pátek 5. dubna v 19:30 hodin       
v obecním sále, kdy knihovnice všechny přivítala a krátce vysvětlila, co                  
Noc s Andersenem vlastně je a přečetla, které děti se té letošní účastní. Bylo to deset  
děvčat a deset chlapců. Poté pan starosta předal ocenění Nejlepší čtenář roku 2012 
žákyni 4. třídy Adélce Hendrychové… a už mohla začít pohádka Aladinova kouzelná 
lampa, kterou přijel všem dětem zahrát Jan Hrubec. V hledišti bylo okolo šedesáti 
návštěvníků. Potom se dvacet dětí, které od září soutěžily o spaní v knihovně, přemístily 
do knihovny a začal pro ně připravený program. Společná večeře – jako vždy párky       
s pečivem :-), pak dílnička – vyráběli jsme záložky do knížek. Poté následovala stezka 
odvahy tmavou budovou Kulturního centra se sbíráním obálek s úkoly. Následně pak 
děti plnily úkoly v knihovně – křížovka, skládání obrázku jako puzzle… a všechny děti 
byly odměněny.  
 

V letošním roce vybrala Národní knihovna České republiky z oblasti jižní Moravy dětské 
oddělení Mahenovy knihovny v Brně a naši knihovnu jako jedny z nejaktivnějších 
v oblasti dětského oddělení a za uskutečňování akcí pro děti, což je pro nás obrovská 
čest. V rámci tohoto ohodnocení jsme pro děti získali dárkové balíčky od firmy 
McDonald´s – pitíčka, mufiny, balónky a každý získal poukázku v hodnotě padesát 
korun. 
 

Po rozdání odměn a občerstvení jsme se přesunuli do obecního sálu, kde nás čekalo 
téměř třičtvrtěhodinové vystoupení dvou kouzelníků – Ondry Dudíka a Radka 
Steingarta. Tito kluci, šesťáci, si pro nás připravili triky, kouzla, slovní vtipné 
„přestřelky“ a legrácky, a tak sklidili u svých mladších kamarádů velký potlesk. Než 
jsme se nadáli, byla půlnoc. Nachystali jsme na dobrou noc film Méďa Béďa.  Děti se 
převlékly do pyžam, vyčistily zuby a domluvili jsme se tak, že kdo bude cítit únavu, 
půjde do svého spacáku… Některé děti šly spát hned po první půlhodině filmu, jiné 
průběžně, další vydržely až do konce… a některé si ještě i po skončení filmu dlouho 
šeptaly mezi regály, svítily si baterkami a sdělovaly si dojmy. Přála bych vám vidět 
knihovnu takto v noci, mezi knižními regály, jeden spacák vedle druhého a v něm 
unavené spáče.   
 

Ráno okolo šesté hodiny už bylo slyšet rozškrtávání zipů u spacáku, otevírání dveří       
na chodbu a na WC… postupně se všichni probouzeli. Následoval úklid, vyhodnocení, 
poděkování, rozdání pamětních listů a pohlednic, dárečků, bonbonů a pak jsme šli 
snídat. Jako každý rok ochotné maminky a tatínci napekli k snídani buchty, bábovky, 
perníky..., že se všechno ani nesnědlo a děti si odnášely napečené dobroty  domů. V osm 
hodin už přicházeli rodiče a naše „nocování“ se chýlilo ke konci.  
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Chtěla bych ještě i touto cestou vyjádřit velký dík, že se letos sešla tak skvělá skupina 
dětí, byly tak hodné, že jsem tomu ani nerozuměla. Také bych chtěla poděkovat vedení 
obce, že tuto akci finančně podporuje (divadlo bylo zdarma pro všechny). Dále děkuji 
Vlaďce Floriánové, která s námi trávila noc a hodně mi pomáhala a taky Ondrovi a 
Radkovi, kteří nejen kouzlili, ale předtím pomáhali panu Hrubcovi odnášet do auta 
kulisy a po skončení noci uklízeli v knihovně a v kuchyňce.  
 

I když je to náročná noc, patřím mezi ty knihovnice, které se na ni těší a trocha té únavy 
mi stojí za radost, kterou děti prožívají a slyším od nich jejich pěkné dojmy, které si       
z knihovny odnášejí. 
 

Leona Steingartová 
knihovnice 

 

 
V roce 2013 získala naše knihovna 5. místo v soutěži Biblioweb 2013. Jedná se              
o soutěž, kde se hodnotí z pohledu uživatelů knihovnický web co do přehlednosti, 

informovanosti a aktuálnosti. Přestože naše internetové stránky 
nejsou zpracovány profesionálně, ale v rámci ročníkové práce 
studenta střední školy zdarma, umístily se na krásném pátém 

místě před městskými knihovnami ve Znojmě, České Třebové, Radotíně a Rožnově   
pod Radhoštěm. 

Leona Steingartová 
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Z archivu kronikáře 

 
Svátky jara 
 
V minulosti svátky jara v Ořechově začínaly stejně jako mnohde jinde na vsi, vynášením 
zimy. V Ořechovičkách i v sousedních obcích ji nazývali „Smrtonoškou“. Strojívala se  
v jednom stavení, ze kterého ji děti nosily vesnicí, a potom se házela do potoka.            
V poslední době se nabodávala na kůl v plotě. Se smrtkou obcházely větší děti. Nesly    
s sebou hrnec na sádlo, košík na vejce a ošatku na krupici. To proto, aby bylo na 
mazanec. Mazanec není nám známý zlatově pečený bochánek, ale opravdové mazání     
z vajíček na chleba, které vystrojila dětem hospodyně tam, odkud se smrtonoška 
vynášela. Z posbíraných vajec, vzala jich asi kopu, na sádle umíchala praženici 
nastavenou krupicí, aby mazance bylo hodně a nasytil všechny nedočkavé děti. 
Mazanec dělávala v Ořechově babička Homolková, stejně jako strojívala smrtonošku. 
Tento úkol převzala po své mamince, stařence Pavlíkové. 
 

Zdejší kraslice se malovaly všude, kde byla mladá děvčata. Ořechovské kraslice byly 
jednobarevné. Červené, zelené, modré s vyrývaným voskovým ornamentem nebo 
leptané octem. Ornamenty byly většinou rostlinného charakteru, často doplněné veršíky, 
jako například: „To vajíčko malované, bylo z lásky darované.“ Zajímavostí je, že 
vyfoukaná vajíčka se plnila pilinami. 
 

A když „o kraholi“ chlapci zabouchali žilou na vrata, měla děvčata přichystanou 
malovanou odměnu na slaměných ošatkách, které se tu vyráběly snad v každé 
domácnosti. Malí chlapci o velikonocích místo zvonění chodili hrkat. Napřed šli hrkači-
tragači, potom klepači a nakonec ti nejmenší s malými hrkačkami. 
 

Hrkače byly i součástí jarní velikonoční hry v Ořechovičkách „na krále“. Bylo k tomu 
zapotřebí vařené vajíčko, ať už obarvené nebo bílé, které se drželo v ruce, nebo bylo 
posazené na zemi. Potom se mincí vajíčko trefovalo. Kdo se trefil, komu se peníz kolmo 
zabořil do vajíčka, stal se „králem“. Získal vejce i peníz. Pak nastoupili hrkači, chodili 
do kruhu kolem krále a hrkali. 
 

Mezi další velikonoční symboly patřilo omývání věder a domácího nářadí v pramenité 
vodě, vymetání všech koutů od špíny a pavučin koštětem, které se sice obřadně spálilo   
v ohních filipo-jakubské noci, ale jarnímu úklidu bylo učiněno zadost.  
 

Starým a krásným zvykem bylo vítání jara „Vrby se nám zelenají“, kdy převlečená 
děvčata tancovala před chalupami s vrbovými proutky. 
 

Tento zvyk je zachycen na fotografii z r. 1914, kterou můžete zhlédnout ve spojovací 
chodbě z knihovny do Kulturního centra v rámci výstavy „Rok na vsi“.  
 

 
podle kronik zpracovala Leona Steingartová 
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Spolky 

  

OOKKRRAAŠŠLLOOVVAACCÍÍ  SSPPOOLLEEKK  OOŘŘEECCHHOOVV  
 
Okrašlovací spolek v Ořechově zhodnotil první rok své existence na 2. valné hromadě, 
která se konala začátkem roku 2013. Přiznali jsme si, že jsme nesplnili všechna svá 
předsevzetí obsažená v plánu práce na rok 2012. Například jsme neodhadli, co znamená 
slib - upravit Husův pramen na studánku. Bez zkušeností a např. vhodného dopravního 
prostředku. Učíme se za pochodu, cítíme, že těsnější spolupráce s obecním úřadem bude 
v příštích letech oboustranně prospěšná. 
 

Některé naše akce, zamýšlené původně jako okrajové a doplňkové, vzbudily větší zájem 
členů a příznivců spolku, než jsme původně přepokládali. Například naše výlety, 
organizované převážně Jirkou Komínkem, si získávají stále větší okruh účastníků.          
Prohlídky Nebovidského kostelíka se zúčastnilo 25 zájemců. Také některé besedy, 
pořádané v zimním období naším spolkem, se těšily značnému zájmu našich 
spoluobčanů. Besedy s poutníky do Maria Zell se zúčastnilo 45 zájemců, beseda            
o mlynářském řemesle a mlýnech na Bobravě přilákala dokonce 65 návštěvníků). 
Návštěvy na těchto akcích spolku organizátory mile překvapily. 
 

I v budoucnosti chceme pořádat besedy s našimi spoluobčany, kteří prožili něco 
zajímavého, nebo mají překvapující znalosti z některých oborů lidské činnosti. Možná, 
že za úspěchem našich besed je volba Ořechovských témat. K besedám se zase vrátíme 
na podzim, až sklidíme a „zazimujeme“ naše zahrádky a políčka. 
 

Co chceme udělat letos?  Budeme usilovat i nadále o vyznačení nové značené turistické 
cesty přes Ořechov. Jedná se o označení bývalé cesty zvané Gandia v úseku Moravany – 
Ořechov. Měla by navázat na již vyznačené cesty v nejbližším okolí naší obce. Chceme 
se podílet na vybavení vznikající cesty „odpočívadly“ (stůl + lavice). Jako nejvhodnější 
místo jsme si vyhodnotili loučku u kaple sv. Peregrina, která je podle záznamů               
v „návštěvní knize“, umístěné u kaple, překvapivě často navštěvovaná. Ještě před 
řádným vyznačením nové cesty ji chceme provizorně vyznačit směrovkami, abyste se 
Vy i cizí turisté lépe orientovali a cizí neváhali navštívit Ořechov. Máme se čím 
pochlubit. Krásné údolí Bobravy, památky na bitvu o Ořechov, kostel sv. Jiřího 
v Tikovicích, obecní muzeum. 
 

Chceme také vybudovat „miniodpočívadlo“ u studánky Madly poblíž kopce Peregrinka. 
Abyste si tam mohli odpočinout, až tam vyrazíte na vycházku, zkontrolovat, co se tam 
vlastně děje. A případně se k nám připojit. Rádi uvítáme každou pomocnou ruku.  
 

Těšíme se na Vás!  
 

                                                                             Jiří Komínek, Ivan Macíček 
Okrašlovací spolek Ořechov 
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MMAATTEEŘŘSSKKÉÉ  CCEENNTTRRUUMM  SSLLUUNNÍÍČČKKOO 

S úderem Nového roku jsme opět zahájili naše mateřské centrum Sluníčko. Ačkoliv 
jsme se báli, jaké povinnosti nás čekají, zatím se nám daří všecičko. Děkujeme holkám, 
co centrum vedly před námi, snad zvládat budem vše, co nám předaly. Hrnou se k nám 
děti i maminky, co se rádi baví a poznávají novinky. Děti si k nám chodí hrát a maminky 
zas povídat. A že při tom zahálíme? Ó ne, pořád něco vyrábíme. V zimě zdobili jsme 
okna sněhovými mráčky, pro charitní sdružení zas vyrábíme hračky. A maškarní 
karneval, ten jsme také měli, našim dětem jsme pestré čepičky a čelenky připravili. 
Proběhla burza a další nás koncem dubna čeká, k prodeji věcí máme hodně, ať nikdo se 
nevyleká. A za utržené penízky, nakoupili jsme nové propisky. Pastelky a výtvarné 
potřeby, vždyť nutné jsou pro ty naše středy. Teď oslovila nás už jarní nálada a za pár 
týdnů se chystá Kuličkiáda. Zveme všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky a děti, 
kdy tato akce vypukne, to ještě dáme věděti. A až začnou teplé letní dny, plánujeme také 
výlety. Kam? No třeba jenom ke "křížku", vždyť i tam máme přece lavičku. Kdo chce, 
ať si přijde hrát, nebo se k nám jen podívat. 
   
 

Martina Pařilová a Lenka Otavová  
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OOBBČČAANNSSKKÉÉ  SSDDRRUUŽŽEENNÍÍ  KKLLÍÍČČEEKK 

 
Vynášení smrtky 

… aneb jak se nám to letos moc nepovedlo 
 

Jako již několikátý rok, tak i letos jsme se po odkazu paní Homolkové vydali s tanečním 
kroužkem Sedmikrásek vynášet smrtku. Tentokrát vyšla smrtná neděle na 17. března. 
Tedy, původně to vypadalo, že ani nevyrazíme, ale nakonec se nás sešlo hodně a přes 
velkou nepřízeň počasí jsme se od Kulturního centra vydali směrem k rybníku                 
v Ořechovičkách. Počasí ocenilo naši odvahu a studený vítr se aspoň trošku uklidnil.   
Po zapálení a vhození smrtky do vody dokonce vyšlo i sluníčko. Nakonec jsme 
nazdobili ještě májíček, zatančili a zazpívali poslední taneček. Při odchodu domů jsme 
se těšili, že konečně nastane jaro. Jaké bylo ovšem naše překvapení, když jsme se 
v pondělí probudili do zcela zasněženého rána. A nečekaná bílá nadílka nás čekala pak 
ještě několikrát. Ale i přes tento rádoby neúspěch jsme rádi, že se nám podařilo udržet 
tuto tradici a hlavně, že to žádná holčička z tanečků neodstonala a v pondělí nastoupily 
v plném počtu.  

 
Markéta Dudíková 
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Sedmikrásek při vynášení smrtky 

  
  

ČČEESSKKÝÝ  SSVVAAZZ  CCHHOOVVAATTEELLŮŮ  DDRROOBBNNÉÉHHOO  ZZVVÍÍŘŘEECCTTVVAA  
ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  OORRGGAANNIIZZAACCEE  OOŘŘEECCHHOOVV  
 

EVROPSKÝ ŠAMPION 

Ocenění „Evropský šampion“ je opravdu ojedinělé a nepodaří se získat jen tak někomu. 
A přesto se to na loňské Evropské výstavě drobného zvířectva v Německu podařilo 
občanovi Ořechova. 

Protože Lipsko není tak daleko, tak se sedm našich členů chovatelského svazu rozhodlo 
výstavu se zájezdem navštívit. Výstava byla umístěna do úžasného Lipského výstaviště.  
Na této krásné výstavě bylo prezentováno přes sto tisíc zvířat (králíci, holubi, drůbež). 
Bylo spočítáno, že kdyby se klece a voliéry napojily jedna za druhou, tvořily by 
vzdálenost čtyřiceti dvou kilometrů.  

Vystavovat na takové akci je náročné organizačně i finančně, ale především je zapotřebí 
mít na takovou výstavu odpovídající zvířata. Právě dlouholetým a kvalitním chovem 
holubů národního plemene „Brněnských voláčů“ disponuje dříve brněnský a dnes 
ořechovský chovatel „Vlasta“.  Pan Vlastimil Vít si v Ořechově postavil rodinný dům     
a za domem má krásný areál s voliérami plnými svých oblíbených opeřených miláčků 
„Brněnských voláčů“.  

Vzhledem k tomu, že získat cenu „Evropského šampiona“ je úspěch opravdu veliký, 
ještě jednou Vlastíkovi blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci Ořechova a naší 
organizace.  

S pozdravem chovu zdar!                                     Jiří Sec  
předseda organizace 
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PPŘŘEEHHLLEEDD  VVÝÝJJEEZZDDŮŮ  JJEEDDNNOOTTKKYY  SSDDHH  OOŘŘEECCHHOOVV  
 
 

 
 
 
 

 
Dne 11. 12. 2012 byla jednotka vyslána k zatopenému sklepu v obci Ořechov na ulici Tikovická, 
po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o prasklý vodoměr. Na odčerpání bylo nasazeno plovoucí 
čerpadlo a voda odčerpána do kanálu.  
 

Dne 19. 12. 2012 vyslalo operační středisko HZS, jednotku JSDH Ořechov k zavěšenému stromu 
mezi obcemi Ořechov a Nebovidy. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o zavěšený 
strom nad komunikací. Jednotka vyčkala příjezdu HZS Ivančice, se kterým společně strom za 
pomocí lanového navijáku odstranila.  
 

Dne 24. 12. 2012 vyjela jednotka ke spadlému stromu mezi obcemi Ořechov a Nebovidy. Jednalo 
se o spadlý strom přes půlku vozovky, byla nasazena motorová pila na odstranění, následně 
proveden úklid vozovky a návrat na základnu. 
 

Dne 24. 12. 2012 vyjela jednotka k nakloněnému stromu mezi obcemi Hajany a Želešice.  Jednalo 
se o tři zavěšené stromy hrozící pádem na vozovku. Pomocí výškové techniky byly stromy 
postupně odřezány a odklizeny z vozovky.  
 

Dne 30. 12. 2012 byla jednotka vyslána k požáru kontejneru u základní školy. Po příjezdu bylo 
zjištěno, že se jedná o velký plastový kontejner za bývalou tělocvičnou zvláštní školy. Obci 
vznikla škoda na majetku v celkové výši 9.000 korun.  
  

Dne 10. 1. 2013 byla jednotka Ořechov vyslána k požáru haly do města Modřice. Jednalo se          
o požár elektroinstalace v jedné z hal v areálu drůbežáren.  
 

Dne 31. 1. 2013 byla jednotka Ořechov vyslána k nakloněnému stromu mezi obcemi Ořechov      
a Nebovidy. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o nakloněný strom hrozící pádem. Operační 
středisko HZS vyslalo jednotku HZS Ivančice s výškovou technikou, za jejíž pomoci byl strom 
odřezán a odklizen. 
 

Dne 10. 2. 2013 vyslalo operační středisko HZS jednotku Ořechov k záchraně osoby, která se 
nacházela v katastru obce Ořechov, kousek od Anenského mlýna. Po příjezdu na místo bylo 
zjištěno, že se jedná o pána, který si podvrtnul kotník. Jednotka provedla předlékařskou pomoc     
a vyčkala příjezdu záchranné služby. Pak pomohla osádce ZZS s naložením pacienta do sanitky. 
Při odjezdu sanitka zapadla ve zledovatělé koleji a jednotka Ořechov pomohla s následným 
vytažením vozidla z koleje.  
 

Dne 19. 2. 2013 byla jednotka Ořechov vyslána k nakloněnému stromu mezi obcemi Ořechov       
a Nebovidy. Jednalo se o nakloněný strom nad silnicí. Jelikož se jednalo o strom ve velké výšce    
a v nepřístupném terénu, tak si velitel jednotky Ořechova povolal na odstranění stromu HZS 
Ivančice s výškovou technikou.  
 

Dne 4. 3. 2013 Krajské operační středisko vyslalo jednotku Ořechov ke spadlému stromu na 
silnici č. 15267 (směr Nebovidy) ke spadlému stromu. Strom byl rozřezán pomocí motorové pily. 
Po úklidu vozovky se jednotka vrátila na základnu.  

Výjezdy jednotky  
Sboru dobrovolných hasičů Ořechov  

od 16. 11. 2012 do 31. 3. 2013 
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Dne 18. 3. 2013 byla jednotka Ořechov vyslána operačním střediskem ke spadlému stromu mezi 
obcemi Ořechov a Nebovidy, po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o spadlý strom přes polovinu 
vozovky. Po odřezání a úklidu větví provedla jednotka průzkum silnice až ke křižovatce 
Nebovidy-Střelice. Po cestě bylo nalezeno dalších šest spadlých stromů, které znemožňovaly 
průjezd vozidel.  
 

Vážení spoluobčané,  
 

protože se nám pomalu, ale jistě, blíží jaro a s ním i vypalování porostů, chtěli bychom 
upozornit na ZÁKAZ plošného vypalování porostů podle zákona č. 133/1985 v platném 
znění.  Při porušení tohoto zákona, může Hasičský záchranný sbor uložit pokutu dle 
ustanovení § 78 odst. 1, písm. s).  
 

V důsledku vypalování trav vznikají  často velkoplošné požáry způsobující značné 
materiální škody a rovněž ztráty na životech. V případě, že se i přes uvedené skutečnosti 
rozhodnete v nadcházejícím období pálit větší množství suché trávy, klestí, věnujte 
pozornost rizikům spojeným s touto činností a využijte Portálu na hlášení pálení klestí, 
který má zřízen Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje na internetových 
stránkách www.firebrno.cz/paleni-klesti. 
 

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, ale k jeho oznámení a zaevidování.        
V případě nahlášeného požáru Krajské operační středisko vyrozumívá zadavatele a ten 
se vyhne případným následným pokutám uloženým Hasičským záchranným sborem 
Jihomoravského kraje. V případě nejasností, nebo v případě jakýchkoliv dotazů nás 
kontaktujte na emailové adrese sdhorechov@seznam.cz. 
 

Více informací o našem sboru naleznete na adrese: http://www.hasiciorechov.cz/ 
 

  
MMYYSSLLIIVVEECCKKÉÉ  SSDDRRUUŽŽEENNÍÍ  OOŘŘEECCHHOOVV  
  

Proč se přemnožili divočáci? 
- pokračování článku uveřejněného v Ořechovském zpravodaji č. 3/2012 
 
Přehled odlovu divočáků v České republice:  
 

ROK POČET ROK POČET 
1950      198 2000   70.550 
1960   3.596 2005 118.640 
1970   4.830 2007 121.020 
1975 11.763 2008 138.723 
1980 15.150 2009 121.960 
1985 30.400 2010 144.184 
1990 38.500 2011 109.383 
1995 39.020 2012 údaj od životního prostředí prozatím nedodán 
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V loňském roce bylo v našem sdružení uloveno 48 kusů černé zvěře. To je nejvíce       
od jeho založení. V honitbách pod úřadem Šlapanice bylo celkem uloveno 840 kusů. 
 

Na jedné naháňce na Bučině (honitba MADREV) v loňském roce ulovili rekordních          
80 kusů černé zvěře.  
 

Závěrem musím připomenout jednu alarmující kuriozitu. V České republice se v roce 
2010 ulovilo 144.184 divočáků oproti 47.447 zajíců. Kdyby to předpověděl některý 
z myslivců v roce 1960, tak bychom ho poslali na psychiatrii. 

 
Jindřich Pár  

člen mysliveckého sdružení 
 

Příspěvky občanů  

 

VZPOMÍNKA NA BEDŘICHA KOCHOLLA 
 

Leží přede mnou školní kronika tikovické školy, kterou v roce 1882 začal psát její 
tehdejší učitel Bedřich Kocholl. Jeden z těch, kteří položili základy vzdělanosti obce 
Tikovice. Je naší povinností uchovat si v paměti a ctít jména těch, kteří zaplnili svůj 
život poctivou prací a láskou k lidem. Proto vám chci vyprávět životní příběh 
tikovického pana učitele.  

Psal se rok 1844, když se učiteli Konrádu Kochollovi narodil v Puklicích druhorozený 
syn Bedřich. Bratr Vincenc byl o dva roky starší, po třech letech se narodil nejmladší 
z bratrů, Rajmund. Konrád Kocholl byl svým synům příkladem – výborný učitel, 
znamenitý muzikant a varhaník. Jeho osobnost a školní prostředí ovlivnilo celý jejich 
příští život.  



32 

 

Bedřich Kocholl studuje a stává se ve dvaadvaceti letech učitelem. Začíná učit 
v neklidných šedesátých letech 19. století, kdy se roku 1866 Moravou žene válka 
prusko-rakouská. Prušáci vítězí, plení, pustoší a zabíjejí. Přinášejí i choleru – stovky 
vojáků i obyvatel umírají. Do Tikovic přichází Bedřich Kocholl 18. dubna 1880 – je mu 
šestatřicet let. Jednotřídní farní škola je umístěna v chátrající budově. Bedřich Kocholl 
píše: “Škola je na spadnutí“. V jediné třídě se tísnilo 138 dětí. Ihned se pouští do práce 
pro výstavbu nové školní budovy. Starosta Jiří Pehal i vedení obce jeho snahu podporují. 
Tak dochází po dvou letech dne 1. května 1882 ke slavnostnímu položení základního 
kamene nové dvojtřídní školy. Bude stát na prostranství poblíž kostela sv. Jiří. Po pěti 
měsících je stavba dokončena. Slavnost otevření školy se koná 1. října 1882 za účasti 
faráře P. Aloise Stoličky, starosty Jiřího Pehala, učitele Bedřicha Kocholla, mnoha žáků           
a občanů.  

Roku 1882 založil učitel Bedřich Kocholl i kroniku školy: „Školní kronika národní 
školy v Tikovicích“ a sám ji pečlivě vedl. Dne 1. prosince 1883 byl jmenován 
nadučitelem dvojtřídní národní školy v Tikovicích. Budova školy pak sloužila mnoha 
generacím a působila v ní řada vynikajících pedagogů. V letech 1951-2010 se v jejich 
zdech ozývala hudba, neboť byla sídlem Lidové školy umění, posléze Základní 
umělecké školy. Stařičké budově bylo loni 130 let.  

Žel, kronika neuvádí přesnou délku působení nadučitele Bedřicha Kocholla 
v Tikovicích, ani rok jeho úmrtí. V kronice se však píše, že roku 1915 nastoupil do školy 
jako učitel Robert Svoboda a roku 1920 se stal jejím ředitelem. Z toho vyplývá, že 
Bedřich Kocholl působil v Tikovicích 35 let, do svých 71 let. Stavbou školy 
v Tikovicích si pan učitel Bedřich Kocholl postavil svůj pomník.  

Naši pozornosti si zaslouží i otec Bedřicha Kocholla - Konrád Kocholl. Narodil se roku 
1815 v Budkově, zemřel roku 1884 v Tikovicích u svého syna. Konrád Kocholl byl 
nadučitelem v Puklicích. Z manželství s Františkou se mu narodili tři synové: Vincenc 
roku 1842, Bedřich roku 1844 a Rajmund roku 1847. Všichni tři se stali nadučiteli. 
Vincenc v Husovicích, Bedřich v Tikovicích a Rajmund v Moravských Bránicích. 
Konrád Kocholl byl skvělým muzikantem a výborným varhaníkem. Roku 1881 odešel 
jako šestašedesátiletý na odpočinek k synovi Bedřichovi do Tikovic. V kostele sv. Jiří 
tam pak často hrával na varhany. U syna však pobyl pouze tři roky – zemřel 12. dubna 
1884 a je pochován v Tikovicích. Dlouho vzpomínali lidé na starého pana učitele, který 
dovedl tak velebně rozehrát tóny varhan.  

Až půjdete procházkou kolem budovy bývalé školy, vzpomeňte vděčně na řadu učitelů, 
kteří zde působili mnoho let a mezi něž zajisté neodmyslitelně patří:  

Ondřej Kozlík  41 let (1832-1873) 
Bedřich Kocholl   35 let (1880-1915) 
Robert Svoboda  23 let (1915-1938) 
 

Všem patří náš dík. 
Jiřina Mrázová – Janíčková 

Kroměříž 
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VESMÍR JAK HO ZNÁME 
 

1. Člověk a vesmír 
2. Putování za velkým třeskem 
3. Hvězdy 
4. Sluneční soustava 
5. Vznik země a života 
 

Tak se jmenovala série velice zajímavých, ale především poutavých 5 přednášek 
v Orlovně, vedených Pavlem Kubičkem.  
 

O to více musíme ocenit, jak dokáže astrolog-amatér povyprávět a předat vědomosti     
na odborné úrovni. 
 

Šestý večer nám nahrála náhoda v podobě meteoritu v okolí Čeljabinsku. 
Velký dík a uznání patří Pavlovi Kubičkovi za přípravu a uskutečnění poučných 
přednášek. 

E. + R.J. 
 

Čtení pro volné chvíle 
 
Následující článek seznámí čtenáře s autory brožury Bitva o Ořechov, která je přílohou 
Ořechovského zpravodaje č. 1/2013  
 
TAJNÁ STOPA Z OŘECHOVA 
- část článku uveřejněného v časopisu Bobří stopa v prosinci roku 2012 
 
Ve skutečnosti by nadpis měl znít: Tajné stopy v Ořechově, ony ty stopy byly totiž       
ve skutečnosti dvě. Historii obou nám pomůže rozmotat Pavel Svoboda – Peters.  
 

Tento ořechovský rodák vyrůstal v Ořechovičkách, na statku, kterému se říkalo Fabrika. 
Byl to rozsáhlejší areál zrušené továrny, která byla změněna na hospodářské stavení, 
veliký dvůr, zahrady a obytné prostory. Byla to stavba fortelně vybudovaná a v jejích 
sklepích se v době bojů o Ořechov dokázalo schovat na devět set místních obyvatel. 
 

Těžké boje o Ořechov přinesly republice svobodu a ořechovským klukům o něco 
později i časopis Vpřed. Roznášel jej Josef Čížek – Čižkow, který následně z řad 
odběratelů, a to včetně Pavla Svobody, vytvořil klub Tajná stopa. Registrační listiny       
a členské průkazy FČK č. 10173 obdrželi v osudný den, 25. února 1948. 
 

Sedmička členů – čtyři hoši a tři děvčata – se však pustila s chutí do práce a ve Fabrice, 
v klenuté místnosti zvané Stolárna si vytvořila klubovnu a začala se věnovat činnosti. 
Svou stolárnu si vyzdobili nástěnkami a indiánem Mirka Dušína a využívali ji nejen pro 
své schůzky, ale také jako hernu stolního tenisu, knihovnu a promítací místnost. 
 

První ping-pongový stůl jim předal pan Svoboda, který byl předsedou ONV Brno-
venkov. Pocházel ze zbourané stavby a byla to vlastně jen rozměrná překližková deska. 
Nebyl však dobrý, a proto jim četnický strážmistr Kozel daroval nový stůl, který byl 
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lepší, avšak byl krátký. Klukům to však nevadilo, naučili se na něm hrát a při soutěžích 
na klasických stolech všude s přehledem vítězili.  
Knihovnu se třemi sty svazky jim předal radostický mlynář Procházka, aby prý plně 
naplňovali název čtenářský klub. Hoši knihy nejen pilně četli, ale také půjčovali dětem   
a vedli si o tom pečlivé záznamy. 
Vrcholem jejich podnikavosti však bylo promítání filmů. Na okresním národním výboru 
ležela ladem promítačka. Kluci si ji vypůjčili a začali promítat grotesky a němé filmy 
pro veřejnost. Kinem jim byla jejich Stolárna. Při vstupu se vybíralo vstupné, za což 
každý divák dostal vstupenku označenou klubovním razítkem. V místnosti bylo na 
padesát míst a více platící diváci si mohli sednout i na vyvýšené pódium. Někdy byl 
takový zájem, že se muselo představení i dvakrát až třikrát opakovat, aby byl zájem 
diváků uspokojen. Když byla již nějaká groteska okoukaná, pouštěla se pozpátku a nový 
trhák byl na světě! Byli tak úspěšní, že si na ně dokonce stěžovalo oficiální kino.  
 

Kromě toho všeho členové klubu samozřejmě také ještě sportovali, chodili na výpravy, 
tábořili a vytvořili klubovní kapelu. O členství v klubu byl velký zájem, takže si členy 
mohli i vybírat. Měli však i konkurenci – hochy, kteří si říkali Šedí vlci a které Tajná 
stopa vnímala jako takové Bratrstvo kočičí pracky. Soupeřili úplně ve všem, ale nakonec 
i spolupracovali. 
 

Členové však stárli a především starší již ztráceli o další činnost zájem. Chyběl taky 
Vpřed, který v létě 1948 přestal vycházet a odchodu Jaroslava Foglara z jeho redakce 
tehdy chlapci vůbec neporozuměli. Na troskách Tajné stopy však vznikla Tajná stopa 2, 
která se již ve svém názvu přihlásila k následnictví. 
 

V roce 1952 se bývalí členové FČK Pavel Svoboda – Peters a František Zdražílek – 
Fred, společně s Miroslavem Drobílkem – Jackem, prošli po obci a zavzpomínali na 
časy Tajné stopy. Tato procházka je v kronice spojována se vznikem Tajné stopy 2. 
Později byl za členy přibrán ještě Ladislav Smejkal – Donald, Květoslav Krejčíř – Kook 
a Zdeněk Řezáč – Coopal. Později ještě František Ryšavý – Rýša, František Sekanina – 
Sekec, Jiří Šmíd – Jura a Mirek Peška – Meta. 
 

Pokud jsem napsal, že Tajná stopa 1 byla klubem podnikavým, tak Tajná stopa 2 nebyla 
o nic méně pasivnější, naopak. Hoši pokračovali v původním klubovním programu, 
promítali dokonce i ve svém kině. Navíc společně psali i příběhy a obrovskou inspirací 
jim byly boje o Ořechov. Jelikož znali vylíčení bojů i z druhé strany – od německého 
zajatce, který zůstal v Ořechově, napsali rozsáhlý příběh nazvaný „Battle of Owern“, 
který i později přihlásili do literární soutěže.  Příběh však nakonec ani nebyl připuštěn, 
neboť v něm byla četná líčení i z pohledu německých vojáků, což v 50. letech nebylo 
rozhodně populární. 
 

Na jedné schůzce se členové rozhodli, že si zakoupí filmovou kameru a že se na ni 
budou skládat. Na filmový pásek zaznamenávali své výpravy a dobrodružství a nakonec 
se rozhodli, že zfilmují i „Battle of Owern“. Německé výstroje bylo všude ještě dost, 
takže se oblékli do pozůstatků uniforem, přileb a celt a točili. Film sice nebyl nikdy 
dokončen, ale legrace si užili až až.  

Text: Marek Skýpala 
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Kulturní, sportovní a společenské akce  

Obec Ořechov Vás zve na pietní vzpomínku u příležitosti 68. výročí ukončení druhé 
světové války a osvobození Ořechova, která se bude konat v sobotu 27. dubna 2013 
v 10,30 hodin na pohřebišti Rudé armády v Ořechově za přítomnosti vojenských 
historických jednotek. Ve 13,00 hodin a v 15,30 hodin se uskuteční v Army parku 
Ořechov bojové ukázky. 
 
Restaurace Trio Vás srdečně zve na Hody v Tikovicích 
20. 4. 2013 – předhodová zábava – hraje Hary Kochr 
27. 4. 2013 – Hody v Tikovicích - 15,00 hodin průvod stárků od hřbitova 
             - 15,30 hodin setkání pod májou u TRIA 
 
Pouť ke svatému Peregrinu se koná dne 8. května 2013. Průvod vyjde ve 13,30 hodin 
od Pneuservisu Kadlec. V 15,00 hodin se bude konat u kapličky mše.  
 
Dne 24. 5. 2013 se bude v kostele Všech svatých konat Noc kostelů. 
 

 

Nepřehlédněte..  
  
SSOOUUTTĚĚŽŽ  OO  NNEEJJKKRRÁÁSSNNĚĚJJŠŠÍÍ  KKVVĚĚTTIINNOOVVOOUU  VVÝÝZZDDOOBBUU  
 
Obec Ořechov i tento rok vyhlašuje soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu rodinných 
domů, která bude v naší obci probíhat v průběhu roku 2013. 
 

Soutěžit se bude ve třech kategoriích: - nejkrásnější výzdoba oken 
     - nejkrásnější výzdoba balkonů a lodžií 

                                                              - nejkrásnější výzdoba předzahrádek 
 

K vyhodnocení této soutěže bude ustanovena komise, která vybere vždy jednu nejhezčí 
realizaci z každé kategorie. Pro vítěze nejkrásnější výzdoby z každé kategorie bude 
připravena odměna ve formě zahradnického balíčku v hodnotě 1000 korun a fotografie 
budou zveřejněny v Ořechovském zpravodaji. 
 

Přejeme vám hodně zdaru při zahradničení. 
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Různé 

 

ZNÁME HISTORII OBCE OŘECHOV? 

 

1. Ve kterém roce byla postavena budova dnešního Obecního úřadu?  
 

a) r. 1924  
b) r. 1926  
c) r. 1919 

 
2. Ve kterém roce se konalo slavnostní položení základního kamene           

ke stavbě školy – dnešního Kulturního centra? 
 

a) r. 1951  
b) r. 1949  
c) r. 1947 

 
3. Kdy byl v Ořechovičkách založen Sbor dobrovolných hasičů?  

 

a) 1868 
b) 1878 
c) 1889 

 
4. Ze kterého roku pochází hřbitov v Tikovicích? 
  

a) 1854 
b) 1852 
c) 1856 

 
5. Ve kterém roce byl slavnostně odhalen památník Rudé armády  

(kovové plastiky, socha matky s dítětem)? 
 

a) r. 1969      
b) r. 1977  
c) r. 1975 
 

 
 
 
Správné odpovědi na kvízové otázky naleznete na straně č. 39.   
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Placená inzerce 
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*********************************************************************** 
Odpovědi na kvízové otázky: 
 

1. a), 2. c), 3. b), 4. c), 5. b)  
 

*********************************************************************** 
 

Za obsah a správnost údajů uvedených ve článcích Ořechovského zpravodaje 
odpovídají jejich autoři.  
 

Ořechovský zpravodaj vydává:  
 

Obec Ořechov, Zahradní 216/1, PSČ: 644 44 
Ev. č. MK ČR E 1013  
 

V roce 2013 Ořechovský zpravodaj vychází celkem 3x.                 
Příspěvky přijímá Obecní úřad Ořechov na e-mailu ekonom@orechovubrna.cz.  
 

Délka příspěvků by neměla překročit 1 a 1/2 strany A5. 
 

Uzávěrka příspěvků druhého čísla zpravodaje je 10. července 2013. 
 

Možnost inzerce: 
1 stránka barevná: 1.200 Kč včetně DPH, 1 stránka černobílá: 960 Kč včetně DPH. 
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