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SSlloovvoo  ssttaarroossttyy  oobbccee    

 
Vážení spoluobčané, 
 
je pro mne milou povinností informovat Vás o aktuálním dění v obci a také o tom, co se 
událo v uplynulých třech měsících. 
 

Po prázdninách se nám naplno rozběhla školní výuka. Jsem rád, že máme letos opět dvě 
třídy prvňáčků (viz foto strana 11 a 12) a počty dětí ve škole jsou stabilizované. Také 
mateřská škola v podstatě uspokojila všechny uchazeče a se snižujícím se počtem 
narozených dětí není třeba školku rozšiřovat. Za dva až tři roky se s největší 
pravděpodobností dostaneme do stavu, kdy kapacita školky nebude plně využita.  
 

Poměrně hektické stavební práce, které nás provázely celou letní sezonu, se pomalu 
dostávají do svého závěru. Asi největší změny jsou vidět na ulici Ježkov. Nové 
chodníky, osvětlení a zeleň rázem proměnily tuto ulici na jednu z nejhezčích 
v Ořechově. Vždyť, kdo z občanů si dnes vzpomene na sloupy elektrického vedení           
a zadrátované ulice ve středu obce. Na nové a hezké si všichni zvykáme velice rychle.      
I vyřešení chodníků v přilehlém parku s přechodem pro chodce výrazně přispělo 
k bezpečnosti chodců, a to hlavně dětí, které zde každý den chodí do školy. I druhý 
přechod na ulici Komenského je tady hlavně kvůli dětem, které přicházejí ke škole 
z druhého směru. Doufám, že toto řešení výrazně přispěje k bezpečnosti chodců              
u těchto velmi frekventovaných komunikací.  
 

V letošním roce se hodně pozornosti věnovalo veřejné zeleni a budování rybníků na 
záchyt vody v krajině. Bylo to způsobeno i tím, že na tyto projekty se ještě daly žádat 
peníze z Ministerstva životního prostředí. Po rychlém vypracování projektů jsme byli 
velice úspěšní. Na rybníky a zeleň bylo získáno celkem přes 23 milionů korun na 
dotacích. V jarních měsících byl vybudován suchý poldr s rybníkem v Tikovicích. 
Následovala tůň s biokoridory u prameniště Lejtny, v září se zde vysázely stromy a celá 
akce je nyní dokončena. V současné době probíhá napouštění rybníka s mokřadem nad 
Spáleným mlýnem. Zde nás ještě čeká konečná úprava cesty a výsadba stromů. Věřím, 
že i tento rybník v údolí Bobravy se stane výletním místem občanů Ořechova. 
 

Zhruba za měsíc končí moje druhé volební období, a tak mi dovolte, abych v krátkosti 
shrnul, co se nám na obci podařilo a co je ještě potřeba zlepšit a dokončit, abychom se 
jednou mohli zapojit do soutěže Vesnice roku. Začal bych tím, co je ještě třeba 
urychleně řešit. Z prvé - je to chodník na ulici Pavlíkova, který je opravdu 
v katastrofálním stavu. Na tuto akci chtěla obec čerpat finanční prostředky z dotace. 
K vypsání dotace však doposud nedošlo a do obecního rozpočtu roku 2014 nebylo 
vybudování tohoto chodníku zahrnuto. Za druhé - budovat další zpevněná stání pro 
osobní automobily, kdy by mělo být do budoucna jasně vymezeno, kde je zeleň a kde se 
dá parkovat. Za třetí - je to úprava prostranství kolem rybníka v Ořechovičkách a za 
čtvrté – pokusit se zřídit obecní policii, protože bezpečnostní situace v obci není ideální.  
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A co se podařilo? Toho je opravdu hodně. Mě osobně nejvíce těší, že se podařilo 
vybudovat z bývalé speciální školy kulturní centrum, opravit školy, budovu obecního 
úřadu a vysázet spoustu zeleně. To ostatní, jako jsou chodníky, komunikace                     
a parkoviště, to je tak trochu povinností obce, která hospodaří z části daní nás všech.  
 

Další věcí, která se podařila, je konsolidace obecních financí. Když jsem nastoupil do 
úřadu, činila zadluženost naší obce 33,3 % z rozpočtu. V dnešní době je to 10,5 %           
z rozpočtu. Za osm let obec splatila 48 milionů korun bankám, a to je pro obec naší 
velikosti opravdu hodně. Na druhé straně se podařilo získat na dotacích z Evropské unie 
přes sto milionů korun, což nás řadí v získávání dotací na jednoho občana mezi obce, 
které jsou na předních místech v České republice. Co se týká života v obci, je zde 
několik, dá se říci, dobře fungujících spolků a i služby a obchodní síť jsou na slušné 
úrovni. To vše se pozitivně odráží na zájmu o nemovitosti v Ořechově. Také kulturní 
akce, které pořádá nejen obec, ale i místní organizace, jsou hojně navštěvovány a slouží 
k vzájemnému setkávání a sbližování nás všech.   
 

Na závěr bych Vás všechny rád pozval k volbám. Dejte svůj hlas takovým kandidátům, 
kteří mají zájem o dění v obci a budou pro příští zastupitelstvo přínosem.  
 
Mnoho krásných dnů babího léta Vám přeje  
 

Josef Brabenec 
 

 

Napouštění rybníka s mokřadem nad Spáleným mlýnem 
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Blahopřejeme našim jubilantům 
 
V měsících červenci až září 2014 se dožili významného životního jubilea:  
 

70      
 
Libuše Hortová, Výstavní 12                         
František Franta, U Kostela 15               
Božena Rájová, Jeřábkova 11                                
Ludmila Šmídová, Sokolská 30 
Jiří Trenz, U Kostela 7                                   
 
 
 

80 
 
Tekla Sekaninová, Polní 34        
Anna Molíková, Brněnská 24  
Marie Fraňková, Ořechovičská 25 
Zdeňka Tvrdá, Výstavní 3          
 
 

Obec Ořechov přeje našim milým spoluobčanům do dalších let hlavně pevné 
zdraví, štěstí a spokojené žití. 

 
 
 
 

IInnffoorrmmaaccee  OObbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu    

Žádáme rodiče, kteří mají trvalý pobyt v naší obci, aby na Obecním úřadě Ořechov 
nahlásili nově narozené děti předložením jejich rodného listu.  
 
Žádáme cizí státní příslušníky, kteří jsou nově přihlášeni k trvalému pobytu v naší 
obci, aby tuto skutečnost oznámili Obecnímu úřadu Ořechov předložením průkazu          
o povolení k pobytu. 
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 
 
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dnech 10. a 11. října 2014 v budově základní 
školy Ořechov. V pátek dne 10. října 2014 se bude hlasovat od 14,00 do 22,00 hodin                  
a v sobotu dne 11. října 2014 se bude hlasovat od 8,00 do 14,00 hodin.  
 

Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že jde o státního 
občana České republiky, který nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a je       
v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu.  
 

Právo volit do zastupitelstva obce má také státní občan jiného státu, který nejpozději 
v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen     
k trvalému pobytu, a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva (občané EU), 
kterou je Česká republika vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních 
smluv. Tento volič musí být zapsán v dodatku stálého seznamu voličů. Žádost          
o zápis do tohoto dodatku musí být podána na Obecním úřadě Ořechov nejpozději do 
jeho uzavření, t. j. do 8. října 2014 do 16,00 hodin. Žádost může být podána písemně 
(musí zde uvést svoje jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu) nebo 
osobně. Z žádosti musí být patrno, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku. Pokud volič 
včas nepožádá o zápis do dodatku, nemůže ve volbách do zastupitelstva obce 
hlasovat.  
 
 

IInnffoorrmmaaccee  oo  rreeccyykklloovváánníí  ooddppaaddůů  

 
              
 
 

Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech 
přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří                 
do popelnice na směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.  

V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do 
popelnice na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od loňského roku se ale 
klasické wolframové žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, a tak postupně všichni 
začínáme používat ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Tedy kompaktní 
a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden háček: pokud taková úsporka dosvítí, 
nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do tříděného skla.  
 

Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) v malém 
množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích 
může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku   
a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.  

Kam s nefunkční zářivkou? 
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Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji ve sběrném 
dvoře na ulici Ořechovičská 1. Obsluha sběrného dvora od Vás úsporku zdarma 
převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila.  Zpětný odběr zářivek 
pro naši obec Ořechov zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na 
náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně hradí veškeré náklady na přepravu          
a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které 
bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.  
 

Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí až           
o 80 % nižší spotřeba elektrické energie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně 
životního prostředí okolo nás.  
 

Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách společnosti 

EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz. 

 

 

 

 
Staré elektro odevzdejte k recyklaci, je to zadarmo! 
 

Zdaleka ne všechno, co domácnosti už nepotřebují, musí skončit v popelnici a pak na 
skládce nebo ve spalovně.  Stále větší důraz se dnes klade na maximální využití všech 
materiálů, které lze znovu použít. Stručně se tento přístup dá vyjádřit heslem „nejlepší 
odpad je ten, který nevznikne“. 
 

Proto doma odpad třídíme. Je to sice o něco pracnější, než všechno smetí vysypat na 
jednu hromadu, přijde nás to ale mnohem levněji. Platíme totiž jen za likvidaci 
směsného komunálního odpadu. O obaly nebo třeba staré elektro se na konci životního 
cyklu postarají jejich výrobci. 
 

Vysloužilé elektrospotřebiče v současnosti celosvětově tvoří asi pět procent hmotnosti 
pevného domácího odpadu, tedy zhruba tolik jako plastové obaly. 
 

 
Množství elektroodpadu roste 
 

Všichni Evropané vyprodukují ročně na osm milionů tun elektroodpadu, jeho množství 
přitom rok od roku roste. Proto vznikl celý systém sběru, evidence a dopravy starých 
spotřebičů ke zpracovatelům, který končí recyklací a návratem drtivé většiny použitých 
materiálů do výroby.  
 

Výrobci a dovozci se v České republice přiklonili k osvědčenému modelu vytvořenému 
a prověřenému nejprve ve skandinávských zemích. Založili takzvané kolektivní 
systémy, neziskové společnosti, které zajišťují plnění jejich zákonných povinností.  
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Míst zpětného odběru stále přibývá 
 

Díky tomu máme všichni možnost zcela zdarma odevzdat jakýkoli vysloužilý 
elektrospotřebič na nejbližším místě zpětného odběru. Jen největší z českých 
kolektivních systémů, ELEKTROWIN, jich za osm let své existence vytvořil na 12 000. 
Další stále přibývají. Jde o to, aby to nikdo neměl se svou starou lednicí, pračkou nebo 
třeba elektrickou zahradní sekačkou na nejbližší sběrné místo příliš daleko.  
 

Abychom mohli nabízené možnosti využít, musíme splnit vlastně jen jednu – zato 
důležitou – podmínku. Odevzdávaný spotřebič nesmí být zbaven žádné důležité části. 
Pokud se totiž pustí do demontáže někdo jiný než odborník na zpracování disponující 
vysoce specializovanou technologií, dochází k úniku škodlivých látek, které mohou 
velmi vážně poškodit životní prostředí.  
 

Typickou ukázkou jsou freony ze starých lednic, které zvětšují ozonovou díru. Kvůli 
tomu se také taková lednice bez kompresoru bere jako odpad – a za jeho zpracování 
bychom už museli platit.  

 

 

 

 

MOBILNÍ SVOZ  
NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

 

 
1. listopadu 2014 

na níže uvedených stanovištích  
 

odpad od do obec stanoviště 

nebezpečný 8,00 9,00 Ořechov Odpadový dvůr Ořechovičská 1 

nebezpečný 9,00 9,30 Ořechov Parkoviště u kostela Všech sv. 

nebezpečný 9,30 10,00 Ořechov Autobusová zastávka Jeřábkova 
 
Nebezpečný odpad  
 

V rámci sběru nebezpečného odpadu je možno odevzdat: 
 

Oleje, brzdové kapaliny, barvy, ředidla a jiné chemikálie, včetně znečištěných obalů 
z těchto odpadů, dále akumulátory, hnojiva, čistící prostředky, léky apod. 
 

V rámci svozu nebezpečného odpadu je také možnost odevzdat na odpadovém 
dvoře zdarma staré pneumatiky. 
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Vývoj odpadového hospodářství v naší obci 
 
Odpad je běžnou součástí našeho života. S naším životním stylem ho neustále přibývá. 
Největší množství je plastů, následně papíru, skla a tetrapaků. To vše se dá z běžného 
komunálního odpadu vytřídit a vhodit do barevných kontejnerů. Nejen, že nemusím mít 
doma velkou popelnici, ze které se mohou linout všelijaké „vůně“, ale pomůžu tím nejen 
sobě (což je v poslední době velmi populární – co  z toho budu mít já sám), ale 
především svým dětem a vnukům, neboť jim po mě nezbude hromada smetí. Pomůžu 
tím i své obci, ke které by snad každý měl mít nějaký vztah, i když nemusí stoprocentně  
souhlasit se vším, co se v ní děje. Třídění a materiální využívání odpadů je dnes jedna 
z nejdůležitějších věcí, proto se to učí děti již od mateřské školy. Obec se v posledních 
čtyřech letech snažila co nejvíce zefektivnit a tím i v konečném důsledku zlevnit 
nakládání s odpady v Ořechově.   
 

Nejdůležitější bylo vybrat vhodnou svozovou firmu. Po letech, kdy v obci svážela odpad 
bývalá svozová firma (pro obec za ne příliš výhodných podmínek), bylo vypsáno nové 
výběrové řízení. Důležitá byla především cena za jednotlivého občana, výhodné ceny za 
separaci plastů, papíru a skla a cena za nebezpečný odpad. Přihlásilo se pět svozových 
firem a z nich byla vybrána jako nejvhodnější firma van Gansewinkel. Úspěšná 
spolupráce byla též navázána se společností EKO KOM. Cílem obecního úřadu bylo 
zajistit dostatečný počet nádob na tříděný odpad. Jejich pořizovací hodnota je docela 
vysoká, a proto jsme uvítali nabídku nové svozové firmy, která nám kontejnery 
zapůjčila zdarma a následně se daří každý rok získat pro obec zcela nové kontejnery 
zdarma od společnosti EKO KOM. Začala se tvořit nová stanoviště. Vždy se snažíme 
umístit nové kontejnery s ohledem na nejvýhodnější spádovost. Někde, s velkým 
nadšením obyvatel, jinde se ale setkáváme s nepochopením, přestože se vždy snažíme 
brát ohled na okolo bydlící. Ne vždy se to dá skloubit ke spokojenosti všech. Někteří 
přijdou, abychom nějaký kontejner přidali, a když se snažíme vyhovět, jiní se na nás 
zlobí. Důležité ovšem je, že naši občané začali během uplynulých čtyř let třídit tak, že 
dnes na občana vytřídíme více odpadu než taková města, jako jsou třeba Rosice, 
Ivančice nebo Židlochovice.  V Jihomoravské soutěži jsme v naší kategorii ze 73. měst   
a obcí do deseti tisíc obyvatel na 9. místě. To vše je především zásluhou Vás, občanů 
Ořechova, kteří třídíte. Začátkem září byly instalovány kontejnery na nová místa, a to 
k restauraci U Fasurů, u kapličky v Ořechovičkách a na spodní části ulice Tikovická, 
kde bylo již nutno přidat další kontejner na plast. Všechna stanoviště by v budoucnu 
měla být vydlážděna, a pokud to půjde, od okolí odcloněna zelení.  
 

Odpadové hospodářství není jen o plastech, papíru a skle, ale především o komunálním   
a velkoobjemovém odpadu. Náš odpadový dvůr byl z dnešního pohledu silně 
zanedbaný. Proto jsme měli v plánu výstavbu nového, moderního odpadového dvora na 
konci ulice Syrovická.  Náklady na jeho výstavbu by však přesáhly částku pět milionů 
korun. Z důvodu, že EU přestala tyto stavby podporovat, rozhodli jsme se pro úpravu 
dvora stávajícího. Byly vytrhány staré náletové keře, upraven povrch dvora, prostranství 
nově osázeno (což z něho dělá snad nejvíce kvetoucí odpadový dvůr) a začali jsme 
podstatně více třídit. Ze stoprocentní dotace byl pořízen plechový domek pro sběr 
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elektroodpadu, byl zakoupen kontejner na sklo a dále se začalo samostatně sbírat dřevo, 
stavební suť, bio odpad, papír, plast a kov. Co se v odpadovém dvoře nedá již roztřídit, 
musí se vhodit do kontejneru na velkoobjemový odpad. Toto třídění obci přineslo 
nezanedbatelnou úsporu. V místních obchodech též naleznete boxy na sběr starých 
baterií, v odpadovém dvoře a knihovně i box na použité náplně do inkoustových tiskáren 
a staré tonery. Po obci byly také umístěny kontejnery na elektroodpad a na starý textil, 
které jsme získali zdarma. Firma van Gansewinkel nám také nabídla úklid zametacím 
strojem, kterého využíváme v jarním období na úklid po zimním posypu.  
 

Díky třídění odpadu a odměnám od společností  EKO KOM, Asekol, Elektrowin, 
Ecobat a Ekolamp a také dobrému výběru svozové firmy mohla obec snížit poplatek za 
odpad o 150 korun, tedy na částku 300 korun za občana a na odpadovém dvoře mohla 
být úhrada zcela zrušena. To by nemohlo nastat, kdyby občané Ořechova netřídili tak, 
jak třídí. Množství komunálního odpadu pokleslo v roce 2013 oproti roku 2012 o 36 tun. 
I přesto je dost takových, kteří ve své „moudrosti“ tvrdí, že třídění je nesmysl. Proč prý 
třídit, když mám doma velké popelnice a v zimě si s odpadem ještě přitopím. Tato 
skutečnost je dobře poznat v zimních měsících, kdy se z některých komínů line nelibá 
vůně. V odpadovém hospodářství tak díky kontejnerům a efektivnímu využívání 
kolektivních systémů, důslednému vymáhání nedoplatků za komunální odpad               
od neplatičů, a to i exekuční cestou, obec v současné době ušetří značnou částku, která 
může být využita na potřebných místech. 
 

Závěrem bych všem zodpovědným občanů rád poděkoval za jejich postoj k likvidaci 
odpadu. Těm, kteří mají kontejnery v blízkosti domů, děkuji za shovívavost a pevně 
věřím, že  bude s odpadem v Ořechově nakládáno i v budoucnosti efektivně a tak, aby 
poplatky za odpad nadále příliš nezatěžovaly naše rodinné rozpočty. 
 

   Porovnání množství kontejnerů v obci 
 

Druh r. 2010 r. 2014 
Plast 23 41 
Papír 7 26 
Sklo 11 25 
Elektro 0 4 
Textil 1 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomáš Dudík 
místostarosta obce 
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Charita AIDED-EU děkuje Ořechovským za pomoc  
 
OŘECHOV – Dne 25. září to bude rok, co jsme díky operativnímu přístupu vedení obce 
a ochotě místostarosty Tomáše Dudíka instalovali v ulicích Ořechova dvě nádoby na 
textil, obuv a hračky s polepy naší charity se žádostí o pomoc při vytváření nového 
sběrového systému. Díky četným darům od obyvatel obce jsme odlehčili obecnímu 
rozpočtu pravidelným odsunem použitého oblečení, textilií, botů apod., které by jinak 
končily, pro obec, v nákladném směsném odpadu. Občané v našich nádobách za rok 
provozu shromáždili více než 5 tun materiálu. Náš systém tak i díky tomuto přístupu 
místního obyvatelstva mohl začít plnit svou rozvojovou roli.  
 

V průběhu zmíněného období se ukázalo, že jsou nádoby průběžně plněny dary v dobré 
kvalitě, které jsme v zaoceánských kontejnerech posílali dál jako mezinárodní 
humanitární pomoc většinou do Afghanistánu a Afriky. Část suroviny si vyžádaly 
některé obce a přímo jejich zařízení zpět, jako např. deky a jiný materiál využívají 
zejména v zimním období útulky pro opuštěná zvířata. Hlavně o oblečení mají zájem        
i některé charitativní organizace, jako např. Diecézní charita, které i letos před zimním 
obdobím díky Vašim darům vybavují  šatníky pro potřebné. Tam, kde sama charita 
sběrovou činnost neprovádí nebo sbírá textil jen částečně, jsme schopni sezónní zvýšené 
požadavky vykrýt. 
 

Některé darované předměty, hračky, také kvalitní bytový textil a doplňky jsme uvolnili 
Jihomoravské komunitní nadaci, která je prostřednictvím bleších trhů zhodnocuje pro 
podporu neziskových organizací v rámci celého Jihomoravského kraje. Částí výtěžků 
z prodeje suroviny jsme finančně podpořili projekty této nadace, které přinášejí další 
prostředky na podporu měkkých projektů obcí a neziskových organizací v nich 
působících (národopisné soubory, divadelní soubory, ediční činnost apod.)  S přibývající 
sítí nádob a územně se rozšiřujícím systémem začínáme po roce plnit svůj závazek vůči 
mládeži i ostatní populaci v rámci ekologické výchovy.  Významně jsme podpořili 
projekt Evropské policejní asociace, která vydala publikaci s omalovánkou „Na výletě 
v přírodě – podzim“, jež má zajistit větší bezpečnost mládeže při pobytu v přírodě. 
Připravili jsme projekt Komunitního centra napříč generacemi pro děti, střední generaci 
i seniory, od nějž očekáváme bohatou klubovou činnost pro rodiče i prarodiče s dětmi 
vedoucí k prohloubení vztahu k ochraně přírody. První z takových center je před 
otevřením v blízkosti sídla naší organizace, kde bude činnost ověřována. Usilujeme        
o vytvoření sítě takových center  v regionech, kde bude nejvíce zahuštěna naše sběrová 
síť. Ve výčtu aktivit, které byly ze sběrové činnosti díky darům občanů a vstřícnému 
přístupu měst a obcí za pouhý rok podpořeny, bychom mohli dále pokračovat.  Více se 
budeme snažit zveřejnit prostřednictvím našich webových stránek www.aided.cz, kde se 
snažíme nové aktivity více prezentovat. Rychle narůstající výčet těchto aktivit svědčí      
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o výhodnosti tohoto systému pro občanskou veřejnost, a přináší důkazy o správnosti 
nastoupené cesty v nakládání s touto surovinou.  
 

Jménem všech příjemců děkujeme všem občanům Ořechova za dary vložené do nádob 
s červeným srdíčkem a křížkem, které u Vás v obci najdete na ulici Tolarova, blízko 
školy a v ulici Brněnská, směrem k ulici Kerendov. Vzhledem k rychlému plnění nádob 
ve Vaší obci a z důvodu lepší dostupnosti z různých částí obce, jsme dne 17. září 2014 
instalovali v obci třetí nádobu, a to u Orlovny.  
 

Za celý tým charity AIDED-EU  
Mgr. Jana Vlková  

 

ŠŠkkoollyy  
              

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

Tak už nám to začalo ☺ 
 

V novém školním roce 2014/15 jsme přivítali 38 dětí ve dvou prvních třídách. 
Všem našim prvňáčkům přejeme, aby do školy chodili rádi a s chutí. 

 
1.A s třídní učitelkou Mgr. Helenou Škondrovou 
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1.B s třídní učitelkou Mgr. Magdou Jachnickou a asistentkou pedagoga Ilonou Beránkovou 

 
,,KLOKANŮV KUFR“ 

 
Všechno, co má dítě umět a znát před nástupem do školy. 

Přehledně na jednom místě. 
 
Začal nový školní rok 2014/15 a mateřská škola zase ožila dětmi. Vše je připraveno pro 
naše nejmenší, aby se do školky těšili a mohli prožívat chvíle plné her, radostí, 
přátelství. Pokud se budou děti s námi cítit spokojeně a bezpečně, jen tak se mohou 
zdravě a efektivně učit. 
 

Předškolní vzdělávání je založeno na individuálním získávání kompetencí a končí 
zařazením do povinného vzdělávání. Příprava na školu je přirozenou a samozřejmou 
součástí práce mateřské školy. Jde především o pomoc dítěti ve vyrovnání jeho šancí. 
Každému z dětí jsou v průběhu předškolního vzdělávání vytvářeny takové vzdělávací 
podmínky, aby postupně a dostatečně rozvíjelo svůj všestranný potenciál, a aby v době, 
kdy opouští mateřskou školu, dosáhlo úrovně rozvoje a výsledků učení, které odpovídají 
jeho osobním schopnostem a možnostem. 
 

Klokanův kufr je komplexní pomůcka pro předškolní věk vytvořená podle uznávané 
publikace Diagnostika předškolního věku Mgr. J. Bednářové a PhDr. V. Šmardové. Je 
určena mateřským školám, využívají ji také poradenská zařízení, rodiče dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 
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Naše mateřská škola je jedna z těch, která má možnost s touto pomůckou pracovat. Obec 
Hajany ji zakoupila a darovala pro potřebu mateřské školy. Pilotní ověření z roku 
2013/14 ukázalo, že jde o široce použitelnou pomůcku, která chyběla v logopedických 
třídách a při péči o děti se specifickými potřebami. 
 

Jde o praktickou pojízdnou skříňku, ve které jsou uloženy obrázkové karty, vkládačky, 
skládačky a motorický materiál. Úkoly jsou seřazeny podle vývojových návazností, 
sledují dítě od 3 let v deseti důležitých oblastech: od zrakového a sluchového vnímání 
přes motorické dovednosti, řeč, orientaci v prostoru a čase, základní a matematické 
představy až po sebeobsluhu, hru a sociální dovednosti. Záznamový arch umožní 
snadnou a přehlednou orientaci v aktuálních dovednostech dítěte i dlouhodobém vývoji. 
KLOKANŮV KUFR obsahově vyhovuje metodickým standardům, navazuje na 
rámcový vzdělávací program. Systém je vystavěn otevřeně, na plnění úkolů se může 
podílet více kolegů i institucí. Výsledky práce jasně ukazují, zda se dítě rozvíjí 
v rozsahu svých individuálních možností a potřeb, zda je připraveno na nástup do školy, 
popř. jakou konkrétní dopomoc potřebuje. Ke všem úkolům je možné se libovolně 
vracet – z výstupů lze vytvořit individuální vzdělávací plán dítěte. 
 

Jsme rádi, že máme možnost využívat při své pedagogické práci tuto komplexní 
pomůcku.      

  Luciana Kokrhánková 
 

 

Vážení občané, 
 
dovolte mi, abych Vás se začátkem nového školního roku krátce informoval o plánech 
Základní umělecké školy Ořechov s pobočkou v Modřicích a odloučeném pracovišti 
v Syrovicích pro nejbližší období.  
 

Školní rok jsme zahájili doplněním novými žáky na maximální povolenou kapacitu, 
kterou nám stanoví náš zřizovatel – Jihomoravský kraj. Již třetím rokem, po sobě 
jdoucím, jsme nemohli bohužel vyhovět všem zájemcům o tento druh vzdělávání, což 
nás mrzí. Snažíme se nabízet prostřednictvím našeho Sdružení rodičů a přátel školy pro 
tyto děti kurzy uměleckého vzdělávání. Tato cesta se zdá býti správnou, neboť děti          
i rodiče si ověří, zda zvolený nástroj je tím pravým ořechovým a při přijímacích 
zkouškách pro následující školní rok zohledňujeme již dílčí pokrok a míru talentu, který 
je nezbytný k úspěšnému studiu v umělecké škole.  
 

V plánovaných akcích se zaměříme na věci již zaběhnuté a opakující se, kdy můžeme 
prezentovat i na veřejnosti výsledky studia našich žáků. Předjednáno máme již 
reciproční vystoupení s Hudební školou Hohenau z Dolního Rakouska, která oslaví 
v letošním roce 80 let od svého založení. Naše poslední společné květnové vystoupení, 

 
      Základní umělecká škola v Ořechově 
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kterého se zúčastnili v Rakousku i páni starostové a místostarostové Ořechova a Modřic 
společně se svými protějšky z naší sousední země mělo značnou publicitu a kladnou 
odezvu i v dolnorakouských regionálních médiích. Děkujeme vedení obce Ořechov za 
podporu nejen této akce v podobě příspěvku na dopravu, skvělých koláčků a drobných 
pozorností, které našim přátelům přiblížily i další tradice našeho krásného regionu.  
 

Než se nadějeme, bude se blížit adventní čas. Budeme potěšeni, pokud se s Vámi 
případně setkáme na předvánočních akcích.  
 

To jsem ale přeskočil jedno z nejkrásnějších ročních období, kterým je podzim. Přeji 
Vám, abyste ho prožili ve zdraví, pohodě a jak to mám možnost pozorovat já, jako 
přespolní, dojíždějící ředitel, Vám také přeji, aby Vaše obec i nadále vzkvétala. 

 
Petr Křivánek, ředitel 

Základní umělecká škola, Ořechov 
 

KKuullttuurraa  

  

OOBBEECCNNÍÍ  KKNNIIHHOOVVNNAA  IINNFFOORRMMUUJJEE  
 
Dobrý den, 

 

léto uteklo závratnou rychlostí, prázdniny se již staly minulostí a po klidovějším období 
se ořechovská knihovna připravuje na kulturně bohatý podzim. Dovolte mi, abych Vás 
seznámila s programem, který pro Vás Obecní knihovna v Ořechově nachystala               
do konce roku.  

 

Ve čtvrtek 25. září se v prostorách Obecní knihovny uskutečnilo první – neformální – 
setkání všech příznivců a studentů Virtuální univerzity 3. věku. Oficiálně tento semestr 
zahájíme o týden později, 2. října, opět v 9:30 hodin v obecním sále Kulturního centra. 
Tématem zimního semestru bude Historie oděvní kultury. Srdečně zveme všechny 
zájemce! 

 

V pátek 14. listopadu zahájíme první modul výukového projektu Tradiční materiály          
a zapomenutá řemesla s názvem Truhlář a bednář. Celý pátek budou moci děti, nejen 
ořechovské školy a školky, ale také děti ze Silůvek, Prštic a Modřic sledovat řemeslníky 
(Martina Chocholu a Petra Rajnocha) při práci a zároveň mít možnost si zblízka 
prohlédnout a také osahat jejich výrobky, které budou pak v prostorách Obecní 
knihovny vystaveny do konce listopadu.  
 

Tento projekt si klade za cíl přiblížit, nejen dětem, řemesla našich předků, ale také 
poukázat na využití přírodních materiálů, ukázat jejich rozmanitost a krásu, a pomoci 
pochopit a v některých případech i sledovat proces jejich vzniku. Rádi bychom, aby 
všichni měli možnost se blíže seznámit s různými, tradičními materiály - tentokráte se 
dřevem -, ale i s nástroji, které jsou k jejich opracování potřeba. Srdečně zveme všechny 
zájemce, aby se přišli podívat do prostor Obecní knihovny. 
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Ve stejný den se uskuteční v obecním sále Kulturního centra další cestovatelská 
přednáška s podtitulem Libye – cestou necestou, kdy s panem Martinem Chocholou 
navštívíme tuto dnes neklidnou africkou zemi v jejich lepších dobách. 

 

V říjnu bychom rádi ve spolupráci s místní mateřskou školkou uspořádali setkání           
s rodiči dětí, kde bychom se chtěli věnovat problematice čtení, popř. nečtení, jejich 
dopadu na psychiku i dalším faktorům. Přesný termín bude upřesněn později.  

 

Od října také začne pravidelný výukový program pro místní i okolní základní a mateřské 
školy. S předškoláčky si budeme každý měsíc povídat o pohádkových postavičkách        
a doufáme, že děti své dojmy výtvarně ztvární a tyto výtvory pak zkrásní knihovnické 
prostředí. Pro školy se připravují výukové programy, které budou doplňovat                    
a zpříjemňovat hodiny českého jazyka.  

 

Protože se knihovna věnuje čtenářům i návštěvníkům všech věkových kategorií, ráda 
bych Vás pozvala na vernisáž Adventního knihovního jarmarku, která se uskuteční 
první adventní den, v pondělí 24. listopadu v prostorách Obecní knihovny. Po celý 
advent si budete moci v krásných prostorách vybrat z řemeslných výrobků malých           
i velkých čtenářů místních i jiných škol a školek, dílny Ořech, dílny V růžovém sadu, 
ale také se zde představí práce jednotlivců. Vernisáž nám zpříjemní i vystoupení 
Základní umělecké školy.  

 

Pro velký zájem uchazečů jsme se také rozhodli opět začít s pravidelnými návštěvami 
brněnských divadel. Prosíme všechny zájemce, aby se na jednotlivá představení hlásili 
a zapisovali v knihovně. 

 

Doufám, že Vás program Obecní knihovny zaujal a že se přijdete podívat na některou      
z našich aktivit! Všem přeji krásný, pokud možno méně deštivý, podzim.  
 

Mgr. Zdeňka Špryncová 
knihovnice 

 

SSppoollkkyy  

  
  
          ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  OORRGGAANNIIZZAACCEE  ČČSSVV  VV  OOŘŘEECCHHOOVVĚĚ  
  
  

Již několik let místní organizace včelařů ve spolupráci se základní školou, provozuje 
včelařský kroužek mládeže, který navštěvují děti z místní školy. V minulých číslech 
zpravodaje jste se mohli dočíst, jak se děti starají o svá včelstva umístněná na farské 
zahradě v Ořechově, nebo jak navštívili při svém výletu do Mikulčic místní včelaře. 
S dětmi z včelařského kroužku jste se mohli setkat na akcích školy při Roztančené škole 
nebo si od nich zakoupit med, svíčky nebo různé ozdoby z včelího vosku, které při 
návštěvách kroužku vytvářejí a nabízejí při rozsvěcování vánočního stromu. Děti se učí 
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nejen včelařské práci, ale mají radost také ze zájmu nás ostatních o jejich výrobky. 
Žádný kroužek, byť sebezajímavější, by však nemohl fungovat bez nadšených a pro děti 
obětavých vedoucích. Za školu převzala nad dětmi odpovědnost zástupkyně ředitelky 
školy, paní Mgr. Marie Kudelová a za včelaře Ing. Ladislav Smejkal. Od nového 
školního roku přebírá vedení kroužku nový pan učitel Michal Odehnal, kterému přejeme 
hodně úspěchů při jeho práci s dětmi. Rádi bychom proto poděkovali paní                  
Mgr. Marii Kudelové a především panu Ing. Ladislavu Smejkalovi za jejich obětavou 
práci, kdy se jim po dlouholeté přestávce podařilo obnovit tradici včelařského kroužku 
při místní základní škole. Přítel (jak se včelaři oslovují) Smejkal patří k dlouholetým       
a velice zkušeným včelařům v naší obci, zastává funkci místopředsedy organizace           
a zdravotního referenta. Neváhá ochotně pomáhat začínajícím včelařům, a to nejen 
radou, ale i osobní asistencí. Velký dík, že z kroužku, který po dlouhou dobu obětavě 
vedl, již vyrůstají noví, mladí včelaři, pro které je právě přítel Smejkal velkým vzorem. 
Nedávno jsem na internetu našel modlitbu včelaře, která krásně vystihuje přítele 
Smejkala, a ve které je vše, co bychom mu mohli do dalších včelařských let přát. 
 
Včelařova modlitba 
 
Dopřej mi, Pane, vždycky dobrý med, 
a abych ho ještě dlouhá léta jed. 
Taky zdravé tělo, Pane, chtěl bych mít 
a s ním vždy včelám dobře posloužit. 
K tomu kdybys, Pane, dobrý rozum chtěl mi dát, 
jenž by pomohl mi o včeličky pečovat. 
Ať dělám chyby zřídka a napravit je umím hned, 
dřív než za trest včely odepřou mně med. 
Taky trpělivou duši dej mi, můj Pane, 
která zvládne všechno, co se v úle stane. 
Nad nezdarem nikdy nenechej mě klít, 
z úspěchu pak nedovol mi hříšně pyšným být. 
Dej mi humor, Pane, s kterým žihadla si vybírám 
a ať radost z včelaření kolem sebe rozdávám. 

Tomáš Dudík 
Za ZO Českého svazu včelařů Ořechov 
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Již bezmála dvacet roků dělám předsedu ořechovským chovatelům. Je to nejdéle za 
celou existenci spolku v Ořechově. Pan Komínek tuto funkci vykonával osmnáct let. 
Ledacos už vím a o vznik a činnost se zajímám. Spolek byl založen v roce 1906. To vím 
již od začátku, když jsem do něho v roce 1986 vstoupil a o dalších zajímavostech jsem 
se dozvídal postupně od starších členů. Před pěti roky se našla vůbec první zápisová 
kniha, která jako jediná scházela, jenom vazba byla zapotřebí udělat nová. Řeknu Vám, 
že tam jsou velice zajímavé informace. Jak a kde spolek vznikl, kdo byl hlavním 
iniciátorem atd. První spolky začaly vznikat kolem roku 1882 a spolek v Ořechově, co 
se týče založení v roce 1906, byl asi tak 25. až 30. spolkem. Je třeba také připomenout, 
že jako jeden z mála pracuje bez přerušení i přes válku a v roce 2016 oslaví již 110. 
výročí své činnosti. Přemýšlím o vytvoření nějaké pamětní brožurky o vzniku, historii 
až po současnost. Rádi ji doplníme dostupnými fotografiemi a případně příspěvky 
starších chovatelů. Nejvíce se dá čerpat z jednotlivých kronik a ze zápisů členských 
schůzí. Chtěl bych, aby tam bylo místo i pro spoustu legrace, o kterou není mezi 
chovateli v žádné době nouze. 
 

Potkal mě pan místostarosta a povídá, abych napsal něco do Ořechovského zpravodaje 
z činnosti chovatelů a já bych této příležitosti využil a chtěl informovat čtenáře tohoto 
zajímavého zpravodaje o tom, jak chovatelský rok probíhá a možná nalákat i nové 
zájemce o chovatelství z řad dospělých a především mládeže.  
 

Chovatelský rok začíná již od ledna, kdy má už chovatel veškerá chovná zvířata 
z devadesáti procent připravena ve svém zařízení, králíkárně, holubníku, kurníku 
s výběhem nebo voliéře. Nejdříve se dají připouštět samičky králíků určenými samci.  
 

V únoru začíná sestavování plánovaných párů holubů. Rovněž drůbež tvoří chovné 
kmeny či skupiny. Vždy jeden kohout a příslušný počet slepic podle plemene. Hodně při 
tom záleží na počasí v těchto měsících. V únoru se také kotí samice králíků, které mají 
březost třicet dní. Chovné páry holubů si na sebe zvykají a začínají hnízdit a snášet 
vejce. U drůbeže se poprvé začínají sbírat vejce do líhně, případně pod kvočnu. 
 

V březnu mláďata králíků odrůstají a začínají sami žrát pevnou potravu jako je obilí, 
seno, granule a voda. Začínají se líhnout holubi (po devátenácti dnech). U drůbeže se po 
jednadvaceti dnech kuřata a násady v líhních plní po druhé. Březen je pro chovatele 
měsíc radostný, ale někdy také plný zklamání. Radostný v tom, že máme početné           
a zdravé vrhy králíků, u holubů po dvou holoubatech, u drůbeže plnou odchovnu 
zdravých kuřat. V mnoha případech se to ale ani přes veškerou péči chovatele nemusí 
podařit. Samozřejmě tyto odchovy ovlivňují různé vitamíny, minerály, teplota i počasí. 
V březnu také bývají v organizacích výroční členské schůze. 
 

 
        OŘECHOVŠTÍ CHOVATELÉ 
 



18 

 

V dubnu se už začíná oteplovat a svítit sluníčko. U mladých králíků je zapotřebí oddělit 
samičky od samců, tetují se vybraná mláďata a zbytek je určen pro kuchyň. Holoubata 
začínají sama přijímat potravu, u drůbeže kuřata již nepotřebují v odchovně takové teplo       
a rovněž krmení se jim trochu mění. Kuřátka jsou v tuto dobu již z velké části pokryta 
peřím.  
 

Měsíc květen nám již ukáže v odchovu králíků skutečnou kvalitu. Připouští se znovu 
samičky, holoubata jsou již na střeše a páry hnízdí podruhé. Kuřata se dávají do větších 
výběhů a dle kvality se kroužkují. Začínají se konat první výstavy, na kterých už teď 
vidíme chovný materiál nebo velice mladé odchovy. 
 

I červen je měsícem raných výstav. Všechna mláďata rostou a rodí se další vrhy. 
V červenci pořádáme naší první výstavu, která se koná vždy na Ořechovské hody. 
Většinou se jedná o první víkend. Tato výstava bývá při slušném počasí dobře 
navštívena především místními občany a dětmi, za což jim patří velké poděkování. 
 

V měsíci srpnu, době prázdnin a dovolených, ještě větší výstavy nebývají, spíše menší, 
propagační. U králíků jsou časté již třetí odchovy. Holubi hnízdí již po třetí až po čtvrté, 
přičemž první holoubata dopeřují do konečné podoby. Tam již zkušený chovatel pozná, 
jakou kvalitu se mu podařilo odchovat. 
 

V září již začínají větší výstavy kvalitních odchovů, včetně výstav národních. Začínají 
přelínávat a přepeřovat další vrhy. Říjen je měsíc výstav. I my pořádáme první víkend 
výstavu, při které je naše soutěž v odchovu mláďat. Říkáme jí soutěžní, burčáková. 
Mimochodem, burčák je vždy kvalitní. Ořechovští chovatelé soutěží v odchovech 
králíků, holubů a drůbeže o memoriály  (poháry) významných bývalých přátel našeho 
spolku. Králíci – Mojmír Dvořák, holubi – František Fasura, drůbež – Jaroslav 
Komínek. Snažíme se také v rámci možností obsazovat okolní výstavy a výstavy 
soutěžní a dražební. Samozřejmě se zúčastňujeme i velkých výstav oblastních, 
okresních, krajských, národních celostátních a také speciálních. Na všech těchto 
výstavách se dá již nakoupit, prodat i vyměnit nový chovný materiál. Kvalitní výstavy – 
speciální - probíhají i v prosinci a někdy i v lednu. Na všech těchto výstavách celého 
roku jsou úspěšná zvířata odměněna čestnými cenami i poháry. 
 

Jenom v kostce jsem chtěl naznačit činnost našeho zajímavého koníčka a činnost 
chovatelů, ať už králíků, holubů nebo drůbeže. Každý rok je pro chovatele téměř jiný. 
Některý se vydaří, jiný méně, ale tak to asi má být.  

 

Jiří Sec, předseda 
Kroužek chovatelů 

Již třetím rokem pracuje úspěšně kroužek mladých 
chovatelů, který se pravidelně schází v prostorách 
chovatelského areálu. Zveme mezi nás nové 
zájemce, kteří mají rádi zvířátka a práci s nimi. 
Podrobnější informace získáte na telefonních 
číslech 724 287 036 nebo 733 505 616.  
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FFOOTTBBAALLOOVVÝÝ  KKLLUUBB  OOŘŘEECCHHOOVV  
 

Fotbalová mládež v Ořechově 
 

V uplynulém soutěžním ročníku 2013/2014 reprezentovali Fotbalový klub Ořechov 
v okresních soutěžích týmy starší přípravky (hráči s rokem narození 2003 a mladší)        
a mladších žáků (hráči s rokem narození 2001 a mladší).  

 

Mužstvo mladších žáků obsadilo v okresním přeboru Brno-venkov poslední místo, když 
uhrálo pouze dvě vítězství. Pod tímto výsledkem se podepsal zejména malý počet hráčů 
v této věkové kategorii, kteří museli být doplněni mladšími hráči. Nejlepšími střelci 
mužstva byli Tomáš Cihlář s pěti brankami, Roman Šmíd a Dan Bagár se třemi 
brankami. 
 

Tabulka OP mladší žáci, sk. B 
 

1. Kuřim 18 17 1 0 234:12 52 
2. Střelice 18 15 1 2 128:24 46 
3. Dolní Loučky 18 14 0 4 121:35 42 
4. Čebín 18 13 0 5 95:28 39 
5. Veverská Bítýška 18 9 1 8 65:75 28 
6. Moravské Bránice 18 5 1 12 53:140 16 
7. Troubsko 18 4 2 12 40:154 14 
8. Říčany/Vev. Knínice 18 4 0 14 47:134 12 
9. Zbraslav 18 3 2 13 44:117 11 
10. Ořechov 18 2 0 16 17:125 6 

 

Mužstvo starší přípravky, tvořené vesměs hráči spadajícími věkově do mladší kategorie, 
obsadilo v základní skupině slušné 5. místo a posléze bez porážky vyhrálo skupinu             
o 5.-8. místo. Nejlepšími střelci mužstva byli Tomáš Cihlář (52 branek), Viktor Sobotka 
(33), Richard Suchomel (24) atd. 
 

 
TABULKA základní části 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Kupařovice 14 13 0 1 166:29 39 
2. Střelice 14 13 0 1 197:33 39 
3. Žabčice 14 8 0 6 88:89 24 
4. Hrušovany 14 7 1 6 120:89 22 
5. Ořechov 14 6 1 7 122:102 19 
6. Želešice 14 5 2 7 104:106 17 
7. Radostice 14 2 0 12 31:196 6 
8. Dolní Kounice 14 0 0 14 20:204 0 
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TABULKA sk. B o 5. – 8. místo 
 

 

 

 

 

Mimo to sehráli hráči obou přípravek v této sezóně řádově dvě desítky přátelských 
zápasů a zúčastnili se zhruba 15 turnajů, na kterých se střetávají s nejlepšími mužstvy 
z Brna a okolí. Největších úspěchů dosáhli hráči mladší přípravky, kteří obsadili 2. 
místo na halovém turnaji O pohár starosty obce Vojkovice, 3. místo na turnaji 
v Ořechově, 4. místo v zimní halové lize v Žabčicích atd.  
 

Fotbalový klub Ořechov uspořádal v polovině června další ročník turnaje mladších 
přípravek, kterého se zúčastnilo celkem 8 mužstev z Brna a okolí. Celkovým vítězem 
turnaje se stal tým z Rajhradu, před Zastávkou a hráči FK Ořechov. 
 

Na jaře tohoto roku zahájil fotbalový oddíl činnost mužstva nejmenších 
neregistrovaných fotbalistů, kterým se 2x týdně (v úterý a ve čtvrtek) věnují hráči A 
mužstva. V současné době evidujeme v kategoriích přípravek a žáků zhruba 40 - 50 dětí, 
o které se stará tým dobrovolných trenérů, vesměs z řad tatínků, nebo bývalých hráčů. 
 

V novém soutěžním ročníku 2014/2015 budou ořechovský mládežnický fotbal 
reprezentovat dvě mužstva starších přípravek, mužstvo mladší přípravky a společný tým 
mladších žáků FK Ořechov a Sokola Radostice. Vzhledem k nedostatečnému počtu 
starších žáků, bylo těmto hráčům umožněno hostování ve Střelicích. 
 

Bližší informace pro zájemce z řad kluků, ale i děvčat, kteří by měli zájem hrát fotbal, 
podám na tel. č. 724 246 383.                                                                                                                           

Bc. Zdeněk Cihlář 
trenér mládeže 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. Ořechov 6 6 0 0 81:17 18 
2. Želešice 6 4 0 2 59:27 12 
3. Radostice 6 2 0 4 52:65 6 
4. Dolní Kounice 6 0 0 6 12:91 0 
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MMAATTEEŘŘSSKKÉÉ  CCEENNTTRRUUMM  SSLLUUNNÍÍČČKKOO 
  
Léto uteklo jako voda a jak by řekl klasik: „ Tento způsob léta zdá se mi být poněkud 
nešťastný!“ Děti znovu zasedly do školních lavic, mateřské školy se zaplnily novými 
žáčky a také naše mateřské centrum Sluníčko oficiálně otevřelo v novém školním roce. 
 

Nezahálely jsme ani o letních prázdninách. Ve volnějším režimu jsme se i dále scházely 
v prostorách kulturního centra, při krásném počasí jsme ale vyrážely ven. Vyzkoušely 
jsme nové dětské hřiště v Tikovicích, při tropických teplotách proběhlo i koupání.  
 

A nyní jsme plné elánu a spousty nápadů, co budeme dělat dál. Již v druhém zářijovém 
týdnu se uskutečnila podzimní burza oblečení, která přinesla hned několik nej v historii 
MC Sluníčko – největší počet prodávajících, největší výdělek a tím pádem největší 
příspěvek pro naše centrum. Peníze samozřejmě použijeme na další nápady, co se nám 
rodí v hlavách. Tradicí zůstává Drakiáda, uskuteční se burza zimního oblečení, vyrazíme 
na lampionový průvod a i k nám v prosinci dorazí Ježíšek. Byly jsme také pozvány ke 
spolupráci s místní knihovnou, čehož náležitě využijeme. 
 

Rozšiřují se nám i řady dětí. Přibyli dva noví členové stávajících maminek – Adámek     
a Kubík, ale dorazily za námi i nové maminky s dětmi, což velmi vítáme. A kdo za námi 
bude chtít také přijít, scházíme se každé pondělí a středu od 9.00 hodin v budově 
kulturního centra. Bližší informace máme i na facebooku MC Sluníčko Ořechov. 
 

Rádi Vás uvidíme ☺ 
 

Martina Hrdličková a Markéta Hloušková 
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PPřřííssppěěvvkkyy  oobbččaannůů  

 

100 let od uplynutí 1. světové války (III. pokračování) 
 

Pomalu končí rok 2014. Sto let již uplynulo od doby, kdy začala 1. světová válka. Toto 
válečné období vzpomínala všechna naše média v hojném počtu. Ve dvou minulých 
číslech Zpravodaje jsem popsal, co tato válka znamenala pro naše občany. Informace 
jsem čerpal ze zápisů tehdejší školní kroniky.  
 

Od září 1914 navštěvovalo ořechovskou školu 185 žáků z Ořechova, 185 žáků 
z Ořechoviček, 54 z Hajan a 1 ze mlýna.  Ve škole bylo místo sedmi pouze pět tříd. Žáci 
vyšších ročníků byli v té době uvolňováni na pomoc v hospodářstvích. Čtvrté třídy 
tehdy navštěvovalo 55 chlapců a 48 děvčat. Do páté třídy chodilo 62 chlapců a 68 
děvčat. Školní rada věnovala vojínům na frontách 100 korun, ze kterých byla nakoupena 
vlna a žákyně jim upletly 18 párů nátepniček, ponožek a šálů. Po pěti měsících bojů na 
frontách byli první padlí, po kterých zůstaly vdovy, děti, bída a hlad.  
 

O padlých píše František Kyselka ve školní kronice:  
 

„Dnes vyzvánějí zvony klidnému hochu a dobrému synu svých rodičů Františku 
Kubíčkovi. Ten jevil touhu po vzdělání, navštěvoval hospodářskou školu ve Šlapanicích 
a opravňoval k naději, že bude z něho rozumný hospodář a dobrý rozšafný občan. 
V bojích karpatských byl raněn zdánlivě lehce do palce u ruky a léčen byl v nemocnici 
v Hranicích. Zde po několikanedělním pobytu podlehl prudkému zápalu plic. Byl 
převezen domů a zde pohřben. 
 

Dalším padlým byl vojín Alois Hladůvka. Raněn byl též na severním bojišti                     
a v nemocnici zemřel. Brzy po něm podlehl v nemocnici v Haliči svému zranění Jan 
Ryšavý, syn Jana Ryšavého, rolníka z č. 54. Dalším v řadě byl Josef Janek, syn rolníka 
z č. 67. Padlým ze severního bojiště byl i Jan Pehal, syn rolníka Jana Pehala z č. 12. 
Dále padl na poli válečném Stanislav Hrdlička, syn vdovy Marie Hrdličkové.  
Je náhodou, že z obou přiškolených obcí (Ořechoviček a Hajan) není dosud nikoho mezi 
mrtvými.“   
  

O padlých v Ořechovičkách a v Tikovicích písemné záznamy nejsou. Jejich jména jsou 
vytesána pouze na pomnících.  
 

V r. 1914 se k tíživé době přidalo i nepříznivé počasí. Po jarních deštích nastalo sucho a 
po celé léto ani nekáplo. Když začaly žně, dalo se do deště, který naopak téměř 
neustával. Úroda byla slabá, ječmeny ani nevymetaly. Státem byl nařízen zákaz prodeje 
pšeničné mouky, která byla nahrazena ječmenem, popř. moukou ze sušených brambor. 
Zákaz se týkal i výroby drobného pečiva. Péct se mohl pouze jednotný chléb, který byl 
prodáván na úředně vydané poukázky.  
 

Druhý rok války, rok 1915, si připomeneme ve Zpravodaji v příštím roce.  
          

Mgr. Jiří Poledňa 
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Pár vzpomínek na Velkou válku 
 
Tak, jak jsem je kdysi slyšel, obyčejně při draní peří. Je to už dávno a tak nemusí být 
vždycky přesné.  
 

Můj dědeček Julius byl zedník a muzikant. Roku 1914, hned v prvních dnech války, 
narukoval. Jako příslušník 14. brněnského landwehru (domobrany) ne na frontu, ale 
na brněnské nádraží. Tady konal strážní službu a jako muzikant vyhrával vojákům 
odjíždějícím na frontu. Zdali také z pole se vracejícím, nepraví se. Bydlel v dodnes 
zachovalém domku z červených cihel stojícím na železničním náspu na konci ulice 
Křídlovické. Třetí rok války byl převelen jako ostraha Ivančického viaduktu a čtvrtý rok 
sloužil „na Itálii“ jako příslušník Bahnhoffkomanda v Grignu v údolí Brenty. Doma ale 
věděli jen to, že je „na Itálii“, dopisy posílali na číslo polní pošty. 
 

Můj otec Jaroslav se narodil r. 1900. To byl ročník, který ještě musel do války. 
Začátkem roku 1918 narukoval k 8. pluku brněnskému (říkali jim černí vůsmáci podle 
černých výložek), který měl válečnou základnu v Hermannstadtu (dnešní Sibiu 
v Rumunsku). Někdy na přelomu března a dubna se vlakem přesunuli na frontu. Když 
vlak zastavil v Grignu, což byla jedna z posledních stanic před frontou, chodil okolo 
vlaku voják a vyptával se. „Chlapci, odkud jste?“ Z Brna nebo od Brna slyšel napořád. 
„To vím, od Brna jsme tady všichni, nejste někdo např. ze Šlapanic? Odkud jsi ty?“ 
obrátil se na tátu. „Z Ořechova? Odtud s náma jeden slouží. Neznáš tam nějakýho 
Komínka Juliša?“ 
 

A tak se sešel otec se synem v cizí zemi uprostřed válečného blázince. I takové náhody 
se někdy stanou. Možná i kus chleba dostal, ale mluvit spolu mohli jen pár minut, válka 
nečekala. Později, když byli na pár dnů z fronty staženi, vyžádal si dovolení a do Grigna 
zaběhl (cca 30 km). Hlavně se trochu najíst, frontová strava byla mizerná. Při jedné 
z těch návštěv (17. 9. 1918) se nechali vyfotografovat a fotku poslali rodině domů. 
 

 

Na frontě si vojáci užili nudy, hladu, žízně, zákopové 
špíny a v posledních dnech války i zabíjení ve velkém.  
 

Když potom jako lehce raněný ustupoval z fronty, namířil 
si to zase přes Grigno. Proč, to se lze jen dohadovat. 
Stanice v Czismonu, Primolánu, nebe Tezze jsou 
mnohem blíž. Možná byly v  té době už obsazeny nebo 
ostřelovány Italy. Ani ústup z  fronty se neobešel bez 
dramatických momentů. Spolu s dalšími vojáky přežil 
minometné ostřelování, ale přibyla mu od létajícího 
kamení další zranění hlavně na hlavě, protože neměl 
přilbu. Další epizodu si dobře pamatuji, ale nedovedu ji 
určit v čase ani místě.  
 

 
Pravděpodobně, když se ti, kteří přežili útoky Italů na Monte Asolone, stahovali do 
nových pozic, museli překonat kus horského hřebene, který už byl pod palbou Italů. 
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Byla to jen krátká vzdálenost, ale cestička vedla po horním okraji skály, takže i ten, kdo 
byl jen raněn nebo uklouzl, měl smůlu. Důstojník, který tam velel, k nim promluvil: 
„Chlapci, tady zůstat nemůžeme, musíme dál! Sem brzo přijdou Taliáni, tady 
dopadneme špatně.“ A tak přikrčeni po 2 – 3 přebíhali co nejrychleji nebezpečný 
prostor. A velké většině se to také povedlo, ale bylo i několik těch, kteří takové štěstí 
neměli. Když potom v relativním bezpečí za skálou vydechovali po přestálém nebezpečí 
a sčítali ztráty, slyšel otec, jak starší voják sedící před ním říká: „Mně je nejvíc líto toho 
Jary Komínka, takové mladé kluk a takhle blbě na poslední chvílu skončil.“  „Sedí hned 
za tebou,“ upozornil ho hned někdo, „ten zabitý byl někdo jiný.“ 
 

Děda, který se vzrůstajícími obavami sledoval peklo, které se v posledních dnech 
rozpoutalo v horách, nemohl ani věřit svým očím, když viděl syna ve dveřích. Sice 
rozedraného, špinavého, ale živého. Děda byl srdce měkkého (nesnášel ani domácí 
zabíjačky; tím pádem se pro válku vůbec nehodil) a tak dojetím nemohl ani mluvit. Ale 
otec měl mnohem praktičtější starosti: „Tati, neplačte a dejte mně něco jest, já už jsem 
kolik dní nejedl.“ „Aha, tak co bych ti tak dal… Víš co, my si tady děláme knedlíky 
s kadlátkama, chvilku vydrž.“ Ale než se knedlíky uvařily, ozvala se rána a kolem 
nádraží začaly dopadat granáty. Osazenstvo nádraží hbitě opouštěno nebezpečný 
prostor. Ve dveřích se otec ještě zastavil. „Tati, ty knedlíky!“ Ale děda ho chytl za ruku 
a velel: „Nech knedlíky knedlíkama a pryč!“ Zalehli za vesnicí v jakési škarpě a čekali, 
co bude dál. Palba brzo ustala, a když se pak i další hodiny nic nedělo, prohlásil otec: 
„Tati já jdu pro ně. Hlad nebo granát, nakonec to vyjde na stejno.“ Voda na kamnech už 
dávno vyvřela, knedlíky byly spálené a tvrdé jak broky, ale prý nejlepší, jaké kdy jedl. 
Večer přijel vlak, začali se nakládat ranění a mezi vojáky se rozšířila zvěst, že je snad 
po válce. „Tati, pote taky, je konec, co tady budete dělat.“ Ale děda jít nechtěl, aby ho 
nezastřelili jako dezertéra. Taky se mu možná nechtělo na střechu vagónu, protože ani 
pro tatu, jako lehce raněného, jinde místo nebylo. Cesta byla velmi strastiplná (bylo to   
4. nebo 5. listopadu) a ti, kdo vydrželi až do Insbrucku, museli na nádraží prosit lidi, aby 
je sundali. Tak byli zmrzlí. Cesta z Insbrucku proběhla v narvaném vlaku, ale bez potíží. 
Ty nastaly až ve Vídni. Všude spousty vojska, všude zmatek, ale vlak na Moravu žádný. 
Tady se potkal otec se svým skoro sousedem, panem Malým. Byl to už starší pán a taky 
se vracel z fronty. Na cestě už byl několik dní. Slabostí z hladu už nemohl ani chodit       
a už ani nevěřil, že se domů vrátí živý.  
 

A tak se otec, který na tom byl dík knedlíkové kůře přece jen líp, vydal do Vídně shánět 
něco k snědku. Nemusel jít ani moc daleko a ucítil vůni guláše. Šel dál po čichu, a přišel 
až k zamřížovanému oknu vedoucímu do suterénu nebo do sklepa, což bylo zjevně 
místo činu. Prostrčil hlavu mříží a hledal, byl-li by nějaký kuchař. „Na was wünschen 
sie?“ Křikla na něho nějaká starší paní sedící hned u okna, kterou ale pro tmu 
v místnosti neviděl. A tak jí začal lámanou němčinou vysvětlovat, že je voják, jede 
z fronty a… „A copak bys chtěl, synáčku?“ Přerušila ho paní zcela jiným tónem a česky. 
Na to ho paní, která byla krajanka někde od Ivančic, pozvala dál. Dostal talíř guláše       
a ještě kus chleba pro toho kamaráda, co nemůže už chodit. A tak mohl otec chvilku na 
to říct: „Stréčku, zavřite voči a vodevřite hubu!“ Vždycky, když se později potkali, 
vzpomínal pan Malý na tu chvíli, jako na okamžik, kdy mu byl zachráněn život.   
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Brzy na to přijel vlak a někdy po půlnoci už tata klepal na dveře domu. „Kdo je to?“   
„To su já, Jara.“ V domě nastala mela, všichni se hrnuli vítat ztraceného syna. Ten ale 
velel: „Běžte vo de mě dál, já su plnej vší!“ A tak hned museli na dvoře udělat oheň pod 
kotlem, všechnu vojenskou „parádu“ v něm spálit, vykoupat, ostříhat dohola a hlavu 
natřít petrolínem. Doma chtěli samozřejmě vědět, co děda. Ten si taky užil svoje. Vlak, 
do kterého se mu nechtělo, byl ten poslední. Pak už přišla jen italská armáda a komando, 
když nechtělo padnout do zajetí, muselo na poslední chvíli prchat do lesa. A teprve pak 
se mohli vydat na cestu domů. Myslím, že většinu cesty do Insbrucku šli pěšky                
a hladem. Domů se vrátil s mnohadenním zpožděním a ve stavu velmi zbědovaném.        
 

Tak nějak se téměř před sto lety vraceli vojáci z války. Ti šťastnější. 
 

 
Jiří Komínek 

 

 
 
Přijel k nám švagr  
 

… a jeho první věta byla: „Nechcete nám půjčit vašeho starostu, alespoň na jedno 
období, ať i naše obec je tak pěkná, jako ta vaše?“ A v tu chvíli se ve mně probudila 
chlubivá ženská, a tak jsem mu to všechno předvedla v plné parádě. Nejdříve jsme 
prohlédli školy a jejich vyměněná okna, zateplené a vybarvené fasády, potom budovu 
zvláštní školy – nynější kulturní centrum. To, jak je v současné podobě v pořádku, 
perfektně využita pro novou krásnou knihovnu s internetem, v patře sídlí hudební škola 
a naši divadelníci, sál, který slouží také k různým přednáškám. Prošli jsme i chráněnou 
dílnu a nakonec i muzeum, které je mojí srdeční záležitostí, především pro exponáty 
v něm vystavované. 
 

I školička, která je hned vedle, je celá „osluníčkovaná“, před školami park, osvětlené 
cestičky..no, co by děcka ještě chtěla!! A švagr zíral a já měla radost. A tak jsem ho ještě 
provezla po ulici Tolarova, ke stadionu, kde máme novou výsadbu, parkovací stání        
a také vyčleněné místo pro prodejce k nabídce zboží. Můj švagr je všímavý, proto hned 
zaregistroval nový chodník, úsporné a pěkné osvětlení na Ježkově a také okolí bytovek 
s novými chodníky, výsadbou a osvětlením. S pýchou jsem potom u nás, u kávy, 
poslouchala obdivná slova o tom, jak se naše obec neustále mění k lepšímu – všude je to 
vidět. „Máte to dobrý“, říká švagr. 
 

A co říci závěrem? Nebuďme závistivci, nebuďme malicherní. Přejme si navzájem, ať se 
práce v obci daří tak, jak doposud, spolupracujme pro dobrou věc a buďme na našeho 
starostu velmi pyšní. Ona práce starosty není asi jednoduchá, spíš naopak. Starosta, 
který jenom hledí z okna své kanceláře, ten toho moc nepokazí, nemusí ani ničemu 
rozumět, s nikým nepůjde do sporu, ale také nic pro obec neudělá. A naopak takový 
starosta, který se snaží, aby obec vzkvétala, třeba jednou nevyhoví kladně a už se na 
jeho hlavu snese snůška pomluv a nepublikovatelných výrazů. I to je daň, kterou nese 
postavení starosty. A pokud jsme to náhodou zapomněli, tak se sluší připomenout, že 
„nevděk světem vládne“. 
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…už se těším, až při příští návštěvě ukážu švagrovi další novinky v Ořechově. 
 
 

MS, občanka Ořechova 
 
 
Poděkování 
 

Dovolte mi touto cestou poděkovat dobrovolným hasičům, kteří ve svém volnu 
fyzickými schopnostmi obětavě a s plným nasazením pomáhají spoluobčanům. Děkuji 
jim za pomoc při odchytu našeho papouška - Ary Ararauny - se šťastným koncem. Dále 
chci poděkovat našim spoluobčanům za pomoc a radu při odchytu. Především těmto 
chovatelům: Petru a Olinovi Kalvodovým, Petru Němcovi, Janu Lankašovi, panu 
Samkovi, Františku Frantovi a chovateli Romanu Záděrovi ze Silůvek. 
 

Ještě jednou děkuji a přeji všem spoluobčanům krásné a šťastné dny plné pohody. 
 
 

Vlaďka Frantová 
 
 
 

Pozvánka na kulturní akce 
 

 
 

Orel Ořechov zve všechny občany na posezení 

s cimbálovou muzikou Broňky Schoříkové,  

které se bude konat v orlovně v měsíci listopadu   

u příležitosti svátku sv. Martina – dozrávání letošního 

vína a k připomenutí státního svátku 17. listopadu. 

Přesný termín koncertu bude včas oznámen.  
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Jak se co nejlépe postarat o seniory? 
 
 
V Rajhradě u Brna se začátkem října tohoto roku otevře nový domov pro seniory 
Akátový dům. Jedná se o nový a krásný domov pro seniory, který poskytuje kvalitní 
bydlení se sociální péčí. O výhodách a přínosech Akátového domu pro seniory jsme si 
povídali s paní Mgr. Večeřovou z vedení Akátového domu:  
 
Na začátek otázka, která mě  osobně zajímá  –  proč „Akátový dům“? 
 

Ve vnitřním parku se nachází nádherný vzrostlý akát a senioři se tak mohou těšit na to, 
že jim strom v letních dnech poskytne příjemný stín.  
 

Proč by měli senioři, popř. jejich rodiny, uvažovat o bydlení v Akátovém domě? 
 

Akátový dům se vyznačuje výbornou dostupností veškeré občanské vybavenosti, 
 a proto si senioři mohou nakoupit, zajít na poštu či do lékárny a vyřídit spoustu věcí 
sami, bez pomoci druhých a bez pocitu, že jsou na někom závislí.  
 

Tzn., že je určený převážně pro aktivní a samostatné seniory? 
 

Ne, v Akátovém domě jsou k dispozici pečovatelky a hospodyně, jejichž služby senioři 
mohou, ale nemusí využívat. V okamžiku, kdy se zdravotní stav seniora zhorší, 
nastupují hospodyně a pečovatelky, které jsou připraveny se vším pomoci.   
 

Je Akátový dům něčím výjimečný? 
 

Naši klienti oceňují především skutečnost, že 
čerpají a platí pouze takové sociální služby, o 
které mají zájem a které skutečně potřebují. 
Ubytování s poskytováním základní péče 
v samostatném pokoji stojí  7.750,- Kč za 
měsíc.  
 

A nakonec, co by jste popřála  Akátovému domu a jeho obyvatelům. 
 

Přeji všem obyvatelům Akátového domu, aby se jim jejich nové bydlení líbilo a aby si 
podzim života užívali plnými doušky. Akátovému domu přeji, aby byl místem, kde jsou 
spokojení jak jeho obyvatelé, tak zaměstnanci, kteří se o obyvatele starají. 
 
Akátový Dům, Městečko 52, Rajhrad; tel.: 776 479 455 ; e-mail: info@senbydleni.cz 
www.senbydleni.cz 
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Nepřehlédněte..  
  
SSOOUUTTĚĚŽŽ  OO  NNEEJJKKRRÁÁSSNNĚĚJJŠŠÍÍ  KKVVĚĚTTIINNOOVVOOUU  VVÝÝZZDDOOBBUU  
 

 
Obec Ořechov vyhlásila soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu rodinných domů 
 

Soutěžilo se v těchto kategoriích:  - nejkrásnější výzdoba oken a vstupů do domu 
      - nejkrásnější výzdoba balkonů a lodžií 

                                                               - nejkrásnější výzdoba předzahrádek 
 

Výherci získali od Obce Ořechov zahradnický dárkový balíček v hodnotě 1000 korun. 
 
 
Výsledky soutěže: 
 
Dům na ulici Ježkov 16 – Šmídovi 
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Dům na ulici Brněnská 24 - Molíkovi 

 
Dům na ulici Bakešova 26 - Kováříkovi 
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Placená inzerce 
 

 

Pronájem  hospodářské budovy původního radostického mlýna,  vzdáleného 
cca 800 m od  obce Radostice, asfaltová příjezdová komunikace až k objektu, 
před budovou je malé parkoviště. Jedná se o čtyřpodlažní objekt o ploše jednoho 
podlaží 288 m2 a výšce stropů 3,5 m. Využití k výrobě, skladování, nebo 

další  drobné  podnikatelské činnosti. 

Nosnost 1.NP 490 kg/m2, 2.a 3.NP 330 kg/m2,  2 kanceláře v 1.NP o velikosti   
30 m2, objekt je vyklizený. Budova je čtyřpodlažní čtvercového půdorysu            
o rozměrech cca 16,8 x 16,8 m. Hlavní vstup do objektu zepředu ve II.NP             
a boční z I. NP.  Objekt je toho času nevyužíván. Možné využít po jednotlivých 
podlažích. Cena dohodou dle využité plochy.  

Kontakt: Marcela Leblochová, telefon: +420 733 131 911 
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KDU-ČSL a NESTRANÍCI  si Vás dovolují pozvat k nadcházejícím volbám 
 
 
Milí občané Ořechova,  
 

rozhodli jsme se pokračovat v komunální politice naší obce. Jsme místní 
patrioti a na vedení obce se chceme podílet. Politiku považujme hlavně za službu 
veřejnosti, Vám občanům a také jako odpovědnost vůči budoucím generacím.  
 

Náš tým jsme omladili, máme nové nápady a víme jak udělat ledacos lépe. 
Chceme s Vámi také více a upřímně komunikovat. 
 

Naše kandidáty a volební program Vám představíme na letáčku, který včas 
obdržíte. 
 

Přijďte k volbám 10. a 11. října. Spoléháme na Váš hlas a Vy zase můžete 
spoléhat na nás.  
 

Děkujeme, Vaši kandidáti za KDU-ČSL a NESTRANÍCI 
 

 

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

 

 
HASIČI OŘECHOV  
  

Jak jistě víte, blíží se volby do zastupitelstva naší obce. Rádi bychom Vás tímto 
pozvali k volbám, jelikož jsme se rozhodli podílet na dění v naší obci jinak než doposud. 
 

Historie sboru je dlouhá více než 130 let. Během této doby se členové sboru 
podíleli na pomoci jak místním spoluobčanům, tak obyvatelům okolních obcí. Věříme, 
že díky této pomoci si hasičů nejen v naší obci lidé cení. Krom pomoci při hašení požárů 
či odklízení následků po nepřízni počasí, se podílíme na udržování ořechovských tradic 
a pořádání společenských akcí. 
 

  Jelikož se nechceme vracet jen k tomu, co se událo v minulosti, chtěli bychom 
být taktéž součástí rozvoje naší obce do budoucna. Jedinou možností, jak se na tomto 
přímo podílet, je kandidatura do obecního zastupitelstva. 
 

  Chtěli bychom poděkovat Všem spoluobčanům, kteří nám vyjádřili podporu 
svým podpisem pod peticí a umožnili nám sestavit naši kandidátní listinu. Přijďte tedy 
ve dnech 10. a 11. října 2014 k volebním urnám a podílejte se na budoucnosti obce.     
Za Váš hlas předem děkujeme. 

 
Vaši Hasiči 
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VIZE 2018 – Pojďme společně proměnit další vize ve skutečnost! 
 

Vážení spoluobčané, 
 

když jsme se před čtyřmi roky rozhodli ucházet o Vaši přízeň jako VIZE 2014, 
nenapadlo nás, že se nám od Vás dostane tak velké podpory. Zisk většiny míst 
v zastupitelstvu obce byl pro nás velkým závazkem, který nám však umožnil splnit 
naprostou většinu z toho, co jsme vám ve svém volebním programu slíbili. Jen 
namátkou – zateplení a výměna oken v mateřské škole, podélná stání na ulici Zahradní, 
nové osvětlení ve středu obce, bezdrátový rozhlas, nové chodníky na ulici Komenského, 
Brněnská, Ježkov, Jeřábkova, nové přechody pro chodce, suchý poldr a rybník Štikovec 
v Tikovicích, rybník nad Spáleným mlýnem, výsadba nových stromů a keřů. 
 

Nyní před Vás opět předstupujeme a dovolujeme si říci: „Stále máme vizi“! Jsme 
přesvědčeni, že opět máme co nabídnout. A to nejdůležitější je, že na nás se můžete 
spolehnout. Zásadně neslibujeme vzdušné zámky, ale co slíbíme, to také splníme. 
Děláme to proto, že máme Ořechov rádi a chceme, aby se v něm nám všem žilo stále 
lépe. Aby prosperoval, krásněl a ano, vzkvétal. Může to znít jako fráze, ale my to tak 
vnímáme. Baví nás každé zlepšení, radujeme se z každého úspěchu. Chceme z Ořechova 
udělat výkladní skříň, vzorovou obec, která bude inspirací pro ostatní, obec, na kterou 
budeme moci být stále pyšní! 
 

Někteří kandidáti budou možná říkat, že VIZE s nikým nechce spolupracovat. Nic 
nemůže být více vzdáleno pravdě. Nechceme se vůči nikomu předem vymezovat. 
Naopak, VIZE bude s velkou radostí spolupracovat s těmi, kdo to s naší obcí myslí 
dobře. Kdo chtějí nezištně pracovat pro její rozvoj, nabízet řešení, předkládat nové 
zajímavé myšlenky. Na druhé straně je pravda, že si v žádném případě neumíme 
představit spolupráci s těmi, pro které je případná funkce v zastupitelstvu obce pouze 
cestou k vlastnímu zviditelnění bez ohledu na zájmy občanů nebo s těmi, co velmi rádi 
kritizují a boří, ale od kterých stěží vzejde jakýkoli konstruktivní návrh. 
 

Současné vedení obce je ve funkci již dvě volební období a je jasně vidět, jak se naše 
obec mění k lepšímu. Do letošních komunálních voleb se o Vaše hlasy bude ucházet pět 
subjektů. Mnozí z nich budou mluvit o tom, jak povedou obec jinak a lépe. Obecné fráze 
nám však příliš nepomohou. Vždy je nutné říci, co chci změnit, jaké mám na to finanční 
prostředky a co to obci přinese. Vás, voliče, tedy prosíme, abyste při svém rozhodování 
dali na to, co můžete vidět v Ořechově doslova každý den – další a další opravené části 
obce, dobře pracující administrativu, čile fungující spolky a sdružení a setrvale se lepšící 
kvalitu služeb a obecně života a pohodlí v naší obci. Jako VIZE se vždy snažíme o to, 
aby za nás mluvily naše činy a práce. 
 

Vážení občané, máte-li podobný názor jako my, tedy že naše obec jde tím správným 
směrem, prosíme Vás opět o podporu ve volbách. Můžeme Vám slíbit, že budeme 
pokračovat v dobře započatém díle a za další čtyři roky Vám budeme moci znovu složit 
své účty se ctí. Tímto bychom Vás rádi pozvali na předvolební mítink, který se bude 
konat dne 5. října 2014 v 16,00 v restauraci U Rybníčka. Děkujeme za Vaši podporu 
a hlasy v nastávajících komunálních volbách. 

Vaši kandidáti VIZE 2018 
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Kvetoucí durmany manželů Šmídových ze Sokolské ulice 

 
 

*********************************************************************** 
 
 
Ořechovský zpravodaj vydává:  
 

Obec Ořechov, IČ: 00282278, Zahradní 216/1, PSČ: 644 44, Ořechov 
Ev. č. MK ČR E 1013  
 

V roce 2014 Ořechovský zpravodaj vychází celkem 4x.                 
 

Distribuce Ořechovského zpravodaje č. 3/2014: září 2014. 
Uzávěrka příspěvků čtvrtého čísla zpravodaje je 21. listopadu 2014  
 
Příspěvky přijímá Obecní úřad Ořechov na e-mailu ekonom@orechovubrna.cz. 
 

Délka příspěvků by neměla překročit 1 a 1/2 strany A5. Za správnost údajů uvedených 
ve článcích Ořechovského zpravodaje odpovídají jejich autoři.  
 
 

Možnost inzerce: 
 

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