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 Z P R AV O D A J 

Všem občanům naší obce přejeme krásné prožití svátků 
vánočních, pevné zdraví, štěstí a spoustu spokojenosti  

v novém roce 2017 
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SSlloovvoo  ssttaarroossttyy  oobbccee    
 

 
Vážení spoluobčané, 
 

s blížícím se koncem roku 2016 přichází čas bilancování o tom, co se nám 
v letošním roce podařilo, kde je potřeba přidat a co se nám možná příliš nedaří.  
Za těch deset let, co jsem v úřadě, jste si možná už zvykli na to, že pro mne jsou 
prioritou investiční akce v obci. Nejenže pozvednou hezké prostředí kolem nás, 
ale hlavně vylepší celkovou vybavenost obce a komfort pro nás všechny, kteří 
zde žijeme.  
 

Jen pro připomenutí vyjmenuji pár největších akcí, které byly provedeny 
v tomto roce. Jedná se o vybudování chodníku včetně stání a zeleně na levé 
straně ulice Brněnská a rekonstrukce celého prostranství u rybníka 
v Ořechovičkách. Byla to náročná, i když na druhé straně krásná práce. Jsem 
rád, že jsem mohl být u toho a svou radou pomoci vzniku tohoto nádherného 
prostranství. Vše se zvládlo dokončit ještě do hodů a většina občanů byla, jak 
s provedením, tak i s výběrem materiálu, velice spokojena.  
 

Další významnou akcí byla nová komunikace od mateřské školy přes ulici Pláně 
k ulici Komenského. Na ulici Komenského byla ještě vybudována zpevněná 
podélná stání kolem komunikace č. II/152. Vybudování nové komunikace mělo 
dva hlavní cíle. Odlehčit občanům bydlícím na ulici Pláně s dopravním 
provozem a do budoucna úplně zamezit průjezdu touto ulicí. Druhým cílem bylo 
vyřešit parkování automobilů rodičů, kteří vozí děti do školky a zamezit 
příjezdu vozidel přímo do prostoru před mateřskou školou. To se 
nainstalováním závor a vybudováním nového parkoviště za kulturním centrem 
povedlo. 
 

Zastupitelstvo obce pro letošní rok odsouhlasilo uvolnit nemalé finanční 
prostředky do rozvoje sportu v naší obci. Bylo opraveno zázemí pro fotbalový 
klub, vybudována nová sportoviště včetně dvou kurtů na tenis a nové zázemí 
pro tento sport. Bylo rozhodnuto o vyčlenění části budovy, kde se nachází 
restaurace, z pronájmu fotbalového klubu a od prvního listopadu zde již probíhá 
celková přestavba.  Záměrem obce je vybavit hospůdku veškerým potřebným 
zařízením a následně ji pronajmout novému nájemci. Výběrové řízení se 
uskuteční koncem ledna roku 2017. Doufám, že se nám podaří vytvořit v nové 
hospůdce velice příjemné prostředí a při výběru nového nájemce budeme mít 
šťastnou ruku. Až tedy přijdete 30. dubna 2017 na slavnostní otevření obecní 
hospůdky a zahájení provozu celého areálu, budete možná překvapeni, jak se 
nám ty „kabiny“ na stadionu změnily. Ve večerních hodinách se pak všichni 
budeme moci přesunout na nově vytvořený prostor za stadionem, kde se bude 
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konat historicky první obecní pálení čarodějnic. Se stavbou velké vatry nám 
určitě rádi pomohou naši hasiči, občerstvení bude zajištěno a k poslechu zahraje 
country skupina The Merylen. Všechny Vás tímto na celodenní program srdečně 
zvu a doufám, že nám vyjde počasí a celá akce se stane novou tradicí v naší 
obci.  
 

Poslední, a asi největší akcí letošního roku, je nástavba tělocvičny za kulturním 
centrem. Proto jsem se rozhodl napsat o této akci samostatný článek, který 
naleznete na straně 4. Jsou zde také fotografie dětí z 1. třídy základní školy, 
které si nově vzniklé třídy přišli prohlédnout. Další významnou událostí, která si 
zaslouží samostatný článek, je nákup nové cisternové automobilové stříkačky, 
který si můžete přečíst na straně 5.  
 

Poslední věcí, o které bych se rád zmínil, je neprodloužení pracovní smlouvy 
s paní Špryncovou, naší, ještě současnou, knihovnicí. Paní knihovnice měla 
sjednanou pracovní smlouvu na dobu určitou do 31. 12. 2016. Ještě před 
měsícem nic nenasvědčovalo tomu, že by smlouva neměla být prodloužena. 
Bohužel však bylo zjištěno, že ze strany paní Špryncové docházelo k vážnému 
porušování pracovní kázně tím, že v pracovní době knihovny a za peníze obce 
zpracovávala archivaci pro ostatní obce a úřady z celé České republiky. Jen za 
letošní rok bylo zdokumentováno více jak patnáct organizací. S tímto přístupem 
z pozice jejího zaměstnavatele a starosty obce rezolutně nesouhlasím, a proto 
bylo vyhlášeno výběrové řízení na novou knihovnici a správce kulturního 
centra. V současné době je již vybrána nová paní knihovnice a naše knihovna by 
měla být otevřena začátkem ledna příštího roku. 
 

A teď již něco pozitivního, co většinu z Vás jistě zajímá. Tím je to, co obec 
chystá v roce 2017. Chceme opět budovat nové chodníky, a to na ulici 
Pavlíkova, Sokolská a Kerendov, dále podélná stání na ulici Pavlíkova, nové 
zastávky autobusu, parkovací stání v různých částech obce. Hlavní prioritou 
roku 2017 je vybudování rybníků na dolinách v Tikovicích. Objem prací se 
bude samozřejmě odvíjet od výšky dotací, které se nám v příštím roce podaří 
získat. Dotace z Evropské unie nám pomalu končí, a tak musíme udělat vše 
proto, abychom je čerpali v maximální míře. Pevně věřím, že se nám                    
v získávání dotací bude nadále dařit a rok 2017 bude stejně úspěšný jako ten 
letošní. Musím říci, že nejen z Evropské unie se dají při splnění podmínek získat 
dotace.  
 

V zastupitelstvu obce se mi podařilo prosadit dotační titul na opravu venkovních 
částí fasád rodinných domů. Z rozpočtu obce je pro příští rok vyčleněna částka 
jeden milion korun a doufám, že i v příštích letech bude tato pomoc pro občany 
pokračovat. Více se dozvíte v Pravidlech programové dotace obce Ořechov na 
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obnovu fasády uliční části rodinného domu, která se nacházejí na straně 8. 
Pravidla programové dotace včetně žádosti o její poskytnutí naleznete také       
na úřední desce naší obce, nebo si je můžete přijít osobně vyzvednout               
na obecním úřadě. 
 

Závěrem bych chtěl poděkovat našim spolkům, organizacím a školám za dobrou 
spolupráci v letošním roce a všem občanům přeji mnoho zdraví, pohody                
a osobní spokojenosti v přicházejícím roce 2017. 
 

Váš starosta Josef Brabenec 
 
Nově vybudované třídy v základní škole 
 

V listopadu tohoto roku byla dokončena výstavba dvou tříd pro družinu              
a přípravnou třídu v budově tělocvičny v parku před školou. Po vyřízení všech 
nutných povolení a dojde po kolaudaci k navýšení kapacity družiny o padesát 
čtyři dětí. V současné době máme v družině 115 míst, což již nestačí vyhovět 
zájmu rodičů o umístění dětí ve školní družině. Zastupitelstvo obce se rozhodlo 
investovat nemalé finanční prostředky a odsouhlasilo vybudovat dvě nové 
školní třídy. Chtěl bych upozornit rodiče, že školní družina není součástí školní 
docházky a záleží jen na vstřícnosti zřizovatele, zda družinu rozšíří či nikoliv.  
 

Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby byla vybrána firma DIRS Brno s.r.o., 
která stavbu v dobré kvalitě provedla. Celková cena za dílo činila                   
5 615 817 korun a oprava fasády včetně klempířských prvků 1 100 000 korun. 
Vybavení dvou tříd nás stálo dalších 400 000 korun. Celková částka se tedy 
vyšplhala na 7 115 817 korun. Podařilo se nám získat dotace z Ministerstva 
financí ve výši 3 930 000 korun, což nám výrazně pomohlo. Doufám, že si 
rodiče uvědomí jaké finanční částky obec vynakládá na hlídání jejich dětí           
a budou si toho vážit.  
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HASIČI OŘECHOV – Nová cisternová automobilová stříkačka 
 

Dne 26. listopadu 2016 byla jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Ořechov 
slavnostně předána nová cisternová automobilová stříkačka CAS 30/8500/510 S2R 
T815-2 6x6.2. Nová CAS nahradí stávající CAS 32 T-815 6x6 PR2, která byla vyrobena 
v roce 1985, a již nevyhovuje požadavkům JSDH. Cesta k nové cisterně byla zdlouhavá 
a velice náročná, asi po roce a půl papírování se povedlo dotáhnout vše do zdárného 
konce a po 137 letech bude mít sbor druhé nové zásahové vozidlo.  
 

Prvním vozidlem sboru byla koněspřežná stříkačka z roku 1877, která je do dnes plně 
funkční a druhé je dnešní nové vozidlo CAS. Nová cisternová automobilová stříkačka 
byla pořízena z dotací fondu zábran škod - 2,5 milionu korun, dotace z Jihomoravského 
kraje - 1 milion korun a zbytek - cca 3 700 000 korun doplatila obec ze svého rozpočtu. 
Slavnostního předání se zúčastnili zástupci Jihomoravského kraje, HZS JmK, zástupci 
obce Ořechov a místní kněz, který vozidlo požehnal.  
 

Velké poděkování patří panu starostovi Josefovi Brabencovi a celému obecnímu 
zastupitelstvu za podporu při všech jednáních k získání nového zásahového auta.   
Takto vybavené vozidlo je jediné svého druhu na celém území Jihomoravského kraje. 
 

Jedná se o zásahový automobil těžké hmotnostní kategorie, který je schopný provozu na 
všech komunikacích a částečně i mimo komunikace. Automobil je postaven na tří 
nápravovém podvozku TATRA TERRNO  s připojitelným pohonem přední nápravy. 
Kabina je jednoprostorová nedělená pro šest osob. Čerpadlo je dvoustupňové                     
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o jmenovitém průtoku 3000 litrů za minutu. Nádrž na vodu má objem 8 500 litrů a nádrž 
na pěnidlo 510 litrů. Na střeše vozidla je mimo žebříků a dvou beden pro uložení nářadí  
umístěna také odnímatelná lafetová proudnice. Vozidlo je dále vybaveno osvětlovacím 
stožárem na dálkové ovládání o svitu 20 000 lumenů, tento stožár se dá otočit jak podle 
vodorovné, tak i podle svislé osy. V předním nárazníku je umístěn lanový naviják 
DRAGON s tažnou silou 5,5 tuny, který je vybaven jištěním proti přetížení. V přední 
části kabiny je umístěna asanační lišta. Nové vozidlo oproti starému je schopno 
zasahovat u všech typů událostí.  
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Rozměry vozidla  
Délka 9 400 mm 

Šířka 2 550 mm 

Výška 3 100 mm 

Světlá výška při celkové hmotnosti 290 mm 

Brodivost 1200 mm 

Hmotnosti vozidla  
Provozní 14 800 kg 

Celková 26 000 kg 

PODVOZEK 
Typ TATRA T815-231R35 6x6.2 

Typ motoru naftový, přeplňovaný, chlazený vzduchem 

Výkon motoru 325 kW/1 800 min-1 

Motor splňuje emisní normu EURO 5 

Náhon 6x6 s připojitelným  pohonem přední nápravy 

Převodovka 
mechanická, synchronizovaná, 14 stupňů vpřed, 2 vzad 

s manuálním řazením 

Brzdový systém Čtyři nezávislé systémy brzd s ABS a AZR 

Napětí elektrického 
systému 

24 V (2 akumulátory 12 V 180 Ah) 

Objem palivové nádrže 210 l 
 

Objem nádrže na AdBlue 
 

 
60 l 

Maximální rychlost 
vozidla 

110 km/h 

Tažné zařízení bržděný přívěs 10 000 kg 
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KABINA 
Typ čtyřdvéřová, jednoprostorová nedělená, elektricky sklápěná 

Počet míst k sezení 1 + 5 

NÁSTAVBA 
Materiál rám vyroben z hliníkových profilů a polepen hliníkovým plechem 

 
                                                                    Aleš Pařil  

velitel zásahové jednotky 
 
 
Obec Ořechov považujeme za důležité občanům sdělit, že dne 1. října letošního roku 
obdržel velitel sboru pan Ladislav Jurek starší od hejtmana Jihomoravského kraje 
vyznamenání v podobě bronzové medaile za zásluhy o rozvoj činnosti dobrovolných 
hasičů. Srdečně mu tímto gratulujeme a děkujeme za jeho dosavadní záslužnou činnost. 
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Pravidla Programové dotace obce Ořechov  
na obnovu fasády uliční části rodinného domu nacházejícího se na území 

obce Ořechov pro rok 2017 
 

Zastupitelstvo obce Ořechov na svém veřejném zasedání dne 19.10.2016 usnesením       
č. 213/2016 schválilo v souladu s ustanovením § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb.,       
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 159 
a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona         
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Pravidla Programové dotace obce Ořechov na 
obnovu fasády uliční části rodinného domu nacházejícího se na území obce 
Ořechov pro rok 2017. 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

Název programové dotace 
 

Programová dotace obce Ořechov na obnovu fasády uliční části rodinného domu 
nacházejícího se na území obce Ořechov pro rok 2017, dále jen „Pravidla“.  
 

Účel programové dotace 
 

Účelem poskytnutí finančních prostředků je zajistit spolufinancování oprav fasád            
u rodinných domů na území obce Ořechov. Žadateli s trvalým pobytem v obci Ořechov 
bude poskytnuta podpora na obnovu fasády na uliční části rodinného domu, který byl 
zkolaudován do 31. 12. 1995. 
 

Obnovou fasády se rozumí především provedení těchto prací: zateplení, venkovní 
omítka, malba, obklady či podrovnávka. Obnova fasády se nevztahuje na výměnu oken, 
dveří, zábradlí nebo klempířských prvků. 
 

Důvod vyhlášení programové dotace 
 

Tato Programová dotace je vyhlašována z důvodu zájmu obce Ořechov podpořit obnovu 
jejího vzhledu. Cílem programu je motivovat občany obce k opravám svých 
nemovitostí, zejména fasád rodinných domů. 
 

Celkový objem finančních prostředků 
 

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu obce na výše uvedenou 
dotaci pro rok 2017 činí 1.000.000,- Kč.  
 

Maximální výše dotace na každý jednotlivý případ 
 

Programová dotace bude žadateli poskytnuta ve výši až 50 % celkových nákladů na 
opravu fasády uliční části rodinného domu, maximálně však do výše 100.000,- Kč. 
Minimální částka poskytnuté dotace činí 10.000,- Kč na každý jednotlivý případ. 
V případě, že obnova fasády bude prováděna svépomocí, platí tyto finanční limity pouze 
na nákup nutného materiálu.  
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Okruh způsobilých žadatelů 
 

Oprávněným žadatelem pro výše uvedenou dotaci je pouze fyzická osoba, a to občan 
s trvalým pobytem v obci Ořechov trvajícím déle jak jeden rok a zároveň je tato fyzická 
osoba vlastníkem nemovitosti nacházející se v obci a katastrálním území obce Ořechov, 
která byla zkolaudována do 31. 12. 1995.  

Čl. 2 
Podmínky pro podání žádosti 

 

1. Žádost o dotaci musí být doručena v listinné podobě na předepsaném formuláři 
„Žádost o poskytnutí Programové dotace na obnovu fasád rodinných domů 
nacházejících se na území obce Ořechov pro rok 2017“ (viz příloha č. 1), a to 
nejpozději poslední den lhůty pro podání žádosti. Listinná podoba bude předána 
v jednom originále v zalepené obálce označené slovy „Programová dotace na 
obnovu fasád rodinných domů nacházejících se v obci Ořechov pro rok 2017“ na 
adresu: 

Obec Ořechov 
Zahradní 216/1 
664 44  Ořechov 

 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo osobně na podatelnu 
obecního úřadu na stejné adrese. Pro posouzení dodržení lhůty předložení žádosti 
v listinné podobě je rozhodný den prokazatelného převzetí zásilky k poštovní 
přepravě a v případě osobního doručení žádosti den potvrzený podatelnou Obecního 
úřadu Ořechov.  
 

Formulář žádosti je umístěn na webových stránkách obce a je k vyzvednutí také na 
obecním úřadě. 
 

2. Lhůta pro podání žádosti je od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017. 
 

3. Pro zařazení do hodnocení a následného posuzování v rámci komise:  
 

- musí být žádost řádně a kompletně vyplněná (jméno, příjmení, datum narození, 
trvalý pobyt, telefonní číslo nebo e-mail žadatele) 

- musí žádost obsahovat výši požadované částky, konkrétní účel a dobu, v níž má 
být účelu dosaženo včetně odůvodnění celkových nákladů 

- nesmí na žádosti chybět den jejího vyhotovení a podpis oprávněné osoby 
 

Nesplnění výše uvedených podmínek bude důvodem pro nezařazení žádosti do 
dotačního řízení. 

Čl. 3 
Podmínky pro poskytnutí dotace 

1. Žadatel předloží písemnou žádost vyplněnou na výše uvedeném formuláři se všemi 
náležitostmi stanovenými v těchto Pravidlech v termínu do 28. 2. 2017. 
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2. Před schválením dotace a započetím vlastní realizace žadatel současně předloží 
cenový rozpočet, nabídku zhotovitele nebo soupis a náklady na pořízení nutného 
materiálu na obnovu fasády. 

3. Po výběru a schválení konkrétního žadatele bude podepsána smlouva o poskytnutí 
dotace oběma smluvními stranami nejpozději do 30ti dnů. Pokud takto nebude 
učiněno, ztrácí žadatel nárok na poskytnutí dotace.  

4. Souběh dotace na obnovu fasády z programu obce s jinými dotačními tituli (např. ze 
státního rozpočtu nebo jiných fondů) se nevylučuje. 

5. Realizace obnovení fasády bude provedena nejpozději k datu 31. 10. 2017. 

6. Před vyplacením dotace bude finální práce na fasádě prohlédnuta tříčlennou komisí 
pověřenou zastupitelstvem obce.  

7. V odůvodněných případech, zejména když finální výsledek obnovy fasády bude 
v rozporu se skutečnostmi uvedenými v žádosti o uvedenou dotaci, si obec vyhrazuje 
právo snížit celkovou částku dotace. 

8. Finanční prostředky budou žadateli vyplaceny na základě předložených faktur za 
práci nebo materiál po ukončení realizace. 

9. Dotace na opravu fasády uliční části rodinného domu činí až 50 % z celkových 
nákladů. Minimální výše dotace je 10.000,- Kč a maximální výše je 100.000,- Kč. 

10. Žádosti o dotaci budou vyřizovány dle data jejich podání až do vyčerpání celkového 
objemu finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu obce na obnovu fasády uliční 
části rodinného domu pro rok 2017. 

Čl. 4 
Lhůty 

do 31. 10. 2016 Předložení návrhu a následné schválení Pravidel 
Programové dotace na obnovu fasád rodinných domů 
nacházejících se na území obce pro rok 2017 
zastupitelstvem obce Ořechov; 

do 1. 11. 2016 Zveřejnění výše uvedené Programové dotace na 
úřední desce Obce Ořechov a webových stránkách 
Obce Ořechov; 

1. 2. 2017 – 28. 2. 2017  Lhůta pro podání žádosti; 

1. 3. 2017 - 31. 3. 2017 Schválení rozhodnutí dotační komise a schválení 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s konkrétním 
žadatelem; 

1. 4. 2017 - 31. 10. 2017 Vlastní realizace obnovy fasády.  
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Po ukončení vlastní realizace je příjemce dotace povinen ve lhůtě do 30ti dnů předložit 
veškeré faktury za práci nebo materiál poskytovateli dotace. V této lhůtě bude obnova 
fasády uliční části rodinného domu prohlédnuta pověřenou komisí obce. Po 
zkontrolování řádného provedení a vyúčtování dotace bude do 30ti dnů poskytovatelem 
dotace proplacena celková výše poskytnuté dotace příjemci dotace.   

 

Čl. 5 
Způsobilé výdaje 

1. Dotaci lze použít výhradně na úhradu nákladů spojených s realizací obnovy uliční 
fasády rodinného domu. 

2. Příjemce může dotaci použít pouze v souladu s účelem programové dotace a nesmí 
tyto finanční prostředky poskytovat jiným fyzickým, nebo právnickým osobám. 

3. Příjemce dotace použije poskytnuté finanční prostředky hospodárně, efektivně a 
účelně. 

Čl. 6 
Stanovení kritérií a hodnocení žádostí o poskytnutí dotace 

 

Vyhodnocovací proces začíná doručením žádostí o dotaci na uvedenou adresu. 
K posouzení  a hodnocení žádostí bude ustanovena nejméně tříčlenná dotační komise 
z řad zastupitelů obce. Na základě jejího výsledku bude výběr příjemců této programové 
dotace předložen zastupitelstvu obce ke schválení. Zastupitelstvo obce Ořechov na 
veřejném zasedání rozhodne o udělení dotace vybraným žadatelům. 
  

Proces hodnocení 
 

Všechny řádně doručené a zaevidované žádosti budou postupně vyhodnocovány 
ustanovenou dotační komisí dle data jejich přijetí v následujících fázích: 
 

1. Kontrola formální správnosti 
 

Tato kontrola spočívá v ověření, zda je žádost úplná a v souladu s požadovanými 
náležitostmi. V případě drobných nedostatků vyzve poskytovatel dotace žadatele 
k odstranění nedostatků         a stanoví termín pro toto odstranění. 
 

2. Kritéria pro posuzování, hodnocení a poskytnutí programové dotace 
 

 Kritérium Maximálně bodů 
a) Úroveň (srozumitelnost, logičnost, argumentační 

přesvědčivost) zdůvodnění potřebnosti programové dotace 
uvedeného v žádosti o programovou dotaci 

30 
 

b) Úroveň zpracování rozpočtu akce obnovy fasády 20 
c) Přiměřenost nákladů uvedených v žádosti 20 
d) Zajištění financování akce obnovy fasády 30 
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3. Vyhodnocení žádostí  
 

     Jednotlivé žádosti budou vyhodnocovány dle data jejich přijetí. Žádost o dotaci, která 
bude dotační komisí vyhodnocena jako řádně podaná se všemi náležitostmi 
stanovenými v Pravidlech a současně bude doručena včas, bude předložena ke 
schválení zastupitelstvem obce Ořechov. 

     V případě, že již nebudou finanční prostředky na pokrytí všech podaných žádostí, 
budou žádosti, které byly podány v jeden den, a které splní veškeré předpoklady pro 
poskytnutí dotace, vybrány losováním. 

 Po vyčerpání příslibu celkového objemu finančních prostředků na tuto dotaci bude 
příjem dalších žádostí zastaven. Tato skutečnost bude občanům sdělena 
prostřednictvím místního rozhlasu a webových stránek.  

  

4. Schválení výše dotace 
 

Zastupitelstvo Obce Ořechov na svém veřejném zasedání schválí žádosti 
vyhodnocené dotační komisí a schválí konkrétní veřejnoprávní smlouvu 
s jednotlivými žadateli, kde bude přesně stanovena výše dotace. 
 

Čl. 7 
Vyúčtování dotace 

 

1. Příjemce dotace je na základě Smlouvy o poskytnutí programové dotace z rozpočtu 
obce Ořechov povinen ji vyúčtovat, a to nejpozději do 30ti dnů po ukončení vlastní 
realizace. Vyúčtováním se rozumí předložení fotokopií veškerých dokladů za 
materiál či za provedené práce poskytovateli dotace. 
 

2. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli na základě jeho požadavku provedení 
kontroly všech prvotních účetních dokladů za účelem prověření realizace projektu a 
vyúčtování dotace. 

Čl. 8 
Obecná ustanovení 

 

1. Na poskytnutí programové dotace není právní nárok. 

2. O podmínkách poskytnutí dotace je se žadatelem uzavřena písemná veřejnoprávní 
smlouva. 
 

3. Na základě této smlouvy má obec Ořechov právo kontroly účelnosti a správnosti 
použití přidělených finančních prostředků. 

4. Příjemce dotace je povinen umožnit kontrolu realizace dotace. 

5. Žadatel odpovídá za pravdivost údajů uvedených v žádosti a předložených 
dokladech. 

Čl. 9 
Závěrečná ustanovení 

 

Pravidla Programové dotace obce Ořechov na obnovu fasády uliční části rodinného 
domu nacházejícího se na území obce pro rok 2017 byla schválena Zastupitelstvem obce 
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Ořechov na veřejném zasedání konaném dne 19. 10. 2016 a nabývají platnosti dnem 
jejich schválení Zastupitelstvem obce Ořechov. Pravidla jsou účinná od 1. 11. 2016. 
 

V Ořechově dne 25. října 2016         
Josef Brabenec 

                                                                                                                      starosta obce 
 

IInnffoorrmmaaccee  oobbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu  
 
POPLATKY V ROCE 2017 
 
Poplatek za komunální odpad 
 
V roce 2017 je poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů stanoven ve výši 400 korun. 
 

Poplatek je možné uhradit v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Ořechov od středy 
1. února 2017 nebo bankovním převodem na účet obce vedený u SBERBANK CZ číslo 
4200004469/6800. Platbu přes účet je možné provést od 1. ledna 2017. 
Variabilní symbol: číslo popisné domu (ne číslo orientační). Při platbě za více osob je 
vhodné uvést jména do zprávy pro příjemce. 
 

Poplatek má za povinnost uhradit každá osoba s trvalým pobytem v obci, majitel domu 
nebo bytu v obci, ve kterém není nahlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobytu a 
dále osoba cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v obci nebo osoba cizí státní 
příslušnosti s přechodným pobytem v obci delším jak tři měsíce. 
 

V případě, že platíte poplatek bankovním převodem za celou rodinu žijící v jedné 
domácnosti, je možné poplatek zaplatit jednou částkou. Pokud platíte poplatek pouze za 
určitou osobu, je nutné platbu provést jednotlivě a uvést rodné číslo osoby, aby bylo 
možné platbu správně přiřadit.  
 

Poplatek za komunální odpad je, dle obecně závazné vyhlášky, potřeba uhradit 
nejpozději do 31. 3. 2017. V případě tíživé situace může občan požádat Obecní úřad 
Ořechov o odložení splátky poplatku, u místostarosty obce. Pokud není poplatek řádně  
a včas zaplacen a dlužník nereaguje na upomínku, může být poplatek navýšen až na 
trojnásobek, dle § 11, zákona č. 565/1990Sb. o místních poplatcích. Dlužná částka bude 
následně vyměřena platebním výměrem a vymáhána exekuční cestou. 
Osvobození od poplatku se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 3/2015, čl. 6. 
 

V roce 2017 nebudou vydávány známky na popelnice. 
 

Poplatek za psa 
 

Splatnost poplatku je od 1. 2. 2017 do 31. 3. 2017 
100 Kč za psa v domě  300 Kč za psa v bytě  
200 Kč za psa v bytě –poživatel starobního či invalidního důchodu 
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variabilní symbol: číslo popisné domu (ne číslo orientační) 
specifický symbol: 1341 
 

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná         
a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných 
výhod podle zvláštního právního předpisu. 
 

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo      
v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy 
přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, 
darováním nebo prodejem). Vznik a zánik poplatkové povinnosti je nutné nahlásit do 
patnácti dnů od vzniku na Obecním úřadě v Ořechově, formuláře jsou k dispozici 
na www.orechovubrna.cz.  
 

Majitelé psa by měli mít označeného psa evidenční známkou. V  případě, že známku 
nemáte nebo jste ji ztratili, můžete si novou vyzvednout u místostarosty obce. 
 

Poplatek za hrobové místo a kolumbárium 
 

Dle schváleného sazebníku se platí za hrobové místo 30,- Kč za m2 a rok. 
Nájem za kolumbárium činí 50,- Kč za rok. Tyto poplatky se platí na pět let předem. 
V prvním čtvrtletí roku 2017 budou nájemcům hrobového místa a kolumbária, kterým    
v roce 2016 končí zaplacený pronájem, zaslány informace o platbě na další období. 
 
Odpadové hospodářství  
 
Vážení spoluobčané, 
 

v následujícím článku bych velmi rád shrnul celkovou situaci odpadového hospodářství 
letošního roku v naší obci. Po ukončení činnosti bývalé svozové firmy van Gansewinkel 
jsme na konci roku 2015 od nástupnické firmy AVE Komunální služby dostali výpověď 
smlouvy. Po vypsaném výběrovém řízení byla, dle nejnižší nabídky, vybrána opět firma 
AVE, se kterou byla podepsána smlouva na dva roky. V roce 2017 tato smlouva končí     
a bude muset být vypsáno nové výběrové řízení.  
 

V tomto roce byla také dokončena rekonstrukce odpadového dvora na ulici 
Ořechovičská 1. Z důvodu velkého zneužívání ukládání suti na odpadovém dvoře 
některými občany, rozhodlo vedení obce o zpoplatnění této služby částkou 1 Kč/kg. 
Toto opatření omezilo ukládání suti na odpadovém dvoře cca o 50%. I letos bylo možné 
ukládat na odpadovém dvoře bioodpad. Obec za likvidaci tohoto odpadu zaplatila přes 
64 000 korun. V elektroodpadu za tento rok vytřídil každý občan obce přibližně 2,5 kg 
vysloužilých elektrospotřebičů. Baterií bylo odevzdáno 215 kg. Ve třídění odpadu jsme 
na tom oproti Jihomoravskému kraji i oproti celé republice velmi nadprůměrní (viz 
tabulka níže). Každý občan naší obce vytřídí během roku průměrně 59,3 kg papíru, 
plastů, skla a nápojového kartonu. Velice nadprůměrní jsme i v odevzdaném kovu, kdy 
na občana naší obce je odevzdáno na odpadovém dvoře nebo ve společnostech Barko 
Syrovice či Výkup kovů Karel Dvořáček Prštice celkem 42,5 kg.  
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V tomto roce byly zakoupeny nové kontejnery na tříděný odpad a nyní jsou stanoviště 
rozmístněna tak, aby byla pro všechny občany spádové. Stanoviště jsou postupně 
upravována a osázena keři, aby příliš nehyzdila svoje okolí. K těmto úpravám dochází 
při opravách ulic. V tomto roce bylo takto upraveno například stání u restaurace            
U Fasurů, v Ořechovičkách, na ulici Bakešova nebo Tikovická. 
 

Zbytečnou zátěží pro zaměstnance obce jsou občané, kteří do kontejnerů na tříděný 
odpad vhazují například posečenou trávu, větve, použité dětské pleny nebo sypou papír 
do plastů. Obec musí tyto kontejnery sama přetřídit, protože svozová firma by tyto 
kontejnery nevyvezla. Nejednou se najde při tomto třídění ústřižek složenky, podepsaný 
obrázek nebo dopis. Dle toho pak často poznáme člověka, který to má na svědomí. Tito 
občané jsou na svoji činnost upozorněni. Těchto případů však není mnoho a většina 
občanů obce třídí velmi pečlivě. Pomalu a jistě se v žebříčku třídění posunujeme           
na přední místo v Jihomoravském kraji, i když klobouk dolů před našimi sousedy         
ze Střelic, kteří drží dlouhodobě druhou nejlepší příčku v kraji. 
 

Dovolte mi, abych Vám poděkoval za to, že Vám třídění odpadu není lhostejné               
a pomáháte tím zlepšovat životní prostředí nás všech. 
 

Krásné Vánoce a hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů v novém roce 2017. 
 

Tomáš Dudík 
místostarosta obce 

 
 
   Tabulka množství vytříděného odpadu v kilogramech na obyvatele za rok 2015 
 

 

Druh odpadu Množství v kg na 
obyvatele 
Ořechova 

Množství v kg na 
obyvatele 

Jihomoravského 
kraje 

Množství v kg na 
obyvatele ČR 

Papír 28 kg 19,6 kg 19,2 kg 

Plast 15 kg 8,8 kg 11,3 kg 

Nápojový karton 0,42 kg 0,3 kg 0,4 kg 

Sklo bílé i barevné  15,9 kg 10,5 kg 11,7 kg 

Sklo bílé 8,9 kg 4,6 kg 2,7 kg 

Kov 42,5 kg 8,7 kg 11,6 kg 

Celkem vytříděno 
na obyvatele  
(bez kovu) 

59,3 kg 39,2 kg 42,3 kg 
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Srdečné blahopřání našim jubilantům 
 
Blahopřejeme jubilantům, kteří se v měsících srpnu až prosinci letošního roku dožili 
významného životního jubilea:  
 

70      
 

Jaroslav Slavík, Tikovická 19 
Jan Franta, Polní 22 
Jindřiška Urbanová, Pavlíkova 57 
Libuše Smejkalová, Pavlíkova 31 
Marie Čurillová, Kerendov 27 
Miroslav Urban, Sokolská 4     
Marie Janková, Ořechovičská 8      
Marie Pařilová, Zahradní 19 
Jaromír Cetl, Kerendov 14 
Vlastimil Holánek, Sokolská 8 
Miroslav Kozel, U Kostela 13 
Eduard Pečinka, Svadilov 1   
Robert Matuška, Polní 9 
František Simon, Kyselkova 22 
Vladimír Macíček, Družstevní 14 
Danuše Ryšavá, Svadilov 41 
Jiří Ryšavý, Polní 13 
Ludmila Jeřábková, Svadilov 33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80  
     

Marie Krejčířová, Pavlíkova 84     
Danuše Fránková, Syrovická 3 
Gustava Pehalová, Výstavní 3 
Jindřiška Ondrášková, Zahradní 20 
Oldřiška Párová, Zahradní 22 
Drahomíra Fraňková, Brněnská 34 
František Konečný, Tikovická 26 
František Franta, U Kostela 29 
 
 
 

91 
 

Růžena Dobrovodská, Brněnská 40 

93 
Marie Olivová, Polní 26 
František Čech, Svadilov 35 
 

95 
 

Marie Paarová, Sokolská 5 
v měsíci květnu  
Ludmila Konečná, Svadilov 13 
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Vítání občánků 
 
Dne 26. listopadu 2016 se v obřadní místnosti Obecního úřadu Ořechov konalo tradiční 
vítání občánků. Slavnosti se zúčastnilo osmnáct dětí se svými rodiči a příbuznými.  
 
Eliška Marie Mikšová, Ježkov 11  

Marie Škrobalová, Bakešova 14 

Šimon Komárek, Nová 10 

Adéla Neubauerová, Výhon 15  

Ema Řičicová, Tikovická 35 

Eva Řičicová, Tikovická 35 

Dita Olivová, Jeřábkova 31 

David Nádeníček, Sokolská 9 

Tomáš Dvořák, Ježkov 26 

 

Michael Čermák, Tolarova 14 

Jakub Valový, Kerendov 12 

Victoria Hejčová, Sokolská 15 

Anna Šustíková, Svadilov 31 

Michal Klaška, Kout 2 

Jan Jeřábek, Ořechovičská 15 

Oliver Brummer, Bašty 12 

Veronika Jelínková, Polní 13 

Aneta Jelínková, Polní 13 
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ŠŠkkoollyy  

 

 

 

 

 

 

SSppoollkkyy  

TJ SOKOL OŘECHOV 
 

Po krásném létě, kdysi většina z nás fyzicky i duševně odpočinula, nastoupilo září, které  
pro členy T. J. Sokol Ořechov znamená zahájení nového cvičebního roku. A také 
možnost dokázat, že léto nebylo pouze klidným obdobím plným pohody, ale naopak 
dobou sbírání nových sil a energií pro další náročné činnosti a akce. 
 

„Radost, kterou způsobíme druhému, má podivuhodnou 
vlastnost – odrazem se neoslabuje, ale vrací se k nám 
košatější a zářivější.“                 Gándhí 
 

***   PF 2017   *** 
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Jedna z významných akcí nazvaná „Sokol spolu v pohybu”se konala začátkem druhé 
poloviny září v řadě sokolských jednot po celé republice. V sokolských jednotách, které 
se do tohoto projektu zapojily, se široká veřejnost mohla blíže seznámit se sportovními 
aktivitami a také si některé z těchto aktivit třeba i osobně vyzkoušet. Projekt nebyl 
zaměřen výlučně na děti, ale představoval možné pohybové a volnočasové aktivity pro 
všechny generace.  
 

Naše župa Jana Máchala se do této akce zapojila uspořádáním sportovního programu 
dne 24. 9. 2016 na brněnské přehradě na „Sokoláku“. Součástí akce byla hodinová 
plavba parníkem zdarma. Na všechny děti, jejich rodiče, žactvo i seniory čekal bohatý 
program, kde si mohli všichni prověřit rychlost, obratnost, postřeh a zručnost 
v tradičních i netradičních disciplínách. Akce měla velký úspěch, což dokazuje obrovské 
množství zúčastněných. Ke zdárnosti této akce přispěly i ořechovské sokolky, které se 
tentokrát ujaly funkce pořadatelů. 
 

Další akce, kterou župa Jana Máchala uspořádala, byl „Sokolský den“ určený pro 
seniorky a seniory. Nabízený program byl pestrý: turnaj v bowlingu, mölkky, šipky, 
drobné hry, kvízy a další.  Akce se uskutečnila dne 18. 10. 2016 v Ořechově v Orlovně    
a bylo ni velký zájem.  Akce se zúčastnili také členové naší jednoty a nutno říci, že si 
vedli velmi dobře a obsadili přední místa ve všech disciplínách. Po vyhlášení výsledků 
následovalo občerstvení a volná zábava, kde jsme si při společném posezení mohli 
zavzpomínat na veselé historky nebo si zazpívat. Přátelská atmosféra a radost 
z opětovného setkání se nesly po celou dobu a jen velmi neradi jsme se loučili. 
 

Naše tělocvičná jednota je zaměřena na celoroční sportovní aktivity a poskytuje 
možnosti dětem, mládeži, dospělým i seniorům se v Sokole plně a zdravě vyžívat. Jsme 
velmi rádi, že těm, kteří chtějí svůj volný čas vyplnit pohybem a aktivním odpočinkem, 
zlepšit si zdraví i tělesnou kondici a ještě si k tomu užít spoustu zábavy, můžeme 
v novém cvičebním roce opět nabídnout pestrou škálu aktivit pod vedením 
kvalifikovaných cvičitelů. Odbor všestrannosti a sportu nabízí možnost zapojení 
v následujících oddílech:  
 

Aerobik a cvičení s hudbou – získal oblibu zejména u dívek a mladších žen. 
Ženy cvičí 1x týdně v úterý v tělocvičně ZŠ Ořechov v 19.00hod. pod vedením  Hany 
Frišové. 
 

Basketbal – má oblibu především u mužské kategorie – vedoucí Vítězslav Novák. 
Trénují 1x týdně v pátek ve 20.00hod.v tělocvičně ZŠ Ořechov. 
 
Tenis – je využíván všemi věkovými kategoriemi na sokolských kurtech 
v Rybníčkách.Vedoucí Libor Kunický. 
 

Zdravotně-relaxační cvičení s hudbou – je určeno pro všechny kategorie žen. 
Je vhodné pro cvičenky s problematickou pohyblivostí páteře, kloubů a jiných částí těla, 
a to i díky využívání speciálních cvičebních pomůcek a náčiní jako jsou činky, hole, 
overbally, bosu, gymstikya SM-systém. Cvičí se 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek 
v 19.00hod. v tělocvičně ZŠ Ořechov pod vedením Lídy Ryšavé.  
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Sportovní gymnastika– určena pro žactvo. Vedoucí trenér je Vladimír Pikula a dvě 
pomocné cvičitelky Ivana Smotrilová a Martina Pařilová. V činnosti je zaměřen na 
sokolskou všestrannost – šplh na tyči, sportovní gymnastiku, lehkou atletiku a plavání. 
Nejvíce se věnuje sportovní gymnastice a šplhu, méně lehké atletice a plavání. Malí 
cvičenci jsou velice úspěšní a v soutěžích obsazují přední umístění. Ti nejlepší mají 
šanci  postoupit  do přeboru ČR. Nyní pilně trénují na vánoční turnaj, který se bude 
konat 10.12.2016 ve sportovní hale v Pršticích. 
Přejeme jim mnoho úspěchů.  
 

Oddíl stolního tenisu– určen pro všechny věkové kategorie. Vedoucí oddílu je Jaroslav 
Vaněk. 
V letošním roce se poprvé zapojili do soutěže žáci. Zúčastnili se zatím dvou turnajů, 
které se pořádaly na okrese Brno – venkov. Organizuje je svaz stolního tenisu. Jsou 
zaměřeny na mladé hráče do 15 let. Turnaje jsou rozděleny do dvou kategorií, na 
začátečníky a pokročilé. 
 

8.10.2016 se konal první turnaj v Kuřimi a zúčastnilo se ho 29 hráčů z devíti oddílů. 
Za Sokol Ořechov závodil Tomáš Kouba, Michal Janderka a Josef Ševčík. 
V kategorii začínajících se umístil  Michal Janderka na 3. místě, Tomáš Kouba na            
5. místě a Josef Ševčik na 6.místě,což je na první start v jejich začínající hráčské kariéře 
velký úspěch. 
 

29.10.2016 se konal v Lažánkách druhý turnaj za účasti 22 hráčů ze čtyř oddílů. 
Tam se v kategorii začínajících umístil na 7. místě Josef Ševčik a na krásném 2. místě 
Jan Mica z deseti hráčů. Mezi pokročilé se dostal Michal Janderka, který byl na          
11. místě z 12 soutěžících a Jiří Rožínský na 9. místě. Chlapci se již těší na další turnaje.  
 

Všem mladým tenistům blahopřejeme.  
 

A ještě závěrem bychom chtěli všem čtenářům připomenout, že letos 8. října uplynulo 
75 let od tragických událostí, kdy byla výnosem zastupujícího říšského protektora 
Reinharda Heydricha Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Při 
tzv. „sokolské akci”, v noci ze 7. na 8. října 1941, gestapo zatklo, takřka naráz, všechny 
sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří ještě byli na svobodě. Tento den 
se stal Památným dnem sokolstva, při němž si Česká obec sokolská každoročně 
připomíná padlé sokoly, kteří ve více než 150leté historii Sokola neváhali položit své 
životy za demokracii a svobodu své vlasti. Letošní pietní akce se v tento den konaly jak 
v Tyršově domě v Praze, tak v řadě sokolských jednot a žup. 

T. J. Sokol Ořechov přeje všem krásný zbytek podzimu, příjemné prožití kvapně se 
blížících vánočních svátků a do nového roku mnoho úspěchů, radosti z pohybu i ze 
života. 
 

A kdo si chcete s chutí zacvičit, neváhejte a přijďte mezi nás.                                                                                
             Svatava Vašicová  

za T. J. Sokol Ořechov 
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Jarní mrazíky způsobily, že skoro veškeré ovoce pomrzlo. Díky tomu jsme se rozhodli, 
že v tomto roce neuspořádáme tradiční výstavu Ovoce, zeleniny a květin. Jen těžko 
bychom letos sháněli pěkná jablka, hrušky nebo švestky. O malé úrodě jablek svědčí 
také zájem o moštování. V roce 2015 jsme vymoštovali přes 4200 litrů kvalitního moštu, 
což odpovídá cca 8000 kg jablek. V letošním roce je to podstatně méně. Do listopadu 
jsme vymoštovali jen okolo 500 litrů moštu, což je asi 1000 kg jablek. Z toho je patrné, 
jak málo jablek letos bylo. 
 

V sobotu 24. září jsme uskutečnili ve spolupráci s včelaři společný zájezd na výstaviště 
Černá louka do Ostravy. Výstavy se podle propozic účastnili zahrádkáři a včelaři 
z České republiky, Slovenska a Polska. Výstava nám však přinesla velké rozčarování. 
Odehrávala se pouze v jednom patře výstavní budovy, kde bylo velmi málo ovoce, 
zeleniny i včelařských potřeb a produktů. Rovněž organizace, především dlouhé fronty  
u vstupu a celkové uspořádání účastníky příliš nenadchlo. Oproti výstavám, které jsme 
navštívili v minulých letech, byla výstava v Ostravě velmi slabá. Špatný dojem 
z výstavy však zachránilo muzeum historických motocyklů, které se nachází 
v sousedním areálu. V muzeu byly motocykly od počátku jejich výroby a ž po dnešní 
dobu, a to nejen naše JAWY, ale všechny světové značky. Tato výstava se zamlouvala 
především mužům.  

Český zahrádkářský svaz Ořechov 
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Další věcí, která zachránila špatný dojem z výstavy, bylo Muzeum včelařství 
v Chlebovicích u Frýdku Místku. V budově bývalého fojtství, které je upraveno            
na včelařský areál se nacházelo muzeum zabývající se vývojem včelařství od počátku     
po dnešek. Po muzeu jsme si prohlédli i venkovní prostory areálu a malé včelařské 
arboretum. Otevřen byl i včelařský obchod, ze kterého si mnozí odvezli drobnosti         
na památku nebo jako dárek. Tyto dvě muzea nakonec přispěli k tomu, že zájezd byl 
hodnocen jako zdařilí.  
 

V příštím roce pro Vás připravujeme opět na velikonoční neděli tradiční Výstavu vín 
s ochutnávkou, o které Vás budeme předem informovat. 
 

Na závěr mi dovolte, abych Vám jménem Základní organizace Českého zahrádkářského 
svazu Ořechov, popřál do roku 2017 hodně zdraví a všem kdo se starají o své zahrádky, 
hodně radosti z vykonané práce a bohatou úrodu. 
 

Josef Němeček 
předseda ZO ČZS 
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Základní organizace Českého svazu včelařů Ořechov 
 
 

 
Slavnostní otevření nového Včelařského areálu v Ořechově u Brna. 
 

V tomto roce slaví včelaři ZO ČSV v Ořechově u Brna už 105. let organizovaného 
včelařství.  V roce 2011 vznikl z iniciativy tehdejšího ořechovského učitele Františka 
Kyselky a zdejšího kaplana Josefa  Blahy Včelařský spolek pro Ořechov a okolí.  V roce 
založení měl 19 členů z Ořechova a sousedních obcí, kteří chovali 91 včelstev. S úctou    
a vděkem si při této příležitostí připomínáme nelehkou práci všech našich předchůdců, 
kteří dokázali  spolek  provést bouřlivými vodami času až do dnešních dnů, kdy 
včelařství opět zažívá svou renesanci. Historie spolku je popsána v brožuře „100 let 
včelařské organizace v Ořechově“ vydané u příležitosti 100. jubilea ZO ČSV 
v Ořechově.     
 

Základní organizace ČSV v Ořechově u Brna sdružuje 73 řádných členů z obcí Ořechov, 
Hajan, Mělčan, Moravan, Želešic  a  částí  města Brna. Kromě toho včelaří v katastrech 
těchto obcí ještě sedm registrovaných včelařů. Celkem chovají na 89 stanovištích cca 
750 včelstev.   
 

Za důležitou součást spolkové činnosti považujeme výchovu mladé generace. Naše 
organizace v minulých letech postupně stárla. V roce 2010 jsme měli 48 členů 
s věkovým průměrem 61 roků. Tento stav se pochopitelně odrážel na počtu včelstev        
a úrovni včelaření i opylování rostlin v naší sice příměstské, ale přesto výrazně 
zemědělské oblasti.   

  

   Proto jsme v minulých létech zaměřili pozornost na získávání mladých včelařů                
a výchovu včelařského mládí. Od roku 2010 se nám podařilo získat 25 nových včelařů        
a omladit tak členskou základnu.  Po více než třicetileté přestávce jsme obnovili činnost 
včelařských kroužků mládeže. V současné době jsme zřizovateli 3 včelařských kroužků 
mládeže, které navštěvuje kolem 20 až 25 dětí.  Dva VKM  pracují v Ořechově při ZŠ    
a MŠ, třetí při MŠ a ZŠ v Želešicích. Problémem včelařské výuky dětí byly 
nevyhovující podmínky pro praktickou činnost. Především vzdálená včelnice a chybějící 
vhodné prostory pro včelařskou práci a zpracování včelích produktů, praktickou 
výchovu mladých  včelaříků hodně ztěžovaly. 
 

 To vše se ale v letošním roce výrazně změnilo.  Především díky iniciativě a cílevědomé 
práci našeho člena a současně starosty obce Ořechova Josefa Brabence, byla letos zjara, 
v  prostoru navazujícím na areál ZŠ v Ořechově, zahájena výstavba včelařského areálu.  
Během 5 měsíců vyrostl na ploše 1880 m2 areál, za který by se nemusela stydět ani 
mnohá velká městská organizace. Kromě budovy klubovny je zde mimo jiné včelnice     
a malé arboretum s jezírkem. Ještě v tomto roce se počítá s dokončením budovy skladu    
a dílny, která bude sloužit i vytáčení a zpracování medu.  
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 Včelařský areál v Ořechově bude sloužit především  včelařské mládeži, tedy VKM        
z Ořechova a Želešic a jako zázemí pro spolkovou činnost členů ZO Ořechov.   Naším 
cílem je aby mohl být v budoucnu využit i jako ukázková včelnice a prostor pro 
environmentální programy pro zájemce z řad VKM a škol Jihomoravského kraje.     
Počítáme i s pravidelným konáním krajských kol soutěže Zlatá včela a s návštěvami dětí 
a mládeže zajímajících se o přírodu a životní prostředí 

 

   Finančně k výstavbě areálu přispěly především obec Ořechov, Jihomoravský kraj, 
AGRO a.s. v Ořechově, okolní obce a další sponzoři.  Samozřejmě také členové ZO 
Ořechov přispěli významnou částkou.   

 

Slavnostního otevření areálu se v sobotu 10. září zúčastnilo více než 120 včelařů, jejich 
rodinných příslušníků, členů VKM, zástupců obcí, hlavních sponzorů a dalších 
významných hostů.  Symbolicky, přestřižením pásky, areál otevřeli starosta obce Josef 
Brabenec spolu s předsedou ZO Bohumilem Pantůčkem. Po úvodních projevech byla 
členům ZO Ořechov předána vyznamenání Vzorný včelařský pracovník ČSV, odznaky 
Vzorný včelař a Čestná uznání PRV, OO ČSV Brno venkov a ZO Ořechov. Za PRV 
předával vyznamenání člen PRV ing. František Krejčí, předseda ÚKK ČSV a KKV 
Jihomoravského kraje ing. Josef Hanuška a předseda OO a člen RV ČSV Mgr. Josef 
Benda. Čestná uznání ZO Ořechov si za dlouholetou spolupráci převzali také př. Ing. 
Josef Janoušek, Ing. Antonín Pavlíček a Ing. Oldřich Veverka a Mgr. Marie Kudelová.  
 

 O dobrou náladu všech účastníků bylo po všech stránkách dobře postaráno, jak o tom 
svědčí i fotografie z průběhu akce.  Otevření Včelařského areálu v Ořechově se tak stalo 
nejen důstojnou tečkou za oslavami 105. výročí včelařského spolku v Ořechově ale 
především příslibem pro slibnou budoucnost ořechovského včelařství.  

 

MVDr. Bohumil Pantůček  
Předseda ČSV, z.s. ZO Ořechov u Brna  
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PPřřííssppěěvvkkyy  oobbččaannůů  

Milí spoluobčané,  
 

v naší vesnici již čtrnáct let pracují v dílně V růžovém sadu lidé s mentálním postižením        
a s poruchami autistického spektra. Každý pracovní den nastupuje jedenáct pracovníků 
s třetím stupněm invalidity ke stolařské hoblici a pracuje s rašplemi v rukou. Díky 
vlastním výrobním a terapeutickým  metodám tak provoz dílny posunuje tuto skupinu 
lidí z pozice příjemců sociálních dávek a „opečovávaných“ lidí ve svébytné řemeslníky. 
Dokázali překonat vlastní handicap už třeba tím, že se naučili samostatně cestovat 
autobusem, používat mobilní telefon, dodržovat pracovní dobu, jen proto, aby mohli 
pracovat, být prospěšní a přinášet radost i ostatním.  
 

Lidé z Růžového sadu v naší vesnici pracovali v tichosti a příliš na sebe neupozorňovali. 
Teď se ale díky změně politiky Jihomoravského kraje dostali do finančních potíží          
a nemají prostředky, aby dál udrželi dílnu ve stávajícím provozu. Svými výrobky dokáží 
konkurovat běžným firmám v kvalitě, nikdy ale nebudou z podstaty svého zaměření 
konkurovat v kvantitě. Jsou organizací neziskovou, sociální službou. Potřebují podporu 
od společnosti, jednotlivců a tedy i od nás všech. Obracím se proto na vás s prosbou       
o pomoc.  
 

Neumím si představit, že bychom pracovníky z Růžového sadu už v naší obci 
nepotkávali, že bychom nebyli obohacování jejich bezprostředním chováním                   
a originálním pohledem na svět. Nechci si ani představovat, co by znamenalo zrušení 
dílny pro pracovníky samotné a jejich rodiny. Dostali od života do vínku těžký úděl, se 
kterým statečně bojují a snaží se být užiteční. Myslím, že si zaslouží náš obdiv                
a podporu. 
 

Někteří z vás možná podporují jiné potřebné nebo máte vlastní existenciální starosti. 
Někteří ucítí potřebu připojit se jednorázovým darem a za to budeme velmi vděční. 
Někdo se rozhodne zakoupit si hračku nebo jiný dárkový předmět z Růžového sadu jako 
dárek pro svoje blízké. Od vás všech to bude velká pomoc pro všechny, kteří s dílnou 
spojili svůj život. 
 

Nejvhodnější možností podpory by však byl malý finanční obnos od každého z nás, 
který by dostávali pravidelně na účet a umožnil jim pokračovat v jejich dlouholetém 
úsilí. Za tímto účelem vznikl Klub Berušek V růžovém sadu. V případě, že se 
rozhodnete pro podporu touto cestou, vyplňte, prosím, přihlášku a vhoďte ji do schránky 
Růžového sadu na ulici Komenského 4. Přihlášku lze vyplnit i elektronicky na 
www.vruzovemsadu.cz/klub-berusek.html. 
 

Moc bych přála nám všem, abychom se jako občané Ořechova dokázali spojit a podpořit 
existenci tohoto smysluplného konání. Děkuji vám všem, kteří dílně přispějete. Situace 
je opravdu vážná a dobrá vůle a víra v lepší budoucnost k udržení dílny nestačí.  
 

Se srdečným pozdravem                        
 Jana Houzarová, Ořechov, Brněnská 2 
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První světová válka - VII. část 
 
Na vánoce bylo dětmi sebráno a odesláno jako dar pro vojíny v poli několik balíků 
sušeného ostružinového a jahodového listí na čaj. Pro vojáky se připravuje sbírka 
kopřiv, z nichž budou zhotoveny tkaniny. Všeobecná úleva v návštěvě školní byla 
zrušena, neboť žáci vypomáhají při polních pracích. Na polích ženy sečou, vážou obilí, 
orají a není zvláštností vidět hocha, který řídí pár krav nebo koní. V mnoha domech 
provedla celé obdělání plodin polních i žně matka se svými dětmi, z nichž nejstaršímu 
bylo jedenáct nebo dvanáct let. Drahota potravin stále stoupala, za krávu dostala 
hospodyně 1600 K, za prase 900 K, za vykrmenou husu 60 K. Nedostatek omastku se 
projevil i při přípravě jídel. Brambory se většinou mastí mlékem, jeden litr mléka je za 
30 haléřů.  

 

V květnu a červnu 1916 sváděli naši vojáci tuhé boje s ruskými vojsky. Při těchto 
úporných bojích byl učitel – kadet František Pokorný těžce raněn do pravé ruky. Učitelé 
Albert Havlík (poručík 25. pluku) a Jan Driml (desátník 8. pěšího pluku) byli zajati. 
Válečnou zvláštností je zavedení letního času. Bylo totiž nařízeno, aby byly 1. května     
o půlnoci posunuty hodiny o jednu hodinu napřed a tak byly ponechány až do 
posledního září. Účelem tohoto nařízení má být využitkována co nejvíce denní doba. 
 

Dne 15. července byl ukončen školní rok 1915-1916. Školní docházka značně utrpěla     
a poklesla válečnými událostmi hlavně ve vyšších třídách. Děti i ti nejmenší ošetřují 
malé děti, hlídají dobytek, zvláště husy, které pro nedostatek krmiva stále na pastvě jsou.  
Žáci školou povinní se chovají slušně. Nelze ovšem zatajovati, že zásoba vědomostí      
u žactva značnou měrou poklesne, a že bude po vítězně ukončené válce třeba velkého 
úsilí, aby zanedbané bylo dokončeno a přivésti školní docházku do normálních kolejí. 
Byly konány sbírky látek, kovů, z 5 kg vlny upletly žákyně 21 párů teplých ponožek      
a několik párů nátepníček. V žákovské knihovně byla provedena důsledná revize             
a odstraněny méně vhodné knihy.  

 
Mgr. Jiří Poledňa 

 
Zápis dobytka a drůbeže 
 

Nejstarší zápis dochovaný v archívu je z tehdejších Tikovic ze začátku XX. století, 
datovaný 31. 12. 1910. Je nadepsán „Stav obyvatelstva a dobytka v Tikovicích“: 
 

Pohlaví mužského 395, ženského 439, celkem 834 obyvatel, všichni Češi, náboženství - 
831 katolíků, 3 izraelité. Čísel 154, domácností 149. 
 

Dobytek: 
 
hovězí dobytek    275 
vepřový dobytek    417 
koně        98 
kozy     128 
slepice    1600 
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husy      144 
jiná drůbež        63 
psi     121 
kočky     215 
 
Přírůstek za desetiletí 83 lidí – 11 %. 

V Tikovicích 21. ledna 1911 
sčítací komisař Leopold Peška 

 
Dnes v obci můžeme spatřit jedno koňské spřežení, které chová pan Vladimír Dvořák 
z Ořechovičské ul. č. 2. 
 

Mgr. Jiří Poledňa 
 
Něco málo z činnosti Ořechovského divadla 
 

Na repertoáru máme čtyři inscenace. Naše"Babička v trenkách" měla premiéru 
1.11.2008 a v letošním roce jsme ji "oprášili". Za Mirka Urbana nastudoval roli sluhy 
Artura excelentně Karel Hegner, Pavel Novák je výborný jako policajt za Vladimíra 
Srbu  a za Martina Šikulu se role Dodánka bezvadně zhostila Vendula Pešková. 
Některým, jako třeba mně, chvíli trvalo uvědomit si, že Dodynka je ženského rodu a tak 
byla Venda občas oslovována jako Dodánek. "Babičku"jsme v roce 2016 hráli devětkrát. 
Několikrát v Ořechově, poté v Radosti, Chrlicích, Střelicích, Medlánkách, Boršově        
a v Českých Budějovicích na 17. ročníku Budějcké Thálie. V únoru 2017 nás čeká její 
derniéra. Bude to smutné loučení, protože jde o vděčné představení, které jsme hráli 
opravdu rádi. Svědčí o tom 52 repríz.  
 

Dále máme na repertoáru "Rychlé šípy z Oltecu", které jsme poprvé uvedli12.12.2010     
do konce roku 2016 jsme je sehráli 49 krát. V roce 2016 jsme se "Šípáky" hostovali v 
Semilech, Radosti, Rajhradě a v Luži u Košumberka. Inscenace "Jak Švédové L.P. 1645 
Brno marně dobývali aneb Bylo nebylo" měla premiéru 6.12.2014 a do konce roku 2016 
jsme kus uvedli 36krát.V roce 2016 jsme si" Švédy" zahráli ve Strážnici, Říčanech, 
Véskách, Valticích,Košumberku a v Třešti. Hraní na Košumberku je stylové. Jde            
o zříceninu hradu, scéna je otevřená a představení má kouzelnou atmosféru, zvláště, 
když vyjde počasí. V prosinci si "Švédy"zahrajeme ještě v Hlinsku.  
 

Naše nejnovější inscenace se jmenuje "Žebrácká opereta" a napsal ji Vlastimil Peška 
volně na motivy Žebrácké opery od J. Gaye a B. Brechta. Náš kolektiv omladili noví 
členové - Kateřina Chmelová ze Želešic, Daniel Konečný z Ivančic a Juraj Háder            
z Brna. Mimochodem všichni velmi šikovní. Premiéra byla 25.11.2016 a povedla se.       
I když jde o trochu jiný žánr, než na jaký je náš divák zvyklý, doufáme, že se bude líbit. 
A proto - choďte do divadla! Spoustu krásných kulturních zážitků Vám přejí ořechovští 
ochotníci.    

 
Radoslava Hadačová 
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Mudrování nad besedou ořechovského Divadla u stolu o spisovateli 
Eduardu Bassovi 
 
Za premiérou literární besedy o Eduardu Bassovi, jsme s dívkou Mab odjeli autobusem 
linky číslo 501, od ústředního brněnského hřbitova, v zimavě temném, dušičkovém 
podvečeru… 
 

Setmělým Ořechovem jsme kolem sochy svatého Jána, doputovali uličkou Pláně ke 
Kulturnímu centru.  
 

Před oponou divadelního sálu, za dlouhým stolem, seděli tři dámy neurčitého věku          
a starší pán s hůlčičkou. Vítali příchozí pravidelné návštěvníky, místní občany             
i přespolní z Brna a okolí. Zahlédl jsem dokonce režiséra brněnského rozhlasu Zdeňka 
Kozáka.  
 

Měli jsme rezervována dvě místa v prvé řadě vedle pana starosty… 
Už od roku 2009 se podílel Leonard Walletzký na přípravě a realizaci literárních besed 
při Obecní knihovně.  V roce 2014 založil Divadlo u stolu v Ořechově, vytvářel 
zasvěcené a čtivé scénáře literárních besed a společně s jeho členkami Olgou Lhoteckou, 
Ladou Badinovou a Zdenkou Walletzkou již uskutečnili besedy o Janu Nerudovi, 
Bohumilu Hrabalovi, Vítězslavu Nezvalovi, Janu Werichovi a Karlu Havlíčkovi 
Borovském a další… 
 

Pan principál Walletzký se nadechl a spustil dobře seřízený kvartet bezchybně 
hovořících mluvidel… 
 

Dnes si budeme povídat o pánovi, který se narodil přesně o půlnoci mezi Silvestrem a 
Novým rokem, v jeho datu narození jsou tři osmičky a tři jedničky, (tedy 1.1.1888) a ke 
všemu měl jiné jméno, když se narodil a jiné jméno, když zemřel. Kdo z vás hádal, že to 
byl Eduard Schmidt, syn majitele malé továrničky na kartáče v Hostivaři, hádal správně. 
 

A pak už se do sálu sypaly informace o spisovateli Eduardu Bassovi, jako drobounké 
perličky z roztrženého náhrdelníku rodné mateřštiny. Sám Bass si kdysi napsal do svého 
životopisu: 
 

Dětství jsem prožil na Starém městě, v přímém sousedství Týnského chrámu, Ungeltu a 
Škrétova domu, takže patrně podléhám památkové péči a Klub za Starou Prahu bude, 
doufám, bdíti nad tím, abych zůstal uchován. Otec byl kartáčník, měšťan, ale při volbách 
mezi obecní starší propadl, protože málo chodil do hospod. Vzal jsem si z jeho nehody 
poučení pro život: chodil jsem proto často do hospod a nikdy nekandidoval do obecní 
rady. 
 

Hlasy účinkujících se střídaly, proplétaly v obdivuhodném rytmu bublajícího potůčku. 
Hlasovou barevností připomínaly hru strun harfy královské…  
 

…ale stařičký profesor varoval maminku, aby mi psaní netrpěla, že ze mne nikdy nebude 
spisovatel. Dost dlouho jsem se snažil vyhovět, dělal jsem v životě nesmírně mnoho věcí 
jiných, než je samo spisovatelství, ale nakonec jsem přece jen zradil a začal jsem psát. 
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Eduarda Basse přitahovaly od mládí kabarety, šantány a cirkusy. Stal se dokonce na čas 
ředitelem kabaretu Rokoko v Praze. Avšak deset let působil v kabaretu Červená sedma, 
pro který psal texty písní, skečů a scének. 
Některé písně, téměř zlidovělé, nám usměvavé dámy zazpívaly a navíc sehrály scénku 
Císař a služka, aktuální i dnes, s živou odezvou publika. 
Eduard Bass od roku 1920 pracoval jako redaktor Lidových novin, kde se stal později 
jejich šéfredaktorem. Pod jeho vedením zaznamenaly noviny svou zlatou éru. 
 

Z úst kvarteta jsme se dozvěděli, že psal na pokračování příběh pro děti, slavnou 
Klapzubovu jedenáctku, která později v knižní podobě zaznamenala velký čtenářský 
ohlas, o čemž svědčí řada reedicí, filmových, rozhlasových i divadelních ztvárnění.  
 

Bass vymyslel jako zvláštní novinářskou formu rozhlásek, ve kterém uváděl vše, co se 
událo během týdne ve světě i v republice. Určil v novinách místo, kde čtenáři pravidelně 
Rozhlásek najdou. Rozhlásky psal ve snadno zapamatovatelných verších. 
Z rozhlásků, které kvarteto předvedlo, uvádím rozverný O drahotě. Voněl dneškem: 
 

Pan domácí hned se straší 
maso, pivo, chléb je dražší 
chceme-li jen skromně žít 
činži nutno přirazit. 
Kdopak by se toho nelek 
stát tím trpí jako celek 
aby mohl vyjíti 
nutno daně zvýšiti. 
Konzumentu nelze více 
nežli jít a oběsit se 
učiň to však neprodleně 
dokud špagát nestoup v ceně. 
 

Kvartet si získal obecenstvo od prvního proneseného slova. Diváci svou soustředěnost 
přerušovali častými potlesky „na otevřené scéně“.  
 

Po německé okupaci Československa Bass musel redakci opustit. V té době napsal své 
stěžejní dílo, trvale populární román Cirkus Humberto.  
Kvartet se blýsknul realizací čtené ukázky textu - prvního setkání ředitele cirkusu 
Berwitze s malým Vaškem Karasem. 
 

Scénář objevně citoval Bassův dopis jeho ženě, Táňi z 28. září 1938, ve kterém 
spisovatel osobitě a se silným dramatickým nábojem popisuje poslední dny a hodiny 
naší republiky před okupací Německem. 
 

Smutně se vrývala do paměti diváků slova posledního, a už neotištěného rozhlásku 
z roku 1942:  
 

…Doba je vážná, proto se 
s humorem těžko snáší… 
…Kde Havlíček psal slabikář 
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umí se osud čísti… 
…Písnička snad se promění 
však nebude to tryzna. 
 

Eduard Bass zemřel po záchvatu srdeční mrtvice 2. října 1946. 
Na závěr překvapil principál citací epitafu, který si Bass  napsal ještě v dobách působení 
v Červené sedmě:  

 

Hle v zákoutí tom posvátném a tichém 
mohutná je hrobka mohutného barda. 
Sem pohřbili s talentem a břichem  
Basse Eduarda. 
Stěžovali si funebráci, 
že s ním měli hroznou práci. 
Palice jeho vždy zářila 
zrovna tak vtipem jako lysinou 
a jeho písně zpustlá mládež šířila 
československou otčinou. 
 

Pan principál ještě dodal: 
U Bassova hrobu jsem nikdy nestál, ale byl bych rád, kdyby tam ten epitaf byl. 
 

Dlouhým potleskem odměnilo dojaté obecenstvo své umělce, dojatí jsme tleskali já i 
Mab… 
 

Tmavou nocí jsme sestupovali z pozvolného kopečka k soše svatého Jána.   
Uvažoval jsem do noci:  
Proč ty besedy dělají… snad, aby diváci a posluchači se stali čtenáři knih, o kterých toho 
dnes mnoho slyšeli.  
Mab špitla: Jsem ráda, že jsem mohla jet s vámi.  
Tomu se říká osvěta. A ta se nedá ošidit. Musí se dělat opravdově a s láskou. 
Mab dodala: Děkuji vám. 
Hlavně musíme poděkovat těm čtyřem v Ořechově… v Divadle u stolu! 
Pak už jsme mlčeli… 
Domů jsme se vraceli minibusem linky číslo 510 přes Modřice. Spoj k ústřednímu 
hřbitovu od 18. hodiny z Ořechova už nejezdí… 
 

Jaroslav Tuček, 13. 11. 2014. Brno – Komín. Psáno ve spolupráci s Mgr. Martou 
Poláškovou. 

 
 
„Divadlo u stolu“ opět zazářilo 
 

Všichni ctitelé dramatického projevu z Ořechova i blízkého okolí měli opět bohatý 
kulturní zážitek. Členové místního „divadla u stolu“ manželé Zdenka a Leonard 
Walltzčtí, paní Olinka Lhotecká a paní Lada Badinová z Prštic nacvičili a dne                
8. Listopadu t. r. v plně obsazeném sále Kulturního centra obce Ořechov přednesli 
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ukázky z tvorby Eduarda Basse (1888-1946). Spoluzakladatel známého 
prvorepublikového kabaretu Červená sedma (ukázky z jeho pořadu nám nejen přednesli, 
ale i zazpívali!) byl nejen redaktorem Lidových novin, ale i humoristou a spisovatelem, 
takže posluchači opakovaným potleskem ocenili nejen úryvky z Klabzubovy jedenáctky, 
Rozhlásku a humoresek, ale i dnes už téměř historický román Cirkus Humberto, jenž byl 
na podzim letošního roku opakovaně reprizován Českou televizí. A když nám v závěru 
příjemně strávené hodinky pan Leonard Walletzký přislíbil, že se v brzku dočkáme          
i obdobně zpracovaného díla a osobnosti Františka Kožíka (rodáka ze slovácka, psal 
zejména životopisné romány o našich i evropských velikánech (J. A. Komenský, Gaspar 
Deburea – Největší z pierotů a další) a perspektivně i Karla Čapka (80. výročí úmrtí – 
nar. 1889, zemřel 1938), nadšený potlesk ve stoje nebral konce. Květinové dary od 
přítomných představitelů obce pak jen potvrdili spokojenost a vděčnost diváků. 
Děkujeme tedy i my, přejeme další úspěšná vystoupení a těšíme se na nové kulturní 
lahůdky. 
 

MVDr. Karel Šmíd 
 
Vánoční pozvání 
 

Ořechovské farnosti Všech svatých a sv. Jiří v Tikovicích si Vás dovolují pozvat na 
slavnostní vánoční bohoslužby doprovázené chrámovými sbory a na prohlídky 
betlémů. K prohlídce betlémů budou kostely navíc otevřeny v neděli 25. prosince 
v kostele Všech svatých od 14 do 17 hodin a v kostele sv. Jiří od 15:30 do 17:00 hodin. 
 

 Kostel Všech svatých Kostel sv. Jiří  
v Tikovicích 

Kaple sv. Jana 
Nepomuckého          
v Pršticích 

Sobota 24.12. 
Štědrý den 

21:30 mše sv. 16:00 mše sv.  

Neděle 25.12. 
Narození Páně 

9:00 mše sv. 14:30 mše sv. 10:30 mše sv. 

Pondělí 26.12.  
sv. Štěpána 

9:00 mše sv. pro děti 8:00 Bohoslužba 
slova 

 

Pátek 30.12.  
sv. Rodiny 

17:00 poděkování za 
uplynulý rok 
17:30 mše sv. 

  

Sobota 31.12.  
sv. Silvestra 

 18:00 mše sv. 
s obnovou 
manželských slibů a 
poděkování za 
uplynulý rok 

16:30 mše sv. 
s obnovou 
manželských slibů 
a poděkování za 
uplynulý rok 

1. 1. 2017  
Nový rok 

9:00 mše sv. s obnovou 
manželských slibů 

 10:30 mše sv. 

 
Leona Steingartová 
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PPllaacceennáá  iinnzzeerrccee  

 

 

 

 

 

Hledám pěkný byt v Ořechově nebo blízkém okolí. 

Telefon: 739 826 409 
 

Hledám rodinný dům nebo chalupu 

 s vlastním pozemkem, elektrikou a vodou. 

Telefon: 607 127 906 

 

Děkuji za nabídky. 
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Ořechovský zpravodaj vydává:  
 
Obec Ořechov, Zahradní 216/1, PSČ: 664 44, Ořechov, IČ: 00282278 
Ev. č. MK ČR E 1013  
 

V roce 2017 Ořechovský zpravodaj vychází celkem 3x.                 
 

Distribuce Ořechovského zpravodaje č. 3/2016: 21. prosince 2016. 
 

Uzávěrka příspěvků prvního čísla zpravodaje roku 2017 je  22. března 2017.  
 

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. 
 

 


