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Slovo starosty                                                                         
 
Vážení spoluobčané, 
 
blíží se konec roku 2008 a s ním i polovina funkčního období, které mi bylo vymezeno. 
Nastal opět čas bilancování a hodnocení toho, co se nám podařilo uskutečnit a toho, co 
ještě máme před sebou. 
Myslím, že v letošním roce se nám podařilo opravdu mnoho. Díky dotačním 
programům našeho státu i Evropské unie bylo možné v katastru obce zahájit investiční 
akce, přesahující částku 50 mil. Kč. Tato částka bude asi těžko v budoucnu překonána, 
už jen s přihlédnutím ke stávající celosvětové finanční krizi. Jsme za to rádi a já děkuji 
všem, kteří se o získání dotací zasloužili. 
Nejvýznamnější dokončenou akcí letošního roku bylo vybudování školní kuchyně a 
jídelny v základní škole. Získali jsme také státní dotaci ve výši 16 mil. Kč a za základní 
školou se za ni začalo budovat moderní multifunkční  hřiště. Výběrové řízení na tuto 
stavbu vyhrála firma OHL ŽS Brno a jistě neuniklo vaší pozornosti, že již druhý  měsíc 
se na této akci intenzivně pracuje. Stavba má být dokončena do konce května 2009 a já 
doufám, že přispěje k větší atraktivnosti naší školy, a tím částečně i k zamezení odlivu 
žáků z okolních obcí. 
Nově bylo také vybudováno dětské hřiště na ulici Výstavní. Již v projektu se 
nezapomnělo ani na ty nejmenší a tak myslím, že se nám podařilo využít tento prostor 
před bytovkami velmi dobře. Byly zbudovány nové chodníky, a to před Obecním 
domem – včetně parkovacích míst,  chodník s opěrnou zídkou na ulici Ořechovičské, 
část chodníku na ulici Divadelní. Bezesporu stavebně nejnáročnější byl chodník na 
ulici Tikovické, na který obyvatelé čekali již dlouhá léta. Na ochranu proti přívalovým 
dešťům se podařilo realizovat menší akce jako např. v Koutě u Ursacherových, na 
Ořechovičské u Dvořákových a v dolní části Tikovické – včetně zpevnění břehů 
potoka.  
Velký důraz klademe na veřejnou zeleň, státní dotace a dotace z EU nám viditelně 
pomáhají zlepšovat prostředí v obci a jejím okolí. V letošním roce byla, také díky 
dotacím, zahájena revitalizace aleje na Výhoně, na jaře se chystáme vysázet nový 
biokoridor na Lejtné. Výrazným způsobem se zlepšila péče o obecní zeleň, zejména o 
travnaté plochy. Menší úpravy a průběžné vysazování zeleně v obci jsou 
samozřejmostí.  
Závěrem rekapitulace dosaženého bych rád zmínil velkou událost obce, kterou bylo 
vysvěcení obecní vlajky a praporu. Konečně jsme se všichni dočkali těchto symbolů, 
které ke každé obci nezbytně patří. I my už teď na ně můžeme být právem hrdi! 
 
A co můžeme očekávat od roku příštího? 
Zcela jistě investici do oprav obecních budov, ať již je to nezbytná kolaudace a oprava 
kabin na stadionu včetně vybudování parkoviště, nebo oprava vnitřních prostor 
obecního úřadu a budovy, ve které se nachází kadeřnictví. Chceme pokračovat 
v opravách komunikací a budování chodníků, byla by také potřebná celková 
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rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu. Všichni víme, že  záměry a vize jsou 
jedna věc a jejich realizace věc druhá. Potřeb a plánů je obvykle více než peněz. 
Současná finanční situace ve světě však není dobrá, dotkne se tak zcela jistě i České 
republiky, a tím i rozpočtů jednotlivých obcí. 
V příštím roce nelze tedy očekávat žádný nárůst finančních prostředků do rozpočtu 
obce ze strany státu. A jak jsem již dříve zmínil několikrát, zadluženost naší obce je 
obrovská, z celkového ročního rozpočtu 21 mil. Kč  musíme splácet 5 mil.Kč, a to až 
do roku 2014. Mandatorní výdaje činí zhruba 15 mil. Kč,  na rozvoj obce zbývá 5 mil. 
korun. To je žalostně málo. Jen zastavit  chátrání obecních budov, do kterých se 
posledních 50 let neinvestovalo, nebo jen velmi málo, vyžaduje desítky milionů. Totéž 
platí o obecních komunikacích, které zejména na ulici Družstevní a Divadelní, ale i v 
jiných částech obce, jsou v katastrofálním stavu. 
Některé stavební akce, jmenuji např. nový sál pro kulturu, který by měl vzniknout 
z tělocvičny bývalé speciální školy, jehož celková přestavba je zcela mimo současné 
finanční možnosti obce. Tyto akce zřejmě přesáhnou volební období tohoto 
zastupitelstva a obávám se, že ještě budou velkým problémem v budoucnu. 
Zanechejme však pesimistických vyhlídek a soustřeďme svoji mysl na přicházející 
svátky vánoční, které již pomalu klepou na dveře. S těmito našimi nejvíce ctěnými a 
slavenými svátky je neodmyslitelně spjata představa klidu, pohody, rodinné 
soudržnosti a setkávání se s přáteli. Užijme si jich tedy co nejlépe, bez starostí a stresů. 
 
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem svým i všech pracovníků 
obecního úřadu popřál spokojené Vánoce, které budete moci prožít s těmi nejbližšími, 
do nového roku stálost zdraví, spokojenost, osobní i pracovní úspěchy. Nám všem 
dohromady pak sousedskou toleranci a pospolitost!    
                                                               Josef Brabenec 
                      starosta obce 
 
            
Zprávy ze zastupitelstva 
 
Výpis usnesení z  veřejného zasedání zastupitelstva obce Ořechov 
konaného dne  4.  9.  2008 v 19   hod.  v restauraci Pod Kostelem  
V Ořechově  
 
Usnesení č. 216/08 : 
Zastupitelstvo obce    s c h v a l u j e  jako ověřovatele zápisu   Magdu Jachnickou  
a Oldřicha Paulíčka.                  
Hlasování :          pro    9                         proti  0                            zdržel se    0 
 
Usnesení č. 217/08 : 
Zastupitelstvo obce    s c h v a l u j e  vypuštění  bodu č. 19 – žádost pana Šimka  
 - z programu dnešního jednání. 
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Hlasování :          pro    9                         proti  0                            zdržel se    0 
Usnesení č. 218/08 : 
Zastupitelstvo obce    s c h v a l u j e  doplnění programu o bod Schválení zadání 
změny     č. V. územního plánu sídelního útvaru Ořechov jako bod 19. 
Hlasování :          pro    9                         proti  0                            zdržel se    0 
 
Usnesení č. 219/08 : 
Zastupitelstvo obce    s c h v a l u j e  následující program jednání : 

1. Zahájení 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů 
3. Schválení programu 
4. Dotace – hřiště za školou, úvěr 
5. Dotace - hasiči 
6. Sponzorské dary na akci  - 130 let od založení hasičů,  
7. Žádost farnosti kostela u Sv. Jiří o příspěvek 
8. Schválení prodeje vojenských bytů 
9. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu věžních hodin 
10. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku ořechovskému divadlu 
11. Počet pracovníků údržby obce 
12. Členství ve společenství vlastníků bytových jednotek Sokolská 248 
13. Změna smlouvy s firmou ELPO  
14. Směrnice o veřejných zakázkách 
15. Rozpočtové opatření č. 6 a 7 
16. Smlouva Gansewinkel – odvoz odpadu z odpadového dvora 
17. Pozemek pod garážemi ulice Jeřábkova - prodej 
18. Lacinovi – žádost o výměnu části pozemku na ulici Ježkov 
19. Schválení zadání změny č. V. územního plánu sídelního útvaru Ořechov 
20. Pozemek na stadionu 
21. Budova speciální školy – komise na vypracování návrhu zadání přestavby 
22. Z činnosti obecního úřadu  
23. Závěr 

Hlasování :          pro    9                         proti  0                            zdržel se    0 
 
Usnesení č. 220/08 : 
Zastupitelstvo obce    s c h v a l u j e Úvěrovou smlouvu na financování projektu 
multifunkční sportoviště u ZŠ ve výši 17 mil. Kč., která bude uzavřena s 
VOLKSBANK, CZ, a  pro pověření starosty k jejímu podpisu. 
Hlasování :          pro    9                         proti  0                            zdržel se    0 
 
Usnesení č. 221/08 : 
Zastupitelstvo obce  s  c h v a l u j e  Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje ve výši 30 000 Kč na výzbroj pro JSDH obce a pověřuje  
starostu k jejímu podpisu. 
Hlasování :          pro    9                         proti  0                            zdržel se    0 



 6

Usnesení č. 222/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  přijetí sponzorských darů na oslavy 130. výročí 
založení SDH a předvedení vlajek obce. 
Hlasování :          pro    9                         proti  0                            zdržel se    0 
 
Usnesení č. 223/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  Smlouvu o zajištění propagace a reklamní činnosti       
s firmou Swietelsky a  pověřuje starostu k podpisu smlouvy.  
Hlasování :          pro    9                         proti  0                            zdržel se    0 
 
Usnesení č. 224/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  uvolnění finančních prostředků z rozpočtu obce a 
to 150 000 Kč na opravu fresek v kostele Sv. Jiří a 40 000 Kč na opravu horní části zdi 
a prostranství kolem  kostela Sv. Jiří. 
Hlasování :          pro    9                         proti  0                            zdržel se    0 
 
Usnesení č. 225/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  zrušení  usnesení č. 212/08 ze dne 1.7.2008  
Hlasování :          pro    9                         proti  0                            zdržel se    0 
 
Usnesení č. 226/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  prodej  bytu  číslo 247/3 v budově Ořechov číslo 
popisné 248 na ulici Sokolská včetně spoluvlastnického podílu ve  výši 9493/162040 
na společných částech budovy a k pozemkům parc.č. 731/ 3, parc.č. 731/4, parc.č. 
731/5, parc.č. 731/6, parc.č. 731/7 a parc.č. 731/11 vše k.ú. Ořechov paní Blaženě 
Ševčíkové, Rudoflu Ševčíkovi a Tatianě Ševčíkové, bytem Sokolská 247/9 za cenu 550 
000 Kč a pověřuje starostu k podpisu  smlouvy o převodu vlastnictví bytu  
Hlasování :          pro    9                         proti  0                            zdržel se    0 
 
Usnesení č. 227/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  prodej  bytu  číslo 245/2  v budově Ořechov, číslo 
popisné 248 na ulici Sokolská včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6711/162040 na 
společných částech budovy a k pozemkům , parc.č. 731/ 3, parc.č. 731/4, parc.č. 731/5, 
parc.č. 731/6, parc.č. 731/7 a parc.č. 731/11 vše k.ú. Ořechov,  panu Jozefu Stupárovi, 
bytem Sokolská 245/13 za cenu 400 000 Kč a  pověřuje  starostu  k podpisu  smlouvy o 
převodu vlastnictví bytu  
Hlasování :          pro    9                         proti  0                            zdržel se    0 
 
Usnesení č. 228/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  Smlouvu o převodu majetku – elektrického 
věžního přístroje Římskokatolické farnosti u kostela Sv. Jiří a  pověřuje  starostu  
k jejímu podpisu. 
Hlasování :          pro    8                         proti  0                  zdržel se    1 ( Krečmerová )  
Usnesení č. 229/08 : 
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Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  Smlouvu o převodu majetku Ořechovskému 
divadlu, občanskému sdružení  a  pověřuje  starostu  k jejímu podpisu. 
Hlasování :          pro    9                         proti  0                            zdržel se    0 
 
Usnesení č. 230/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  pracovníky v útvaru údržby obce v počtu čtyř. 
Hlasování :          pro    9                         proti  0                            zdržel se    0 
 
Usnesení č. 231/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  členství obce ve Společenství vlastníků domu 
Sokolská 248 a dále  s c h v a l u j e  Stanovy  tohoto společenství a  pověřuje  starostu 
k zastupování obce ve Společenství vlastníků. 
Hlasování :          pro    9                         proti  0                            zdržel se    0 
 
Usnesení č. 232/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě s firmou ELPO 
Gastrotechnika a  pověřuje  starostu k jeho podpisu. 
Hlasování :          pro    9                         proti  0                            zdržel se    0 
 
Usnesení č. 233/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  doplnění směrnice o veřejných zakázkách v bodě 
2/ následovně - uveřejnění výzvy na internetových stránkách obce, výzva bude 
obsahovat údaje o kritériích, která jsou rozhodná pro podání zakázky a výběr 
dodavatele na základě výsledku komise pro posouzení nabídek podléhá schválení 
zastupitelstvem obce. 
Hlasování :          pro    8                         proti  0                      zdržel se    1 ( Brabenec )  
 
Usnesení č. 234/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  směrnici číslo 2/2008 doplněnou o znění ve 
schváleném usnesení č. 233/08. 
Hlasování :          pro    8                         proti  0                       zdržel se    1 ( Brabenec ) 
 
Usnesení č. 235/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  rozpočtové  opatření č. 6/2008  a 7 /2008. 
Hlasování :          pro    9                         proti  0                            zdržel se    0 
 
Usnesení č. 236/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  Smlouvy s firmou Gansewinkel a pověřuje 
starostu  k jejímu podpisu.                                                                                                                
Hlasování :          pro    9                         proti  0                            zdržel se    0 
 
Usnesení č. 237/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  prodej  pozemku p.č. 1717/21 o výměře 27 m2  
pod garáží na ulici Jeřábkova  manželům Ludmile Fantové, bytem Ořechov, Výstavní 7 
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a Františku Fantovi, bytem Brno, Vranovská 508/26,  za cenu 200,- Kč / m2 a  pověřuje 
starostu k podpisu kupní smlouvy, která  musí být uzavřena nejpozději do konce října 
2008 nebo musí být uzavřena  smlouva o nájmu pozemků s nájmem 1000 Kč ročně. 
Hlasování :          pro    9                         proti  0                            zdržel se    0 
 
Usnesení č. 238/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  prodej  pozemku p.č. 1717/22 o výměře 27 m2  
pod garáží na ulici Jeřábkova  manželům Jiřímu a Ludmile Navrátilovým, bytem 
Ořechov, Výstavní 9,  za cenu 200,- Kč / m2 a  pověřuje starostu k podpisu kupní 
smlouvy, která  musí být uzavřena nejpozději do konce října 2008 nebo musí být 
uzavřena  smlouva o nájmu pozemků s nájmem 1000 Kč ročně. 
Hlasování :          pro    9                         proti  0                            zdržel se    0 
 
Usnesení č. 239/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  prodej  pozemku p.č. 1717/23 o výměře 27 m2  
pod garáží na ulici Jeřábkova  manželům Jitce Kuklové, bytem Ořechov, Zahradní 
209/22 a Janu Kuklovi, bytem Ořechov, Divadelní 752/33,  za cenu 200,- Kč / m2 a  
pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy, která  musí být uzavřena nejpozději do 
konce října 2008 nebo musí být uzavřena  smlouva o nájmu pozemků s nájmem 1000 
Kč ročně. 
Hlasování :          pro    9                         proti  0                            zdržel se    0 
 
Usnesení č. 240/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  navržené řešení umístění stavby centra zdravého 
života manželům Lacinovým na ulici Ježkov dle přiloženého nákresu.  
Hlasování :          pro    7                        proti  0                zdržel se    2 ( Záděra, Dudík ) 
 
Usnesení č. 241/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  zpracování změny č. V. územního plánu sídelního 
útvaru Ořechov.  
Hlasování :          pro    8                        proti  0                         zdržel se    1 ( Zvolská ) 
 
Usnesení č. 242/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  nákup pozemku p.č. 1889/4, k.ú. Ořechov o 
výměře 3 665 m2 od Ludmily Bažaličkové, bytem Ořechov, Kout 10 a Květoslavy 
Dvořákové, bytem Dolní Kounice, Komenského 29  za cenu 100 Kč za m2 a pověřuje 
starostu k podpisu kupní smlouvy. 
Hlasování :          pro    9                        proti  0                           zdržel se    0 
 
Usnesení č. 243/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  sestavení komise pro vypracování a zadání 
přestavby pro projektanta na využití speciální školy v tomto složení :  M. Smutný, 
T.Dudík, S. Zvolská, J. Brabenec, L. Oliva.  
Hlasování :          pro    9                        proti  0                           zdržel se    0 
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Usnesení č. 244/08 : 
Zastupitelstvo obce   b e r e   n a     v ě d o m  í       zprávu o činnosti obecního úřadu.  
Hlasování :          pro    9                        proti  0                           zdržel se    0 
 
Výpis usnesení z  veřejného zasedání zastupitelstva obce Ořechov 
konaného dne  7. 10.  2008 v  7  hod.  v zasedací místnosti  OÚ Ořechov 
 
Usnesení č. 245/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  ověřovatele zápisu pana Miroslava Floriána a 
Tomáše Dudíka.  
Hlasování :          pro    9                        proti  0                           zdržel se    0 
 
Usnesení č. 246/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  doplnění programu o bod : odpisový plán základní 
školy,  navýšení příspěvku a převod finančních prostředků mezi fondy ZŠ -  jako bod 
číslo   6  .  
Hlasování :          pro    9                        proti  0                           zdržel se    0 
 
Usnesení č. 247/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  následující program jednání :  

1. Zahájení 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů 
3. Schválení programu 
4. Schválení dodavatele na stavební práce na akci „Multifunkční sportoviště“ v 

Ořechově 
5. Schválení dodavatele na akci „Obnova krajinných struktur v k.ú. Ořechov – 

Třešinky a Lejtná“ 
6. Odpisový plán ZŠ Ořechov, navýšení příspěvku škole a převod finančních 

prostředků mezi fondy ZŠ 
7. Různé 
8. Závěr 

Hlasování :          pro    9                        proti  0                           zdržel se    0 
 
Usnesení č. 248/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e   zadání stavebních prací na akci Multifunkční 
sportoviště firmě OHL ŽS, a.s.,  uzavření smlouvy o dílo a pověřuje  starostu k jejímu 
podpisu.  
Hlasování :          pro    7                        proti  0        zdržel se    2  ( Zvolská, Paulíček ) 
 
 
Usnesení č. 249/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e   zadání prací na akci Obnova krajinných struktur 
v k.ú. Ořechov - Třešinky a Lejtná“   firmě Garden expert, s r.o.,  uzavření smlouvy o 
dílo a pověřuje  starostu  k jejímu podpisu.  
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Hlasování :          pro    9                        proti  0                    zdržel se    0 
Usnesení č. 250/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e   odpisový plán základní školy dle přílohy. 
Hlasování :          pro    9                        proti  0                    zdržel se    0 
 
Usnesení č. 251/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  navýšení příspěvku škole o částku odpisů ve výši 
43.484 Kč.  
Hlasování :          pro    9                        proti  0                    zdržel se    0 
 
Usnesení č. 252/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  převodu částky 7.955,05 Kč z rezervního fondu 
školy na fond investiční. 
Hlasování :          pro    9                        proti  0                    zdržel se    0 
 
 
Výpis usnesení z  veřejného zasedání zastupitelstva obce Ořechov 
konaného dne  23. 10.  2008 v  18  hod. v restauraci u Fasurů v Ořechově 
 
Usnesení č. 253/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  ověřovatele zápisu  Aloise Záděru a Magdu 
Jachnickou.      
Hlasování :          pro    9                        proti  0                    zdržel se    0 
 
Usnesení č. 254/08 : 
Zastupitelstvo obce   n e s c h v a l u j e  odložení bodu č. 6 programu  na další zasedání 
zastupitelstva.      
Hlasování :   pro    2                  proti  6                       zdržel se    1  
 
Usnesení č. 255/08 : 
Zastupitelstvo obce    s c h v a l u j e  program jednání :   

9. Zahájení 
10. Určení zapisovatele a ověřovatelů 
11. Schválení programu 
12. Dotace – hřiště za školou 
13. Dodatek č. 6 smlouvy s firmou Kordis 
14. Vyhláška o ochraně ovzduší 
15. Změna územního plánu č. III. 
16. Rozpočtové opatření č. 8. a č. 9 
17. Automatizace knihovny 
18. Navýšení příspěvku MŠ 
19. Umístění odpadového dvora 
20. Speciální škola – umístění víceúčelového sálu 
21. Prodej pozemku – Štěpánková 
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22. Park u školy – průřez stromů, kácení a revitalizace 
23. Z činnosti obecního úřadu  
24. Závěr 

Hlasování :          pro    9                        proti  0                    zdržel se    0 
 
Usnesení č. 256/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního 
operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Multifunkční sportoviště a  
pověřuje  starostu k jejímu podpisu. 
Hlasování :          pro    9                        proti  0                    zdržel se    0 
 
Usnesení č. 257/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  Dodatek č. 6.   Smlouvy o zajištění financování 
systému IDS JMK a  pověřuje  starostu  k jeho podpisu. 
Hlasování :          pro    9                        proti  0                    zdržel se    0 
 
Usnesení č. 258/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  Obecně závaznou vyhlášku  č. 1/2008 o ochraně 
ovzduší, spalování rostlinných materiálů a tuhých paliv v obci Ořechov. 
Hlasování :          pro    9                        proti  0                    zdržel se    0 
 
Usnesení č. 259/08 : 
Zastupitelstvo obce   p o v ě ř u j e  starostu  jako kontaktní osobu k jednání ohledně 
změny č. III. územního plánu obce Ořechov. 
Hlasování :          pro    9                        proti  0                    zdržel se    0 
 
Usnesení č. 260/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  rozpočtové  opatření č. 8 a 9. 
Hlasování :          pro    9                        proti  0                    zdržel se    0 
 
Usnesení č. 261/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  automatizaci knihovny a zařazení finančních 
prostředků do rozpočtu roku 2009 
Hlasování :          pro    9                        proti  0                    zdržel se    0 
 
Usnesení č. 262/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  navýšení příspěvku mateřské škole o částku 
odpisů ve výši 22 500 Kč.                                                                
Hlasování :          pro    9                        proti  0                    zdržel se    0 
 
Usnesení č. 263/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  umístění odpadového dvora na parcele číslo 5764, 
k.ú. Ořechov,  na ulici Syrovické.                                                        
Hlasování :          pro    7                 proti  0                zdržel se   2 ( Brabenec, Smutný ) 
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Usnesení č. 264/08 : 
Zastupitelstvo obce   s o u h l a s í  se zrušením usnesení č. 104 ze dne 26. 9. 2007. 
Hlasování :          pro    8               proti  0                zdržel se   1 ( Smutný ) 
 
Usnesení č. 265/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  umístění víceúčelového sálu v tělocvičně speciální 
školy.                                                                   
Hlasování :          pro    9                        proti  0                    zdržel se    0 
 
Usnesení č. 266/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  prodej části pozemku p.č. 2756/6 PK v ulici Bašty         
( bude odděleno GP ) o výměře 30 m2 za cenu 200 Kč/m2 s tím, že kupující -  Renata 
Štěpánková, bytem Bašty 16,  uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického 
plánu a další poplatky s prodejem spojené a dále pověřuje starostu k podpisu kupní 
smlouvy.  
Hlasování :          pro    9                        proti  0                    zdržel se    0 
 
Usnesení č. 267/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  provedení údržby a obnovy stromů v parku před 
školami firmou Šarapatka – sdružení FO. 
Hlasování :          pro    9                        proti  0                    zdržel se    0 
 
Usnesení č. 268/08 : 
Zastupitelstvo obce   b e r e     n a    v ě d o m í   zprávu o  činnosti  obecního úřadu. 
Hlasování :          pro    9                        proti  0                    zdržel se    0 
 
 
  Informace obecního úřadu                                                                
 
Přehled akcí provedených ve druhé polovině roku 2008 
 
Úprava chodníku na ulici Divadelní – u odpadového dvora                    62 408 Kč 
Chodník na ulici Pavlíkova                                                                    149 774 Kč 
Chodník na ulici Tikovická                                                                 1 428 000 Kč 
Úprava komunikace – ulice Pod Kopcem                                                60 975 Kč 
Hřiště na ulici Výstavní                                                                       1 273 263 Kč 
Vybavení hřiště – koše,branky                                                                  87 465 Kč 
Povrch hřiště za zvláštní školou-odkoupení                                            248 909 Kč 
Komunikace na ulici Komenského-příjezd ke školní jídelně ZŠ            724 034 Kč 
Úprava kanalizační vpusti na ulici Ořechovičské                                   108 968 Kč   
Vlajka obce                                                                                               44 350 Kč 
Prapor hasičů                                                                                             67 350 Kč 
Rekonstrukce topení v obecním bytě                                                       103 941 Kč 
Rekonstrukce školní jídelny ZŠ – stavební práce                                 7 972 418 Kč 
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Vybavení školní kuchyně a jídelny základní školy                              2 667 314 Kč 
Nové kontejnery na tříděný odpad                                                            26 418 Kč    
   
                                                                                                                  Ilona Beránková  

účetní obce              
  
Obecně závazná vyhláška obce Ořechov č. 2/2008, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 3/2005 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, ve znění vyhlášek č.1/2006 a 2/2007 
 
Zastupitelstvo obce Ořechov se na svém zasedání  dne  10.12.2008 se usneslo vydat 
podle ustanovení § 14 odst. 2  zákona  č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d)  a § 84 odst. 2,  písm. h)  
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku. 

Článek I 
 

Článek 3 obecně závazné vyhlášky č. 3/2005, ve znění vyhlášek č.1/2006 a 2/2007, 
nově   zní takto:  

Čl. 3 
Sazba poplatku  

 
Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 písm. a) a b) vyhlášky činí 430 Kč a je 
tvořena částkou :  

a)  250 Kč za kalendářní rok, jejíž maximální výše je stanovena zákonem a  
      b) 180 Kč za kalendářní rok, jejíž výše je stanovena podle skutečných nákladů  
         obce za rok 2007 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. 
   
          Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu: 
      skutečné náklady na sběr a svoz celkem                                     1 237 993      Kč 

počet poplatníků k 31.10.2008                                                          2 403      osob 
základ pro výši částky (náklady na jednoho poplatníka)                    515,18  Kč 

 
Článek II 

 
Článek 4  obecně závazné vyhlášky č. 3/2005, ve znění vyhlášek č. 1/2006 a 2/207  
nově zní takto :  
 

Čl. 4 
Osvobození a úlevy 

 
1.  Od poplatku jsou osvobozeni: 

a) u rodin se třemi a více dětmi ve věku do 15 let žijícími s rodiči ve společné  
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         domácnosti, je od poplatku osvobozeno třetí a další dítě  
     b) dítě narozené v aktuálním kalendářním roce 
     c) osoby, které jsou evidovány trvalým pobytem na adrese Obecního úřadu 
        Ořechov,  Zahradní 216/1, 
     d) osoby ve výkonu trestu odnětí svobody 
     e) občané zdržující se celoročně mimo území ČR  
 
2. Úleva ve výši  100,- Kč se poskytuje  fyzickým  osobám s trvalým pobytem v 
nepřístupných částech obce :  ulice -  Páralova, Na Kopci, nemovitosti  Brněnská č. 23, 
Nová č. 11  
 
3. Skutečnosti rozhodné pro osvobození od poplatku podle odst. 1 písm. a), b) d) a e) 
jsou poplatníci povinni správci poplatku doložit. Narození dítěte v aktuálním roce se 
dokládá  rodným listem dítěte. Celoroční pobyt  mimo území ČR doloží poplatník 
svým čestným prohlášením.  

 
Článek III 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2009. 
 
             
Obecně závazná vyhláška obce Ořechov č. 1/2008 o ochraně ovzduší, 
spalování rostlinných a jiných materiálů  v obci Ořechov 
 
Zastupitelstvo obce Ořechov  se na svém zasedání dne 23.10.2008 usnesením č. 258/08  
usneslo vydat na základě § 50 odst. 3 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. 
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku: 

Článek 1 
Obecná ustanovení 

 
1. Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením jedné nebo více znečišťujících 
látek v důsledku lidské činnosti stanoví obec  
 
a) podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů  
b) zákaz spalování některých materiálů v malých spalovacích zdrojích 
 
2. Tato obecně závazná vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají 
v obci trvalý pobyt nebo se na jejím území zdržují, jakož i pro fyzické osoby 
podnikající a  právnické osoby, které mají na území obce sídlo nebo zde provozují svoji 
podnikatelskou činnost.   
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Článek 2 
Výklad pojmů 

 
Pro účely této vyhlášky se rozumí:  
 
a) rostlinným materiálem  -  biologicky rozložitelný materiál ze zahrad, sadů, parků a 
ostatních pozemků, s výjimkou kusového dřeva včetně přirostlé kůry, zejména pak 
jehličí, kořeny a stonky bylin, nepřirostlá kůra, květenství a plody bylin a dřevin, listí, 
piliny, seno, sláma a tráva, 
 
b) malým spalovacím zdrojem -   stacionární zdroj znečištění ovzduší o jmenovitém 
tepelném výkonu nižším než 0,2 MW, 
 
c) provozovatelem zdroje znečištění ovzduší   -   právnická nebo fyzická osoba, která 
zdroj znečištění ovzduší skutečně provozuje, není-li taková osoba, považuje se za 
provozovatele vlastník zdroje znečištění. 
 

Článek 3 
Podmínky spalování suchých rostlinných materiálů 

 
1. V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních 
lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená 
výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány 
chemickými látkami.1 
2. Suché rostlinné materiály dle čl. 2 písm.a) lze spalovat celoročně  každé pondělí, 
středu a pátek  v době od 8:00 do 19:00 hodin  
3. Je zakázáno vypalování suché trávy na travnatých plochách, v parcích, sadech, 
pěšinkách a náspech. 

Článek 4 
                              Způsoby odstraňování rostlinných materiálů 

S rostlinným materiálem lze nakládat a zbavovat se ho pouze způsobem stanoveným 
touto obecně závaznou vyhláškou, obecně závaznou vyhláškou obce Ořechov, kterou 
se stanoví provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a zvláštními právními předpisy.2 

Článek 5 
Zákaz spalování některých  materiálů 

                                                 
1 § 3 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,  ve 
znění pozdějších předpisů 
2 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů ( zákon o ochraně 
ovzduší ), ve znění pozdějších předpisů. 
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Poradna pro uživatele sociálních služeb,  www.poradnaprouzivatele.cz 
Veronika Pochylá, DiS., Veselá 199/5, 602 00  Brno, tel.: 542 214 110 

 
1. V malých spalovacích zdrojích je zakázáno spalování látek : 

a) které nejsou palivy určenými výrobci jejich zařízení  
b) dřevotřísky, železničních pražců, dřeva opatřeného nátěrem  

2. Je zakázáno spalovat umělé hmoty, gumy, dehtové lepenky a  pneumatiky. Odpady 
tohoto druhu lze spalovat jen za podmínek stanovených zákonem.3 
 

Článek 6 
Sankce 

Porušení zákazů stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno 
podle zvláštních předpisů.4 

 
Článek 7 

                                                   Závěrečná ustanovení 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti od 1.1.2009.  
 
 
Poradna pro uživatele sociálních služeb 
 
Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách řeší základní zásady poskytování 
sociálních služeb, vyjmenovává  druhy sociálních služeb a úhradu nákladů za jejich 
poskytování, zařízení sociálních služeb  včetně povinností žadatelů a poskytovatelů. 
Zákon je obsáhlý, v tištěné formě má 37 stran. 
Konkrétní výklad  tohoto zákona a konkrétní dílčí  informace poskytuje bezplatně 
PORADNA PRO UŽIVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Své služby nabízí občanům 
prostřednictvím tohoto zpravodaje: 
Poradna sídlí na ulici Veselá 5  v centru  Brna. Přístup do budovy je bezbariérový a 
v budově je prostorný výtah. Poradna působí ve 2.patře v  kancelářích č. 207, 218 a 
219. Poradna je otevřena v pondělí a ve středu od 8,00 do 17,00 hodin. Mimo tyto dny 
je možné setkání po předchozí domluvě.V případě potřeby může poradce navštívit 
klienta i v místě jeho bydliště.  
Adresa a kontakt:  
 
 
 
 
                                                 
3 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů ( zákon o ochraně 
ovzduší ),  ve znění pozdějších předpisů 
4 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o 
ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákon  (zákon o ochraně ovzduší ),  ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších 
předpisů 
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Návrh rozpočtu na rok 2009 
 
Paragaf Položka Příjmy Kč 
 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 3 560 000 
 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné čin. 450 000 
 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 350 000 
 1121 Daň z příjmů právnických osob 4 700 000 
 1211 Daň z přidané hodnoty 7 200 000 
 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 960 000 
 1341 Poplatek ze psů 47 000 
 1343 Poplatek z užívání veřejného prostoru 126 000 
 1347 Poplatek za provozování výher.hracích přístrojů 100 000 
 1351 Odvod z výtěžku provoz. loterií 82 000 
 1361 Správní poplatky 170 000 
 1511 Daň z nemovitostí 1 300 000 
 2460 Splátky půjček od obyvatelstva /FRB/ 18 000 
 4112 Nl př. Dot. ze st.rozpočtu-dotace KÚ JMK 900 000 
 4221 Inv. př.dotace od obcí-Hajany vodovod 267 300 

1031  Pěstební činnost 150 000 
2122  Sběr a zpracování druhotných surovin 50 000 
2321  Odvádění a čištění odp.vod a nakládání s kaly 132 000 
3111  Mateřská škola – odpisy 22 500 
3113  Základní škola – odpisy 130 500 
3314  Činnosti knihovnické 8 000 
3341  Rozhlas 10 000 
3612  Bytové hospodářství-voj,byty,Štolfová 88 000 
3613  Nebytové hospodářství 845 000 
3632  Pohřebnictví 14 000 
3639  Komun sl. a úz. rozv.- pronájema prodej pozemků 40 000 
6310  Příjmy a výdaje z úvěr.finančních operací 50 000 

  C e l ke m 21 770 300 
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Paragraf Výdaje Kč 
1019 Příspěvky – zahrádkáři  20 000 
1031 Pěstební činnost-údržba lesa  150 000 
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin-odpad dvůr 50 000 
2212 Silnice – oprava  1 081 200 
2219 Ost.záležitosti pozemních komun.-chodníky  1 000 000 
2221 Provoz veřejné silniční dopravy-IDS,opravy 200 000 
2310 Pitná voda-vodoměry 10 000 
2321 Odvád.a čist.odp.vod-úroky úvěru 1 260 000,opravy 1 360 000 
2333 Úpravy drobných vodních toků-tikovický potok 500 000 
3111 Mateřská škola - 610 000, 20 000 opravy hrazené obcí 630 000 
3113 Základní škola -2 030 000, 20 000 opravy hrazené obcí 2 050 000 
3311 Divadelní činnost-příspěvek 50 000 
3314 Činnosti knihovnické+mzdy knihovnice 170 000 
3319 Ostatní záležitosti kultury 3 000 
3326 Poř.,zach.a obnova hodnot místních kultur 4 000 
3341 Rozhlas a televize 50 000 
3399 Zál. kultury a církví –kostel sv. Jiří,orchestr Bobrava 20 000 170 000 
3412 Sportovní zařízení v majetku obce – hřiště u školy  17 697 300 
3419 Ostatní tělovýchovná činnost  250 000 
3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 000 
3429 Zájmová činnost ostatní 10 000 
3612 Bytové hospodářství-voj.byt-elektřina,voda,Štolfová-opravy 50 000 
3613 Nebytové hosp.-oprava kadeřnictví,budovy OÚ 1 500 000 
3619 Ostatní  rozvoj bydl a byt.hospod.-ARMA elektřina 160 000 
3631 Veřejné osvětlení 300 000 
3632 Pohřebnictví 75 000 
3635 Územní plánování – nový ÚP 250 000 
3639 Komunální sl.a úz.rozvoj –pozemky- daně ,odhady,kolky 30 000 
3721 Sběr a odvoz nebezpečného odpadu 90 000 
3722 Sběr a odvoz komunálního odpadu+odvoz odpadů odpadový 

dvůr 
1 150 000 
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3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů-plasty,sklo 130 000 
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 830 000 
3749 Třešinky,Lejtná 992 000 
4359 Ost.soc.péče o pomoc starým obč.-KD-čist.prostř.,pedikůra 10 000 
5512 Požární ochrana-náklady na provoz 100 000 
6112 Zastupitelstva obcí 1 400 000 
6171 Činnost místní správy 2 920 000 
6310 Příjmy a výdaje z úvěr. fin. operací-služby peněžních ústavů 8 000 
6320 Pojištění 85 000 
6409 Ostatní činnost – příspěvek sdruž. Maverick -závody automo 25 000 
 C e l k e m 36 580 500 

 
 
Financování rok 2009   

Položka  Kč 
8124 Uhr.splátky dlouhodob.půjček-ČOV -2 227 300 
 Úhr.splátky – vodovod -2 250 000 
 Úhrady úvěrů celkem -4 477 300 
8123 Úvěr – hřiště za školou 17 000 000 
8124 Splátka úvěru-hřiště za školou -212 500 
8115 Použití rezervy minulých let 2 500 000 
8000 Financování – celkem 14 810 200 
   
Příjmy  21 770 300  
Financování  19 500 000  
CELKEM 41 270 300  
   

Výdaje  36 580 500  

Financování  4 689 800  

CELKEM 41 270 300  

 
Daniela Binarová 
správce rozpočtu 

 
Místní hřbitovy 
 
Správcem a provozovatelem našich hřbitovů je obec Ořechov. Má  plán hřbitova a vede 
evidenci hrobů. Hrobová místa jsou  pronajímána za úhradu  dle sazebníku.( hroby  
8,50 za m2/rok,  místo k uložení urny (kolumbárium)  10Kč/rok.) Nájemné se vybírá  



 20

složenkou na 10 roků předem.Na obou hřbitovech je 460 hrobů a 40 kolumbárií. 
K pohřbívání a ukládání zpopelněných ostatků,  je vypracován Hřbitovní řád, který 
stanoví udržování pořádku a  povinnosti provozovatele i uživatelů. Obec zajišťuje 
oplocení hřbitova, údržbu cest, osvětlení hřbitova, přívod vody, péči o veřejnou zeleň, 
úklid odpadů, atd. Náklady na tyto služby zdaleka nepokryje vybrané nájemné za 
hrobová místa. Jen za odvoz kontejnerů s odpady ze hřbitovů zaplatí obec  ročně  
40 000 Kč. 
 
Může Vás zajímat … 
Odpadový dvůr bude jako obvykle v zimním období uzavřen. Poslední možnost 
uložení odpadů na odpadovém dvoře bude v sobotu 13. 12. 2008. 
Na sběrných místech – v ulici Brněnská, Tikovická, Divadelní  byly umístěny další 
kontejnery na tříděný odpad. Jsou modré barvy a jsou určeny na papír. Papír je nutno 
ukládat svázaný v balíčcích. 
Kontejnery jsou často, než dojde k odvozu, přeplněné. V takovém případě neodkládejte 
odpady kolem kontejnerů, ale odvezte je na odpadový dvůr.  
 
Poplatky  
Poplatky na rok 2009 placené v hotovosti se budou vybírat na obecním úřadě až od 
poloviny ledna 2009. Dříve nelze aktualizovat počítačový program. Roční poplatek za 
jednoho psa v rodinném domě je 100 Kč, v bytovém domě 300 Kč. 
Poplatek za odvoz  popelnic a likvidaci odpadů pro rok 2009 činí na osobu 430 Kč. 
Množství odpadů z domácností je stále více a svozová firma zvyšuje ceny za svoz a 
likvidaci. Obec v roce 2008  musela vydat na likvidaci odpadů 200 000 Kč z obecního 
rozpočtu. Z tohoto důvodu zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o zvýšení ceny 
odpadů  o 20 Kč za občana. 
 
Upozornění 
V rámci ochrany ovzduší, zastupitelstvo obce  schválilo obecně závaznou vyhlášku, 
která řeší možnosti a způsob pálení na otevřeném ohništi nebo v domovních kotlech.  
Vyhláška  v plném znění je zveřejněna v tomto zpravodaji. 
 

Ludmila Krečmerová 
místostarostka 

 
 
Z historie obce                                                                       
 
Slovo kronikáře 
Končí rok s magickou osmičkou na konci. Připomeňme si alespoň některé roky, které 
se týkaly svým významem i našich obcí. 
Rok 1378  
V písemné zmínce je uvedena existence Spáleného mlýna na Bobravě. Dnes je tomu už 
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630 let. Z toho můžeme usuzovat, že už na našem území žili naši předkové před sedmi 
stoletími.  
Rok 1828 
Narodil se farář Antonín Páral. Dnes uplynulo 180 let od jeho narození. Byl iniciátorem 
výstavby dnešního kostela Všech svatých v r. 1900. 
Rok 1878 
Před 130 léty byl založen hasičský sbor v Ořechovičkách. Letos jsme v září toto výročí 
oslavili. 
Rok 1908 
Před sto léty byl založen hasičský sbor v Tikovicích. 
Rok 1918 
Končí I. světová válka. Pro naše obce období to nejsmutnější – ztráty na lidských 
životech. Z této války se k rodinám nevrátilo 68 mužů. Vzpomeňme na tyto oběti u 
památníku obětem válek u kostela. 
Rok 1988 
Plánovaná výstavba závlahové nádrže v oblasti klidu Bobrava. Před dvaceti léty 
docházelo na zasedáních MNV k velmi rušným diskusím ohledně tohoto připraveného 
nákladného projektu. Při výstavbě této nádrže by bylo vykáceno zhruba sedmdesát 
hektarů lesa. V tisku tehdejšího Rudého práva ze dne 25. ledna 1988 vyšel článek: 
„Damoklův meč nad Bobravou ?“ Byl otištěn mimo jiné i dopis Ing. Věry Palachové – 
naší občanky – bydlela ve Spáleném mlýně. Cituji: „Voda v nádrži by zaplavila údolí 
od Kartouzského (Šafránkova) mlýna přes Spálený mlýn až po obec Radostice. 
Nejmalebnější a nejhodnotnější část území. Zničení fauny a flóry v této lokalitě je cena, 
kterou naše civilizace přírodě nikdy nezaplatí. Je na čase, abychom přestali ničit 
krajinu, kterou moc potřebujeme ke své existenci. Hodnota projektované nádrže je 
nicotná proti hodnotě přírodního bohatství Bobravy.“ 
Pro zachování tohoto údolí se vyslovili i odpovědní činitelé jako Československé 
akademii věd, Státní památkové péče a ochrany přírody. Účastníci jednání se nakonec 
dohodli na názoru, že do ukončení studijních prací (technické, meliorační a ekologické 
studie) není otázka výstavby uzavřena. Článek končí mementem: „Vše tedy hovoří pro 
zachování Bobravy. Na svou jistotu však údolí zatím čeká. Není zodpovězena otázka, 
zda se z jeho krás budeme těšit dál, nebo si budeme jen matně vybavovat, co voda 
přehrady pod sebou ukrývá.“ 
Voda z nádrže měla sloužit k závlahám polí jednotných zemědělských družstev. 
V celém údolí už bylo vyznačeno na stromech, kam až bude voda dosahovat. Velmi 
vzrušující diskuse se odehrály na zasedání MNV v restauraci u Pešků. Představitelé 
obce obhajovali výstavbu, řada občanů byla proti. Veškeré přípravné práce si vyžádaly 
asi 900 000 Kčs. Přišel však rok 1989 a tato akce byla definitivně zastavena. Až 
půjdete překrásným údolím Bobravy, řeky, jejíž vody plynou až do Černého moře, 
vzpomeňte a poděkujte, že těmto krásám přírody se můžeme nadále obdivovat. (Této 
události jsem věnoval více místa, neboť jsem si vědom toho, že současná generace o 
tom vůbec nic neví). 

  Mgr. Jiří Poledňa 
kronikář obce              
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Kultura                                                                                
 
A zase to divadlo 
I přes nepřízeň osudu a některých spoluobčanů, žijeme. Divadlo se prozatím nebourá, 
tak máme kde zkoušet. Nacvičili jsme novou komedii „Babička v trenkách“ aneb 
aprílová komedie. Stále hrajeme 2 starší hry: „Po všem hovno, po včelách med“(kterou 
hrajeme už 7 roku) a „Paroháči aneb červené kalhoty“. Takže teď máme na repertoáru 
tři komedie, což je na amatéry docela slušný výkon, když si přestavíme, že divadlo 
dělají proto, že je mají rádi a ve svém volnu ještě po zaměstnání a zadarmo.  
V letošním roce jsme odehráli tato představení: 
29.1.   „Po všem hovno, po včelách med“ v divadle Radost 
14.2.   „Po všem hovno, po včelách med“ v Brně ve Bankovce 
24.2.   „Po všem hovno, po včelách med“ v Rajhradě 
6.3.     „Paroháči aneb červené kalhoty“ v divadle Radost 
8.3.     „Paroháči aneb červené kalhoty“ na přehlídce v Třešti  
11.3.   „Paroháči aneb červené kalhoty“ v Kojetíně 
29.3.   „Po všem hovno, po včelách med“ v Brně Líšni 
16.4.   „Paroháči aneb červené kalhoty“ v Chropyni 
9.5.     „Paroháči aneb červené kalhoty“ na přehlídce v Třebíči  
10.5.   „Paroháči aneb červené kalhoty“ na festivalu  v Boleradicích 
1.6.     „Paroháči aneb červené kalhoty“  v Rajhradě 
20.6.   „Po všem hovno, po včelách med“ na festivalu ve Veverské Bítýšce 
21.6.   „Paroháči aneb červené kalhoty“ na festivalu v Hradci Králové 
1.7.     „Po všem hovno, po včelách med“  na hradě Buchlov 
2.8.     „Paroháči aneb červené kalhoty“  na zřícenině hradu Košumberk 
9.8.     „Paroháči aneb červené kalhoty“  na nádvoří zámku ve Velkých Losinách 
10.10. „Paroháči aneb červené kalhoty“  na přehlídce Voskovcova Sázava 
18.10. „Paroháči aneb červené kalhoty“  na přehlídce ve Vysokém nad Jizerou 
6.11.   „Paroháči aneb červené kalhoty“  v Hustopečích 
8.11.   „Po všem hovno, po včelách med“   v Tuřanech 
13.11.  „Po všem hovno, po včelách med“  ve Skutči 
15.11.  „Babička v trenkách“ premiéra v divadle Radost 
19.11.  „Babička v trenkách“ v divadle Radost 
21.11.  „Paroháči aneb červené kalhoty“  ve Vracově 
23.11.  „Po všem hovno, po včelách med“  v Silůvkách 
 
Na prosinec nám slíbil režisér volno, tak budeme mít letos klidné vánoce.  
To byl výčet naší činnosti v roce 2008. Soubor se rozrostl o tři nové mladé členy, která 
se představili v nové komedii. 
Teď nezbývá doufat, že se obci podaří sehnat peníze na opravu speciální školy, kde by 
měl být i nový kulturní sál. Věříme, že nám budete fandit a zůstanete našimi věrnými 
diváky. 

                   členové ořechovského divadla 
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Výstava obrázků z modlitebních knih 
Druhou listopadovou neděli a po celý následující týden ožila bývalá zvláštní škola 
množstvím obrázků ze sbírky místního pana faráře P. Bohuslava Bláhy. Jeho spontánní 
nápad zopakovat výstavu z r. 2004, která se uskutečnila v Brně v knihovně kostela sv. 
Michala, podpořili farníci a členové Společenství sv. Peregrina, kteří mu s realizací 
pomohli. Česká televize, mnohé moravské deníky a několik internetových stránek se 
postaralo o vysokou účast. Výstavu shlédlo celkem asi 500 návštěvníků. Mnozí přijeli 
z daleka a naši obec tak navštívili poprvé. Všichni jsme obdivovali množství obrázků, 

které P. Bláha od svých deseti let 
shromáždil ( 12 tisíc ), pečlivost, 
s jakou je třídí a uchovává a 
vytrvalost, s jakou hledá nové 
přírůstky do své sbírky. 
Na výstavě nejvíce zaujal portrét 
Máří Magdalény z lidských vlasů, 
obrázek Madony z Číny, nejstarší 
exempláře z 16. století a také 
nepřeberné množství obrázků 
z hedvábí nebo krajky. 
Akce se vydařila, svědčí o tom i 

dojetí přítomných při zahájení výstavy, kterého se ujal Dr. Miroslav Krejčíř 
z Biskupství brněnského, a také slova díků. Některá citujeme z návštěvní knihy. „Díky 
za nevšední duchovní umělecký zážitek.“, „Moc krásné, děkujeme.“, „Je to 
obdivuhodné.“, „Děkujeme za unikátní výstavu.“ … 

 
Poděkování patří také Obecnímu 
úřadu za „propůjčení“ místnosti 
bývalé školy, paní Olze Lhotecké za 
zapůjčení květinové výzdoby (na 
citroník jsme dávali obzvlášť pozor 
☺) a všem těm, kteří samotnou 
výstavu podpořili svou účastí. 
                                   

              
 

 Leona Steingartová 
 
Obecní knihovna informuje 
Na podzim tohoto roku se konal 12. ročník celostátní akce Týden knihoven. I naše 
knihovna se zapojila, a to čtením z díla Karla Čapka. Na výběru knih a úryvků se 
podíleli manželé Walletzští a pí. Eliška Krejčířová, čtení se ujali dobrovolníci z řad 
čtenářů naší knihovny. Čas strávený v Klubu důchodců, kde se akce konala, uplynul 
rychle a potěšující bylo, že akce se zúčastnili také žáci 9.tříd s paní učitelkou Mgr. 
Barborou Stránskou a čtenáře odměnili velkým potleskem. 
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Těšili jsme se na přestěhování knihovny do větších prostor, ale bohužel pro nedostatek 
financí není prostor pro novou knihovnu upraven. 
 
V tomto roce bude knihovna otevřena naposled v pátek 19. prosince a půjčovat se 
opět bude v úterý 6. ledna 2009. 
 
Knihovna nabízí tyto nové tituly:  
Pro dospělé:                                                     Pro děti a mládež: 
Steel D.: Její královská výsost                        Bryantová B.: Dívky v sedlech 
Phillipsová E.: Mé syny zničil heroin             Lanczová L.: Vůně deště 
Cartland B.: Polibek v poušti, Žít pro lásku   Rudel I.: Římané 
Harasová L.: Vražda na Den díkůvzdání        Sekora O.: Pošta v ZOO 
Fieldingová J.: Zachráníš mě ráno                  Brezina T.: Zpěvákův amulet 
Whitton H.: Anna Česká                                 Miler Z.: Krtek a kalhotky 
Robertsová N.: Zkouška důvěry                     Závadová K.: Pohádkový slabikář 
King S. F.: Lady Macbeth 
Harrod E. C.: Dynastie Morlandů 30 
Doyle V.: Rudá kočka 
 
Naučné: 
Mertens D.: Hadi 
Howelová L.: Objevuj květiny, Objevuj pobřeží 
Pavličová Š.: Dnes vařím já 
Prekopová J.: Neklidné dítě 
Souček V.: Pravidla silničního provozu 
Crook D. M.: Pilot Spitfiru 
Volný Z.: Toulky minulostí světa 10 
Šesták J.: Zastřešení bazénů 
 

Olga Frantová 
Leona Steingartová 

 
Za Aloisem Zouharem 
S lítostí jsme přijali zprávu, že dne 20. října 2008 odešel učitel hudby a dlouholetý 
kulturní pracovník pan Alois Zouhar. Jeho jméno je navždy spojeno s uměleckým 
školstvím – hudební školou v Ořechově.  
Alois Zouhar se narodil 17. 1. 1931 v Senetářově u Blanska. Studoval na hudební škole 
v Kroměříži. Učitelem hudby v Ořechově se stal v roce 1957 a působil tam třicet let – 
do roku 1987. Vyučoval hře na dechové hudební nástroje a několik let vedl žákovský 
dechový orchestr. Byl dobrým a oblíbeným pedagogem. Jeho žáci tvoří dnes většinu 
členů úspěšné dechové hudby „Petrovanka“. Mnoho let byl členem pěveckého sboru, 
řízeného ředitelem LŠU Rudolfem Zavadilem. Sbor úzce spolupracoval s divadelníky 
při inscenacích operet a činoher se zpěvy a tanci. Pan učitel Zouhar se podílel na 
úpravách a zvelebení interiéru nového pracoviště školy v Tikovicích. Byl také 
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spoluautorem brožury, vydané k 20. výročí založení hudební školky v Ořechově „LŠU 
Ořechov 1952–1972“, která popisuje historii a úspěchy tohoto ústavu. 
Manželkou A. Zouhara se stala Olga Zouharová, rozená Pehalová, herečka a 
choreografka ořechovského divadelního souboru. 
Odešel výborný muzikant, krásný a dobrý člověk, jehož život byl prodchnut hudbou a 
lásce k ní vedl své žáky. Výrazně a natrvalo se zapsal do historie kulturního života obce 
a patří mu právem náš dík. 

Jiřina Mrázová-Janíčková 
 
Ze života škol 
 
MŠ Oříšek 
Pozor, pozor lidičky, jsou tu nové zprávičky z  mateřské školičky. 
Září 
I když nový školní rok 2008/ 2009 připadal tentokrát až na 1. září, my jsme ho 
slavnostně přivítali již v pátek 29. srpna. V 8.00 hod. se všechny děti s rodiči sešly 
v dolním vestibulu, kde jim paní ředitelka představila celý kolektiv MŠ. Po té došlo na 
rozcházení do tříd, kde probíhaly třídní schůzky. Paní učitelky seznamovaly rodiče 
s tím, co je do MŠ potřeba zaopatřit, nebo jak se například sestavují třídní vzdělávací 
plány, do jejichž tvorby se mohou zapojovat dokonce i samotní rodiče. Ti, pokud mají 
chuť, mohou přijít s návrhem nějakého tématu, které pak paní učitelky zakomponují do  
třídního projektu. Děti mohou k tématům přinášet 
z domova také různé zajímavé knihy, básničky či 
písničky, hry. Během třídních schůzek si mohly 
děti hrát a po prázdninách se tak opět pozdravit 
s kamarády. Tento „tah“ se vyplatil. Usnadnil 
adaptaci dětí na MŠ, a to především ve třídě 
Kočiček. Tu letos navštěvují tříleté děti, které naší 
MŠ tento den navštívily vlastně vůbec poprvé. Za 

přítomnosti maminek se tak v klidu seznámily 
s novým prostředím. Když si děti pohrály, 
rozutekly se tentokrát společně s rodiči domů. 
Kočičky tak 1. září nešly do neznáma a tak jim 
tolik nevadilo, že zde byly už samy bez maminek. 
Během měsíce září děti ocenily vystoupení dvou 
kouzelníků. Jeden z nich jim dokonce předváděl 
různé kousky s živým vycvičeným prasátkem.   
18. 9. se díky paní učitelce Kališové uskutečnil                                      
zájezd do Legolendu, který byl do posledního                               foto z Legolendu 
místa vyprodán. Ti, na které již nezbylo místo,  musí příště na tuto akci reagovat včas. 
Nabídka bývá v MŠ vyvěšena vždy již začátkem května. 
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Říjen  
Začátek října byl ve znamení „Jablíčkového čarování“. Děti doma společně s rodiči 
vyráběly různé výrobky z jablek, ze kterých jsme v MŠ vytvořily výstavku. Nutno 
podotknout, že lidská fantazie nezná mezí. Mohli jsme tu vidět jablkový semafor, různé                 
panáčky ( např. miminko v kolíbce ), zvířátka a obrázky. Někdo dokonce vymyslel 
vlastní báseň, upekl štrúdl, vyrobil náhrdelník z křížal, apod. 
12. -15. října se konala veřejná podzimní prodejní výstava, kterou svým pásmem 
plných písniček a básniček otevřely děti ze třídy Myšek.                                          
30. října se pořádal lampiónový průvod. Prošli  jsme parkem a následně naší zahradou.                
Zde byly pro děti přichystány různé hry s lampiónovou tématikou. Po absolvování her 
obdržely děti diplom a sladkost. Kdo se nestihl, „lampioňáku“ účastnit, mohl se s jeho 
průběhem seznámit také. V hale za pomocí rekvizit, které jsme s dětmi pro tento den 
připravovaly, byla zhotovena výstavka. 
Listopad 
Třída Myšek sehrála pro ostatní děti pohádku „O Smolíčkovi“. 
Třída Oveček nacvičila pěkné pásmo veršů, se kterým pak vystoupila v klubu 
důchodců. Touto akcí jsme chtěli vyjádřit poctu místním zasloužilým jubilantům. 
Závěrem vystoupení obdrželi babičky a dědečkové přáníčka, na jejichž tvorbě se 
podílely všechny děti naší MŠ. 
Prosinec 
 Protože se nám moc líbily výrobky z říjnového Jablíčkového čarování, vyzvali jsme 
opět děti a rodiče, aby tentokrát doma zpracovali téma „Anděl stokrát jinak“. Výrobky 
se do MŠ mohou donášet během prvního prosincového týdne. 
7. prosince ( neděle, 14.30 hod. ) zahájí všechny děti ze třídy Broučků veřejně prodejní 
vánoční výstavu. Sehrají pohádku „ Jak si šli broučci koupit vánoční zvoneček“. 
Neměly by chybět kostýmy ani kulisy. Prodejní výstava potrvá do 10. 12. 
V týdnu od 8. – 12. 12. se odehrají jednotlivé třídní vánoční besídky nebo dílničky. 
Rodičům předškolákům již nyní můžeme slíbit, že během měsíce ledna navštíví naší 
MŠ pracovnice z pedagogicko-psychologické poradny. Už nyní můžete začít uvažovat 
o tom, na co by jste se jí rádi zeptali.  
Všechny holky z naší školky přejí všem lidem krásné prožití adventního času, veselé 
vánoce a šťastný nový rok 2009.                                                        

   Markéta Popelková, DiS. 
                                                                                                                         učitelka MŠ 

 
Ze života základní školy 
 
Rakousko –  Lobau 
V říjnu jsme navštívili přírodní 
rezervaci Lobau v  Rakousku. 
V ekologickém středisku nás uvítali 
místní pracovníci a rozdělili nás do 
čtyř skupinek. Potom jsme se vydali     
na procházku po okolí. Nejvíce se 
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nám líbili čerstvě pokácené stromy od bobrů. Živého bobra jsme bohužel neviděli (bobr 
je totiž noční živočich). Cestou jsme si zahráli na lišku a zajíce, netopýra a mola a další 
zajímavé hry. S každou skupinkou šla jedna tlumočnice. 
Po obědě jsme se vyřádili na obřích houpačkách a prolézačkách. Ve středisku jsme      
si prohlédli vycpaná zvířata. Pak jsme se snažili rozpoznávat hlasy a stopy zvířat.       
Po pěkném rozloučení v hale jsme každý dostal plyšového divočáka. Výlet se nám moc 
líbil. Byl poučný a zároveň zábavný.                  

žáci 5. třídy 
       

Recyklohraní 
 je školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, 
akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání   
s odpady ve školských zařízení v České republice. Naše škola se do tohoto projektu 
zapojila od září letošního roku. Do nádob ve škole je možné odevzdávat baterie            
a drobné elektrozařízení. 
 
Halloween 
 

V pátek 31. října se naše 
škola proměnila v ráj všech 
strašidel. Kostlivci se tu 
potkávali s čarodějnicemi či 
různými skřítky a všechno 
bylo vzhůru nohama. 
Předměty jako čeština nebo 
matematika jim byly cizí a 
místo toho mezi sebou 
soutěžili v různých 
strašidelných disciplínách, 
jako například let na koštěti, 
soutěž o nejděsivější pokřik, 
výroba dýňového strašidla 
nebo hod dýní na cíl. 

Nakonec se všichni setkali v tělocvičně, kde si zatančili v pekelném rytmu na 
diskotéce. 
Některá strašidla se do školy vrátila i večer a s nimi přišli i odvážní kluci a holky ze 
třetí a čtvrté třídy. Byla pro ně připravena hrůzostrašná stezka odvahy, kterou všichni, 
včetně organizátorů, zvládli na výbornou. Procházka setmělými chodbami školy do 
sklepa, kde na malé odvážlivce vykoukl kostlivec, opravdu vyžadovala kuráž. Někteří 
z nich byli plni dojmů a nechtělo se jim ani zalézt do spacáku a spát. Naštěstí ráno už 
po strašidlech nebylo ani vidu ani slechu a všichni se odebrali do svých domovů dospat 
to, co nestihli v noci. 

Jana Krollová 
učitelka ZŠ 
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Úspěch našich žáků ve stolním tenise 
Ve čtvrtek 13. 11. 2008 se zúčastnily dívky 8. ročníku (Martina Smejkalová a Markéta 
Blümlová) okresního kola ve stolním tenise v Ivančicích. Ve své kategorii starších 
žákyň zvítězily a postoupily do krajského kola, které proběhlo 20.11.2008 v Hodoníně, 
tam obsadily pěkné 5. místo. 
Chlapci (převážně žáci 7. ročníku: Ondřej Novák, Vojtěch Friš, Jan Čech a Jan Vaněk 
z 8. ročníku) stejně jako děvčata zvítězili v okresním kole v Ivančicích a v Hodoníně 
překvapili krásným 2. místem. Takový úspěch skutečně naše škola ještě neměla! 
Zásluhu na tak výborném umístění zajisté mají Alois Záděra z Orla Silůvky a Jaroslav 
Vaněk ze Sokola Ořechov, kterým bych chtěl touto cestou poděkovat za perfektní 
přípravu našich stolních tenistů. 

Mgr. Vladimír Pikula 
ředitel školy              

              
Vánoce očima deváťáků 
Již jako malé děcko jsem se vždy těšil na Vánoce, především na hromadu dárků, které 
jsem si objednal u ježíška. Když jsem později zjistil, že tyto dárky dávají pod 
stromeček rodiče, neměl jsem z nich už takovou radost, a proto jsem se začal zajímat    
o to, jaký je opravdový smysl Vánoc. 
V dnešní době plné spěchu jsou Vánoce brány jako podnět ke shonu, uklízení, 
nakupování a plýtvání penězi. Co vede lidi k takovému jednání? Je to potřeba naplnit 
vlastní touhy? Nebo snad chtějí dosáhnout nějakého stanoveného společenského 
standardu? Každý se zkrátka chce mít dobře a snaží se toho dosáhnout různými 
způsoby. 
Podstata tohoto křesťanského svátku však spočívá v tom, že si lidé mají připomínat 
narození vykupitele – Ježíše Krista. Mnoho lidí ani neví, kdo Ježíš byl a co udělal, 
v boha nevěří, a přesto tento svátek slaví. Kladou však důraz na jiné věci. 
Myslím, že není ani důležité, co k Vánocům dostanu, ale připomenout si, co jsem 
dostal v Ježíši před spoustou let. „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného 
syna, aby žádný, kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný“. 
 

Martin Matuška, IX. B 
 
 

Odmala se z celého roku nejvíce těším na Vánoce – na dárky od ježíška, na první sníh, 
na sáňkování a koulování, zkrátka na všechno, co k zimě patří. 
Teď už vím, že ježíška si vymysleli rodiče kvůli malým dětem, aby je udržovali 
v napětí do 24. prosince. 
Štědrý den u nás probíhá asi stejně jako v jiných rodinách – po večeři jdeme na 
procházku, a když přijdeme, pod stromečkem už jsou nachystané dárky. Ovšem musím 
se přiznat, že dodnes nevím, kdo z naší rodiny je chystá, zato vím, že to mají dobře 
promyšlené. 
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A důvody proč mám Vánoce tolik rád? Společné chvíle strávené s rodinou, nádherná 
vánoční atmosféra, cukroví, koledy a …….a rodiče mi vždy vyjdou vstříc a koupí mi 
dárek, který si nejvíce přeji. 

Michal Kubík, IX. B 
 

Vánoce jsou svátky klidu a pohody. Ale dnes lidé chápou Vánoce jako čas, kdy si 
dávají vzájemně dárky, a to je pro ně to hlavní. Ale o tom Vánoce přece nejsou!  
Vánoce jsou o zvycích a o době, kdy má být rodina pohromadě, užít si společných 
chvil a pohody. To je podle mě smysl Vánoc. 
Zvyky se v dnešní době moc nedodržují, a to je škoda. Tolik jich je krásných! – Krájení 
jablíček, lití olova, pouštění lodiček, házení papučí, zpívání koled, …….. . 
A moje oblíbená říkanka z dětství: 
 Hospodáři štědrovku,               Ovocnému stromoví 
 kravám po výslužce                  od večeře kosti 
 kohoutovi česneku,                   a zlatoušky na stěnu 
 hrachu, jeho družce.                  tomu, kdo se postí. 

Pavla Janků, IX. B 
Sobotní chvíle pohody a radosti 
V sobotu 29.11.2008 jsem se zúčastnila se svoji rodinou akce "Pro šikovné ruce", 
kterou uspořádala ZŠ Ořechov se šikovnými učitelkami pod vedením paní Ivany 
Šmídové. Hned při vstupu do školy mě provázela hudba vánočních písní a koled. 
Pracovní třídy byly plné dětí, rodičů a prarodičů, kteří se zaujetím vytvářeli vánoční 
dárečky za pomoci učitelek a instruktorek.  
Škola měla všechno dokonale připravené, a tak za 5, 10 a  20 Kč jste si mohli vyhotovit 
různou vánoční dekoraci z hrnčířské modelíny (bude dodatečně vypáleno).  V jiné třídě 
se zase zdobily perníčky, v druhé děti vyráběly vánoční růži z Twist Artu, (dost 
náročné) nebo tvořily nádherné vločky a hvězdičky z korálků, dále papírové ozdoby a 
andílky ze šišek. V další třídě se malovaly sádrové odlitky s vánoční tématikou a 
obrázky pomocí ubrouskové techniky. Byla zde i ukázka výroby adventních věnců a 
svícnů, kterou provedl pan J. Kokrhánek s dcerou. 
Celá akce byla velice dobře připravena.Výrobky, které byly jistě dělány s láskou pro 
své nejbližší, si každý odnášel domů. Doufám, že tato akce se stane již tradicí. Vůbec 
nelituji času, který jsem zde strávila, byla to skutečně krásná sobota plná pohody a 
radosti ve společnosti dětí a rodičů. Ještě jednou dík všem organizátorům. 
                                                                                                                 

 Jiřina Kotvrdová 
Poděkování 
Touto cestou bych chtěla poděkovat Mileně Hromkové, Jaroslavu Kokrhánkovi            
s dcerou, Janě Pecenové,  Janě Schořové,  Martině Šmídové, Haně Trenzové,  Marii 
Zámečníčkové a dílně Ořech za mistrovsky odvedenou práci a za to, že se ve svém 
volnu věnovali dětem a dospělým, kteří si přišli vyrobit dárek. 
Poděkování patří i všem účastníkům, protože bez nich by to nešlo a neviděli bychom tu 
radost a spokojenost. I pro mne  bylo toto krásné odpoledne jedním z nejhezčích dní        
v uplynulém roce, díky nádherné a pohodové atmosféře, příjemným lidem a radosti, že 
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se všem tato akce líbila. Snad to vyjde i o Velikonocích. (kdo by měl zájem se přidat, je 
vítán). Ještě jednou děkuji všem. 
                                                                                                                    Ivana Šmídová 
                                                                                                 
Spolky a sdružení                                                                
 
Poděkování za dotační příspěvek 
Naše Myslivecké sdružení obdrželo v rámci dotačního programu obecního 
zastupitelstva částku 10 000 Kč. Tyto prostředky jsme použili z části na nákup krmiva 
a z větší části investovali do stavby zásobníku na krmivo. Zásobník byl zbudován 
v úseku „Bračická skála“ a spolu se zásypem tvoří krmnou základnu pro veškerou zvěř 
v této odlehlé části honitby. Touto cestou bychom Vám chtěli za vaši podporu 
poděkovat.  
Dále bychom chtěli informovat majitele lesních pozemků a pastvin, že v roce 2007 a 
2008 jsme v různých částech honitby vysázeli vždy cca 100 až 150 ovocných stromků 
– hrušní, švestek, meruněk a rynglí. Všechny jsou chráněny proti okusu zvěří. Problém 
je ovšem se zavlažováním. Stromky, které se nám podaří udržet při životě a uchytí se, 
patří majiteli pozemku.  
Ještě jednou tedy díky za pomoc. 
                                                                                 Marcel Pavlík, myslivecký hospodář 

                                                                             Ivan Loskot, předseda sdružení 
                                                                             
Fotbalový klub Ořechov 
Chtěli bychom Vás seznámit s činností a stavem FK Ořechov. V listopadu skončila 
 I. část sezóny podzim-jaro r. 2008-2009. 
Můžeme konstatovat, že podzimní část byla úspěšná. Zvláště nás těší umístění  
A mužstva na 1. místě okresního přeboru. Celkem je v klubu registrováno 120 mladých 
hráčů a činovníků. Nejdříve je nutno vyslovit poděkování těm, kteří po mnoho let klub 
vedli: Jiřímu Kunickému, Zdeňku Cihlářovi, Pavlu Kališovi, Oldřichu Kalvodovi, 
Luboši Polákovi, Miroslavu Peškovi a Jozefu Stupárovi.  
Výbor se po mnoha letech omladil a pracuje v tomto složení:  
Předseda -  ing. Martin Ryšavý, sekretář - Bohdan Ryšavý, pokladník - Zdeněk 
Hrdlička, správce stadionu - Petr Remuta, členové - Leoš Gat, Pavel Remuta, Bronislav 
Simon a Ladislav Vaněk. 
Přípravku starších žáků s 15 hráči vede Lubomír Navrátil a Michal Urban. Žáky 
v počtu 18 vede Bronislav Simon a Jiří Janda. Dorost v soutěži obsadil 1. místo. Má 20 
hráčů a trenéry jsou Libor Čížek a David Butler. B mužstvo se 16 hráči vede Pavel 
Remuta a František Kozel. 
A mužstvo obsadilo 1. místo s počtem 34 bodů. Před druhým mužstvem má 4 bodový 
náskok. Mužstvo úspěšně trénuje Rostislav Václavíček, kdysi výborný hráč Zbrojovky 
Brno a reprezentant Československa. Vedoucím mužstva je Danuše Ryšavá. Mužstvo 
hraje v tomto složení: 
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Vlastimil Kopečný, Jakub Hradil, Jan Slaný, Jan Hanuš, Zdeněk Hrdlička, Filip Hlobil, 
Ivo Machát, Ivo Pavlík, Jan Polášek, Ondřej Tomiška, Luboš Chyba, Bohdan Ryšavý, 
Marek Bartoněk, Zbyněk Fiala, Tomáš Remuta, Jan Kozel, Aleš Duša a Miloš Trenz. 
Průměrná návštěva bývá asi 150 diváků. Nejvíce 342 diváků shlédlo utkání Ořechov-
Mělčany. Po celé délce Tolarovy ulice parkovalo 78 automobilů. V jarní soutěži budou 
našim hráčům určitě diváci fandit a držet palce do dalších bojů. Vždyť fotbal je 
v Ořechově sportem č. 1, pro počet registrovaných hráčů, kteří každou sobotu a neděli 
poskytují divákům sportovní zážitky. V neposlední řadě musíme poděkovat 
činovníkům a trenérům za jejich obětavou práci, kterou odvádí mladým lidem a 
reprezentaci naší obce. 

Výbor FK Ořechov 
 

Zajímavosti                                                                              
 
Nespalujte odpad doma ! 
 
Lidé si často stěžují na komíny průmyslových podniků, ale mnohdy se stává, že kouř 
vycházející z jejich komínů je mnohem škodlivější. Také možná právě z Vašeho 
unikají látky podobné nebezpečným bojovým plynům. Při spalování v kamnech nebo v 
obyčejném ohništi může totiž vznikat více nebezpečných škodlivin, než v běžné 
spalovně. Hlavními příčinami jsou především nízká teplota hoření a nedokonalé 
okysličení paliva. Výsledkem takovéhoto nedokonalého spalování jsou pak čpavek, 
fenoly, kyanidy, dehet, polycyklické aromatické uhlovodíky a další látky, které nejen 
nepříjemně zapáchají, ale dráždí i sliznici horních cest dýchacích, vedou k bolestem 
hlavy nebo působí jako nervový jed.Věcí, které do kotle nepatří je celá řada. Mezi ty, 
které se tam nejčastěji ocitají jsou zejména: plasty, starší dřevotříska, překližka, guma 
nebo oblečení z umělých textilií. Plasty často obsahují těžké kovy (hlavně kadmium a 
zinek), které se při spálení uvolňují do ovzduší a zůstávají v popelu. Dalším 
nebezpečím při jejich pálení je únik ftalátů, které se hromadí v lidském těle. Nejhorším 
z plastů je PVC. Jeho hořením vzniká kyselina chlorovodíková, která silně dráždí horní 
cesty dýchací. Při jeho spalování doma také uniká do komína vinylchlorid, což je velmi 
jedovatá látka s rakovinotvornými účinky. Kouř obsahuje také karcinogenní dioxiny a 
při pálení se uvolňuje i plynný chlor, či ještě agresivnější fosgen. Jedná se o velmi 
agresivní látky, které se používaly v první světové válce jako bojové plyny. Dioxiny 
způsobují vývojové vady, neplodnost, hormonální a imunitní poruchy. Spálením pryže 
(gumy) vznikají oxidy síry (dráždící dýchací cesty) a saze, které obsahují 
rakovinotvorné polycyklické aromatické uhlovodíky.Při nedokonalém hoření umělých 
textilií vzniká zejména čpavek, který při nízkých koncentracích dráždí oči, sliznice 
nosu, působí nevolnost a bolesti hlavy. V menším množství uniká také kyanovodík, 
který i při nízkých koncentracích vyvolává škrábání v krku, zarudnutí spojivek, prudké 
bolesti hlavy až závratě.Pokud také pálíte organický odpad (spadané listí, či suchou 
trávu), tak nejen že vzniká zejména  oxid uhelnatý, uhlovodíky a dehtovité látky, ale 
doslova pouštíte do vzduchu výborné hnojivo. Přitom obyčejný kompost Vás může 
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zbavit nejen listí, ale i kuchyňského odpadu. Zamyslete se nad tím, co pálíte, než 
škrtnete sirkou! A neničte tak zdraví své i těch ostatních ! 
                                                                                                                                    P. K. 
 
Okénko do zimní přírody Ořechova a jeho okolí 
 
Přikrmování ptáků v zimním období 
Ptáci zůstávající u nás přes zimu rádi přijmou, především za tuhých zim se silnými 
mrazy a vysokou sněhovou pokrývkou, pomoc ze strany člověka ve formě 
přikrmování. 
Nejrozšířenější a nejznámější je přikrmování na krmítku, i když způsobů, jak ptáky 
přikrmovat, je podstatně více. 
Jak krmítko vyrobit a kam ho umístit? 
Nejvhodnějším a nejdostupnějším materiálem pro výrobu krmítka je dřevo. Krmítko by 
mělo být spíše větší a prostornější, aby umožnilo konzumovat potravu i větším ptačím 
druhům (např. kosům). Důležitá je především dostatečně velká stříška, která chrání 
předkládanou potravu před vlhkem a sněhem. Základnu, na niž předkládáme potravu, je 
nutno opatřit zvýšeným okrajem (asi 2 cm), aby vítr neodvál potravu na zem. 
Vyrobené krmítko umístíme na volném prostranství na klidném a přehledném místě, 
min. 1,5 m nad zemí a alespoň 2 m od nejbližšího stromu. Na stromě je dobré krmítko 
zavěsit pomocí drátu nebo provázku za větev. Tímto opatřením předejdeme napadení 
ptáků toulavou kočkou nebo kunou. 
Tzv. tukové krmítko zhotovíme z převráceného květináče, poloviny skořápky 
kokosového ořechu nebo borové či smrkové šišky. Květináč zalijeme tukovou směsí (ta 
se skládá z hovězího nebo skopového loje, drcených slunečnicových semen, máku, 
mletých ořechů a strouhanky - vše smícháme s rozpuštěným lojem a necháme 
vychladnout a ztuhnout), šišku do této směsi namočíme. Vyvěšujeme na místa, na která 
nesvítí slunce, aby se tuk nerozpustil. 
Pro zrnožravé ptáky sbírající potravu na zemi (strnadi, pěnkavy aj.) je možné vytvořit 
tzv. stříškový zásyp. Jde o dřevěnou stříšku rozměrů přibližně 1x1 m, kterou umístíme 
na čtyři kůly, přední kůly asi 60-80 cm vysoké, zadní jen 20 cm, případně stříška může 
sahat až na zem. Budujeme opět na místě chráněném proti nepříznivým klimatickým 
vlivům a dostatečně přehledném. 
Co patří na krmítko? 
Z potravin konzumovaných lidmi můžeme ptákům nabídnout ovesné vločky, 
strouhanou housku (ne slanou!), strouhanou mrkev, tvaroh, vnitřní sádlo nebo lůj, pro 
hmyzožravé ptáky, když nemrzne, naškrábané syrové maso (libové hovězí či drůbeží) 
či natvrdo vařená vejce. 
Použít můžeme jakákoliv olejnatá semena, která jsou významným zdrojem energie   
(slunečnice, proso, konopí, mák, lněné semínko, řepka), velice vhodná jsou drcená 
jádra vlašských a lískových ořechů. V obchodech lze také zakoupit přímo speciální 
míchané směsi pro krmení ptáků. Pokud chceme slunečnici zpřístupnit i sýkorám, 
musíme aspoň její část podrtit. Sýkorky sice z krmítek odnášejí slunečnicová semena, 
ale svými jemnými zobáčky neporušené semeno nezdolají.  
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V přírodě můžeme nasbírat různé plody a bobule: jeřabiny, plody bezu černého, hlohu, 
rakytníku, břečťanu či svídy, semínka bodláků apod. 
Ideálním krmivem do zásypu je tzv. zadina - odpad od čističek obilí, obsahující 
především semena plevelů. 
 
Kdy začít s krmením? 
S krmením můžeme začít již začátkem listopadu. Krmivo podáváme pravidelně, 
zpočátku menší dávky. Za mrazů a při vyšší sněhové pokrývce je žádoucí dávky 
zvyšovat. Přikrmovat můžeme až do konce března. 
 
Čím zásadně nekrmit? 
Potrava předkládaná ptákům na krmítko by měla být kvalitní a nezkažená. V žádném 
případě nesmíme dopustit, abychom se prostřednictvím krmítka zbavovali 
kuchyňského odpadu a zbytků. Takováto potrava totiž ptákům způsobuje značné 
zažívací potíže a může vést k jejich úhynu. 
Ptáky nikdy nekrmíme těstovinami, čerstvým pečivem, slanými, kořeněnými a uzenými 
výrobky ani přepáleným lojem! 
 
Jakou potravu mají nejraději? 
Vodní ptáci (kachny, labutě, lysky, rackové) - nejvhodnějším krmivem pro tyto ptačí 
druhy je měkké pečivo. Pečivo nesmí být tvrdé - mohlo by ptákům způsobit zranění 
jícnu - a mělo by být rozdrobeno na menší kousky. 
Strakapoudi - nejraději konzumují lůj nebo tukovou směs. 
Pěnkavy, zvonci, strnadi, dlaskové, vrabci, stehlíci  - semena plevelů (zadina) a 
obilovin. Tyto druhy často navštěvují zásyp. 
Sýkory, brhlík, mlynařík, šoupálci - olejnatá semena, lůj, tuková směs, drcené ořechy. 
Kosi, kvíčaly a brkoslavi - plody nejrůznějších bobulovin, jablka, hrušky. 
Vrabci a hrdličky zahradní určitě nepohrdnou pšenicí, ovsem nebo strouhanou 
houskou. 
Na závěr několika příspěvků zaměřených na volně žijící ptactvo uvádím druhový výčet 
ptáků, které nyní v naší oblasti můžeme, při troše štěstí, pozorovat. 
 
Seznam stálých ptáků, se kterými se můžeme u nás setkat v zimním období:  
Z pěvců v zimním období u nás zůstávají všechny druhy sýkor (s. modřinka, s. 
koňadra, s. babka, s. lužní, s. uhelníček, s. parukářka), chocholouš obecný, střízlík 
obecný, králíček obecný, brhlík lesní, šoupálek dlouhoprstý, kos černý, drozd kvíčala, 
skorec vodní, ťuhýk šedý, mlynařík dlouhoocasý, vrabec domácí a polní, pěnkava 
obecná, zvonek zelený, konopka obecná, stehlík obecný, čížek lesní, dlask tlustozobý, 
hýl obecný, strnad obecný, všichni krkavcovití (kromě našich hnízdících populací 
havrana polního; naopak sem přilétají populace ze severu a východu Evropy), všichni 
datlovití, kromě krutihlava obecného (tj. datel černý, žluna zelená a šedá, strakapoud 
velký, jižní, prostřední, bělohřbetý a malý), hrdlička zahradní, ledňáček říční, bažant 
obecný, koroptev polní. 
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Ze stálých dravců se u nás v zimě vyskytuje jestřáb lesní, krahujec obecný, káně lesní, 
poštolka obecná a orel mořský. 
Také všechny druhy našich sov (kromě výrečka malého) jsou u nás stálé. 
Z vodního ptactva zastihneme na nezamrzajících vodách lysku černou, potápku malou, 
černokrkou a velkou, kachnu divokou, slípku zelenonohou, poláka velkého, malého a 
chocholačku, labuť velkou, volavku popelavou a bílou. 
 
Seznam ptáků, zimních hostů:  
Z pěvců brkoslav severní, pěnkava jikavec, čečetka zimní, hýl obecný, křivka obecná, 
sněhule severní (vzácně) a hejna drozdů kvíčal a cvrčal a již zmíněný havran polní. 
Z dravců se u nás v zimě objevuje káně rousná, moták pilich a dřemlík tundrový. Na 
otevřené vody přilétá husa polní a běločelá, hoholka lední, turpan černý a hnědý, 
morčák velký a prostřední, potáplice severní a malá, racek bělohlavý. Většinou se jedná 
o severoevropské tažné populace. 
Tento seznam ptáků není samozřejmě zcela úplný, ale může být vodítkem pro určování 
ptáků v zimním období. 

LuBer 
 
Vánoční strom opět svítí pro radost 
 
V sobotu 6. prosince v podvečerních hodinách se 
zaplnilo celé parkoviště i přilehlé okolí před obecním 
úřadem doslova stovkami lidí. Všichni se přišli 
podívat na rozsvěcování vánočního stromu. 
Pracovníci obecního úřadu ve spolupráci s kulturním 
a školským výborem při Zastupitelstvu obce Ořechov 
připravili krátký, vánočně laděný program, který 
zahájil pan starosta Brabenec svým projevem. 
Taktovku převzal dětský dechový orchestr Bobrava 

s vánočními písněmi i 
výběrem melodií z muzikálu 
Jesus Christ Superstar a děti 
ze základní školy, které 
přečetly něco o významu a 
historii Vánoc. Mnozí 
z přítomných se také těšili na 
horký punč, který zmizel 
během pár okamžiků i 
společně s napečenými 
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perníčky. Účel, pro který je tato akce pořádána, byl splněn. Sešly se zde všechny 
generace společně a připomněly si, že Vánoce jsou už za dveřmi. 

-já-              
Jeden kousek věty 
Jen slovo jedno umí si vzít  Ve slovech slyšet je když klekání zvoní 
touhy z příze spletené   pro pýchu jež se vznáší 
A pak už stačí mít     To láska lidem v srdci voní 
myšlenky něhou svedené   dnes pro Vás všechny přátelé naši 
 
Kde se jen  člověk naučil znát  Chci najít slávu bujné fantazie 
míru víry a naděje   i pro čas žití věčného 
Kolikrát se musel ptát   Vždyť dobré slovo poezie 
Aby poznal, že pozdě je   třeba je ode mě samého 
 
Slova jsou štěstí co za noci kráčí  Dnes rád bych sebe požádal 
nevíme často kam všechno dát  o jeden kousek věty 
Jsou krásná k poslechu i k pláči  Pak bych Vám jich náruč dal 
Jen jim rozumět a znát   s čekáním na příští věky 
    
 
 Krása slova 
 
 Říká se, že dokud si mají lidé spolu o čem povídat, mají se rádi. Mnohdy však hledají 
význam slova. Začínají od počátku života lidí, kteří si vyznali přátelství, lásku, vztah 
jeden k druhému. Celý svět nám vnucuje určitou představu, která má otevřít cestu ke 
štěstí. Mnohdy právě složitá slova staví překážky. Slova krásných lidí ukazují svět, 
přírodu i vztah mezi lidmi. 
Často i slova učitelů, kteří nás učili moudrosti i lásce k vlasti, darují tuto poezii dětství 
a mládí do nového života. Získat lásku k četbě literatury i poezie znamená rozšířit 
slovní zásobu, je to také určité poslání otevřít srdce vlastního světa, najít cestu 
k člověku. 
Jsou však i lidé, kteří neznají cenu slova, natož pak poezie. Básně jsou zrozené v našich 
srdcích a často se stávají silným zážitkem. Krásný člověk pak miluje slovo a zůstává 
dobrým kamarádem i přítelem. V květenství slov krásného českého jazyka a poezie se 
člověk dostává k sepsání vět, které jsou schopné pohnout i lidským srdcem. 
Snad právě dnes je třeba ocenit bohatství kultury, poezie. To všechno sbírá cestu 
k zamyšlení, cestu lidských krás a bohatství, i když na jiných hodnotách než jsou 
peníze nebo jiné materiální hodnoty. Právě v takových chvílích  se obrací úcta k lidem, 
kteří šli před námi, vytyčovali myšlenku lidskosti a krásy slova. 
Dvacáté století se stalo časem neomezených možností v mnoha směrech, nejen 
technických, na druhé straně však hladem lidského nitra po hodnotách, které převyšují 
nad smyslem  života a skutečnou pravdou. Nemůžeme také zapomenout na historii a na 
její dědictví. Problémy lidských vztahů, sobectví, agresivita, nenávist, vztah člověka 
k lidem a k přírodě, obavy o klid a mír jsou témata k zamyšlení. Na hodnotách každého 
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člověka závisí splnění životní cesty. Jednadvacáté století bude čas, kdy dobré slovo se 
stane podkladem života a jeho nejvyšších hodnot. Ať se stanou poselstvím 
nejcennějších potřeb všem lidem. 
Jak složité je posoudit pravdu, pravdu slova, ať je naplněna bouří či prázdnotou. O co 
je horší slova zneužít. Pro někoho je umění najít cestu k lidem, pomoc, když ji mnohdy 
potřebují a s její pomocí zmenšit bolest, když dolehne. Pomoci člověku vystoupit 
z toho, co tolik tísní. To všechno pomáhá otevřít srdce v kruh přátelství a porozumění. 
Krása slova je velký dar, který nesmí zůstat promarněn. Slova přátelství s lidmi a 
světem musí zvedat smysl života. Dobrá slova dávají životu lesk, sílu a otevírají cestu 
všem lidem, společnosti. Probudí čas jednadvacátého století. Jak obyčejné je slovo 
prosím, děkuji a jak nabývá hodnot při posledním loučení. V těch chvílích teprve 
poznáváme to dobré slovo podané upřímně a z lásky. V těch slovech má každý 
možnost najít životní cíl a krásu lidskosti. Obdiv nad krásou člověka, přátelstvím a 
matčiných rukou, úcta k otci a nezapomenout si povídat, pracovat, stejně jak pomoc 
příteli ve chvíli nejpotřebnější. Takové hodnoty zanechávají vzpomínku i zážitek 
myšlenek k citlivým vztahům. 
Žijeme v jednadvacátém století a u mnoha lidí  právě v této době dochází k novému 
vnímání nejen o hospodářství, ekonomice, ale také o lidech a jejich vztahu k zemi. 
Slovo láska a srdce prý patří básníkům 19. století. V těchto slovech se však jedná o 
citové hodnoty trvající staletí a nedají se nahradit žádnou technikou. 
Říká se, že slova básníků mají věčný život. Snad ukazují, že štěstí člověka je v osobním 
cíli každého z nás. V nich je také zaručena budoucnost člověka i lidstva. 
                         

 Bohumil Šmíd 
 
 
Ohlédnutí 
V nejbližším uplynulém období jsme prožili  hned několik svátků, z nichž každý má 
svou podstatu -  28. říjen, 17. listopad a také 2. listopad svátek dušiček nebo-li  
Památka zesnulých, který se dotýká poměrně velké části občanů. 
Každý přistupuje k památce svých zesnulých  předků jiným způsobem. Většina ale dbá 
na zvyky a dodržuje  důstojnou  tradici. Podvečerní rozjímání na hřbitově u hrobů  
plných mihotajících se světélek a čerstvých květů,  patří  mezi sváteční chvíle a je pro 
mnohé hlubokým zážitkem. Procházka hřbitovem je jako bychom listovali místní 
kronikou.  Z náhrobních nápisů se dovídáme mnohé o naší minulosti. Jsou zde hroby 
významných osobností,  kněží, lékařů,  učitelů, obchodníků,  obětí válek. Najdeme zde, 
dětské hroby, dozvíme se o tragických úmrtích i jiných bolestných událostech. Některé 
pomníky a náhrobky jsou nákladné jiné skromnější. Na některých jsou fotogalerie 
celých rodů. Ve dnech svátků se na hřbitovech sejdou příbuzní a známí, kteří se jinak 
nesejdou. Hřbitov nelze chápat jenom jako místo, pro pohřbívání mrtvých, ale je to 
místo, kde rozjímají živí. Podle toho je třeba o hřbitovy pečovat s úctou, jaká jim  
náleží. Společným úsilím obce a občanů jsou naše hřbitovy v pořádku, tak, jak mají 
být. V posledních letech chodí na hřbitovy celé proudy lidí také o Štědrém dnu. Je 
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hezké, že mnozí vzpomínají a nezapomínají na své drahé zesnulé ani o svátcích 
štědrosti, lásky a radosti  - o Vánocích.  
Hezké Vánoce a šťastný Nový rok všem přeje  

Ludmila Krečmerová 
místostarostka 

Vzácný host  
 
 Na zahradě manželů Lhoteckých z naší obce se koncem srpna objevil kdysi velmi 
hojný, nyní velmi vzácný Křeček polní (Cricetus cricetus) viz foto na str. 39.  
Pod kamenem v těsné blízkosti skleníku byl objeven vstup do podzemní nory a 
opakovaně byl pozorován její překvapivý obyvatel.  A ten nezahálel. Byl spatřen  jak 
přináší do nory jednou jablko, podruhé mrkev, prostě to co se mu hodilo a co nalezl na 
zahradě.  Někdy bylo jablko přinesené v zubech příliš velké na to, aby se s ním dostal 
do nory.  Tak ho nechal ležet a za chvíli přiběhl s menším a zmizel s ním v noře. Velmi 
čile si také plnil objemné lícní torby předkládanou potravou (pšenice, ovesné vločky), 
které si pak v noře vyprazdňoval a vzápětí znovu vybíhal pro další várku.  Toto byl 
schopen provádět v časných ranních hodinách, kdy končí jeho aktivita, do té doby, 
dokud nám nedošla trpělivost a přestali jsme mu předkládat další dávky krmiva. Je 
velmi dobrý běžec a v noci, v době jeho hlavní aktivity, je schopen na svých toulkách 
za potravou absolvovat i několik kilometrů. Je také velmi dobrý skokan. Když je 
v úzkých, tak je schopen vyskakovat až do výše pasu dospělého člověka a snaží se ho 
kousnout, přitom prská a funí.  
Pokud bychom věřili všemu,  co literatura uvádí, tak byly vykopány nory se zásobami 
zrnin o hmotnosti až 50 kg. Ale i tak běžně uváděné údaje o hmotnosti jeho zásob 
kolem 15 – 20 kg jsou úžasné a umíme si představit, jaké škody tento milý živočich 
zemědělcům, a tedy nám všem,  v dobách jeho přemnožení napáchal. Jeho početnost u 
nás se snížila relativně nedávno ( v 70.-80. letech 20. století) tak, že mnohde zcela 
vymizel. Nyní se jeho výskyt pomalu obnovuje zejména v nížinách v Polabí a právě na 
naší jižní Moravě.  Je tedy možné, že tento ořechovský jedinec je opět takovou „první 
vlaštovkou“ jeho výskytu u nás. 
Krátce z biologie křečka: Cricetus rod hlodavců z čeledi křečkovitých; znám jediný 
druh křeček polní, Cricetus cricetus. 
Žije v oblasti od Francie přes střední Evropu a dál směrem na východ zasahuje jeho 
výskyt až k Jeniseji.  
Vyhrabává si až 2 m hlubokou noru, členěnou na ložnici a zásobárnu. Je všežravý, 
potravu tvoří semena rostlin, v obilnářských oblastech zejména obilí. Přináší ji do 
zásobárny v lícních torbách. Žere však rovněž žížaly, hmyz a zakousne a sežere i 
drobné obratlovce, zvláště jejich mláďata.  
Mimo dobu námluv jsou křečci samotáři. Zimu prospí, jeho tělesná teplota klesá až na 
4°C. Každý týden se křeček probudí a nažere. Na jaře se pak probouzí úplně a 
připravuje se na páření. Samičky mohou být březí od dubna do srpna. Březost trvá asi  
20 dnů. Samice vrhá v doupěti dvakrát až třikrát v roce 6 až 18 mláďat, která se rodí 
slepá a vidí po 14 dnech. Po 4 týdnech života se mláďata osamostatňují a opouštějí 
noru matky. Pohlavně dospívají po třech měsících života a začínají se rozmnožovat. 
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Na závěr našemu křečkovi přejeme nerušený zimní spánek. 

        
  LuBer 

 
Muži v akci 

 
Vánoční punč 
 
2 l červeného vína 
0,7 l vody 
0,2 l rumu 
0,3 kg krystalového cukru 
badyán 2 hvězdičky, celá skořice, hřebíček 10 ks, punčové koření 1 ks 
l pomeranč /velký/, l citron, 2 dcl  pomerančového džusu 
 
Vodu s kořením vaříme 10 minut, přidáme  na kostičky nakrájený oloupaný pomeranč 
a citron, víno, rum a džus. Zahřejeme téměř k varu, ale nevaříme. Necháme uležet dva 
dny. Přecedíme před podáváním.  
Horké podáváme v chladných vánočních dnech. 
                                                                                                                              
                                                                                                                                    -bd- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Možnost inzerce: 
1 stránka barevná 1 200 Kč, 1 stránka černobílá 1 000 Kč, ½ stránky černobílé 500 Kč  
Příspěvky přijímá Obecní úřad Ořechov. Délka příspěvků by neměla překročit  
1,5 strany A5. Zpravodaj neprochází stylistickou úpravou. 
Uzávěrka příspěvků: 20.3.2009 
Vydává: Obec Ořechov, Zahradní 216/1, 644 44 Ořechov 
Ev. č. MK ČR E 10132 
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Foto křečka polního k článku „Vzácný host“ na str. 36 
 
 
Inzerce 
 
 
 
 

 
 
           Místní sdružení ODS přeje všem občanům  
        krásné a radostné Vánoce a do nového roku 
        zdraví, osobní i pracovní úspěchy. 
 

                           Členové sdružení ODS Ořechov 
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