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2 

 

SSlloovvoo  ssttaarroossttyy  oobbccee    

 

 

Vážení občané, 

máme tu léto a s ním nádherné počasí, odpočinek, klid, ale i čas na relaxaci          
a zaslouženou dovolenou. Jinak je tomu na obci, kde nám dlouhá zima posunula 
většinu investičních akcí do těchto letních měsíců. 
 

Dovolte, abych Vás, jako vždy, informoval o naší práci a všech očekávaných 
událostech. Finančně nejnáročnější akcí letošního roku byla bezesporu úprava 
prostranství na Baštách a na přilehlých prostranstvích. Při budování parkoviště 
bylo nutné znovu zpevnit koryto potoka, které bylo v těchto místech ve špatném 
stavu. Na ulici Bašty byly pořízeny nové schody, komunikaci v ulicích pokryl 
nový asfaltový povrch. Myslím, že celá stavba je velmi zdařilá a občané, kteří 
bydlí v těchto místech, se konečně dočkali hezky upraveného okolí svých domů. 
 

Během července jsme budovali oboustranné parkovací stání na ulici Zahradní.    
I přes menší problémy, kterým se ostatně nevyhne žádná stavba, šla práce velmi 
dobře a v současné době již parkoviště slouží svému účelu. Konečně je konec 
jízdě aut po chodníku, blokování průjezdu a chaotickému pobíhání chodců po 
vozovce. Až vzrostou nově vysázené kvetoucí keře kolem chodníku, budeme 
mít zase další pěknou část naší obce. 
 

Všem občanům, kterých se obě tyto akce nějakým způsobem dotýkaly a nebo je 
po určitou dobu omezovaly bych chtěl poděkovat za trpělivost a ohleduplnost. 
 

Dne 10. července tohoto roku schválilo zastupitelstvo obce prodej pozemků      
na výstavbu bydlení pro seniory. Pozemky se nacházejí mezi ořechovským 
kostelem a zahradnictvím. Výstavba 21 bytových jednotek by měla trvat asi rok 
a já doufám, že zde najde nový a spokojený domov mnoho ořechovských 
seniorů. 
 

Koncem měsíce června 2013 začaly přípravné práce na výměně oken a zateplení 
obvodových stěn a střechy na budově mateřské školy.  
Stavbu realizuje firma DIRS Brno s. r. o., která vyhrála výběrové řízení. Bylo 
nám přislíbeno, že veškeré práce budou provedeny do konce měsíce srpna                 
a vzhledem k tomu, že zatím vše probíhá podle plánu, věřím, že tomu tak bude. 
 

Na podzimní měsíce jsou v plánu práce na ulici Divadelní a na přechodech pro 
chodce na ulicích Ježkov a Komenského. 
 



3 

 

10. června 2013 se v naší obci konala sbírka pro oblasti zasažené povodněmi. 
Tímto chci velmi poděkovat všem občanům, kteří na sbírku přispěli nemalým 
množstvím čisticích prostředků a úklidového materiálu. Pokud máte zájem        
o více informací, můžete se podívat na webové stránky www.c4help.cz. 
 

K létu však patří také zábava a přátelská setkání. Chci Vás proto všechny 
srdečně pozvat na 1. ročník OŘECHOVSKÉHO HRANÍ, které se uskuteční   
10. srpna 2013 v parku u škol. Vybrali jsme pro vás tři různé hudební žánry            
a večer nám zahrají jednu ze svých her ořechovští divadelníci. Pozvánku na tuto 
akci najdete na zadní straně zpravodaje. Budu rád, když přijdete tuto kulturní 
akci obce podpořit. 
  

Léto, jak už to bývá, uplyne jako voda. Přeji Vám všem krásný zbytek léta, 
pohodu a odpočinek, školákům pak hodně zážitků a zábavy v druhé polovině 
prázdnin. 
 

Josef Brabenec 
  

FFoottooggrraaffiiee  zz  rreeaalliizzoovvaannýýcchh  aakkccíí::  
  
Úprava prostranství na Baštách 
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Úprava prostranství na Baštách 
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Podélné parkování na ulici Zahradní 
 

 
Práce na zateplení mateřské školy 
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BBLLAAHHOOPPŘŘEEJJEEMMEE  NNAAŠŠIIMM  JJUUBBIILLAANNTTŮŮMM  
 
V měsících květnu 2013 až červenci 2013 se dožili významného 
životního jubilea 

7777777700000000            8888888800000000 
Marie Párová, Pavlíkova 25                       Jana Pehalová, Svadilov 47        
Vladimír Trčka, Výstavní 14                       Ladislav Neubauer, Brněnská 3 
Blanka Čechová, Výstavní 3                       Jaroslava Ryšavá, Páralova 9 
Josef Němeček, Zahradní 15                       Alena Brabcová, Nová 10 
Petr Novák, Výhon 4 
Ladislav Urban, Ořechovičská 12 
Karel Jaroš, Výstavní 12 
Alena Duchoňová, Jeřábkova 13 
 
Obec Ořechov přeje všem jubilantům pevné zdraví, štěstí a spokojenost. 
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Informace obecního úřadu  

  

VVÝÝMMĚĚNNAA  ŘŘIIDDIIČČSSKKÝÝCCHH  PPRRŮŮKKAAZZŮŮ    
KKTTEERRÝÝCCHH  ŘŘIIDDIIČČSSKKÝÝCCHH  PPRRŮŮKKAAZZŮŮ  SSEE  VVÝÝMMĚĚNNAA  TTÝÝKKÁÁ??  
 
Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé 
povinni vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013.  
V souladu s novelou zákona č. 119/2012 Sb. po uplynutí doby stanovené pro jejich 
výměnu řidičské průkazy pozbývají platnosti. 
 

Kde si mohu vyměnit ŘP?  

Na určeném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle 
místa trvalého pobytu na území České republiky.  
Pro naši obec - Městský úřad Šlapanice, Opuštěná 2, Brno. 
 

Co musím mít s sebou? 

- „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou   
působností 
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) 
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm 
- ŘP, který podléhá povinné výměně 
 

Kdy mně bude vydán nový ŘP?  

Vydat řidičský průkaz je možné do dvaceti dnů od podání žádosti, příp. do pěti 
pracovních dnů od podání žádosti po úhradě správního poplatku. 

Kolik mě to bude stát?  

Povinná výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku, vyjma 
vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší, tj. do pěti pracovních dnů od podání žádosti. 
V tomto případě činí správní poplatek 500 korun.  
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KKDDEE  AA  JJAAKK  SSEE  MMOOHHOOUU  OOBBYYVVAATTEELLÉÉ  OOBBCCEE  OOŘŘEECCHHOOVV  ZZBBAAVVIITT  
VVYYSSLLOOUUŽŽIILLÝÝCCHH  EELLEEKKTTRROOSSPPOOTTŘŘEEBBIIČČŮŮ  

Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na některém z míst 
zpětného odběru, která k tomuto účelu byla vytvořena. Je přitom ale nezbytné splnit 
jednu základní podmínku: spotřebiče musejí být kompletní, tedy nerozebrané. 
V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím 
kolektivních systémů, které založili.  
Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval 
důležité části jako např. motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť apod. Demontáž a 
zpracování elektrospotřebičů je činnost zákonem určená pouze osobám s příslušnými 
oprávněními. Takové výrobky je nutné považovat za odpad a náklady spojené s jejich 
odstraněním jdou k tíži obci. Promítají se tedy do poplatků, které platíme my všichni! 
 

Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete zdarma odevzdávat na těchto 
místech: 
 

Sběrný dvůr obce Ořechovičská 1, otvírací doba: sobota 8.00 – 12.00 
Malý kontejner na drobný elektroodpad je v naší obci umístěn na stanovištích pro 
separovaný odpad ulice Kerendov, U Kostela, Tolarova a u odpadového dvora 
Více na www.elektrowin.cz nebo www.orechovubrna.cz 
 

Ekologii a pohodlí spojuje „Malý kontejner“ 
Vysloužilé spotřebiče patří na místa zpětného odběru. To obyvatelé České republiky 
nijak nezpochybňují a naučili se podle této zásady také ve většině případů chovat. Čím 
menší ale spotřebič je, tím méně ekologický přístup zpravidla projevujeme. 
Navzdory veškeré snaze kolektivních systémů zajišťujících sběr a recyklaci starých 
elektrozařízení dosud u některých lidí přežívá krátkozraký přístup: co se vejde do běžné 
popelnice, to do sběrného dvora nepovezu! 
 

Spotřebiče v komunálním odpadu vyjdou draho 
Ti, kdo takto uvažují, si ale opravdu nevidí na špičku nosu. Nejen že přispívají k 
devastaci životního prostředí, protože neumožní, aby byly v maximální míře využity 
druhotné suroviny: zároveň prodražují sobě i svým sousedům nakládání s komunálním 
odpadem. Zatímco totiž systém zpětného odběru starých spotřebičů financují výrobci a 
dovozci nových elektrozařízení, za komunální odpad platí prostřednictvím veřejných 
rozpočtů každý z nás. 
 

Odborníci v největším kolektivním systému působícím v České republice, akciové 
společnosti ELEKTROWIN, vymysleli způsob, jak proti tomuto krátkozrakému 
způsobu myšlení bojovat osvědčenými prostředky. Projekt, který takto vznikl, se 
jmenuje „Malý kontejner“ a je určen právě pro odkládání tzv. malých spotřebičů. 
Praxe neustále ukazuje, že nejdůležitější podmínkou efektivního fungování systému 
zpětného odběru je maximální komfort pro jeho uživatele. Jinými slovy – lidé jsou sice 
ochotni chovat se ekologicky a odevzdávat staré spotřebiče tam, kam patří, nesmí to ale 
pro ně znamenat zvýšenou námahu. ELEKTROWIN vychází vstříc občanům. 
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ELEKTROWIN už v minulosti vyšel vstříc občanům a jejich požadavkům na 
ekologické pohodlí a komfort například projektem „Putujícího kontejneru“. Svazky měst 
a obcí tak dostaly možnost nechat přistavit mobilní alternativu sběrného dvora každému 
doslova „pod nos“.  
 

A osvědčilo se to. Jen za rok 2011 putující kontejnery procestovaly 37 mikroregionů, 
navštívily více než 560 obcí a odvezly přes 230 tun vysloužilého elektrozařízení. 
Malé kontejnery mají podobnou ambici: pomoci vysbírat maximum spotřebičů, které by 
jinak skončily mimo síť sběrných míst. 
 

Do těchto kontejnerů patří drobný elektroodpad, jako jsou vysoušeče vlasů, mixéry, 
kávovary, žehličky na vlasy či třeba vrtačky. Tyto kontejnery se nejčastěji umisťují tam, 
kam si již lidé zvykli nosit ostatní odpad určený k recyklaci, tedy zejména plasty, sklo    
a papír.  

Elektrowin 
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KKAAMM  SS  NNEEFFUUNNKKČČNNÍÍ  ZZÁÁŘŘIIVVKKOOUU??  
 
Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky nepatří do popelnice na směsný  
odpad, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.  
 
Každý z nás se v této situaci ocitl. Přestane nám po letech svítit zářivka a tak  
přemýšlíme, kam vyrazit pro novou, a  jak naložit s tou nefunkční. Někde jsme již 
zaslechli, že vysloužilé zářivky nepatří do komunálního odpadu. Nepatří ale ani            
do tříděného skla, i když jsou ze skla vyrobené. Ale proč vlastně? Zářivky (trubicové      
i kompaktní úsporné) totiž obsahují malé množství jedovaté rtuti, která by při špatném 
zacházení a vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví a životní prostředí.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další možností, jak správně naložit 
s nefunkční zářivkou, je její 
odevzdání ve sběrném dvoře na ulici 
Ořechovičská 1 nebo v přízemí 
Obecního úřadu Ořechov, Zahradní 1.  
 

Obsluha sběrného dvora ji od Vás 
zdarma převezme a uloží ji do 
speciální sběrné nádoby, aby se 
nerozbila.   
 

Zpětný odběr zářivek pro naši obec 
zajišťuje kolektivní systém 
EKOLAMP, který nejen přispívá na 
náklady provozu sběrného místa, ale 
plně hradí veškeré náklady na 
přepravu a recyklaci. Tím našemu 
obecnímu rozpočtu ušetří část 
prostředků určených pro nakládání 
s komunálním odpadem.  
 

EKOLAMP tak přispívá k ochraně 
životního prostředí v naší obci a na 
nás všech je, abychom se k němu 
alespoň malým dílem připojili.  
  

 

Více se o problematice nakládání 

s nefunkčními zářivkami dočtete        

na www.ekolamp.cz 
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K zamyšlení mládeži a všem občanům naší obce… 

 

Tato hromada odpadků byla posbírána v parku u školy po volných víkendových 
dnech po naší mládeži, která se zde pravidelně schází. K tomuto nepořádku 
přibyla také rozbitá okna na budově kulturního centra a polámané stromy 
v parku.  
 

Ořechovská mládež se na obecní úřad obrátila s žádostí o vybudování  
skateparku za budovou kulturního centra.  
 

Myslíte, že si naše mládež tímto chováním zaslouží, aby obec investovala 
přibližně jeden milion korun, který by celé zařízení stálo?  

Ořechovský štětináč  ���� 
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Školy                                                                         

 

 

 

                    

  

HHUURRÁÁ,,  UUŽŽ  JJSSMMEE  ČČTTEENNÁÁŘŘII!! 
                               

 
Ve čtvrtek 20. června 2013 nastal pro všechny prvňáčky slavnostní den – pasování        
na čtenáře. 
 

Za účasti pana starosty, paní ředitelky a rodičů proběhlo v obecním sále předání šerp       
a knih. 
 

Program začal zhlédnutím fotografií z průběhu celého školního roku. Potom následovalo 
vystoupení žáčků s veršovanými pohádkami Františka Hrubína, s říkankami                  
na jednotlivá písmena abecedy a zakončení bylo v rytmu moderního tance. 

 

 Základní škola a Mateřská škola Ořechov, 
okr. Brno – venkov, příspěvková organizace 
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PPAASSOOVVÁÁNNÍÍ  PPŘŘEEDDŠŠKKOOLLÁÁKKŮŮ  NNAA  ŠŠKKOOLLÁÁKKYY  
 
V pondělí 17. června 2013 v mateřské škole proběhlo pasování dětí, které                      
po prázdninách půjdou do první třídy. Letos naši školku opouští 36 předškoláků. 
 

Na školáky je pasovala ředitelka Základní školy a Mateřské školy Ořechov paní Ivana 
Šmídová. 
 

Navzdory velkému teplu se pasování zúčastnilo mnoho rodičů a dalších rodinných 
příslušníků. Po ošerpování dostaly děti knížku s věnováním a dřevěnou hračku. 
Pro všechny přítomné zatančily děti polonézu, country taneček, předvedly dramatizaci 
pohádky o zvířátkách, přednesly básničky. 
 

Na závěr složily přísahu předškoláků a zazpívaly písničku na rozloučenou. 
Paní učitelky poděkovaly rodičům za spolupráci a všem popřály krásné prázdniny plné 
pohody a nových zážitků. 
 

Budoucím prvňáčkům přejeme mnoho štěstí a úspěchů ve škole! 
  

                                                                                                              Jarmila Horská 
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Vážení občané, 

 

léto a školní prázdniny jsou v plném běhu. I v tomto, nejen pro žáky, radostném období, 
bych Vás rád informoval o dění v Základní umělecké škole Ořechov s pobočkami          
v Modřicích a Syrovicích v souvislosti s končícím se školním rokem 2012/2013 
(oficiální konec je 31. 8).  

Jako se každý dobrý hospodář ohlíží a rekapituluje sklizeň se závěrem kalendářního 
roku, co přineslo očekávané ovoce, čemu se příliš nedařilo, hledá důvody, jak by mohl 
příště věci, které může ovlivnit, nastavil jinak, stejně je tomu i ve škole, pouze časově 
rozlišeno na rok školní. Myslím, že se můžeme s pocitem zodpovědně odvedené práce 
ohlédnout. 

ZUŠ začala vyučovat v tomto školním roce podle svého nově vytvořeného školního 
vzdělávacího programu. Jeho výsledky ponesou své ovoce v letech příštích. Nemyslím, 
upřímně psáno, že učíme jinak, zcela nově. Pouze deklarujeme svým žákům, co a čeho 
by měli jako kumštýři dosáhnout, jakým směrem se bude jejich výchova a vzdělávání 
ubírat. 

Škola zorganizovala a uskutečnila v končícím školním roce více jak 50 vystoupení či 
prezentací všech čtyř uměleckých oborů. Otázka zní: Je to hodně, nebo málo? Měli žáci 
dostatek příležitostí k předvedení výsledků svého snažení, svých dovedností? Odpověď 
je – jako i mnoho dalších věcí v životě – relativní. Z pohledu povolené kapacity počtu 
žáků a času stanoveného pro dny výuky ve školním roce dle mne dostatek. Při tomto 
poohlédnutí bych s radostí zmínil akce, které považuji za převyšující svým významem ty 
periodicky se opakující. 

Byly to zejména: spolupráce se ZŠ Modřice prostřednictvím našeho Sdružení rodičů      
a přátel školy na Kaštánkovém veselí v areálu Pod kaštany v Modřicích, účast na dvou 
multižánrových večerech Střípky umění v hotelu Gregor Modřice, vystoupení na 
adventních akcích v Ořechově, Modřicích, Syrovicích, Silůvkách a Chrlicích, úspěšná 
reprezentace žáků školy v Národní soutěži ZUŠ na úrovni okresních a krajských kol, 
společné koncerty školy s Musikschule Hohenau an der March v měsíci únoru                 
v Ořechově i Modřicích, spolupráce na společných koncertech Ve víru klavíru se ZUŠ 
Židlochovice, vystoupení saxofonového a klarinetového souboru na samostatném 
koncertu na modřické radnici s předními jazzovými hráči a také v populárním 
brněnském klubu Metro Music Baru a konečně v měsíci květnu reciproční koncert         
v městě Hohenau an der March v Dolním Rakousku s místní hudební školou za účasti 
obyvatel a starostů měst a přilehlých obcí, kde škola skvěle reprezentovala nejen sebe 

 

       Základní umělecká škola v Ořechově 
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samotnou, ale obstála i v porovnání úrovně uměleckého vzdělávání České republiky na 
poli mezinárodním. Současně se nám podařilo vytvořit základ pro trvalejší a doufám       
i dlouhodobější spolupráci.  

I touto cestou bych rád vyjádřil poděkování vedení a zastupitelům obce Ořechov a města 
Modřice. Přestože nejsou našimi zřizovateli, nacházíme u nich podporu nejen slovní, ale 
i ekonomickou v podobách schválení dotací do rozpočtu naší školy, které použijeme na 
pořízení učebních pomůcek, nebo věcí, umožňujících zlepšovat kvalitu výuky. Velmi si 
vážíme Vaší přízně a podpory! 

Když jsem v tom děkování, nesmím opomenout trpělivou, obětavou a chce se mi psát 
i nezištnou práci našeho SRPŠ v čele s paní Irenou Pšeničkovou. Výbor a jeho členové 
podporují činnost školy po své linii a pokládáme je za nedílnou součást naší školy. 

Co na závěr tohoto letního přemítání?  

Dovolte mi i touto cestou poděkovat také pedagogickým i nepedagogickým 
pracovníkům školy za jejich práci a přát jim klidnou a zaslouženou dovolenou. Škola se 
nyní nadechne a připraví na školní rok 2013/2014. Žákům přejeme krásné prázdniny      
a Vám všem šťastné cesty tam i zpět domů, pokud se vydáváte za hranice všedních dnů.  

 
Petr Křivánek 

ředitel školy 
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Kultura 

OOBBEECCNNÍÍ  KKNNIIHHOOVVNNAA  IINNFFOORRMMUUJJEE 

 
V letošním roce má knihovna 265 čtenářů, kteří navštěvují knihovnu pravidelně. Jsem 
ráda, že máme i takovou čtenářku, která za měsíc přečte v průměru 15 knih. Dětských 
čtenářů je přihlášeno 64.  
 

Naše knihovna má k dispozici přibližně 10.300 ks knih a několikrát ročně půjčujeme na 
určitou dobu také knihy z Městské knihovny Kuřim. Knihovna odebírá také časopisy, 
které jsou čtenářům k dispozici i na půjčení domů – např. Květy, Vlasta, Receptář, 
Zahrádkář, Rybářství, Živá historie, Turista, 100+1 a další. Pro děti a mládež pak 
nabízíme Čtyřlístek, Kačer Donald, Tom a Jerry, Girl a Bravo. 
O některé knihy je velký zájem a čtenáři využívají možnost zarezervování knih. 
 

10 TOP knih v tomto roce: 
 

1. James E. L.: Padesát odstínů šedi 
2. Tučková Kateřina: Žítkovské bohyně 
3. Whitton Hana: Karel IV. 
4. Nesbo Jo: Sněhulák 
5. Cílek Václav: Tři svíce za budoucnost 
6. Viewegh Michal: Mráz přichází z Hradu 
7. Cubeca Karel: Pravá tvář anděla 
8. Vondruška Vlastimil: Krev na kapradí 
9. Čechová Dora: Nechtěl jsem být Leninem 
10. Sparks Nicholas: Bezpečný přístav 

 

Knihovna je otevřena v pondělí a úterý od 10 do 17 hodin, ve čtvrtek od 13 do 15 hodin 
a v pátek od 10 do 15 hodin. Roční poplatek pro čtenáře činí 30 korun.  
Telefon do knihovny je 732 822 748.  
 

O letních prázdninách bude knihovna uzavřena 
ve dnech 8. - 9. srpna a 19. - 23. srpna. 

 

Pozvání na podzimní akce: 
 

úterý 24. září: Přednáška PhDr. Aleny Ovčačíkové „Morava v tzv. Temném století“ - 
vstup volný 
úterý 15. října: Čtení pro veřejnost z díla Jaroslava Haška k výročí autora – vstup 
volný 
neděle 20. října: Zájezd do Městského divadla Brno na činnoherní představení 
komedie Donaha! 
  

(Zájemci se mohou hlásit do 15. srpna v knihovně. Odjezd autobusu v 18:00 hodin, 
cena 520 korun, pro seniory, studenty a držitele ZTP je sleva a platí 382 korun) 
 

Leona Steingartová 
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Vzdělávání seniorů, tzv. „Univerzita třetího věku“, je aktivita s již více jak dvacetiletou 
historií. V současné době probíhá v různých podobách na téměř všech českých 
univerzitách. Výuka je většinou vázána na univerzitní města a pro většinu seniorů          
z menších měst a obcí to znamená dojíždění. Provozně ekonomická fakulta České 
zemědělské univerzity v Praze je garantem projektu Virtuální univerzita třetího věku, 
jehož cílem je zpřístupnit studium i pro seniory, kterým brání vzdálenost od sídel 
vysokých škol, či zdravotní problémy. 
 

Tato nabídka platí i pro seniory z Ořechova. Co to v praxi znamená? Jaká jsou kritéria 
přihlášení a nároky na studium? 
 

1. Studovat mohou osoby se statutem důchodce nebo invalidní důchodce. 
Dosavadní vzdělání nerozhoduje. 

2. Časová náročnost studia je cca 1,5 hodiny 1 x 14 dní, pravděpodobně čtvrteční 
dopoledne. Účastníci sledují přednášku v kolektivu (obecní sál Kulturního centra 
Ořechov), poté vypracovávají senioři kolektivní test v knihovně. Mezi jednotlivými 
přednáškami může senior studovat na internetu (doma nebo v knihovně) nebo za 
pomocí vytištěných materiálů.  

3. Obecní knihovna Ořechov jako Konzultační středisko podává seniorům 
informace, vybírá společně se seniory témata semestrálního kurzu, v nejasných 
otázkách zastupuje seniory, provází a vede přednášky při výuce, zajišťuje 
technické provedení výuky (spuštění přednášek), technicky pomáhá 
začátečníkům při ovládání počítače, popř. testech. Pověřený lektor 
(knihovnice) není odborníkem daného tématu, zajišťuje však pomoc, 
komunikaci a koordinaci mezi seniory a centrem projektu Virtuální univerzity 
třetího věku. 

4. Celý vzdělávací cyklus „Svět okolo nás“ obsahuje 6 absolvovaných semestrů 
nezávisle na čase. Za jeden semestr (půlrok) je vybírán poplatek od 150 do 300 
korun podle seniory zvolených témat přednášek (Astronomie, Lesnictví, Využití 
informačních technologií, Pěstování a využití jedlých a léčivých hub, Etika jako 
východisko z krize společnosti, Kouzelná geometrie, Vývoj a historie české 
myslivosti, Dějiny oděvní kultury, Čínská medicína v naší zahrádce, Osobní 
finance, Lidské zdraví a další). Předpokládaná doba studia 3 let se může podle 
situace seniora (lázně, zdravotní, rodinné problémy) libovolně prodloužit. Senior 
nemusí absolvovat celé studium v časové návaznosti, může semestr vynechat a poté 
opět pokračovat. 

5. Po ukončení každého semestru senior obdrží Pamětní list, po ukončení šestého 
semestru je senior pozván na slavnostní promoci do auly České zemědělské 
univerzity, kde obdrží „Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku“. 
Následně může pokračovat v novém výukovém cyklu. 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
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6. Zkušební zahájení výuky v Ořechově začne zimním semestrem v září 2013. Na 
první nezávaznou  přednášku, vysvětlení formy studia a zodpovězení otázek jsou 
zváni všichni zájemci. Po shlédnutí 1. přednášky se senioři rozhodnou, zda jim 
forma studia vyhovuje (pak mohou vyplnit přihlášku a budou dále studovat) nebo 
ne – a odejdou. První přednášku povede Ing. Klára Nehodová, která vysvětlí a 
zodpoví všechny informace. 

7. Zájemci, kteří by měli zájem zúčastnit se 1. přednášky v září a dozvědět se více o 
projektu Univerzita třetího věku v naší obci se mohou hlásit v obecní knihovně – 
Komenského 4. 

Leona Steingartová 

Z archivu kronikáře 

Nad letošním počasím mnozí kroutíme hlavami. Podívejme se, co je napsáno                  

v ořechovské kronice o počasí z let 1893 – 1896. Jak události zaznamenali naši předci, 

nakolik je počasí podobné tomu dnešnímu… 
 

V měsíci lednu r. 1893 byla zde velká zima. Bylo 22ºC pod nulou. V březnu hodně 
pršelo. Pak nastalo velké sucho. Obilí bylo dosti a ovoce hojnost, ale krmiv pro dobytek 
pro veliké sucho bylo málo a nouze nastala. Rolníci museli odprodati polovici dobytka. 
Toho roku nebylo ani jediné bouře nad zdejší polní tratí.  
 

Zima roku 1894 byla dosti silná, bylo 20ºC pod nulou, sněhu nebylo, ale velké sucho. 
Jaro počalo deštěm, avšak pro setbu přiměřeným počasím. Osení krásně rostlo.  
1. května bylo osení částečně zničeno průtržemi mračen. Poněvadž ale bylo krásné 
počasí, tedy se vše napravilo. V červenci a srpnu bylo pak veliké sucho. Obilí bylo 
hojnost a ovoce dostatek, píce pro dobytek nadbytek. V měsíci říjnu každý den pršelo. 
Leden roku 1895 začal zle, sněhem a tuhou zimou. Padal sníh a vítr dělal veliké závěje. 
Únor byl též zlý měsíc, padal častěji sníh. Dne 21. února bylo 24ºC zimy, mrazy 
potrvaly až do konce měsíce. Dne 3. března počal padat sníh a 6. března jej takové 
množství napadlo, že ani lidé z domů vyjíti nemohli. Sníh zůstal ležet do 24. března. 
Hned nato přišlo teplé počasí a do 2. dubna byl sníh roztátý a pole sněhu zbavena. Vody 
nebylo, neb pole do sebe vše vsákla. Jaro bylo teplé a rolníci začali od 6. dubna 
pracovati v polích. Od 14. do 30. července panovalo zde nesnesitelné vedro. Ve stínu 
bylo 28ºC tepla. 
 

Zima roku 1896 byla mírná a suchá. Sněhu bylo málo, okolo 10. března počalo se orati   
a seti. Do 15. března bylo překrásně, dne 26. března bylo 30ºC tepla a první bouřka.     
Od téhož dne až do 25. dubna bylo ale náhle mrazivo. Stromy kvetly počátkem května, 
květen byl pěkný měsíc. Červen, červenec a srpen byly deštivé měsíce. Obilí dílem na 
poli porostlo, zemáky do polovic zhnily, ovoce bylo pramálo a víno žádné.  
V tomto roce byly silné bouřky a povodně. Bylo velké množství polních myší a udělaly 
na poli velké škody. V měsíci prosinci byly deště a mlhy. 

 

Leona Steingartová 
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Spolky 

TTJJ  SSOOKKOOLL  OOŘŘEECCHHOOVV  

Ořechovské cvičenky pod Řípem 
 

Ještě neuplynul ani rok od XV. Všesokolského sletu, kterého se ořechovské cvičenky 
společně s více než 15 000 dalšími členy Sokola zúčastnily, a už dorazilo pozvání na 
další významnou akci, tentokrát od sokolské župy Podřipské. Tato událost, nazvaná 
příznačně Sokolové pod Řípem, se konala ve dnech 25. – 26. května 2013 v Roudnici 
nad Labem a navazuje na mnohaletou tradici, neboť župa Podřipská za celou svoji 
historii uspořádala již 35 sletů, z toho 11 se jich konalo přímo v Roudnici na Tyršově 
stadionu. Účast předčila očekávání organizátorů – přihlásilo se více než 6800 účastníků 
ze všech 42 sokolských žup, jako zástupkyně župy Jana Máchala z Ořechova jsme tedy 
rozhodně nemohly chybět a pozvání jsme bez váhání a s nadšením přijaly.  

 

Na místo konání jsme dorazily již v pátek, kdy začaly zkoušky hromadných skladeb        
a pokračovaly dále celou sobotu až do nedělního dopoledne před samotným 
vystoupením. Pro účastníky byl v rámci doprovodného programu naplánován i společný 
výstup na Říp, kterého jsme se ale bohužel nemohly zúčastnit, protože se překrýval se 
zkouškou naší skladby. Ochuzeny o turistickou a poznávací část našeho výletu jsme ale 
nezůstaly a vše jsme si nakonec vynahradily procházkou po Roudnici, krásném 
udržovaném městě rozkládajícím se na levém břehu řeky Labe. Toto městečko,             
ve kterém žije 13 tisíc obyvatel, má velmi bohatou historii a může se chlubit mnoha 
památkami, jimž jednoznačně vévodí mohutný barokní zámek patřící rodu Lobkoviců, 
který se nachází v samotném centru Roudnice.   
 

Přátelská atmosféra a radost z opětovného setkání s cvičenci a cvičenkami ostatních žup 
se nesly celým víkendem a byly znát nejen při společných zkouškách, ale                        
i ve spartánsky zařízených tělocvičnách, které se pro tento víkend staly naší ubytovnou. 
Na tyto skromné podmínky jsme ale zvyklé a někdy jsme za ně i rády, zvlášť když si po 
večerech můžeme ve velkém kolektivu, který jedna školní tělocvična dokáže pojmout, 
společně vyprávět veselé historky nebo si zazpívat. 

 

Našemu nadšení z dalšího sokolského sletu bohužel nepřálo počasí, kvůli kterému byl      
i původně naplánovaný slavnostní průvod městem značně omezen. Celou neděli, tedy 
hlavní den celé akce, pršelo a pršelo. Všech dvanáct skladeb, které byly na této akci 
předvedeny, se tedy cvičily na rozmoklém stadionu a všichni účastníci svorně mrznuli. 
Nepřízeň počasí nás ale o chuť předvést nacvičené skladby nepřipravila, naopak celkový 
dojem ještě umocnila, neboť nikdo z přihlížejících nemohl pochybovat o tom, že jsme 
všichni skutečně cvičili v duchu sokolského hesla: Tužme se!      
 

Na akci Sokolové pod Řípem si naše sestava ořechovských cvičenek zopakovala 
skladbu Kontrasty, která sklidila velký úspěch na loňském XV. Všesokolském sletu        
a mezi námi sokolkami si získala oblibu i díky slušivým červenobílým šatům 
doplněným o bílé šály. Druhá skladba byla zcela nová - šlo o Waldemariánu autorky      
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J. Žitné, která se cvičí s trekovými holemi, a připravily jsme si ji pod vedením starostky 
župy Jana Máchala Lídy Ryšavé.  Tuto skladbu jsme si pak za úžasné atmosféry 
zacvičily ještě na veřejném cvičení v Nových Bránicích a také na ořechovské akci 
Roztančená škola. 
 

I přes zimu a déšť jsme si z Roudnice odvezly mnoho nových dojmů a zážitků a naše 
poděkování patří všem organizátorům a autorům skladeb, pracujícím na přípravě této 
akce celý předchozí rok, i ostatním sokolům a sokolkám, se kterými jsme si měli opět 
možnost zacvičit a sdílet naši zálibu v aktivním trávení volného času.  

 

Máme velkou radost, že naše nadšení dokáže strhnout i ostatní, což se projevuje 
zvyšující se účastí cvičenek ve cvičebních hodinách. Rády mezi sebou přivítáme 
každého, kdo by si rád pravidelným pohybem zlepšil zdraví, zregeneroval ducha i tělo    
a třeba se k nám i připojil při našich společných nejen cvičebních výletech po celé 
republice. 

  
                                                                         Svatava Vašicová 

 za ořechovské cvičenky 
 
 

Ořechovské cvičenky na akci Základní školy a Mateřské školy Ořechov „Roztančená škola“ 
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Ořechovské cvičenky na akci „Sokolové pod Řípem“ v Roudnici nad Labem 
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MMAATTEEŘŘSSKKÉÉ  CCEENNTTRRUUMM  SSLLUUNNÍÍČČKKOO  

Zdravíme všechny lidičky, co čtou naše zprávičky. Co se všechno událo, o čem minule 
se nepsalo? Prostě všechny novinky, z té naší "Sluníčkové rodinky". Proběhla burza, již 
minule zmíněná, která svým úspěchem předčila docela. Potom jsme čarodějnice chystali 
a na farské zahradě pálení konali. V průběhu května byla Kuličkiáda, kde Dudíkovic 
rodinka pohádku zahrála. Když děti splnily zábavné úkoly, dostaly odměnu a také 
diplomy. Stihli jsme vyrábět, s dětmi si hrát a ke dni dětí výlet na parník zorganizovat. 
Ani přes letní prázdniny Sluníčko nekončí, však na jejich sklonku se s vámi již vedení 
rozloučí. Lenka a Martina musejí do práce, blíží se den, kdy končí legrace. Však nebojte 
v září vše nanovo začne, zas budou se pořádat obvyklé akce. Teď s vámi se loučíme, 
přejem pěkné prázdniny, ať všem dobře daří se a vyhnou se vám angíny! 
 

Martina Pařilová a Lenka Otavová 
                                                                                       za Mateřské centrum Sluníčko 
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ČČEESSKKÝÝ  ZZAAHHRRÁÁDDKKÁÁŘŘSSKKÝÝ  SSVVAAZZ  OOŘŘEECCHHOOVV  
  
Z činnosti ČZS 
 
ČZS pořádal dne 31. března 2013 v místní Orlovně 48. výstavu vín. Výstava se těšila 
velkému zájmu vystavovatelů i návštěvníků a byla doprovázena hudbou cimbálové 
kapely. Celodenní organizaci zajišťoval pořádající svaz. 
 

Své vzorky vín představilo účastníkům 166 vystavovatelů. Subkomise ve složení    
MVDr. Bohumil Hunkes z Chrlic, Vladimír Kelbl ze Žabčic a Miloslav Soukal 
z Ořechova vzorky vín hodnotila. 
 

Vítězně vyšly tyto vzorky: 
 

Šampion bílé víno: Pálava V.H. 2008 – 19,3, vzorek PA 5 – ŽSP MU, Žabčice 
Šampion červené víno: Cabernet Moravia 2011 – 19,3, vzorek CM3 – Ing. Josef 
Sobotka, Ořechov 
 

Všichni hosté, milovníci vín i vinaři se těší v příštím roce opět na shledanou na výstavě 
v Ořechově. 
 

Výbor ČZS se setkává na schůzích v zahrádkářském domku a členské schůze se konají 
vždy druhou neděli v měsíci v restauraci U Fasurů.  
 

Na podzim vás ořechovští zahrádkáři pozvou na výstavu ovoce a zeleniny v přízemí 
Kulturního centra. Své výpěstky mohou dodat i nečlenové ČZS.  
 

Letošní jaro bylo neobyčejně bohaté na srážky. Za měsíc květen spadlo 116 mm a za 
červen 137 mm. Za dva měsíce je to tedy rekordních 253 litrů na 1 m2. Doufáme, že léto 
bude přát pěstitelům, aby bylo na výstavě co vystavovat. 
 

Počítáme také s tím, že na začátku srpna zahájíme moštování, které bude oznámeno 
místním rozhlasem. Zájemci o moštování však mohou zavolat kdykoliv na telefonní 
číslo 603 576 442 a domluvit se na individuálním termínu moštování.  
 

Výbor ČZS Ořechov 
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PPŘŘEEHHLLEEDD  VVÝÝJJEEZZDDŮŮ  JJEEDDNNOOTTKKYY  SSDDHH  OOŘŘEECCHHOOVV  
 
 
 

 
 
 
 

 
Dne 4. 3. 2013 byla jednotka vyslána ke spadlým stromům v k. ú. Ořechov směr 
Nebovidy. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o dva stromy, které částečně 
zasahovaly do vozovky. Jednotka je za pomocí motorové pily odstranila a provedla 
úklid vozovky od napadaných větví. 
 

Dne 18. 3. 2013 vyslalo operační středisko HZS jednotku Ořechov ke spadlému stromu 
mezi obce Ořechov – Nebovidy. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná celkem 
o šest stromů po celé cestě. Za pomocí motorových pil jednotka stromy postupně 
odřezávala a uklízela z vozovky.  
 

Dne 16. 4. 2013 vyslalo operační středisko HZS, jednotku ke stromu nad vozovkou 
mezi obce Ořechov a Nebovidy. Po příjezdu na místo zjištěno, že se jedná o nakloněný 
strom, hrozícím pádem. Jednotka za pomocí motorové pily strom odstranila, provedla 
následný úklid vozovky a vrátila se zpět na základnu.  
 

Dne 18. 5. 2013 se jednotka zúčastnila stáže na požární stanici v Ivančicích, kde měla 
možnost vyzkoušet si, jak se žije hasičům z povolání. Naše jednotka se podílela na 
výcviku a na školení. Ve 12:49 byly obě jednotky vyslány k dopravní nehodě do obce 
Hrubšice k vyproštění osob z automobilu. Jednalo se o dva osobní automobily a dvě 
zraněné osoby. Jednotka se podílela na odstraňování následků dopravní nehody.  
 

Dne 21. 6. 2013 byla jednotka vyslána do obce  Bratčice na požár skládky, jednotka se 
podílela na hasebních pracích při likvidaci požáru. 
 

Dne 24. 6. 2013 vyjela jednotka ke spadlému stromu mezi obce Ořechov a Nebovidy. 
Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o vzrostlý strom přes celou šířku vozovky. 
Jednotka nasadila na odstranění motorovou pilu. Vzhledem k silnému provozu jednotka 
zprůjezdnila nejdříve jeden jízdní pruh. Po průjezdu vozidel jednotka opět silnici 
uzavřela a provedla rozřezání zbytku stromu. 
  

Dne 25. 6. 2013 byla jednotka Ořechov vyslána ke spadlému stromu mezi obce Prštice   
a Hlína. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o spadlý strom u místní části Karhánek. 
Jednotka provedla odstranění stromu a úklid vozovky. 
 

Dne 25. 6. 2013 byla jednotka Ořechov vyslána ke spadlému stromu mezi obce Ořechov 
a Nebovidy. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o dva vzrostlé akáty zaklíněné do 
sebe. Jednotka pomocí motorových pil stromy odstranila a vrátila se na základnu. 
 
 
 

Výjezdy jednotky  
Sboru dobrovolných hasičů Ořechov  

od 28. 2. 2013 do 31. 6. 2013 
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Dne 25. 4. 2013 vyslalo operační středisko jednotku k zatopenému sklepu do obce 
Ořechov. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o sklep o rozměrech cca 3x7 metrů, 
v němž bylo cca 15 cm vody. Jednotka použila plovoucí čerpadlo na vyčerpání vody ze 
sklepa.   
 
Vážení spoluobčané,  
 

chtěli bychom Vás poprosit o zaslání fotografií z letošních hodů. Vzhledem k časové 
vytíženosti jsme nestihli pořídit moc fotek, především z průvodu. Fotografie zasílejte na 
adresu sdhorechov@seznam.cz . Děkujeme. 

hasiči Ořechov  
  
  
  

Příspěvky občanů  
 

Z knihy spisovatelky a herečky Ivanky Deváté 

Mám ráda samotný život. Ten nejvíc, protože v něm jsou obsaženy i knihy, i daleké 
kraje, lásky, děti, boje prohrané i vítězné, pláč a smích. Kdybych si nikdy nezaplakala, 
nedovedla bych ocenit radostné chvíle plné smíchu. Kdyby mi občas pod kabát 
nevklouzla vlhká lezavá zima, nedokázala bych se radovat z tepla. 
 

Jak moudrá je příroda, nabízí-li nám jaro, v němž se všechno rodí, čisté a líbezné, léto se 
svým zráním a horkem a chladnou vodou. Podzim, plný barev a připomínek, že nic 
netrvá věčně a zimu, která uprostřed závějí a třpytivých střechýlů už zase slibuje nové 
z mrtvých vstání. 
 

Říkám vám, s vědomím, že někomu mohu být odporná, že život je to nejlepší, co nás 
mohlo potkat, a že je to zároveň náš velký úkol. Udělat z něj něco, co by bylo našim 
bližním přínosem. Každý podle svých sil. 
 

Kdybych byla šlechticem, zvolila bych si erb, v jehož blankytném poli byl by chléb       
a růže. V potu tváře pracovat a růže jako symbol krásy, bez které by ten život byl jen 
lopota. 
 

čtenářka Helena Ondrášková 
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Nepřehlédněte..  
  
  
VVÝÝSSLLEEDDKKYY  SSOOUUTTĚĚŽŽEE  OO  NNEEJJKKRRÁÁSSNNĚĚJJŠŠÍÍ  KKVVĚĚTTIINNOOVVOOUU  VVÝÝZZDDOOBBUU  
 
 
Obec Ořechov v minulém čísle Ořechovského zpravodaje vyhlásila soutěž o nejkrásnější 
květinovou výzdobu rodinných domů - nejkrásnější výzdoba oken 

     - nejkrásnější výzdoba balkonů a lodžií 
                                                               - nejkrásnější výzdoba předzahrádek 
 
Výherci získali od Obce Ořechov zahradnický dárkový balíček v hodnotě 1000 korun.  
 
 
 
VÝSLEDKY SOUTĚŽE: 
 
Vítězná výzdoba okna - dům na ulici Tikovická 22 – Floriánovi 
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Vítězná výzdoba balkonů a lodžií - dům na ulici Ježkov 6 - Válkovi 

Vítězná výzdoba předzahrádek - dům na ulici Páralova 11 - Tekerovi 
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Další zdařilé realizace: 
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Různé 

 

KVÍZ ZE ŽIVOTA NAŠÍ OBCE 

 

1.  Ve kterém roce byl postaven pomník padlým za 1. světové války                
u hřbitova v Tikovicích?  

 

a) r. 1921 
b) r. 1923 
c) r. 1924 

 
2.  Ve kterém roce se konalo 100. výročí posvěcení kostela Všech svatých? 
 

a) r. 1989 
b) r. 2000 
c) r. 2002 

 
3.  Jakou má velikost katastr naší obce?  

 

a) 1890 ha 
b) 1969 ha 
c) 2053 ha 

 
4.  Jaké je nejčastější příjmení v naší obci v mužském tvaru? 
  

a) Šmíd 
b) Ryšavý 
c) Janek 

 
5. Jak se jmenoval ořechovský rodák, který byl od roku 1955 po určitou 

dobu šéfkuchařem v Bílém domě? 
 

a) Inocenc Pavlek      
b) František Ryšavý 
c) Vincenc Smejkal 
 

 
 
 
Správné odpovědi na kvízové otázky naleznete na straně č. 34. 
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KDE SE V OŘECHOVĚ NACHÁZÍ TATO POHÁDKOVÁ CHALOUPKA? 
(odpověď naleznete na str. 34) 

 



33 

 

Užitečné rady 

 
KKllííššťťaattaa  oodd  VVááss  uutteeččoouu  ––  VVyyzzkkoouuššeennýý  rreecceepptt  pprroottii  kkllííššťťaattůůmm..  
RRoozzmmaarrýýnnoovvýý  ooddvvaarr  nneeoobbssaahhuujjee  žžááddnnéé  cchheemmiikkáálliiee!!  
 

Na přípravu potřebujete 1 sáček rozmarýnu, který koupíte v obchodě, jako přísadu        
do jídla, 1 litr vody a 1 lžíci bílého vinného octa. Do hrnce nalijte vodu a přiveďte ji     
do varu. Potom odstavte a vysypte do vody rozmarýn a nechte pořádně vylouhovat. 
Rozmarýn může být ve vodě, až do vychladnutí odvaru. Potom scedíme rozmarýn          
a přidáme 1 lžíci vinného octa. Přírodní repelent se přelije do sprejové lahvičky a uloží 
se do chladničky.  
 

Před každým výletem do přírody si nasprejujte tělo – hlavně nohy, od kolen dolů    
a nasprejujte si také obuv! 
 
 
RReecceepptt  nnaa  mmaazzáánníí  kk  ooddppuuzzeenníí  nneeppřřííjjeemmnnýýcchh  kkoommáárrůů  
 

Na přípravu si kupte 200 ml alpy, do ní vložte 30 kousků hřebíčku a nechte luhovat.     
Po 24 hodinách je mazání připraveno k používání. Používejte průběžně, hřebíček 
z lahvičky nevyndávejte, i když alpa luhováním hřebíčku mírně hnědne.  
 
 
CCoo  nnaa  ššttííppaannccee??    
 
Pokud se vám nepodařilo se komárům ubránit a už máte štípance, pak je tu pár receptů, 
jak zmírnit jejich následky. 

• Nejen na komáří štípnutí, ale třeba také na žihadlo od včely, je dobrá cibule. 
Rozkrojte ji a potřete zasažené místo. Stejně tak lze použít i citron. 

• Můžete také aplikovat kostku ledu, která zpomaluje krevní oběh a nevítané 
látky se nešíří dál do těla. 

• Bolest také utišuje olej z levandule nebo šťáva z listů jitrocele. Stejně lze použít 
i petrželovou nať, listy černého rybízu nebo rajče. 

  
 
Přejeme Vám hodně úspěchů v boji proti nepříjemnému hmyzu. 
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Placená inzerce 

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

Odpovědi na kvízové otázky: 
1. c), 2. b), 3. b), 4. a), 5. b)  
„Pohádková chaloupka“ se nachází na pozemku na ulici Brněnská. 
 
 
 

Za obsah a správnost údajů uvedených ve článcích Ořechovského zpravodaje 
odpovídají jejich autoři.  
 
 

Ořechovský zpravodaj vydává:  
 

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

V roce 2013 Ořechovský zpravodaj vychází celkem 3x.                 
Příspěvky přijímá Obecní úřad Ořechov na e-mailu ekonom@orechovubrna.cz.  
 

Délka příspěvků by neměla překročit 1 a 1/2 strany A5. 
 

Uzávěrka příspěvků třetího čísla zpravodaje je 1100..  lliissttooppaadduu  22001133 
 

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

 

www.uvery-na-bydleni.cz 
 

Máte zájem o refinancování stávajícího úvěru nebo hypotéky? 

Chcete stavět nebo modernizovat své bydlení? 

Chcete kupovat byt nebo rodinný dům? 

Nabízím Vám osobní pomoc při výběru řešení Vašeho úvěru. 

Všechny nabídky jsou připravovány na míru pro Vás a ZDARMA! 

Osobní jednání přímo u klienta doma! 

Finanční poradce: 

Igor Kahánek, tel.: 608 776 618 
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