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Slovo starosty                                                                         
 
Vážení spoluobčané, 
 
    s blížícími se volbami do zastupitelstva obce přichází také období bilancování. 
V této souvislosti chci alespoň v krátkosti připomenout, co se podařilo uskutečnit.     
Za uplynulé období bylo profinancováno 107 mil. Kč, z nichž 69 mil. Kč tvořily dotace 
Evropské unie, státních fondů a Jihomoravského kraje. I když celosvětová krize se 
dotkla i nás a daňové příjmy obce  v průběhu posledních dvou let poklesly, podařilo se 
snížit celkové zadlužení obce o více jak 12 mil. Kč. 
   Domnívám se, že většina z Vás si sama vyhodnotí, jak byly uplynulé čtyři roky 
úspěšné. Jsem přesvědčen, že jsme učinili řadu opatření, která mají a budou mít 
výrazně kladný vliv na rozvoj Ořechova. 
Snad by se dalo říct, že jsem někdy při řešení neustálých problémů  neměl  pro Vás 
dostatek času a trpělivosti, ale byly to hektické čtyři roky.  Množství práce, která se 
musela odvést, bylo obrovské a problémy mnohdy stresující. 
 
Posuďte sami: 
 
Rok 2007  
Vybudování chodníku na ulici Ořechovičská – „v bráně“, na ulici U Kostela a 
rekonstrukce uličky u Secových v Tikovicích. 
Výměna čekáren na autobusových zastávkách, výměna oken a oprava fasády na 
Obecním domě, v budově kadeřnictví kompletní výměna ústředního vytápění, oprava 
elektroinstalace a částečná výměna oken.  
Výsadba zeleně na ulicích Tolarova a Kyselkova.  
Odklizení skládek u kostela Všech svatých, na ulici Tolarova a za obcí směrem na  
Nebovidy, vyklizení a revitalizace tikovického písníku. 
Příprava projektů pro rekonstrukci kuchyně v základní škole, multifunkčního hřiště u 
základní školy a  hřiště u bytovek na ulici Výstavní. 
 
Rok 2008  
Rekonstrukce kuchyně a jídelny v základní škole, vybudování hřiště na ulici Výstavní. 
Vybudování chodníku a úprava prostranství u Obecního domu, chodník s opěrnou 
zídkou na ulici Ořechovičská, chodník na ulici Tikovická. 
Nový asfaltový povrch části vozovky ulice Divadelní, včetně parkoviště u hasičské 
zbrojnice. 
Osázení lípami podél komunikace Ořechov-Mělčany, výsadba zeleně kolem potoka 
Lejtná, revitalizace aleje Třešinky a na Výhoně. 
Drobné stavby na ochranu proti přívalovým dešťům, např. na ulici Ořechovičská u 
Dvořákových, v ulici Kout u Ursacherových a v dolní části ulice Tikovická, včetně 
zpevnění břehů potoka.  
Zhotovení nového znaku a vlajky obce a hasičů.  
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Rok 2009 
Vybudování nového multifunkčního hřiště za základní školou, vybudování Obecního 
sálu v budově Komenského 4. 
Oprava budovy fotbalových kabin, včetně parkoviště a komunikace s podélným stáním 
na ulici Tolarova. 
Parkoviště u hřbitova a chodník na hřbitově na ulici Jeřábkova, parkovací stání a 
chodník na ulici Tikovická, chodník v ulici Kout, včetně parkovacích stání. 
Napojení komunikace na asfaltovou cestu na ulici Výhon, nový asfaltový povrch 
komunikace na ulici Divadelní, zpevnění cesty a opěrná zeď na ulicích Bašty a 
Ořechovičská.  
Úpravy potoka v Tikovicích, výsadba stromů a keřů Třešinky a Lejtná, zpevnění 
polních cest na Ketmance a biokoridory, revitalizace parku u škol. 
Příprava projektů: sběrný dvůr, kulturní centrum v budově bývalé Speciální školy, 
průtah obcí včetně kruhových objezdů. 
 
Rok 2010 
Rekonstrukce prostor pro ZUŠ a knihovnu v budově bývalé Speciální školy, včetně 
nové elektroinstalace, topení, rozvodů vody a rekonstrukce sociálních zařízení. 
Zhotovení nových dešťových svodů do kanalizace na budově základní i bývalé zvláštní 
školy. 
Zateplení a výměna oken v budově Základní školy a Kulturního centra, úpravy 
veškerých klempířských prvků včetně svodů, oprava střech a výměna zábradlí na obou 
budovách. 
Vybudování nové školní družiny nad tělocvičnou v budově Komenského 4. 
Vybudování parkoviště, příjezdové komunikace a chodníků v parku před školami. 
Nové dětské hřiště na ulici Brněnská. 
Oprava Boží muky v parku na ulici Ježkov. 
Rekonstrukce prostor pro obecní muzeum a realizace prostoru vstupního vestibulu.  
 
 
     Je toho mnoho, co se za uplynulé čtyřleté období v Ořechově událo, a to nejen 
z hlediska realizovaných investičních a rozvojových aktivit, ale i z hlediska rozvoje 
kulturně společenského, sportovního a vůbec občanského života jako takového.  
     Chci poděkovat všem, kteří pomáhali, kteří neváhali přiložit ruku k dílu, když toho 
bylo třeba. Ať to byli naši hasiči, kteří jezdili zalévat nově vysázené stromy nebo 
udržovali v zimě kluziště, myslivci, na které jsem se mohl vždy spolehnout při 
vysazování nových biokoridorů a remízků  nebo někteří zastupitelé, kteří zcela nezištně 
pomáhali při velkých investičních akcích. Pokud jsem někoho zapomněl jmenovat, ať 
mi promine, každopádně – všem patří velký dík. 
Je třeba si přiznat, že ne vše se úplně podařilo. Některé akce nemohly být z finančních 
důvodů uskutečněny. Bohužel, celosvětová krize se dotkla i nás a nedošlo k naplnění 
obecního rozpočtu. Velmi bych si však přál, aby neuskutečněné projekty mohly být 
realizovány v nejbližších letech.  
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    Vážení spoluobčané, přeji Vám, aby nové zastupitelstvo, které si v říjnových 
volbách zvolíte, mělo nadhled, lásku k naší obci, úctu k tradicím, aby dávalo přednost 
obecním zájmům před těmi stranickými a staralo se o další rozvoj Ořechova tak, aby se 
nám tu dobře žilo. 
 
Děkuji Vám všem. 
                                                                                                                    Josef Brabenec 
 
Zprávy ze zastupitelstva                                                                        
 

VÝPIS USNESENÍ Z  VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE OŘECHOV KONANÉHO DNE  28. 6.  2010  V  19   HOD.  

V RESTAURACI  U FASURŮ 
 
( Přítomno: 8 zastupitelů, omluveni: Sobotka, Florián, Dudík) 
 
 
Usnesení č. 469/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu  pana JUDr. Leoše Olivu a pana 
Aloise Záděru. 
Hlasování :      pro    8        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 470/10 
Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením bodu – Schválení OZV č. 1/2010 jako bod č. 
14 a schvaluje program jednání. 

1. Zahájení  
2. Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů 
3. Schválení programu 
4. Schválení  firmy na zateplení škol                     
5. Prodej ZUŠ, Tikovická ul. 23 
6. Prodej pozemku parc. č. 7710/1  
7. Prodej části pozemku  parc.č. 1875   
8. Prodej pozemku  parc.č. 183/1  
9. Převod majetku z knihovny 
10. Rozpočtové opatření č. 5/2010 
11. Smlouva o břemeni E.On ( Fleišinger, Kerendov  ) 
12. Smlouva o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu inženýrských sítí (stavba 

RD, Nová ul.) 
13. Úvěry 
14. Schválení OZV č. 1/2010 
15. Zpráva o činnosti obecního úřadu 
16. Závěr 

Hlasování :      pro    8        proti     0       zdržel se    0 
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Usnesení č. 471/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje stavební firmu na provedení zateplení škol Sdružení 
Stavos Brno – Keltex, schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu k jejímu podpisu. 
Hlasování :      pro    8        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 472/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej budovy ZUŠ,Tikovická 23,  číslo popisné 576 a 
pozemku parc.č. 1335 o výměře 556 m2 firmě AKZ Stavby, spol s r.o., Polní 18, 
Ořechov za cenu 2.050.000 Kč a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.   
Hlasování :      pro    7        proti     0       zdržel se    1 ( Zvolská ) 
 
Usnesení č. 473/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc.č. 7710/1, k.ú. Ořechov,  o výměře 
906 m2 panu Josefu Sobokovi, Výstavní 16 za cenu 700.000  Kč  a pověřuje starostu 
k podpisu kupní smlouvy.   
Hlasování :      pro    8        proti     0       zdržel se    0 
 
 
Usnesení č. 474/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1875, k.ú. Ořechov  o 
výměře cca 15 m2 panu Jiřímu Šlichtovi, Pláně 10  za cenu 200 Kč / m2  a pověřuje 
starostu k podpisu kupní smlouvy. Geometrickým plánem bude určeno přesné číslo a 
výměra pozemku.  Geometrický plán objedná a uhradí kupující. 
Hlasování :      pro    8        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 475/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 183/1, k.ú. Ořechov o výměře 
810 m2 manželům Jaroslavě a Josefu Doubkovým, Tolarova 18, Ořechov  za cenu 200 
Kč / m2  a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.   
Hlasování :      pro    8        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 476/10 
Zastupitelstvo  obce schvaluje bezúplatný převod majetku z knihovny dle příloh č.1 a 
č.2.   
Hlasování :      pro    8        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 477/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2010 dle přílohy č. 3. 
Hlasování :      pro    8        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 478/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemeni č. 4209-014/001/10 mezi obcí Ořechov, jako povinným a firmou E.ON, jako 
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oprávněným - přípojka NN k RD Kerendov 12 přes pozemek parc. č.  405,  a pověřuje 
starostu k jejímu podpisu. 
Hlasování :      pro    8        proti     0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 479/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vybudovaných 
inženýrských sítí mezi  Obcí Ořechov a manželi Myškovými a Doležalovými 
k novostavbám rodinných domů na ul. Nová a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 
Hlasování :      pro    8        proti     0       zdržel se     
 
Usnesení č. 480/10 
Zastupitelstvo obce  schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o regulaci 
hlučných činností. 
Hlasování :      pro    8        proti     0       zdržel se    0 
Schváleno ve znění pozměňovacího návrhu. 
 
 

VÝPIS USNESENÍ Z  VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
OŘECHOV KONANÉHO DNE  20. 7.  2010  V 7.00 HOD.  V ZASEDACÍ 

MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU OŘECHOV 
 
(Přítomno:  6 zastupitelů, omluveni:  Zvolská, Záděra, Florián, Dudík, Smutný ) 
 
Usnesení č. 481/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu  pana Paulíčka a pana Sobotku. 
Hlasování :    pro   6        proti   0         zdržel se    0 
 
Usnesení č. 482/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. 

1. Zahájení  
2. Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů 
3. Schválení programu  
4. Rozpočtové opatření č. 6/2010 
5. Změna úvěrové smlouvy – kanalizace a ČOV 
6. Smlouva o úvěru – zateplení škol 
7. Smlouva o výpůjčce budovy Komenského č.p. 773( tělocvična ) 
8. Zpráva o činnosti obecního úřadu  
9. Závěr 

Hlasování :     pro    6      proti   0       zdržel se    0 
 
Usnesení č. 483/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2010 dle přílohy. 
Hlasování :      pro  6       proti   0         zdržel se    0 
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Usnesení č. 484/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 KA 1003730 k Úvěrové smlouvě – 
investičnímu úvěru ze dne 23.6.2003 uzavíraný mezi Obcí Ořechov a Volksbank CZ, 
a.s. a pověřuje starostu k jejímu podpisu.  
Hlasování :     pro   6      proti   0         zdržel se    0 
 
Usnesení č. 485/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje Úvěrovou smlouvu – investiční úvěr KA 1002361 
uzavíranou mezi Obcí Ořechov a Volksbank CZ, a.s. a pověřuje starostu k jejímu 
podpisu.  
Hlasování :    pro    6    proti    0        zdržel se   0  
 
Usnesení č. 486/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o výpůjčce budovy č.p. 773 Základní škole 
Ořechov a pověřuje starostu k jejímu podpisu.   
Hlasování :     pro  6       proti   0        zdržel se   0  
 
 
Informace obecního úřadu                                                                  
 
Volby  
 
Volby do zastupitelstev obcí a do třetiny Senátu Parlamentu České republiky se konají 
ve dvou dnech, v pátek dne 15. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 
dne 16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin v budově Kulturního centra na 
ulici Komenského 4 (bývalá zvláštní škola). 
 
1.  Prokázání totožnosti a státního občanství 
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou  
totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním pasem České republiky.  
  
Je nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady; neprokáže-li volič svou totožnost 
a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu,  jehož občan je 
oprávněn hlasovat na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno. 
 
 
2.  Hlasovací lístek 
Hlasovací lístky jsou obecním úřadem distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede 
dnem voleb (12. října 2010). V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího 
lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný 
hlasovací lístek. 
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3.  Hlasování do přenosné volební schránky  
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad ( na tel. 
547 225 131)  o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě 
vyšle okrsková volební komise k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky.  
 
4.  Způsob hlasování do zastupitelstva obce 
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit 
jedním z uvedených způsobů: 
 
    1. Označit křížkem ve čtverečku před názvem volební strany pouze jednu 
volební stranu.  
Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku.  
 
    2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, 
pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však 11 kandidátů. 
Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů než 11, byl by takový hlas 
neplatný. 
 
   3.   Označit jednu stranu a ještě jednotlivé kandidáty jiných stran (jedné nebo 
více stran kromě označené strany). 
Hlas se započte napřed každému jednotlivě označenému kandidátu ostatních stran 
 a poté tolika kandidátům označené strany v pořadí od prvního dále až do počtu, kolik 
zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.  
Pokud by byla označena více než jedna volební  strana nebo více kandidátů, než je 
stanovený počet 11,  byl by takový hlas neplatný. 
 
 
     Obálka pro volby      Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky šedé 
                 do                    barvy, kterou obdrží ve volební místnosti. 
    zastupitelstva obce      
                                          
                                          
 
 
5.  Způsob hlasování do Senátu Parlamentu ČR 
Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. 
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru 
určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky  
 

                                             žluté barvy jeden hlasovací lístek pro kandidáta,  pro 
        Obálka pro volby       kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak 
                                             neupravuje.    
         do Senátu PČR         
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Ořechovská Boží muka 
 
   Na křižovatce ulic Ježkov a Pavlíkové, bývalé hranici původních obcí Ořechov, 
Ořechovičky a Tikovice, se nachází nám všem známá Boží muka. I když je tato stavba 
vedena jako kulturní památka, nebyla dosud příliš udržovaná a pomalu se začala 
rozpadat. 

 
   Rozhodl jsem se, provést generální opravu stavby a úpravu jejího okolí. Byla 
opravena omítka a provedena výměna střešní krytiny, včetně kříže v horní části. Ve 
výklencích kapličky byly nově vymalovány čtyři obrazy svatých. Ze strany od parku 
Svatý Peregrin, od hlavní komunikace Panna Maria, napravo od ní Svatý Jiří a vlevo 
Svatá Anežka Česká. Malování obrazů bylo svěřeno slečně Martině Jankové, která se 
s tímto úkolem vyrovnala se ctí a sami můžete vidět, že obrazy jsou velmi zdařilé. 
Abychom zamezili negativním účinkům deště, byla spodní část stavby obložena 
pískovcem. Květinovou výsadbu provedl zahradník, pan Tomáš Konečný a celkovou 
atmosféru tohoto místa dotváří noční nasvícení. 

 
   Myslím, že rekonstrukce památky se zdařila a doufám, že v budoucnu i další drobné 
sakrální stavby v naší obci postupně projdou celkovou opravou.  Je to způsob, jak 
zachránit a uctít památky, které jsou připomínkou minulosti našich předků. 

                                                                  
                                                                                                        Josef Brabenec 

                                                                                                        starosta obce 
 
 
Oblastní charita Rajhrad 
 
nabízí terénní pečovatelskou službu občanům, kteří mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, onemocnění, zdravotního postižení, ale i rodinám s dětmi, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Poskytované úkony jsou např. pomoc při podávání 
jídla, oblékání, osobní hygieně, donáška nákupů, praní, žehlení, úklid bytu aj. 
Služba se poskytuje na základě smlouvy a klient si ji hradí dle ceníku. Bližší informace 
na adrese: Oblastní Charita Rajhrad, Jiráskova 47,  664 61 Rajhrad, koordinátorka  
Eva Lenochová, DiS., tel. 547 232 223. 
 
 
Sbírka šatstva  
pro Diakonii Broumov bude v naší obci provedena 1. týden v listopadu. Den bude 
upřesněn místním rozhlasem. 
Sbírá se oblečení, lůžkoviny, přikrývky, záclony, závěsy, Bílé nádobí, hračky a knihy 
(v menším množství). 
Všechno musí být čisté, zachovalé a řádně zabalené pro další přepravu.  
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Nebezpečný odpad 
Mobilní svoz nebezpečného odpadu bude proveden  v pondělí  15. listopadu odpoledne 
přímo nakládkou do vozu  AVE CZ ze 3  stanovišť :  parkoviště u lékárny, parkoviště u 
rybníka, konečná zastávka na Jeřábkové. 
Odpadový dvůr bude jako obvykle v zimě uzavřen. Využijte proto ještě uložení 
velkoobjemového odpadu ve dvoře na Ořechovičské 1.  
Provozní doba : v sobotu  8 – 12 a ve středu od 15 do 16 hodin. 
 
 
Blahopřání 
 
V minulých dnech se dožil v plné tělesné i duševní svěžesti ,vzácného  životního 
jubilea,  99 roků vážený spoluobčan  pan Stanislav Cimbálník. Je současně nejstarším 
občanem naší obce. 
 
Do dalších let mu přejeme hodně zdraví, štěstí a všeobecné pohody. 
Krásného životního jubilea  nad 90 roků se v současné době dožívají i další naši 
spoluobčané. Rovněž jim všem přejeme do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí a 
pohodu. 
96 roků        paní Anežka Fraňková, Kerendov 

       pan Otto Světlík, Nová ul. 
93 roků        pan  Jaromír Dobrovodský, Divadelní ul. 
92 roků        pan Karel Klečák, ul. Ježkov 
91 roků        paní Marie Macíčková, Družstevní ul. 

       pan Hrdlička Vlastimil, Brněnská 
90 roků        paní Emilie Párová,  Ježkov 
                    paní Ludmila Vejhonková, Kout 

       paní Vlasta Konečná , Bašty 
 
 
 
Kultura                                                                         
 

 
Obecní knihovna informuje 
 
Knihovna je po měsíční pauze z důvodu výměny oken a úprav na fasádě budovy opět 
otevřena. Připomínám, že provoz knihovny je v pondělí a úterý od 10 do 17:30 hodin a 
v pátek od 10 do 15 hodin. Prosím o respektování polední přestávky v době 12 – 12:30 
hodin. Informace o dění v knihovně najdete ve vitrínách OÚ nebo na webových 
stránkách knihovny http://knihovna-orechov.webnode.cz/ 
Ořechovská knihovna se zapojila do celostátního projektu a uchází se o titul 
Kamarádka knihovna. Hodnotit knihovnu budou především dětští čtenáři, kteří v 
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knihovně vyplní „vysvědčení“ pro knihovnu. Hodnotit známkami jako ve škole lze 
každý výpůjční den do konce listopadu. Získáme do Ořechova titul Kamarádka 
knihovna? 
V týdnu od 4. do 10. října se uskuteční již 14. ročník Týdne knihoven. Letošní motto je 
Knihovna pro všechny. V pondělí, úterý a pátek během výpůjční doby je pro zájemce 
připravena burza vyřazených knih a časopisů. Ve středu 6.10. proběhne beseda dr. Jany 
Vejsadové na téma Paměť a jak ji cvičit, vstupné je dobrovolné. Ve čtvrtek pro žáky II. 
Stupně ZŠ se uskuteční beseda doc. Jiřího Sedláka nazvaná Humor Jiřího Mahena. 
Na listopad se mohou těšit příznivci veřejného čtení. Ve čtvrtek 18.11. v 17 hodin 
čteme z díla Františka Hrubína, jehož 100. výročí narození si letos připomínáme. 
Jedním z lákadel do knihovny je i nabídka veřejného internetu. Lze využívat dva 
knihovní počítače. Pro registrované čtenáře hodina zdarma. Registrace s ročním 
poplatkem stojí 40Kč.V případě zájmu a po domluvě v knihovně je možné opět 
uspořádat pro seniory začínající s PC minikurz, zaměřený převážně na práci s 
Internetem.  
A kdo zůstává věrný jen knihám, snad ho potěší nabídka nových knih. Některé jsou 
zakoupené, jiné byly knihovně darovány. Všem dárcům kvalitní literatury upřímně 
děkuji. Také patří dík těm, kdo věnovali květiny do nové knihovny a zpříjemnili tak 
čtenářům chvíle zde strávené. 
 
Knihy pro dospělé: 
Stehlík Eduard: Srdce armády 
Liška Jiří: Vojenské osobnosti 
Cook Robin: Infekce 
Montefiore Simon: Netvoři 
Francis Dick: Vysoké sázky, Drahý čas, Pole pro třináct 
Cussler Clive: Trojská odyssea, Korzár 
Larsson Stieg: Milénium 2, Miléniuim 3 
Whyte Jack: Chrámová hora, Korouhev cti, Zkáza řádu 
James Rebecca: Krásné zlo 
Cartland Barbara: Ve víru lásky 
Graclík Miroslav: Marie Rottrová 
Mlynářová Marcela: Důchodkyně nestřílejte 
Čačalová Libuše: Horní toky řek 
Klausová Livia: Smutkem neobtěžuji 
 
Knihy pro děti a mládež: 
Bauerová Insa: Doba kamenná 
Francková Zuzana: Tajná láska 
Brezina Thomas: Nestvůra z Dračího jezera, Půlnoční slavnost 
Orlando Daniel: Co? Proč? Jak? 
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Kulturní akce v budově Komenského 4 
 
středa 6.10. v 16:30 hod. Paměť a jak ji cvičit – beseda, Obecní knihovna, vstupné 
dobrovolné 
 
neděle 24.10. v 17 hod. Babička v trenkách – Ořechovské divadlo, Obecní sál,  
cena 70 Kč 
 
sobota 30.10. v 15 hod. Měla babka čtyři jabka – pohádka V. Pešky, Obecní sál,  
cena 50 Kč 
sobota 30.10. v 19:30 h. Prázdniny snů – Divadlo Libice, Obecní sál, cena 70 Kč 
 
čtvrtek 18.11. v 17 hod. Čtení z díla Fr. Hrubína, Obecní knihovna, vstupné dobrovolné 
 
Vstupenky na výše uvedená představení je možné zakoupit v knihovně v pracovní 
dny od 8 do 15 hodin, v pondělí a úterý od 8 do 17:30 hodin nebo před 
představením. Pokud je zavřeno, lze použít zvonek u dveří.  
 
 
 
Výstava leteckých modelů Ludvíka Krejčíře v knihovně 
 
“Jsem modelář letadel a bojové techniky. Je to můj koníček. Letadla mám rád od 
dětství. Když mě bylo asi pět roků, bývala v Ořechově velká vojenská cvičení naší 
československé armády. To se psal rok 1935 – 1938. Cvičení probíhala na Velkém poli 
mezi Ořechovem a Syrovicemi. Mne nejvíce zajímala letadla, která létala nad vojáky 
při cvičení. Tenkrát jsem ještě nerozeznal, jaký je to typ letadla. Byly to dvojplošníky. 
Ale jejich názvy jsem zjistit nedokázal. Až jednou u kamaráda jsem viděl obrázky naší 
armády a na nich byli dělostřelci, tankisté, cyklisté, ale hlavně i letadla. Takzvaným 
handlováním s klukama jsem získával tyto obrázky a současně se dozvěděl, že tyto 
obrázky lze získat, když se koupí mýdlo „Helada“. V každé krabičce mýdla byl 
obrázek. To bylo prošení mojí maminky, že jí půjdu nakoupit na praní mýdlo Helada. 
Ale odpověď zněla: „Chlapče, vždyť já už mám tolik mýdla, že ho nevyperu ani za 
rok.“ Ale nakonec se mi podařilo získat obrázky. Byly barevné a krásné. A hlavně jsem 
zjistil, že letadla, co létala při cvičení, se jmenovala „Šmolík – Š – 328“. 
 
Pak přišla okupace a zabrali nás Němci. Německé letectvo, které vzlétalo ze 
slatinského letiště, opět nacvičovalo mezi Ořechovem a Syrovicemi. To byla podívaná! 
To víte – parta kluků – sledovali jsme se zatajeným dechem střemhlavé útoky a jiné 
lety. Také němečtí letci prodávali knížečky „Kriegsflugzeuge“, což v překladu 
znamená válečná letadla. Dodnes tyto knížečky ještě mám. Jsou v nich německá, 
italská, anglo-americká a ruská letadla. Také Němci vydávali sešitky, kde byla letadla 
rozkreslená. To jsem si je pak mohl vyřezat z lipového dřeva. Těmto letadlům se říkalo 
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dřeváky. První moje vyřezané letadlo byl Fockevoulf 190 A. A pak už to šlo jedno za 
druhým. Bylo jich hodně, těch dřeváčků. 
 
Přišel únor 1948 a utichlo to. Začala chvála sovětských letadel. Byla to dobrá letadla, 
nesla tíhu, ale druhá strana byla také dobrá. Po vojně v r. 1954 se začaly u nás v 
tuzemsku objevovat krabičky různých letadel z II. světové války, a to lisované z plastu, 
ve velikosti 1:72. Například Havoker Hurricane MK1, Supermarine Spitfire MK1 a 
jiné. Stíhačky stály 3 bony a bombardéry 8 bonů. Bon byl za pět korun i více. A tak 
jsme skládali korunku ke korunce. Já jsem si vydělával na letadla prodejí kůžek z 
králíků. Měl jsem štěstí, že jsem zabíjel králíky sousedům u Matonohů a oni mě za to 
nechali kůžku … a tak byl zase jeden bon. Když se urodili králíci, byly bony i letadla. 
 
Také jsme psávali do zahraničních firem, která vyráběla letadla, tanky i lodě, o 
katalogy. Vzpomínám na firmu Revell v západním Německu nebo firmu Airfix v 
Anglii. Vždycky nám poslali katalogy, a to zadarmo. Jenomže naši páni financové a 
celníci tenkrát při prohlížení katalogů vždy na německých letadlech černou fixírkou 
zamalovali vysostné znaky. Katalogy byly barevné. A tak se stalo, že i na finském 
letadle měli podobný znak jako německá letadla a ty taky zamalovali. Tím se 
prozradili, jak byli neznalí znaků různých států. Velmi chytří lidé. 
 
Pak začaly burzy modelů. Například v Brně – v Kulturním domě železničářů, v 
Řečkovicích a v jiných kulturních domech. Tyto modely prodávali modeláři, kteří měli 
v zahraničí rodiny nebo přátele a tito jim je posílali a my je zase kupovali. A tak se mi 
pomalu, ale jistě, rozrůstala pěkná sbírka. Mimo jiné jsme modeláři – já, jako Ludvík 
Krejčíř, JendaŠterc a Josef Stejskal – přišli na to, jak si lisovat modely sami. Vyřezali 
jsme kopýtko neboli razničku ze dřeva. Sehnali jsme tabulky plastu, tyto nad vařičem 
ohřívali na určitou teplotu a vylisovali levý a pravý bok trupu. A tak vznikl celý trup 
letadla. Křídla jsme také udělali z plastu, i kolečka a kabiny jsme lisovali. Našemu 
modelu jsme říkali, že je od firmy „Štekrstej“. Šterc, Krejčíř, Stejskal. 
 
Po sametové revoluci bylo hej. Začaly samostatné prodejny stavebnic modelů letadel, 
bojové techniky, lodí, aut i motocyklů. Máte - li peníze, dostanete všechno potřebné ke 
stavbě těchto modelů. Já si kupuji jen barvy od firmy Agama, je to česká výroba. Na 
stříkání letadel mám kompresor z vyřazené ledničky (fouká vzduch) a stříkací pistoli, 
tu jsem si koupil. Za sestrojení děkuji Janu Štercovi, který toto ovládá. Lepidlo na 
modely si dělám sám. Do Pelchloru dám určité množství polystyrénu a je lepidlo na 
plast. Vzpomínám si na strýčka Chytkového, jak mě jednou potkal a říká: „Nemáš tam 
něco na zalepení kyblíka z umělé hmoty? On mě teče, je tam dírka.“ Tak jsem mu dal 
do skleničky svoje vyrobené lepidlo. Když mě pak strýček potkal, řekl mě: „Ludvíku, 
ten tvůj ludvolep drží jako hrom!“ A tak se moje lepidlo na plast jmenuje Ludvolep. Na 
zhotovení pásu k tankům používám Chemoprén, na odlévání kol k autům nebo tanku 
používám Lukoprén. 
 



14 
 

Mám sbírku všeho druhu kolem 500 kusů. Zatím mě tato záliba drží a baví. Jsem sice 
již starej dědek 80 let pryč, ale když Pán Bůh ještě dá, tak si nějaký ten model udělám. 
A hlavně musím poděkovat manželce, že mě to trpí a nechá mě dělat modely. Zkrátka 
někdo má rád holky, někdo vdolky a já mám rád letadla. S pozdravem končí Ludva 
Krejčíř, zvaný Ludvolep.” 
 
A po tomto krásném osobitém vyznání přijměte pozvání do místní knihovny kdykoli v 
otevírací době, kde si můžete prohlédnout výstavu některých modelů bojových, 
dopravních či transportních letadel, ale i modely automobilů a bojové techniky. Děkuji 
panu Krejčířovi za spolupráci a za modely, které do knihovny zapůjčil. 
 
                                                                                                             Leona Steingartová 
 
 
Příspěvky občanů                                                                         
 
Kde ty staré kříže jsou… 
 
Kříž byl nejdříve symbolem smrti a bolesti, později se stal znamením víry. Vidíme 
kříže u silnic, připomínající tragické dopravní nehody, Devět křížů u Domašova je na 
památku jedné velké lásky, která také skončila tragedií. Ale nejnovější kříž v naší obci 
byl vybudován na památku přelomu 2. a 3. tisíciletí, tedy jakéhosi slavnostního 
okamžiku. Ústřední kříž na ořechovském hřbitově byl postaven jako poděkování 
dobrodinci. 
Každý kříž má svůj osud, svoji historii. O některých křížích jsou zápisy v kronikách 
farních nebo obecních. O jiných se dozvídáme z  písemností rodinných, některé kříže 
jsou jako nepopsaný list, nevíme o nich skoro nic. 
Když jsem se začal o kříže v Ořechově zajímat, napočítal jsem jich 19. Postupem času 
jsem se dovídal i o křížích, které byly za posledních 50 roků zničeny a neobnoveny. Ve 
většině případů bylo důvodem scelování pozemků po vzniku JZD.Neobnovených křížů 
jsem zaregistroval 10.V tomto příspěvku Vám je chci připomenout. 
 
I.     Bílý mramorový kříž – Jankův  na Brněnce, v trati Krátké, nechala postavit v roce 
1916 paní Františka Janková (zahradnictví Tikovice) na památku svého manžela, který 
zahynul v I. světové válce. 
II.    Kříž na Honech –  byl vysvěcen 11.9.1898. V roce 1962 byl kříž odstraněn z polí 
zřízenci MNV v Ořechově Fraňkem a Milotínským. Byl přitom velice poškozen. 
III.   Peškův bílý mramorový kříž poblíž polní cesty do Radostic v trati Písečné pláně 
byl také při odstraňování v roce1962 značně poškozen. Kříž vystavěl pan František 
Peška na vlastním poli v r.1922 na památku syna, který zahynul v I. světové válce.  
        Na cestě ke sv. Peregrinu stály po válce tři kříže. 
IV.   Na začátku cesty stál v místech, kde  je pneuservis p. Kadlece Schořův kříž. Dárci 
kříže hospodařili v Koutě, kde nyní bydlí Trenzovi, předtím Frantovi. Kříž byl zničen 
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při výstavbě garáží ČSAD na začátku 50. let. Podstavec kříže skončil asi v základech 
stavby, kříž sám přežil na zahradě MvDr Karla Šmída dlouhých 60 roků. Kříž se 
pravděpodobně objeví v Ořechovském muzeu. 
V.    Franěčkův kříž byl v místě, kde z třešňové aleje odbočovala cesta k Hajanské 
zmole. Franěčkovi hospodařili na domě, kde nyní bydlí Remutovi (Kyselkova 
ulice.)Kříž se také stal obětí scelování pozemků po vzniku JZD. 
VI.    Hájkův kříž stál v místě, kde se s Peregrinskou cestou spojovala cesta 
z Ořechoviček od kříže Holemých. I tento kříž byl odstraněn v roce 1962 při úpravách 
pozemků. 
VII.   Od pamětníků vím, že kříž stál i na pravé straně silnice do Hajan, nad Hajanským 
kopcem. Kdo a kdy kříž postavil, ani kdy se „ztratil“ se mě nepodařilo zjistit. 
VIII.  Dřevěný Kubíčkův kříž (někteří pamětníci říkají, že Kubíčkův ne, ale čí tedy byl, 
si nevzpomínají) stával Za pastouškami, u zmoly, která byla po válce zavezena ssutí ze 
zničených domů. Přesné místo je mezi dvěma vzrostlými lípami před domem 
Cihlářových na konci ulice Polní. Tuto informaci jsem dostal od Ing. Jar. Polcara a St. 
Beránka st., díky za ni. 
IX.     Macíčkův kříž – dřevěný, stál v Mitrfaldech do roku 1894. V tomto roce byl 
dřevěný kříž nahrazen novým kamenným křížem, náklady nesli Veronika Ryšavá, roz. 
Macíčková a její manžel Jakub Ryšavý. V roce 1960 jej odstranilo JZD i ostatní kříže 
v polích. (Zjištěno podle zápisu Františky Macíčkové, roz. Vejhonkové z Kouta).   
X.     Chramostův kříž na Syrovické silnici, v místě zvaném U hrušky měl velmi 
zajímavou historii. Byl několikrát přestěhováván, než  byl zničen rukama přespolních 
svazáků, vracejících  se v povznesené náladě z taneční zábavy. Z kříže zůstal jenom 
podstavec, na který byl umístěn jednoduchý kříž. Kříž byl zničen na začátku 70. let. 
 
Kříže stavěly  věřící rodiny (většinou) na památku nějaké významné události. Péče o ně 
přecházela z jedné generace na druhou. Tak jako dodnes pečujeme o hroby svých 
rodičů a prarodičů. Kříže se však dostaly na okraj zájmu. Některé rodiny vymřely, 
některé se odstěhovaly. Dědictví otců nám chátrá před očima. Kříže zarůstají křovím. 
Proto OÚ na jaře t.r. vydal vyhlášku, aby se přihlásili majitelé vyjmenovaných křížů a 
památek. Vyjmenováno bylo 13 památek, pouze o jeden kříž bude pečovat rodina 
z blízkého domu, o ostatní se bude muset postarat obec. 
Tento článek je smutné čtení. Jako by nezájem a lidská lhostejnost byly stále větší a 
větší. Ale budoucnost nám dává jistou naději. Vidím ji ve vznikajícím Ořechovském 
muzeu. Zájem o historii je. Našlo se pár lidí, kteří se  této záležitosti věnují již dnes. Až 
se muzeum „rozjede“, předpokládám, že se najdou i další. Že vznikne „Okrašlovací 
spolek“, jehož náplní bude právě starost o památky. 
Těším se, že se tam s některými ze čtenářů setkám.               

              
Ivan Macíček 
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Než přijde podzim (jak to bývalo o žních) 
 
Skončily prázdniny a s nimi i žňové práce. Mladí ani neví, jak žně probíhají. Dnes se 
vše  odehrává mimo nás. Ale dříve měl každý své pole a políčko a žňovými pracemi 
žila celá vesnice. Hned po našich hodech začíná pšenice zlátnout. Vzpomínám si ještě 
z dětství, jak žně  probíhaly: Hospodáři vycházeli do polí a sledovali dozrávání obilí a 
tvrdost zrna. V pravý čas začaly žně. Obilná pole se obsíkala kosami a seklo se žačkou, 
později samovazy. Menší pole se sekla jen ručně kosami. Ženy odebíraly a hrstě 
posečeného obilí kladly na rozprostřená povřísla. Povřísla se předem máčela ve vodě, 
aby byla vláčná k vázání snopů. Snopy se snášely a stavěly do mandelů. Poslední se 
dával nahoru jako stříška, aby do klasů nepršelo. Při žních byla práce těžká. Slunce 
pálilo, nohy a ruce byly poškrábané od ostin.A ta žízeň! Obilí zrálo v horkých letních 
dnech rychle. Nejdříve dozrával ozimý ječmen. Spěchalo se, aby letní bouřky 
nezastavily žňové práce a nevymlátily zrno z klasů ještě nastojato. Obilí se muselo 
sklidit co nejdříve a hlavně suché, aby zrno i sláma neplesnivěla a neztrácela na kvalitě. 
Suché obilí se sváželo do stodoly na vozech tzv. mandelňáky. Nakládaly se obrovské 
fůry. Na pole se nosila svačina. Ukládala se vždy do stínu. Nejčastěji tvarohová 
pomazánka a chléb. K pití studená voda, později  pivo a sodovky. Hospodáři čekali, jak  
moc bude zrno sypat. Mlátilo se ve stodole nebo na dvoře.  První mlátičky byly 
poháněny žentourem, taženým koňmi. Později už byly mlátičky poháněné elektrickým 
motorem. Mlátičku obsluhovali zdatní pracovníci. Každý druh se mlátil zvlášť, 
nejdříve žito, poslední oves. U pytlů stál většinou hospodář, na fůře pomocník a další 
silný pomocník odnášel pytle se zrním na sýpku. Zrno vysypávalo k dosušení a 
prohrabávalo dřevěnou lopatou proti zapaření. Sláma se uklidila do stodoly. Používala 
se ke stlaní dobytku. Ovesná sláma se zkrmila I plevy (odpad u mlátičky) se využily ke 
krmení a na hnojení. 
Do mlátičky se rozvázané snopy podávaly přímo z fůry, klasem do předu. Podavač  
musel dávat( krmit) rovnoměrně, aby se mlátička „nezadusila“. Mlátívalo se dlouho do 
večera několik dní. Nejdříve vlastní a potom ostatním.V nedli se nemlátilo. Lidé 
potřebovali odpočinek. Až bylo všechno vymláceno, byly domlatky- posezení u 
sedláka buchty a víno..  
Pro krmení se obilí šrotovalo ve šrotovnících. Pamatuji si šroťák u Komínků na Polní, 
kde šrotoval pan Čížek od Závisti. V Ořechově šrotoval Oldřich Zdražílek. K jemnému 
mletí na mouku se vozilo do mlýna. Do Anenského k panu Ondráčkovi nebo do 
Nového ke Skřivánkům. Tikovští jezdívali více do Spáleného mlýna k Solanskému a i 
do Radostic .Mlynáři byli stateční , pomáhli lidem za německa mlelo se i „na černo“.  
Hned po sklizni se prováděla podmítka ( pro zničení plevele a další  výsev rychlých 
plodin). 
Dnes žňové práce vypadají úplně jinak. Na zralé lány obilí přijedou kombajny a žně 
provedou  přímo na poli. Ve vesnici ani nevíme, že probíhají žně. Letošní žňové práce 
byly několikrát  přerušeny deštivým počasím, ale přesto byly provedeny včas. Výnos 
byl vysoký, kolem 60 metráků zrna z hektaru. 
Po žních se houfují vlaštovky a jiřičky a kolem svátku narození Panny Marie – 8.září, 
se chystají k odletu  do teplých krajin. Odlétají prý až do Afriky. A to už je doba, kdy 
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školáci nastupují do nového školního roku. Přeji všem žákům naší školy, aby se jim 
v nově opravené škole líbilo, aby se dobře učili, byli snaživí a dostávali jen samé hezké 
známky. 
                                                                                                          Ludmila Krečmerová 
                                                                                                 místostarostka               
 
Společenství sv. Peregrina – pozvání 
 
Společenství sv. Peregrina v Ořechově zve na další podzimní Růžencovou pouť 
 v sobotu 2. října do Sloupu, Křtin a Vranova. Odjezd v 7 hodin a návrat v kolem  
18 hodiny. Autobus pojede ze Silůvek se zastávkami v Tikovicích, u kadeřnictví  
a na parkovišti u kostela Všech svatých. Cena 170 Kč. Přihlášky – p. Badinová 
724316759 nebo v místní knihovně. 
 
Dále ve státní svátek 17. listopadu se koná jednodenní zájezd do termálních lázní  
v maďarském Győru. Odjezd v 5:30 a návrat kolem 20. hodiny. Cena zahrnuje cestu, 
celodenní vstupenku do celého areálu a pojištění. Dospělí 640 Kč, děti do 16-ti let  
575 Kč, děti do 3 let 400 Kč. Přihlášky a platba – p. Steingartová 777 674 936  
Živý betlém se také bude konat,  již potřetí, a to 26.12. v 16 hodin před kostelem Všech 
svatých v Ořechově, bližší informace budou upřesněny. Zájemci o učinkování z řad 
dětí i dospělých jsou vítáni – stačí přijít na místo, odvážní i v dobovém oblečení a mít 
chuť zazpívat si koledy. 
                                                                                                             Leona Steingartová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Možnost inzerce: 
1 stránka barevná 1 440 Kč, 1 stránka černobílá 1 200 Kč, ½ stránky černobílé 600 Kč s DPH. 
Příspěvky přijímá Obecní úřad Ořechov, email: obec@orechovubrna.cz. Délka příspěvků by neměla 
překročit 1,5 strany A5. 
Zpravodaj neprochází stylistickou úpravou. 
Uzávěrka příspěvků: 3.12.2010 
Vydává: Obec Ořechov, Zahradní 216/1, 644 44 Ořechov 
Ev. č. MK ČR E 1013 
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Placená inzerce                                                                         
 
 

 
Dne 11. října 2010 otevíráme ve Střelicích již druhý  

12-ti týdenní kurz snižování váhy (1hod/týden) 
 

Žádné nudné přednášky, spousta zábavy, osobní Wellness trenér, 
sestavení jídelníčku, podpora a motivace skupinou, nejste na to sami.☺ 

Kurzovné – 980Kč 
 

Bližší informace a přihlášky na telefonním čísle 723 798 490 nebo 
739 240 298. 
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Vážení občané, 
 

sdružení nezávislých kandidátů Vize 2014 si Vás 
dovoluje pozvat na předvolební mítink s názvem 

 
„Setkání nad volebními programy“, 

 
který se uskuteční dne 10.října 2010 v 16.00 hodin  

v restauraci U Rybníčka. 
Moderátorem akce bude pan Alexandr Hemala. 

Vize 2014 pro Vás připravila srnčí guláš  
a pivo zdarma. 

 
 

Na setkání byli písemně pozváni i první dva kandidáti 
ostatních politických stran, kandidujících v komunálních 

volbách v naší obci: 
             ČSSD                                                       KDU-ČSL                
             Petríkovičová Adriana                             Trenz Jiří 
             Sobotka Josef                                            Komjaty Elena 
 
            Strana zelených                                   Top 09 
             Zvolská Sylva                                             Kubíček Pavel 
             Šterc Jan                                                     Šmíd Vlastimil 
 

Věříme, že kandidáti těchto politických stran naše pozvání 
k účasti přijmou a přijdou představit své volební programy. 

 


