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Slovo starosty                                                                         
 
Vážení spoluobčané, 
 
   Chtěl bych Vám všem, kteří jste mi dali svůj hlas v podzimních volbách do 
zastupitelstva obce, touto cestou ještě jednou poděkovat. Dali jste jasný signál, že si 
přejete pokračovat v tom, co bylo vykonáno v minulém volebním období. Je to pro mne 
i pro všechny kandidáty VIZE 2014, velký závazek a zodpovědnost. Za sebe Vám 
mohu slíbit, že udělám maximum pro další rozvoj Ořechova.  
   Vážení občané opět jsou tu Vánoce, ten nejkrásnější a nejočekávanější čas tohoto 
roku. Všichni se snažíme, abychom si tyto krátké chvíle pokoje, radosti, štěstí a 
oddychu zpříjemnili co nejvíce. Dovolte mi proto, abych Vám popřál příjemné vánoční 
svátky, štěstí, lásku a pevné zdraví v rodinách. Zároveň Vám všem přeji, abyste do 
nového roku vykročili šťastnou nohou a s optimismem. Jistě nás potkají krásné, ale i 
nepříjemné chvíle a okamžiky, neboť i to patří k životu. Nezapomeňme však na 
lidskost, toleranci, vzájemnou pomoc a porozumění.   
Dovolte mi ještě jednou popřát Vám všem šťastné a veselé Vánoce. 

Josef Brabenec 
 
 
 
Zprávy ze zastupitelstva                                                                        
 
VÝPIS USNESENÍ  Z  VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
OŘECHOV KONANÉHO DNE  30. 9.  2010  V  18   HOD.  V RESTAURACI U 
RYBNÍČKA  
 
( Přítomno 10 zastupitelů, omluvena -  Mgr. Jachnická ) 
 
Usnesení č. 487/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu  pana Tomáše Dudíka a paní Sylvu 
Zvolskou. 
Hlasování :    pro   10        proti   0         zdržel se    0 
 
Usnesení č. 488/10 
Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením bodu : Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby  – AKZ Stavby, prodloužení 
plynovodu  - místo bodu  č. 6. 
Hlasování :    pro   10        proti   0         zdržel se    0 
 
Usnesení č. 489/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program : 

1. Zahájení  
2. Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů 
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3. Schválení programu  
4. Převzetí křížů a boží muky do majetku obce     
5. Smlouva o dotaci hasiči - výzbroj  a výstroj 
6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se 

zřízením stavby – AKZ Stavby, prodloužení plynovodu  
7. Rozpočtové opatření č. 7/2010, 8/2010 a 9/2010 
8. Prodej pozemku p.č. 1875/2, ul. Pláně 
9. Prodej pozemku p.č. 1408/10, ul. Bašty              
10. Prodej pozemku p.č. 6267/1, ul. Tikovická 
11. Návrh na odkoupení pozemku do majetku obce, ul. Ježkov, p.č.125/7 
12. Zpráva o činnosti obecního úřadu  
13. Závěr 

Hlasování :    pro   10        proti   0         zdržel se    0 
 
Usnesení č. 490/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje převzetí předmětů kulturní hodnoty ( kříže + Boží muka ) 
do majetku obce, které budou zařazeny v hodnotě  1,- Kč za každý předmět -  viz 
seznam  příloha č. 1. 
Hlasování :    pro   10        proti   0         zdržel se    0 

 
Usnesení č. 491/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje pro hasiče na výstroj a výzbroj a na opravu požárního vozidla ve výši 30.000 Kč a 
pověřuje starostu k jejímu podpisu. 
Hlasování :    pro   10        proti   0         zdržel se    0 
 
Usnesení č. 492/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
a souhlasu se zřízením stavby ( plyn AKZ Stavby, p.Zvolský ) uzavíranou mezi Obcí 
Ořechov, jako budoucím povinným, JMP Net, s.r.o. jako budoucím oprávněným  a  
pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. Cena za 1 běžný metr břemene bude 50 Kč 
+DPH 
Hlasování :    pro   8       proti   0      zdržel se   2   (Zvolská, Sobotka) 
 
Usnesení č. 493/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.7/2010, 8/2010 a 9/2010 dle 
přílohy č. 2.  
Hlasování :    pro   10        proti   0         zdržel se    0 
 
Usnesení č. 494/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej  pozemku parc. č. 1875/2 o výměře 16 m2 panu 
…………………, ……………., za cenu 200 Kč / m2  a pověřuje starostu k podpisu 
kupní smlouvy.  Geometrický plán na rozdělení pozemku uhradí kupující. 
Zastupitelstvo souhlasí se zrušením  usnesení č. 474/10. 
Hlasování :    pro   10        proti   0         zdržel se    0 
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Usnesení č. 495/10 
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 1408/10.  
Hlasování :    pro   10        proti   0         zdržel se    0 
 
Usnesení č. 496/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej  pozemku parc. č. 6267/1 o výměře 364 m2 paní 
………………………, bytem  ……………..  za cenu 200 Kč / m2  a pověřuje starostu 
k podpisu kupní smlouvy.   
Hlasování :    pro   10        proti   0         zdržel se    0 
 
 
Usnesení č. 497/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku parc. č. 125/7 o výměře 62 m2 od pana 
……………………., bytem …………………. do majetku obce za cenu 200 Kč / m2  a 
pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.   
Hlasování :    pro  8   proti 1  (Sobotka)   zdržel se 1 (Krečmerová) 
 
Usnesení č. 498/10 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí  zprávu o činnosti obecního úřadu. 
Hlasování :      pro   10       proti   0         zdržel se    0 
 
 
 
 
VÝPIS USNESENÍ  Z USTAVUJÍCÍHO  ZASEDÁNÍ ZASTUPITEL STVA 
OBCE OŘECHOV KONANÉHO DNE  10. 11. 2010  V  19   HOD.  
V RESTAURACI U RYBNÍ ČKA  
 
(Přítomno 11 zastupitelů) 
 
Usnesení č. 1/2010: 
Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu pana Miroslava Floriána a paní Ludmilu 
Krečmerovou a zapisovatelkou paní Taťánu Smutnou. 
Výsledek hlasování:   Pro 11      Proti   0       Zdržel se 0 
 
Usnesení č. 1/2010 bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 2/2010:  
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

1. Zahájení 
2. Slib zastupitelů 
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele 
4. Schválení programu 
5. Určení způsobu volby starosty a místostarosty 
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6. Volba starosty 
7. Volba místostarosty 
8. Dotace z JMK – včelařský kroužek 
9. Rozpočtové opatření  
10. Závěr 
11.  

Výsledek hlasování:   Pro  11      Proti  0       Zdržel se 0 
Usnesení č. 2/2010 bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 3/2010:  
Zastupitelstvo obce schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty. 
Výsledek hlasování:   Pro 11       Proti  0      Zdržel se 0 
Usnesení č. 3/2010 bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 4/2010: 
Zastupitelstvo obce volí uvolněným starostou pana Josefa Brabence. 
Výsledek hlasování:    
Pro 6 ( Brabenec, Dudík, Florián, Oliva P., Smutný, Ježek )           
Proti 5 ( Krečmerová, Oliva L., Konečný, Sobotka, Šterc)           Zdržel se  0 
Usnesení č. 4/2010 bylo schváleno. 
 
 
Usnesení č. 5/2010: 
Zastupitelstvo obce  volí uvolněným místostarostou pana Tomáše Dudíka. 
Výsledek hlasování: Pro 6 ( Brabenec, Dudík, Florián, Ježek, Oliva P., Smutný )               
Proti 4 (Krečmerová, Oliva L., Konečný, Šterc)   
               Zdržel se 1  ( Sobotka ) 
Usnesení č. 5/2010 bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 6/2010: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje na realizaci akce „Včelařský kroužek při ZŠ Ořechov“ ve výši 35.300 Kč a 
pověřuje starostu k jejímu podpisu. 
 
Výsledek hlasování:   Pro 11     Proti  0      Zdržel se  0 
Usnesení č. 6/2010 bylo schváleno. 
 
 
Usnesení č. 7/2010: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.10/2010 dle přílohy č. 3.  
Výsledek hlasování:   Pro  11     Proti  0       Zdržel se 0 
Usnesení č. 7/2010 bylo schváleno. 
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Informace obecního úřadu                                                                       
 
SLOŽENÍ NOVĚ ZVOLENÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE  
 
V říjnu se konaly volby do zastupitelstva obce, ve kterých byli zvoleni noví zastupitelé. 
Na ustavující schůzi dne 10.11.2010 byl starostou obce  zvolen pan Josef Brabenec a 
místostarostou pan Tomáš Dudík.  
Další zastupitelé jsou Ing. Miroslav Florián, Vojtěch Ježek, Ing. Vladimír Konečný, 
Ludmila Krečmerová, JUDr. Leoš Oliva, Mgr. Petr Oliva, Ing. Miroslav Smutný,  
Ing. Josef Sobotka a  Jan Šterc. 
 
OZNÁMENÍ OBECNÍHO Ú ŘADU OŘECHOV 
 
Úřední dny a hodiny na obecním  úřadě v prosinci 2010 :  
pondělí   20. 12. 2010       8:00  -    11:45      12:45  -   17:00 
středa     22. 12. 2010             8:00  -    11:45      12:45  -   17:00 
pondělí   27. 12. 2010             8:00   -   11:45      12:45  -   17:00 
středa     29. 12  2010                zavřeno 
 
Od pondělí 3. 1. 2011 již budou úřední dny pondělí a středa beze změny. 
 
********************* 
Provoz odpadového dvora je od prosince ukončen. Znovu otevřen bude v jarních 
měsících, což bude občanům včas oznámeno.  
 
POPLATKY V ROCE 2011 
Místní poplatky ( komunální odpad a psi ) jsou splatné do 31. 3. 2010. Můžete je od 10. 
ledna 2011 uhradit  bankovním převodem nebo přímo na pokladně obecního úřadu. 
 
Poplatek za komunální odpad rok 2011 :    
430 Kč za osobu       
účet číslo : 4200004469/6800     
variabilní symbol : číslo popisné domu ( ne orientační ! )  
specifický symbol : rodné číslo     
 
V případě, že platíte přes účet poplatek za celou rodinu, je možné uhradit jednou 
částkou. Platíte-li však pouze za některé členy, je nutné provést jednotlivé platby a ve 
specifickém symbolu uvést vždy rodné číslo osoby, za kterou je poplatek placen. 
 
Poplatek za psa :        
100 Kč za psa v domě      
300 Kč za psa v bytě       
variabilní symbol : číslo popisné  domu  (ne orientační) specifický symbol : 134 
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Co se týká poplatků za pronájem hřbitovního místa – budou v prvním pololetí 
rozesílány složenky. V Ořechově se platí  8,50 Kč za m2 a rok, nájem za kolumbárium 
činí 20 Kč za rok, tyto poplatky se platí na 10 let. 
 
STATISTIKA V OBCI  
 
Počet obyvatel obce ke dni 16.12.2010 -  2427 
 
Narození, úmrtí, přistěhování a odstěhování:  
 
Rok Naro- 

zení 
Dívky Chapci Úmrtí 

celkem 
Úmrtí 
ženy 

Úmrtí 
muži  

Přistě- 
hování 

Odstě- 
hování 

2007 27 14 13 28 17 11 52 38 
2008 19 8 11 28 16 12 43 53 
2009 30 16 14 25 12 13 25 34 
2010 24 14 10 16 11 5 43 30 
 
STATISTIKA JMEN  
 
 Počet občanů se stejným příjmením: 
  Šmíd             30                  Ryšavý       27             Janek         22 
  Šmídová       33                  Ryšavá       26             Janková     24 
 
  Smejkal         23                 Novák         14             Franta        18 
  Smejkalová  21                  Nováková   26             Frantová    18 
   
  Dvořák          17                 Urban          17             Trenz         13             
  Dvořáková    17                 Urbanová    13             Trenzová   17 

  D.B. 
 

SČÍTÁNÍ LIDU V ROCE 2011  
 
Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší 
velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. 
Následující sčítání je připravováno na březen 2011 – rozhodným okamžikem bude 
půlnoc z 25. na 26. března 2011.  
 
Důležitou  součástí   přípravy   na   sčítání lidu, domů a bytů 2011 bylo zkušební 
sčítání, které proběhlo v dubnu 2010. 
Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání,  zpracování  a zpřístupnění jeho 
výsledků zajišťuje Český statistický úřad. Smluvním partnerem pro provedení 
terénních prací při sčítání je Česká pošta, s. p.  
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Koho se sčítání týká ? 
Účast obyvatel na Sčítání lidu, domů a bytů 2011 je dána zákonem č. 296/2009 Sb., o 
sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 a týká se všech osob, které se v rozhodný 
okamžik nacházejí na území České republiky nebo mají na území České republiky 
trvalý nebo povolený přechodný pobyt.  
 
Jak bude sčítání probíhat ? 
Sčítací komisař navštíví vaši domácnost a předá vám sčítací formuláře. Požádá vás o 
potvrzení jejich převzetí podpisem. Zároveň vám předá vysvětlivky k vyplnění 
formulářů a poskytne další potřebné informace. Sčítací komisař bude nosit viditelně 
umístěný průkaz, kterým se na požádání prokáže. Do vašeho bytu nevstoupí, pokud ho 
sami nevyzvete.  
 
Kdo je sčítacím komisařem v místě mého bydliště ?  
V současné době ještě nejsou přesné informace, ale před zahájením sčítání již bude 
k dispozici na internetových stránkách odkaz na seznam   
sčítacích komisařů. 
 
Doručení formulářů 
Formuláře, které nemohly být domácnosti doručeny ani při opakované návštěvě 
sčítacího komisaře, budou k dispozici na poště, jejíž adresa a provozní doba jsou 
uvedeny na letáčku, vhozeném sčítacím komisařem do vaší schránky. 
 
Vyplnění formulářů  
Než začnete formuláře vyplňovat, pečlivě si prosím přečtěte vysvětlivky. K vyplnění 
použijete nejlépe černou kuličkovou tužku. Formuláře se nesmí překládat.  

Vzory sčítacích formulářů jsou na webové stránce Českého statistického úřadu. 

• Sčítací list osoby - vyplňuje se za každou osobu. 
• Bytový list - vyplňuje faktický uživatel bytu (bez ohledu na právní důvod 

užívání bytu a délku pobytu v bytě) za každý byt - za jeden byt jeden 
formulář. 

• Domovní list - vyplňuje vlastník nebo správce domu za každý dům - za jeden 
dům jeden formulář. 

Sčítací formuláře můžete vyplnit i elektronicky. 
 
Některé údaje dostupné z administrativních registrů a evidencí budou ve formulářích 
předvyplněny. Příslušná osoba pak pouze ověří správnost údajů, případně je opraví. 
Tato inovace by měla vést ke snížení administrativní zátěže respondentů. V žádném 
případě však nebudou předvyplněny osobní údaje. 
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Sběr vypln ěných formulářů 
Vyplněné formuláře můžete odevzdat následujícími způsoby: 

• předáte je sčítacímu komisaři při jeho druhé návštěvě jako volné listy nebo v 
zalepené obálce, kterou Vám komisař na požádání vydá 

• zašlete je bezplatně ČSÚ poštou v obálce s předtištěnou adresou P.O. Boxu 
• vyplníte je elektronicky 
• osobně odevzdáte na poště 

         T. Sm. 

 
Vítání nových občánků 
 
V naší obci se v roce 2007, za přispění členek sociální komise, obnovilo vítání nových 
občánků Ořechova do života. Vítání již proběhlo od té doby celkem sedmkrát. I když 
všichni rodiče této možnosti nevyužili, bylo přivítáno 80 dětí. Na vítání občánků jsou 
vždy také zváni i prarodiče.  
 
V roce 2010 jsme přivítali  tyto děti : 
 
Vítání občánků  27.6.2010  Vítání občánků  dne 5.12.2010 
Richard Báňa, Sokolská 15 
Beáta Hofmanová, Tikovická 69               Filip de Bortoli, Brněnská 12 
Terezie Hrdličková, Ořechovičská 22          Julie Dvořáková, Pavlíkova 28 
Vojtěch Kafrda, Polní 15                Marina  Hajnovičová, Sokolská 5 
Adam Kozel, Tikovická 49  Ladislav Hájek, Brněnská 38 
Antonín Kozel, U Kostela 11  Jáchym Kafrda, Tikovická 19 
Barbora Kudrnová, Bašty 22  Nela Krejčová, Bašty 24 
Nikolas Seidl, Zahradní 18  Karolína Otavová, Polní  4 
Barbora Slavíková, Nová 15  Dominik František Pařil, Brněnská 30a 
Libuše Staníková, Svadilov 43               Vojtěch Remuta, Zahradní 22 
Gita Šmídová, Tolarova 12  Jan Šenkýř, Tolarova 5 
Martina Šlichtová, Pláně 10  Kamila Virágová, Kerendov 33 
Michal Žák, Kerendov 24       
         
                      T.Sm. 
Pozor na zloděje 
Policie radí: nevpouštějte neznámé lidi do bytu, domu 
Na Brněnsku se v minulých dnech objevila nemálo případů okradení občanů přímo 
v jejich bytech a domech. Pachatelé této trestné činnosti se zaměřují především na 
starší občany. Pod různými záminkami se snaží vloudit do jejich příbytků. Často se 
představují jako pracovníci elektráren, vodovodů či telekomunikačních firem. 
Přicházejí také s nabídkou prodeje zboží, výrobků podporovaných reklamou v mediích. 
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Podvodně vystupují také jako úředníci, kontroloři či revizní technici. Zazvoní také u 
domu se zprávou o nemalé výhře. Často fingují poruchu auta nebo požádají pouze o 
sklenici vody. Když je občané pozvou do bytu, v nestřeženém okamžiku obyvatele 
domu okradou. Zpravidla o nemalé finanční částky. Požádají o vodu, rozměnění peněz 
na vyplacení výhry či vrácení přebytku za pravidelné platby. Takto získávají informace 
o skrýších hotovosti občanů. Pak občanovi v nestřeženém okamžiku nenávratně odcizí 
všechny úspory.  
 
Policie radí občanům, aby do domu či bytu nevpouštěli cizí osoby. Pracovníci firem 
jako jsou elektrárny, plynárny vodovody a kanalizace, jsou vybaveni průkazy, kterými 
prokazují příslušnost k dané firmě. Zpravidla přijíždějí služebními automobily, které 
jsou výrazně označeny. Občané nemusí stydět a při a jakékoliv pochybnosti případného 
pracovníka požádat o předložení průkazu. Na místě je také poznamenání si údajů o 
pracovníkovi, vozidle a jeho registrační značce. Občané si také mohou na dispečinku 
firem telefonicky ověřit, zda firma pracovníka do jejich domu vyslala. Až potom 
pracovníka do domu vpustit. Opatrnost a obezřetnost je vždy na místě.  
 
Policisté zároveň vyzývají občany, aby bez odkladu při jakékoliv pochybnosti a pohybu 
podezřelých osob po obci kontaktovali Policii ČR. Na telefonním čísle 158 jsou 
policisté připraveni vždy pomoci.  
 

npor Bc. Aleš Kolář 
vedoucí obvodního oddělení Rajhrad 

Tříkrálová sbírka 
 
Dne 8.1.2011 proběhne v naší obci tradiční tříkrálová sbírka. 
 
Kultura                                                                        
 
Obecní knihovna informuje 
 
Blíží se konec roku a také knihovna bilancuje. Co se letos podařilo? Přestěhovat 
knihovnu do větších prostor, spustit on-line katalog, který se neustále doplňuje a 
aktualizuje, ke stávajícím webovým stránkám knihovny vytvořit navíc web pro dětské 
čtenáře „OKO dětem“ (Obecní knihovna Ořechov dětem). Díky výhodné poloze 
knihovny uprostřed obce se zvýšil také počet čtenářů a díky využité dotaci z 
Ministerstva kultury byly zakoupeny dva počítače ke službě  internetu pro širokou 
veřejnost. Od září využívají veřejný internet převážně žáci ZŠ po skončení vyučování 
nebo ve volných hodinách, dopoledne pak také dospělí, třeba i k tomu, když hledají 
práci nebo jiné informace. Pro srovnání vzestupu úrovně ořechovské knihovny uvádím 
trochu statistiky z činnosti knihovny, která se každoročně zpracovává pro centrální 
databázi Národní knihovny v Praze.  
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 2009 2010 (do 30.11.) 

Registrovaní čtenáři 314 472 

Z toho do 15-ti let 85 170 

Návštěvníci knihovny 3395 4987 

Výpůjčené knihy a časopisy 11622 10724 

Akce pro veřejnost 15 26 

Návštěvníci internet. stránek 1015 2959 

 
Ořechovská knihovna byla vyzvednuta jako ukázková v regionu Brno – venkov, jak do 
vzhledu, tak do činnosti a své prezentace na internetu. Byla prezentována na konferenci 
profesionálních knihoven v Brně. Díky tomu všemu se o nás ví i za hranicí obce a 
fotografie naší knihovny byla umístěna také do kalendáře České knihovny 2011. 
Několik kusů kalendářů je ještě v prodeji přímo v knihovně v ceně 60 Kč. 
Knihovna nabízí  programy pro školy a veřejnost. Radostná jsou také setkávání s dětmi 
z družiny ZŠ. Literární besedy a čtení z nových knih. Pro veřejnost čtení z děl autorů, 
cestopisné besedy se staly vyhledávanými, zájezdy do brněnských divadel, letos také 
zájezd do rakouského Retzu na tzv. Rej čertů s mikulášskou nadílkou. Ani na seniory 
se nezapomíná – např. s přednáškami o paměti, další bude v květnu 2011 a  od ledna 
příštího roku bude opět pokračovat jednoduchý kurz vyhledávání na internetu a práce s 
počítačem (13.1., 20.1.  a 27.1.). Všechny akce pořádané v knihovně jsou pro 
návštěvníky zdarma. 
Z pořádaných akcí byla úspěšná výstava leteckých modelů p. Ludvíka Krejčíře a v 
současné době až do konce prosince je v knihovně prodejní výstava dětských knih 
vydané nakladatelstvím Thovt s 30% slevou. Dalo by se pokračovat dál. Samozřejmostí 
jsou nové knihy, které na vás čekají. Knihovna hojně využívá výměnný fond knih z 
Městské knihovny v Kuřimi a Modřicích a dále nabídku darovaných nových knih z 
těchto větších knihoven, které jsou v rámci regionální spolupráce nabízeny. Nové knihy 
najdete na policích v knihovně 
Kéž je návštěvníkům knihovna příjemným místem, kam mohou kdykoli zajít. Kéž je 
vám knihovna velkým obývákem, kde můžete chvíli posedět a odpočinout si. Srdečně 
jsou zváni všichni, i ti, kteří teprve váhají, zda do knihovny mají vůbec přijít. Třeba 
malé předsevzetí do nového roku ? :-) 
V prosinci bude knihovna otevřena do úterý 21.12. v době 10 – 17:30 hod. a pak po 
Vánocích v pondělí 27.12. Po Novém roce je otevřeno od 3. ledna. Čtenářský poplatek 
30 Kč na rok 2011 bude vybírán do konce března. 

Leona Steingartová  
knihovnice 
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Pozvání – Beseda nad kronikou 
 
Přijměte pozvánku na neděli 16. ledna 2011 v 15 hodin, kdy se bude v prostorách 
knihovny konat Beseda nad kronikou. Hostem bude bývalý kronikář Mgr. Jiří Poledňa, 
který bude vyprávět o poznatcích a ohlasech k publikaci Válečná léta, která byla 
vydána v dubnu 2010.  Bylo by přínosem, kdyby tato beseda byla podnětem k dalším 
setkáváním pamětníků, kteří mají stále co vyprávět o minulosti, o zapomenutých 
řemeslech, hospodaření nebo o obyčejném životě tehdejších lidí a rodin.  
Jste srdečně zváni. 
                        
                                                                                                                  L. Steingartová 
 
Školy                                                                         
 
Dovolte, abych Vás pozval do čertovské školy 

Čerti s Mikuláši a anděly chodili v neděli, proto mě překvapilo, že v pondělí odpoledne 
otevřu po zazvonění dveře a v nich se objevuje parádní čert. Poznávám v masce svou 
vnučku,  učitelku na Základní škole v Ořechově u Brna.   "Co se stalo?" divím se. 

Na této škole, kde je učitelkou, se po loňském úspěchu znovu konal čertovský den. Je 
to tak, že všichni, počínaje ředitelkou školy a konče prvňáčky, přijdou do školy v ten 
den v čertovské masce. Pracovní náplň toho 6.prosince je také čertovská. Postará se o 
ni každý třídní učitel ve své třídě na 1. i 2. stupni. 

První dvě vyučovací hodiny se v některých hodinách čertovsky učilo nebo se někteří 
dívali na čertovská videa. Četli se pohádky a vyprávělo o nedělní nadílce.  
Přestávka byla vyplněna pohoštěním - nadílkou. 
Poté se škola vypravila průvodem po obci a zvala všechny od radnice počínaje k 
návštěvě školy na Den otevřených dveří. No, řekněte sami, není to parádní propagace 
školy a její spolupráce s rodinou a s veřejností? 

Promrzlý se vrátil průvod do školy. Po zahřátí čajem se zahřívali ti starší v tělocvičně 
na diskotéce, ti menší porůznu ve volných prostorách nebo ve třídách při hrách a tanci. 
K obědu, který všem nadmíru chutnal, uvařily kuchařky, a to nevím, jestli byly také za 
čertice, zkrátka  a dobře, uvařily Andělskou polévku a Luciferův kotlík. 
Je už podvečer a mám čas na to, abych o tom napsal. Píšu rád, že jsou u nás školy, kde 
je pro děti radost pobývat, pro učitele radost učit a pro rodiče spokojenost, jak je to s 
výchovou jejich ratolestí. A pro mě dědečka je potěšení, že mám vnučku učitelku na 
takové škole. Co si mohu k stáru přát víc? 

Jan Kouřil  
Moravské Bránice 
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Interaktivní výuka na ZŠ Ořechov 

Již 12. měsíc probíhá na naší škole projekt „Zavedení interaktivní výuky napříč 
předměty a zavedení předmětu Regionální výchova na ZŠ Ořechov dle ŠVP“ 
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ten je z 85 % 
financován Evropským sociálním fondem a z 15 % státním rozpočtem ČR.  

Náš projekt se skládá ze 4 klíčových aktivit:  
1. Realizace odborných školení učitelů – proběhla 10. března 2010. 
2. Přípravná fáze a tvorba metodik 
Přípravná fáze byla již splněna.  Během ní jsme v březnu vybavili školu 18 novými 
počítači, 2 interaktivními tabulemi s příslušenstvím a 1 interaktivní tabulí bez 
příslušenství.  
Tvorba metodik začala v dubnu 2010. Nové metodiky budou vytvářeny až do konce 
projektu v červnu 2012. Podílí se na nich skupina 6 pedagogických pracovníků – Mgr. 
Šmídová (český jazyk, výchova k občanství, regionální výchova), Mgr. Kudelová 
(informatika, regionální výchova), Mgr. Kouřimská (matematika), Mgr. Burianová 
(anglický jazyk), Mgr. Pecenová (zeměpis, přírodopis, regionální výchova) a Mgr. 
Straka (český jazyk, matematika, přírodověda, vlastivěda). Příprava metodik pro 
regionální výchovu zahrnuje sběr materiálu pro vytvoření regionální učebnice.  
3. Instruktáž pedagogů k využívání vytvořených metodik pro interaktivní výuku 
vybraných předmětů a Regionální výchovy 
Seznámení ostatních učitelů s využíváním vytvořených metodik proběhla v září 2010. 
Další obdobné školení je naplánováno na září 2011.  
4. Pilotní ověřování v praxi a průběžné hodnocení výstupů 
Ověřování bude probíhat tento a následující školní rok. Týká se jak interaktivní výuky 
napříč předměty, tak i nového předmětu regionální výchova. Do klíčové aktivity jsou 
zapojeni žáci 1. až 9. ročníku a 18 učitelů.  
Regionální výchova byla zavedena jako nový povinně volitelný předmět pro žáky 
8. ročníku. V rámci motivační praxe se 22. října žáci zúčastnili exkurze Poznávej svůj 
region – Svět půdy. Místem realizace bylo Jezírko, pracoviště  
 
centra ekologické výchovy Lipka, v Brně Soběšicích. Žáci se seznámili s druhy, typy a 
půdními profily Brněnska. Své poznatky si zaznamenávali do připraveného pracovního 
listu. Velká část výukového programu probíhala v terénu a svou formou přispěla 
nejenom k získávání nových poznatků, ale i k utužení třídního kolektivu.  

Mgr. Jana Schořová 
učitelka ZŠ 
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PROJEKT – „MOJE VOLBA – MOJE BUDOUCNOST“  
 
     Naše škola se zapojila do dvouletého projektu „Moje volba – moje budoucnost“. 
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky. Realizátorem projektu je ISŠ Sokolnice.  
     Tento projekt by měl popularizovat řemeslné a technické obory a zvýšit zájem žáků 
o studium řemeslných oborů. 
     Pro vybrané žáky z 8. a 9.tříd budou připraveny besedy s odborníky a tzv. Oborové 
dny, kde si žáci budou moci řemeslo vyzkoušet, seznámit se s pracovními nástroji a 
přístroji a také si něco vyrobit. 
      
                                                                                                       Mgr. Barbora Stránská 
                                                                                                          výchovná poradkyně 
   
 
Stolní tenis na ZŠ Ořechov 

 
   V podzimní části termináře školních sportovních soutěží má už tradičně svoje místo 
stolní tenis. I když patří mezi „malé sporty“, utkání zde mají vysokou sportovní úroveň. 
Je to dáno tím, že soutěží se zúčastní jak žáci běžných škol, tak i zástupci škol 
sportovních, škol se sportovními třídami i členové sportovních oddílů. 
   V této konkurenci patří ZŠ Ořechov dlouhodobě mezi absolutní špičku 
Jihomoravského kraje a i letos, jak můžeme vidět v následujícím přehledu, svoje 
postavení potvrdila : 
 
Okresní finále, Ivančice, 21.10.2010  Krajské finále, Hodonín, 
3.11.2010 
 
1. ZŠ Ořechov     1. ZŠ Znojmo 
2. ZŠ Ivančice, TGM    2. ZŠ Hodonín,Očovská 
3. ZŠ Žďárec     3. ZŠ Ořechov 
4. ZŠ Zbýšov     4. ZŠ Lanžhot 
5. gym. Šlapanice    5. ZŠ Brno, Měšťanská 
    ZŠ Vranovice     6. ZŠ Vyškov 
7. ZŠ Oslavany     7. ZŠ Blansko 
    ZŠ Kuřim, Tyršova 
    ZŠ Želešice 
 
Sestava : Vojtěch Friš, Ondřej Novák, Tomáš Veselý, Jiří Šušna. 

 
  Výsledky za poslední čtyři roky ukazují, že ZŠ Ořechov jako jediná  nikdy nechyběla 
v krajském finále a v posledních třech letech zde také jako jediná stála pravidelně na 
stupních vítězů. Spolu se ZŠ Hodonín, U Červených domků je tak nejúspěšnějším 
týmem Jihomoravského kraje za toto období.  
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  Poděkování proto patří všem, kdo naši školu reprezentovali včetně oddílových 
trenérů, kteří většinu hráčů připravují.  

  
                                                                                                           PhDr. Vojtěch Sojka 
                                                                                                                      předseda ŠSK 
 
„V čelky“ z Ořechova  

Ve včelařském kroužku se v letošním roce věnujeme nejen teorii, ale i praktickým 
činnostem. Učíme se zpracovávat včelí produkty. Ze včelího vosku odléváme svíčky, 
pečeme medové perníčky a nazdobíme je. Spolu s pracovními listy používáme 

interaktivní tabuli. Na jaře plánujeme 
vybudovat včelnici se třemi úly pro naše 
včelky.  

Včelařský kroužek se letos chystá k účasti na 
republikové soutěži „Zlatá včela“. Tu 
organizuje Český svaz včelařů a účastní se jí 
každoročně družstva mládeže z celé republiky. 
Jedná se o vyvrcholení celoroční práce 
včelařských kroužků a o příležitost porovnat 

si vědomosti s ostatními členy na celostátní úrovni. 

Mgr. Marie Kudelová 
zástupkyně ředitelky 

 
                    
 
Spolky a sdružení                                                                         
 
Zprávy z divadla za rok 2010 
 
Hned na úvod bych chtěla požádat, zdali by měl někdo zájem dělat osvětlovače 
v ořechovském divadle. Potřebujeme nutně alespoň jednoho na střídání. 
Nyní k naší činnosti. V letošním roce jsme sehráli tato představení: 
 9. 1.   Boleradice – představení Babička v trenkách 
10.1.   Rajhrad      -  představení Babička v trenkách 
24.1.   Ořechov     -  představení  Po všem hovno po včelách med 
 7. 2.   Ořechov     -  představení  Po všem hovno po včelách med 
21.2.   Ořechov     -  představení Paroháči 
12.3.   Ořechov     -  představení  Babička v trenkách 
13.3.   Hronov       -  představení  Babička v trenkách 
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20.3. V Ořechově sehrál divadelní spolek Boleradice dvě představení známé operety 
Cikánský baron. Představení se velice líbilo, zvlášť v této době, kdy se na tento žánr 
poněkud zapomíná. 
 1. 4.    Brno Radost  - představení  Po všem hovno po včelách med 
17.4.   Trutnov      -  představení  Po všem hovno po včelách med 
25.4.   Strážnice    -  představení Babička v trenkách 
  2.5.    Ořechov    -   představení Po všem hovno po včelách med 
Bylo to benefiční  představení k 70. Narozeninám Jaroslava Lorence. 
11.6.    Brno,stará radnice  -  představení Paroháči 
31.7.    Hronov     -   představení Paroháči 
  6.8.    Velké Losiny  - představení Paroháči 
21.8.    Ostopovice   -  představení Paroháči 
22.10.  Mělník  - představení Babička v trenkách 
30.10.  v Ořechově hostovalo divadlo Libice nad Cidlinou, hrála se dvě představení, 
odpoledne pro děti pohádka „Měla babka čtyři jabka“. Pohádka byla moc pěkná, líbila 
se jak dětem, tak i rodičům. Večer libičtí sehráli pro dospělé bláznivou komedii 
Prázdniny snů. Byla to velká legrace, škoda jen, že byla malá návštěva. Výkony byly 
úžasné, zvláště hlavní představitelka neodešla po celou dobu z jeviště.  
Od dubna jsme začali zkoušet novou hru s názvem Rychlé šípy z Oltecu (Oltec – Staré 
Brno). Jsou to vlastně příběhy Rychlých šípů a jejich vzpomínky na mládí. 
Přes prázdniny jsme měli pauzu, takže se nezkoušelo a také probíhala v sále a v celé 
budově výměna oken, balkonů atd. Přes všechna úskalí a také zdravotní problémy 
chystáme premiéru na prosinec. 
                                                                                                                Marta Kubíková 
 
Pozvánka 
 
Velký dětský maškarní karneval se bude konat v neděli 27. února 2011 ve 14,30 hod. 
v orlovně. 
 
Lidové maškarní ostatky se budou konat v sobotu 5. března 2011 v orlovně. Začátek ve 
20.00 hodin.  Masky vstup volný. Nástup masek ve 21.00. 
 

Srdečně zve Orel Ořechov 
 
Saunování v Ořechově 
 
Novinkou v Ořechově je veřejná sauna v orlovně. Její provoz byl  právě zahájen. 
Saunování  je prospěšné lidskému zdraví. Slouží k regeneraci, k rekondici a hlavně ke 
zvyšování  odolnosti organismu člověka. Příjemná relaxace působí blahodárně, 
podporuje i duševní zdraví, přispívá k dobrému pocitu a dobré náladě. 
Saunování je procedura teplo – chlad. Chodit do sauny je jednoduché: návštěvník 
odloží svršky v šatně. Do samotného prostoru  sauny (potírny)  vstupuje buď zcela bez 
oděvu nebo v plavkách. V potírně usedne nebo ulehne na dřevěné lavice, na podložku – 
ručník, osušku, popř. prostěradlo, které si přinese vlastní. V potírně zůstává max. 8 – 12 
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minut, potom se ochladí studenou vodou ve sprše. Proces se opakuje alespoň třikrát. 
Nakonec se návštěvník osprchuje teplou vodou a odchází do odpočívárny, kde relaxuje 
alespoň půl hodiny. V odpočívárně je možné konzumovat lehké jídlo a pití (k doplnění 
tekutin a vypocené soli). 
Sauna se doporučuje zdravým lidem, ostatním po konzultaci s lékařem. Do sauny 
nechodí lidé s kožními chorobami. Sauna je vhodná i pro děti, za přímého dozoru 
rodičů. 
Sauna se stává hitem. Mnoho lidí má doma malou domácí  saunu,  jiní  se  jezdí 
saunovat do Brna a okolí.  
Dnes již nemusíte nikam jezdit, saunu máme v místě. 
Tak jako novodobý  bowling se stal  v Ořechově oblíbeným sportem, tak jistě se stane  
i sauna oblíbenou a prospěšnou. 
Sauna  v orlovně má kapacitu 4 – 6 osob. Vytápí se na teplotu až 90 stupňů. Poplatek 
za hodinu užití sauny s příslušenstvím je  celkem 500,- Kč. Provoz sauny byl schválen 
Krajskou hygienickou stanicí v Brně.  
Saunu i bowling si můžete dohodnout telefonicky. Bowling na tel. č. 776 705 368, 
saunu na tel.č. 604 279 906.   
 

Petr Krečmer 
 
 

Příspěvky občanů 
 
Poděkování 
Po komunálních volbách jsem ukončila činnost na obecním úřadě. Pracovala jsem na 
obci plných 20 let. Tři volební období jako místostarostka a dvě jako starostka. Práce 
mně bavila a těšila.Vzpomínám a srovnávám, jaké byly začátky v roce 1990 a jak je to 
dnes. Všechno velmi pokročilo. Například  obecní rozpočet v r.1990 byl necelé 2 
miliony korun a v r.2010 už dosáhl 21 milionů korun. Dopisy a zápisy se psaly na  
obyčejném psacím stroji, přes kopíráky. Nebyly kopírky, počítače, nebyly mobilní 
telefony. Dnes je to již „ o něčem jiném“ a staré věci  se zdají až úsměvné. Lidé byli 
všeobecně skromnější.Všechno se změnilo, je jiná doba! Když se ale hlouběji 
zamyslíme, tak zjistíme, že se vlastně změnily jen věci dočasné, technické a hmotné. 
To zásadní a podstatné se vlastně vůbec nezměnilo. Den a noc se stále stejně střídá, tak 
jako jaro, léto, podzim, zima. Lidé se rodí, stárnou a umírají. Lidský život běží pořád 
stejně dokola. Nic nekončí a každý konec je zase novým začátkem. 
Chci prostřednictvím tohoto zpravodaje poděkovat všem svým spolupracovníkům a 
zastupitelům, na jejichž podporu jsem spoléhala, kteří měli pochopení i pro mé 
nedostatky a snášeli se mnou radosti, starosti i nepříjemnosti. Děkuji také všem 
občanům, místním spolkům a organizacím za důvěru a dobrou komunikaci. Společně, 
někdy i v nelehkých podmínkách, jsme se snažili o rozvoj a harmonický život v naší 
hezké obci. A z toho mám dobrý pocit. 
V tomto šestém  volebním období jsem zůstala zastupitelkou a nabízím svoji pomoc 
nadále všem, kdo se na mně budou chtít obrátit. 
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Do nadcházejících vánočních svátků Vám, vážení spoluobčané,  přeji  pohodu a klid  a  
do nového roku hodně zdraví a spokojenosti. 
 

Ludmila Krečmerová 
 
 
K restaurování fresek v kostele sv.Jiří v Ořechově 
Kostel sv.Jiří byl stavěn jako kostel obranný a část obranné zdi stojí dodnes. Ještě 
v roce 1820 byl obehnán zdí a příkopem celý kostel a přístupný byl jen přes most nad 
příkopem. Podle historika F.A.Slavíka  je to jeden z nejstarších kostelů na Moravě z 
doby XII. – XIII. století a byl pravděpodobně součástí tvrze, která stála na  místě 
dnešního kostela. Až v roce 1919 byla postavena kolem kostela silnice a v roce 1926 
byla část zdi kolem kostela zrušena. Do dnešní barokní podoby byl kostel přestavěn 
v roce 1725 významným barokním architektem bavorského  původu  Moritzem 
Grimmem. K původní kapli tvrze byla přistavěna další dvě klenební pole a byl tak 
vytvořen kostel se třemi klenebními poli.  Až v roce 1748 byl kostel vyzdoben 
barokními freskami, jejichž autor bohužel není znám. Předpokládá se, že autorem mohl 
být někdo z okruhu  brněnského barokního malíře Jana Jakuba Etgense, 
spolupracovníka Moritze Grimma, nebo také Josef Stern, štýrský rodák,  oblíbený malíř 
Ditrichsteinů, kteří tehdy byli pány na Pršticích a dali kostel freskami vymalovat. 
Interiér kostela byl restaurován  díky dp.Vladimírovi Čapkovi v roce 1943 brněnskou 
firmou O.Striczka. Stejná firma fresky opravovala po poškození střelami ve II. světové 
válce, v roce 1947. Až do roku 2005 nebyly fresky opravovány , přestože byly velmi 
poškozené. Stav malby byl silně destrukční, po zatečení odpadávala malba od podkladu 
a hrozilo totální zničení freskové výmalby. 
Akademický malíř Václav Holoubek si dal při restaurování fresek velmi nesnadný cíl – 
výraznou rehabilitaci celého díla. Bylo nutné, aby fresky byly vyčištěny a restaurovány  
a současně potlačeny degradační změny, vzniklé za léta jejich poškozování. Nejvíce 
byla zničena malba nad kůrem, poškozená střepinami šrapnelu, který byl do kostela 
vstřelen při  bojích o Ořechov  v  roce 1945. Restaurování stropních fresek bylo 
realizováno v letech 2005 - 2010.   
Fresky  v celém kostele mají hlavní motiv – život svatého Jiří, který je zobrazen ve 
všech třech kopulích. Barokní styl fresky je  vyjádřen iluzivním otevřením průhledů do 
nebeských výšin, komponováním figurálních scén a celkovou stylizací figur. 
Další prací bylo také restaurování hlavního oltáře, který je tvořen zděným retabulem 
s pilíři a je pokrytý růžovým štukolustrem. Jde o velmi kvalitní sochařskou výzdobu asi 
z poloviny 18. století a jedná se o pozdně barokní umělecké dílo . Autor bohužel není 
znám. Mezi pilíři oltáře je obraz sv. Jiří, signován  T.Michelo. 
Navíc  byla restaurována dekorativní nástěnná výmalba a  freska, namalována na zdi u 
levé strany oltáře. Jde o figurální výjev „umučení svatého Jiří“. Připojuji popis a výklad 
P. Bohuslava Bláhy, faráře v Ořechově: 
V tomto roce (2010) byla obnovena vzácná freska, kterou renovoval akademický malíř 
a restaurátor Václav  Holoubek .  Byla v tak ubohém stavu, že se nevědělo, co vlastně 
představuje. Freska se nachází na zdi, po levé straně hlavního oltáře a zobrazuje 
mučení a popravu svatého Jiří. I pod vojenským kabátem tlouklo srdce pro Krista. I 
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voják může bojovat a vítězit nejen pro císaře, ale i pro Boha. Svatý Jiří vstoupil do 
vojenské služby ve vojsku císaře Diokleciána, který si vzal za úkol vyhladit křesťanství. 
Svatý Jiří se před císařem otevřeně ke křesťanské víře přihlásil. Pro toto vyznání byl 
různými způsoby mučen, nejprve bit holí a uvržen do žaláře, posléze jeho tělo bylo 
přibito na kůl a trháno ostrými noži. Mezi těmi, které jeho mučení pohnulo ke 
křesťanské víře, byli pretoriáni Proteus a Anatolius z elitní vojenské jednotky osobní 
stráže císaře. Tato jednotka nezřídka sesazovala nebo dosazovala císaře na trůn. Byli 
ozbrojeni velkým štítem a kopím. V boji byli seřazováni do útvaru tzv. želvy. Oba 
pretoriány krutě mučili a nakonec popravili. Dále je na fresce zobrazena Alexandra, 
manželka císaře, která rovněž přijala křesťanskou víru a její život byl ukončen stětím 
hlavy. Stejně tak byl ukončen život svatého Jiří – stětím hlavy. 
Konečně uprostřed (dlouho nebylo možné rozpoznat), je znatelný obětní stůl, na němž 
leží v očekávání popravy stětím hlavy mág Atanáš, tehdejší vojenský instruktor. 
Tolik můj osobní pohled a rozbor a nemyslím, že by to mohlo být jinak (P. Bohuslav 
Bláha). 
V příštím roce bude dokončeno restaurování stěn v dalších dvou  klenebních polích  a 
tím se uzavře celé  obnovení interiéru kostela svatého Jiří v Ořechově. 
Tolik ve stručnosti o vzácné stavbě, kterou máme v naší obci. 

Zdenka Walletzká 
 
ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNO ČNÍHO STROMU  
Byla první adventní neděle a v křesťanských chrámech rozžali první svíci na adventním 
věnci. Již po čtvrté nás obecní úřad pozval na tradiční rozsvěcování  vánočního 
stromku. Děti a jejich učitelé zazpívali a zahráli krásné vánoční koledy. Vše završil  
punč, který  provoněl celé okolí stromečku. Za to vše patří poděkování panu starostovi, 
účinkujícím za jejich milé vystoupení i všem, kteří se na tomto krásném podvečeru 
podíleli. Všichni jsme znovu s úžasem vydechli, když zazářil ten „náš – ořechovský“ 
stromeček, který je určitě v celém okolí nejkrásnější. Ale to hlavní a nejdůležitější je, 
že si lidé našli v předvánočním čase tu chvíli a přišli svoji účastí podpořit sounáležitost 
ke své obci, ke svému bydlišti. A náhodný pozorovatel zjistí, že se  najednou srdečně 
zdraví lidé, kteří se dlouho neviděli, že přijdou rodiče se svými dětmi, zdraví se 
kamarádi, sousedé a sdělují si svoje dojmy. Všeobecně zavládne přátelské ovzduší, 
které je cítit a znát. A to je moc dobře. A tak  při předvánočním úklidu svých domů a 
obydlí zkusme uklidit taky svoje myšlenky, aby i tam bylo klidno, pohoda a radost. 
Ještě jednou díky!  
 
ČERTOVSKÝ ZÁJEZD DO RETZU  
Ještě mi dovolte  připomenout příjemný zájezd do Rakouského městečka Retz na rej 
čertů. Zatoužili jsme poznat čerty, jaké mají  naši rakouští sousedé. Paní knihovnice 
Leona Steingartová zařídila autobus a v sobotu, dva dny před sv.  Mikulášem,  jsme 
vyrazili do Retzu, kde je se již tradičně koná průvod čertů. Nejsou to doslova čerti, ale 
velké, šeredné zvířecí příšery ověšené zvonci. K tomu hoří na náměstí v  kotlech oheň a 
z rozhlasu zní hudba, která ještě více umocňuje celkový pekelný dojem. Po náměstí 
jsou stánky, kde se prodává punč, čaj a jiné občerstvení. Nejkrásnější však byl závěr 
zájezdu, kdy náš autobus na cestě domů zastavil svatý Mikuláš s krásným andělem. 
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Přistoupili do autobusu a všem přítomným dětem rozdali mikulášské balíčky. Ačkoliv 
děti o existenci Mikuláše zčásti pochybovaly, nechaly se strhnout kouzelnou 
atmosférou a recitovaly a zpívaly, jen aby si mikulášský balíček zasloužily. Už se 
těšíme na příští rok!    
         
                                                                                                        B.V. 
Informace pro cestující hromadnou dopravou IDS 
 
Po dlouhodobém jednání (od roku 2006) s odborem dopravy Krajského úřadu JMK, 
Dopravním podnikem města Brna a společností KORDIS JMK, spol. s r.o., bylo 
Regionální radou soudržnosti – Jihovýchod schváleno vybudování zázemí pro cestující 
na přestupní stanici „Smyčka v Modřicích“.  
 
Předmětem této stavby bude čekárna, WC a malý obchod s možností rychlého 
občerstvení. Vstup do budovy bude z chodníku od výstupu tramvaje č. 2 směrem 
k nástupišti autobusů. V budově bude i místnost pro odpočinek řidičů.  
 
Při osobním jednání s ředitelem KORDISU Ing. J. Holcem, dne 2. 12. 2010 jsme byly 
ujištěny, že výstavba bude zahájena v březnu 2011 a ukončena do 3 měsíců. 
 

Ing. Libuše Olivová 
Ludmila Krečmerová 

 

 
Vánoční krajinou do vzpomínek 
 
   Je to už dvacet jedna roků, které uplynuly od prvních vánoc, vánoc s novými 
možnostmi i představami. Co všechno se změnilo? Splnila se lidem všechna přání? 
Jsou dnes lidé spokojenější a lepší? Pocit krásy, radosti a potěšení však není vždy dán 
jen penězi a nákupem všeho co si člověk může přát. Člověk potřebuje nejen svobodu, 
ale také lásku nejbližších, rodiny, přátel. Potřebuje radost ze svoji práce, ze svého 
domu i míst kde žije. Právě ta jsou věčná a vždy se nám budou vracet do vzpomínek. 
   Mnoho lidí právě v tomto vánočním čase vychází ven, do lesů, aby v tomto čase ticha 
hledali tu krásu země. Je to takový závan touhy, vzpomínek a dokáže nám i hlavu 
zamotat. Snad právě v tom čase by měl být člověk nejkrásnější. 
Na cestách lásky hledání se myšlenky vrací na léta mládí, na vše co bylo. Celá krajina 
je před námi, oči otevřené se dívají nedočkavě a dlouho. Před námi pole, stráně, lesy 
táhnou se k obzoru, do vzpomínek. Celá krajina mi připomíná čas od kterého jsme tolik 
zestárli.  
   Zalesněné stráně v létě zmodrají letními zvonky a všude rozevřená lidská dlaň. Jen 
šťastné srdce někdy chybí. Pozorně se dívám na tento kraj. Zachvívá se, vlní, zvedá a 
dýchá. Je jako člověk co myslí na mládí. Jako člověk živý. Zdá se mi jako bych tiskl 
jeho ruku. Lehce se dotýkám i tváře. V té chvíli slyším zpěv. To moje země zpívá. Jen 
tiše ta krásná melodie něžnosti a vzpomínek. Ta píseň vypráví o všem co je mi tak 
blízké. O tajemstvích i snech, o cestách nesplněných přání, o všem co země dokáže 
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rozdávat. Snad vypráví o nás i o lidech co zde chodívali. O časech mládí, které tolik 
utíká. V lidech však zůstává vzpomínka na desítky let a v hlavě zamyšlení. Nedají se 
všechny myšlenky spočítat. Jsou radostné i smutné. Sem chodíme vítat slunce i pozdní 
loučení.  
   Život nám nedává nic zadarmo. Snad něhu z rozechvělých rtů ve chvíli kdy se objeví 
nejistota. A tak přemýšlím , jestli jsou lidé spokojeni, jestli je jim dobře. 
Hledím také do vzpomínek na krásné brdské lesy kde jsem prožil vojnu. Ale i ostatní 
místa u nás jsou krásná, do nich se často vracím nejen ve vzpomínkách.  
   A tak i dnes, v tomto kouzelném čase vánoc slibme, že svoji krajině i zemi zůstaneme 
věrni. Zůstane hluboko v našich srdcích a mysli. A také teď, při tomto psaní jsem plný 
těch nejhezčích vzpomínek na naši krajinu i všechna místa kde žijí dobří lidé. Celá tato 
země je se mnou svázána poutem nejpevnějším: věrností a láskou. 
                                                                        

Bohumil Šmíd 
 

 
Zavoněl věneček 

 
Už koledy se zpívají 
a vánoční strom svítí, 
to lidé k sobě bývají 

krásní jako kvítí. 
 

Všude voní jehličí 
lásky je slyšet hlas, 

cit člověka se promění 
snad za rok přijde zas. 

Zacinkal zvoneček, 
pozdravil plamen svíčky, 

zavoněl věneček 
z vánočního kvítí. 

 
I já jsem přivoněl 

a zůstal beze slova, 
zvon štěstím vyzváněl 
jak krásná je to doba. 

 
Bohumil Šmíd 
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Přejeme Vám  
příjemné prožití svátků 
vánočních a šťastné 
vykročení 
do nadcházejícího roku 
2011. 
 
  
                                                                          
Obecní úřad Ořechov 
 
 
 
 
 
 
 
 
Možnost inzerce: 
1 stránka barevná 1 440 Kč, 1 stránka černobílá 1 200 Kč, ½ stránky černobílé 600 Kč s DPH. 
Příspěvky přijímá Obecní úřad Ořechov, email: obec@orechovubrna.cz. Délka příspěvků by neměla 
překročit 1,5 strany A5. 
Zpravodaj neprochází stylistickou úpravou. 
Uzávěrka příspěvků: 10.4.2011 
Vydává: Obec Ořechov, Zahradní 216/1, 644 44 Ořechov 
Ev. č. MK ČR E 1013 

 
Placená inzerce                                                                         
 

Otvíráme již t řetí kurz snižování nadváhy!!! 
 

KDY:  V únoru 2011     KDE: St řelice 
 
Čeká Vás 12 – ti týdenní kurz snižování váhy ( 1hod./týden ) se spoustou 

zábavy,s individuálním přístupem ke každému účastníkovi,sestavení jídelníčku, 
podpora a motivace skupinou,nejste na to sami☺ 

 
KURZOVNÉ  -   1 200 Kč 

 
Bližší informace na telefonním čísle: 723 798 490  nebo 739 240 298 
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