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SSlloovvoo  ssttaarroossttyy  oobbccee    
 
Vážení spoluobčané, 
 
blíží se konec roku a s ním přichází čas bilancování o tom, co se nám v obci 
povedlo a čemu je třeba věnovat zvýšenou pozornost v dalších letech.  
 

Začátkem mi dovolte malé připomenutí toho, co se v průběhu roku 2017 
vykonalo. V zimních měsících proběhla rekonstrukce Obecní hospody na 
stadionu. Celá přestavba se uskutečnila podle mých představ a myslím si, že 
z daných prostor se nám podařilo vytěžit maximum možného. Tímto byla 
dostavba a rekonstrukce areálu stadionu včetně oplocení ukončena.  
 

Dále byla provedena rekonstrukce zubní ordinace paní doktorky Klčové. 
Tím obec výrazně napomohla k udržení stomatologické péče do budoucna.  
 

Jedna z největších investičních akcí tohoto roku byla rekonstrukce ulice 
Pláně.  V rámci této akce došlo k vybudování komunikačního napojení 
mateřské školy z ulice Komenského, ulice Pláně byla na ulici Jeřábkova 
uzavřena pro automobilový provoz, vybudovala se zde nová parkovací stání, 
nové chodníky a nakonec se provedl nový asfaltový povrch na komunikaci 
samé. Myslím, že obyvatelé této ulice, ale i všichni ostatní, kteří zde 
procházejí, musí uznat, že se celá rekonstrukce zdařila.  
 

Další akcí bylo vybudování nového chodníku na Kerendově. Řekl bych, že 
se konečně pro obyvatele této ulice něco udělalo. Chodník bude v příštím 
roce dobudován až ke kapličce a tím bude mít alespoň jedna strana ulice 
chodník.  
 

Mám také velkou radost z toho, jak byly využity dotace na obnovu fasád 
rodinných domů. Za poskytnutý milion korun z rozpočtu obce se podařilo 
opravit celkem sedmnáct fasád rodinných domů, které dnes září novotou.           
I pro rok 2018 je tento dotační titul opět vypsán a v rámci něho bude mezi 
žadatele rozdělen další milion korun. Proto, prosím, zvažte svoje možnosti     
a využijte tuto podporu obce, která se v příštích letech nemusí opakovat.  
 

Převážná většina z Vás ví, že jsem v průběhu roku vážně onemocněl a můj 
zdravotní stav mne bohužel na několik měsíců vyřadil z aktivního života. 
Tím se také zastavily veškeré větší stavební práce v obci, které byly 
naplánovány. V říjnu, po mém návratu, byla urychleně nastartována 
rekonstrukce na ulici Pavlíkova od domu číslo orientační 39 kolem lékárny 
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až k Orlovně. Na tento projekt jsme získali dotaci ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury pro rok 2017 ve výši 1.759.000 korun. Součástí 
chodníku jsou i dva přechody pro chodce s nasvícením a nová autobusová 
zastávka u Orlovny. Tato stavba vyvolala spoustu dalších investic a nových 
řešení. Jedním z nich je například zrušení schodů ke kostelu a místo nich zde 
byl vybudován krásný bezbariérový chodník, který jistě ocení starší občané    
a maminky s kočárky, kteří se tak pohodlně dostanou až k chrámu Páně. 
Bývalý nevzhledný a prašný prostor bude následně osázen okrasnými keři     
a okolí dostane parkovou úpravu. Závěrečné práce spojené s uspořádáním 
prostranství u kostela a vybudováním cesty z ulice Páralova na ulici 
Syrovická ukončí úpravu celého prostoru, kterou si naši občané i návštěvníci 
Ořechova jistě zaslouží. Vždyť od konce druhé světové války byl prostor 
kolem této dominanty bez větší koncepce upravován pouze minimálně a tak 
nyní dostane finální podobu na mnoho dalších let. Všechny úpravy byly 
konzultovány na biskupství a se současným ořechovským panem farářem. 
Doufám, že na Velikonoce 2018 bude okolí kostela již důstojně upraveno.  
 

Tímto se již dostáváme do roku 2018 a tak Vám nyní jen v krátkosti 
představím výběr těch nejdůležitějších investičních akcí, které jsou v plánu. 
Vybudování parkoviště před zdravotním střediskem, parkovací stání              
u Orlovny, rekonstrukce ulice Svadilov, chodník Tikovická na levé straně     
ve směru na Mělčany, dokončení chodníku na Kerendově, nové asfalty na 
ulici Divadelní a Družstevní. Nejvíce se však těším na budování mokřadu    
Na dolinách. Vzniknou zde dva hektary vodní plochy a čtyři hektary stromů, 
keřů a rákosí. Snad to alespoň trochu pomůže naší těžce zkoušené přírodě.  
 

Vzhledem k tomu, že se z důvodu mé delší nemoci neprovedly také některé 
plánované investiční akce, byly nevyužité finanční prostředky použity na 
nákup užitkového automobilu značky Nissan Navara a většího traktoru, který 
nám pomůže se zimní údržbou. Tím se završí celá řada předcházejících 
úkonů, které vedly k vybudování akce schopné pracovní čety.  
 

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem pracovníkům obecního úřadu za 
obětavou práci pro nás všechny a zároveň Vám všem popřál krásné Vánoce, 
hodně zdraví, lásky a osobní spokojenosti v novém roce 2018. Ať se nám 
všem v Ořechově dobře žije a ta naše vesnička je opět o něco krásnější.  
 

Váš starosta Josef Brabenec 
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IInnffoorrmmaaccee  oobbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu  

Srdečné blahopřání našim jubilantům 
 
Blahopřejeme jubilantům, kteří se v měsících srpnu až prosinci letošního roku 
dožili významného životního jubilea:  
 

70 
      

Antonie Urbanová, Sokolská 4 
Dagmar Nováková, Výhon 4 
Oldřich Bareš, Kout 6 
Marie Poledňová, Tolarova 11 
Zdeněk Továrek, Nová 4 
Jan Sluková, Syrovická 2 
Václav Vykoukal, Tikovická 10 
Jaroslav Matula, Kerendov 13 
Marie Šmídová, Kyselkova 12 
Blanka Kozlová, Kout 7 
Miloš Pokorný, Tolarova 26 
Marie Smejkalová, Kout 26 
Božena Stejskalová, Kyselkova 26 
Božena Hudcová, Kerendov 33 
Jiří Theimer, Zahradní 12 
Ladislav Janek, Svadilov 49 
 
 
Vítání občánků 
 
Dne 2. prosince 2017 se v obřadní místnosti Obecního úřadu Ořechov konalo 
tradiční vítání občánků. Slavnosti se zúčastnilo sedm dětí se svými rodiči                  
a příbuznými.  
 
 
Jakub Homolka, Ořechovičská 37          
Jonáš Hampl, Bakešova 29 
Erik Longin, Výhon 6 
Christian Bagar, Pavlíkova 1 
Tomáš Hladůvka, Pláně 12 
Adam Petr Tlustoš, Bakešova 6 
Laura Černá, Bakešova 11 
 

80 
    

Zdenka Walletzká, Tikovická 40 
Ludmila Janíčková, Svadilov 5 
Liduška Fribertová, Zahradní 22 
František Pisk, Páralova 12 
Antonín Kamenický, Kerendov 23 

94 
 

František Čech, Svadilov 35 

90 
    

Vlasta Sadílková, Pavlíkova 23 
 



5 

 

Od nového roku 2018 se mění výpůjční doba Obecní knihovny Ořechov 
 

 Dopoledne Přestávka Odpoledne 
Pondělí 9,00 – 12,00 12,00 – 12,30 12,30 – 18,00 
Úterý 9,00 – 12,00 12,00 – 12,30 12,30 – 18,00 
Středa Zavřeno – administrativní den 
Čtvrtek Zavřeno – výukové programy 12,00 – 12,30 12,30 – 15,00 
Pátek 9,00 – 12,00 12,00 – 12,30 12,30 – 15,00 

 
Upozorňujeme občany na změnu telefonního čísla na Poštu Ořechov 

 

954 266 444 
 
POPLATKY V ROCE 2018 
 
Poplatek za komunální odpad 
 
V roce 2018 je poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů stanoven ve výši 400 korun. 
 

Poplatek je možné uhradit v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Ořechov od čtvrtka 
1. února 2018 nebo bankovním převodem na účet obce vedený u SBERBANK CZ číslo 
4200004469/6800. Platbu přes účet je možné provést od 1. ledna 2018. 
Variabilní symbol: číslo popisné domu (ne číslo orientační). Při platbě za více osob je 
vhodné uvést jména do zprávy pro příjemce. 
 

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

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

Poplatek za komunální odpad je, dle obecně závazné vyhlášky, potřeba uhradit 
nejpozději do 31. 3. 2018. V případě tíživé situace může občan požádat Obecní úřad 
Ořechov o odložení splátky poplatku, u místostarosty obce. Pokud není poplatek řádně  
a včas zaplacen a dlužník nereaguje na upomínku, může být poplatek dle zákona            
o místních poplatcích navýšen až na trojnásobek. Dlužná částka bude následně 
vyměřena platebním výměrem a vymáhána exekuční cestou. 
 

Osvobození od poplatku se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 4/2017, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška č. 3/2015. 
 

V roce 2018 nebudou vydávány známky na popelnice. 
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Poplatek za psa 
 

Splatnost poplatku je od 1. 2. 2018 do 31. 3. 2018 
100 Kč za psa v domě 
300 Kč za psa v bytě  
200 Kč za psa v bytě – poživatel starobního či invalidního důchodu 
variabilní symbol: číslo popisné domu (ne číslo orientační) 
specifický symbol: 1341 
 

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

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

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

Poplatek za hrobové místo a kolumbárium 
 

Dle schváleného sazebníku se platí za hrobové místo 30,- Kč za m2 a rok. 
Nájem za kolumbárium činí 50,- Kč za rok. Tyto poplatky se platí na pět let předem. 
V prvním čtvrtletí roku 2018 budou nájemcům hrobového místa a kolumbária, kterým    
v roce 2017 končí zaplacený pronájem, zaslány informace o platbě na další období. 
 
Odpadové hospodářství 
 
Nová svozová firma 
 
K 31. prosinci 2017 končí smlouva na svoz komunálního a separovaného odpadu v naší 
obci svozové firmě AVE. Obec proto vypsala výběrové řízení na novou svozovou firmu, 
která by nám odpad svážela další dva roky. Výběrového řízení se zúčastnily celkem tři 
svozové firmy. Výběrové řízení vyhrála brněnská firma SAKO Brno, a. s., která nabídla 
nejnižší cenu. Jenou z podmínek obce bylo, aby byl odpad z naší obce energeticky 
využíván a nebyl pouze ukládán na skládku odpadu. Firma SAKO tuto podmínku 
splňuje na 100%, jelikož je vlastníkem a provozovatelem spalovny v Brně. 
 
Se změnou svozové firmy nastanou také určité drobné změny ve svozu odpadu. 
Komunální odpad se nebude svážet v Ořechově dva dny, ale svoz bude probíhat v celé 
obci každou středu, sudý týden v měsíci. První svoz bude proveden dne 10. 1. 2018.     
Od prvního ledna je také nová možnost odkládat do žlutých kontejnerů na plast také 
hliníkové plechovky od nápojů. 
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Pevně věřím, že budeme všichni s novou firmou spokojeni a prosím všechny občany     
o shovívavost při výskytu potíží v období prvních svozů. V případě nevysypání nádoby 
či jakéhokoliv jiného problému kontaktujte místostarostu obce. 
 

Tomáš Dudík 
místostarosta 

 
Dny svozu odpadů: 
 
Směsný komunální odpad – odpad vytříděný od papíru, plastů, skla  

- sudý týden ve středu, první svoz 10. 1. 2018 
 
SKLO  – každou první sudou středu v měsíci, od 10. 1. 2018 
 
PLAST – každou středu  
 
PAPÍR – 1x 14 dní - lichá středa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství 
 
S účinností od 1. ledna 2018 byla aktualizována obecně závazná vyhláška o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství, jejíž celé znění naleznete na webových 
stránkách obce Ořechov.  
 

Upozorňujeme občany zejména na to, že je zde jednoznačně stanovena ohlašovací 
povinnost jakéhokoliv užívání veřejného prostranství. Mimo jiné je nutné oznámit 
umístění skládky stavebního materiálu nebo kontejneru na stavební suť na veřejném 
prostranství.  
 

Ve vyhlášce jsou stanoveny také nové sazby poplatků za užívání veřejného prostranství. 
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Pravidla Programové dotace obce Ořechov  
na obnovu fasády uliční části rodinného domu nebo bytového domu                   

ve vlastnictví Společenství vlastníků jednotek nacházejících se na území 
obce Ořechov pro rok 2018 

 
Zastupitelstvo obce Ořechov na svém veřejném zasedání dne 5. října 2017 usnesením    
č. 262/2017 schválilo v souladu s ustanovením § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb.,       
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 159 
a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona        
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Pravidla Programové dotace obce Ořechov na obnovu 
fasády uliční části rodinného domu nebo bytového domu ve vlastnictví Společenství 
vlastníků jednotek nacházejících se na území obce Ořechov pro rok 2018. 

 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

Název programové dotace 
Pravidla Programové dotace obce Ořechov na obnovu fasády uliční části rodinného 
domu nebo bytového domu ve vlastnictví Společenství vlastníků jednotek nacházejících 
se na území obce Ořechov pro rok 2018, dále jen „Pravidla“.  
 

Účel programové dotace 
Účelem poskytnutí finančních prostředků je zajistit spolufinancování oprav fasád            
u rodinných domů nebo bytových domů ve vlastnictví Společenství vlastníků jednotek 
na území obce Ořechov. Žadateli - fyzické osobě s trvalým pobytem v obci Ořechov 
nebo právnické osobě - Společenství vlastníků jednotek se sídlem v obci Ořechov bude 
poskytnuta podpora na obnovu fasády na uliční části domu, který byl zkolaudován do 
31. 12. 1995. 
 

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

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

Celkový objem finančních prostředků 
Celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu obce na výše uvedenou 
dotaci pro rok 2018 činí 1.000.000,- Kč.  
 

Maximální výše dotace na každý jednotlivý případ 
Programová dotace bude žadateli poskytnuta ve výši až 50 % celkových nákladů na 
opravu fasády uliční části rodinného domu, maximálně však do výše 100.000,- Kč. 
Minimální částka poskytnuté dotace činí 10.000,- Kč na každý jednotlivý případ. 
V případě, že obnova fasády bude prováděna svépomocí, platí tyto finanční limity pouze 
na nákup nutného materiálu.  
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Okruh způsobilých žadatelů 
Oprávněným žadatelem pro výše uvedenou dotaci 
- je fyzická osoba, a to občan s trvalým pobytem v obci Ořechov trvajícím déle jak 

jeden rok a zároveň je tato fyzická osoba vlastníkem nemovitosti nacházející se 
v obci a katastrálním území obce Ořechov, která byla zkolaudována do 31. 12. 1995.  

- je právnická osoba, a to Společenství vlastníků jednotek se sídlem v obci Ořechov, 
která je vlastníkem bytového domu nacházejícího se v obci a katastrálním území 
obce Ořechov, a tento dům byl zkolaudován do 31. 12. 1995. 

 

Čl. 2 
Podmínky pro podání žádosti 

 

1. Žádost o dotaci musí být doručena v listinné podobě na předepsaném formuláři 
„Žádost o poskytnutí programové dotace obce Ořechov na obnovu fasády uliční části 
rodinného domu nebo bytového domu ve vlastnictví Společenství vlastníků jednotek 
nacházejících se na území obce Ořechov pro rok 2018“ (viz příloha č. 1), a to 
nejpozději poslední den lhůty pro podání žádosti. Listinná podoba bude předána 
v jednom originále v zalepené obálce označené slovy „Programová dotace obce 
Ořechov na obnovu fasády uliční části rodinného domu nebo bytového domu ve 
vlastnictví Společenství vlastníků jednotek nacházejících se na území obce Ořechov 
pro rok 2018“ na adresu: 

Obec Ořechov, Zahradní 216/1, 664 44  Ořechov 
 

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

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

2. Lhůta pro podání žádosti je od 1. 2. 2018 do 14. 2. 2018. 
 

3. Pro zařazení do hodnocení a následného posuzování v rámci komise:  
- musí být žádost řádně a kompletně vyplněná (jméno, příjmení, datum narození, 

trvalý pobyt, název firmy, IČ, sídlo, telefonní číslo nebo e-mail žadatele) 
- musí žádost obsahovat výši požadované částky, konkrétní účel a dobu, v níž má 

být účelu dosaženo včetně odůvodnění celkových nákladů 
- nesmí na žádosti chybět den jejího vyhotovení a podpis oprávněné osoby 

 

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

Čl. 3 
Podmínky pro poskytnutí dotace 

1. Žadatel předloží písemnou žádost vyplněnou na výše uvedeném formuláři se všemi 
náležitostmi stanovenými v těchto Pravidlech v termínu od 1. 2. 2018 do 14. 2. 2018. 
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2. Před schválením dotace a započetím vlastní realizace žadatel současně předloží 
cenový rozpočet, nabídku zhotovitele nebo soupis a náklady na pořízení nutného 
materiálu na obnovu fasády. 

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

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

5. Realizace obnovení fasády bude provedena nejpozději k datu 31. 10. 2018. 
6. Před vyplacením dotace bude finální práce na fasádě prohlédnuta tříčlennou komisí 

pověřenou zastupitelstvem obce.  
7. V odůvodněných případech, zejména když finální výsledek obnovy fasády bude 

v rozporu se skutečnostmi uvedenými v žádosti o uvedenou dotaci, si obec vyhrazuje 
právo snížit celkovou částku dotace. 

8. Finanční prostředky budou žadateli vyplaceny na základě předložených faktur za 
práci nebo materiál po ukončení realizace. Faktura bude obsahovat podrobný popis 
provedených prací (např. zda se jednalo o fasádu se zateplením, nebo jen o nový 
nátěr apod.) 

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

10. Žádosti o dotaci budou vyřizovány dle data a času  jejich podání až do vyčerpání 
celkového objemu finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu obce na obnovu 
fasády uliční části rodinného domu pro rok 2018. 

 

Čl. 4 
Lhůty 

 

do 31. 10. 2017 Předložení návrhu a následné schválení Pravidel 
Programové dotace na obnovu fasád rodinných domů 
nacházejících se na území obce pro rok 2018 
zastupitelstvem obce Ořechov; 

 Zveřejnění výše uvedené Programové dotace na 
úřední desce Obce Ořechov a webových stránkách 
Obce Ořechov; 

1. 2. 2018 - 14. 2. 2018  Lhůta pro podání žádosti; 
15. 2. 2018 - 31. 3. 2018 Schválení rozhodnutí dotační komise a schválení 

uzavření veřejnoprávní smlouvy s konkrétním 
žadatelem; 

1. 4. 2018 - 31. 10. 2018 Vlastní realizace obnovy fasády.  
 

Po ukončení vlastní realizace je příjemce dotace povinen ve lhůtě do 30ti dnů předložit 
veškeré faktury za práci nebo materiál poskytovateli dotace. V této lhůtě bude obnova 
fasády uliční části rodinného domu prohlédnuta pověřenou komisí obce. Po 
zkontrolování řádného provedení a vyúčtování dotace bude do 30ti dnů poskytovatelem 
dotace proplacena celková výše poskytnuté dotace příjemci dotace.   
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Čl. 5 
Způsobilé výdaje 

 

1. Dotaci lze použít výhradně na úhradu nákladů spojených s realizací obnovy uliční 
fasády rodinného domu nebo bytového domu ve vlastnictví Společenství vlastníků 
jednotek. 

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

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

Čl. 6 
Stanovení kritérií a hodnocení žádostí o poskytnutí dotace 

 

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

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

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

2. Kritéria pro posuzování, hodnocení a poskytnutí programové dotace 
 

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

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

30 
 

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

 
3. Vyhodnocení žádostí  
     Jednotlivé žádosti budou vyhodnocovány dle data a času jejich přijetí. Žádost o 

dotaci, která bude dotační komisí vyhodnocena jako řádně podaná se všemi 
náležitostmi stanovenými v Pravidlech a současně bude doručena včas, bude 
předložena ke schválení zastupitelstvem obce Ořechov. 

 
4. Schválení výše dotace 

Zastupitelstvo Obce Ořechov na svém veřejném zasedání schválí žádosti 
vyhodnocené dotační komisí a schválí konkrétní veřejnoprávní smlouvu 
s jednotlivými žadateli, kde bude přesně stanovena výše dotace. 
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Čl. 7 
Vyúčtování dotace 

1. Příjemce dotace je na základě Smlouvy o poskytnutí programové dotace z rozpočtu 
obce Ořechov povinen ji vyúčtovat, a to nejpozději do 30ti dnů po ukončení vlastní 
realizace. Součástí vyúčtování, které bude předloženo na formuláři (Příloha č. 2, 
která je součástí těchto pravidel),  je předložení fotokopie faktury za provedené práce 
stavební firmou nebo předložení kopií veškerých dokladů za materiál v případě 
provedení práce svépomocí. Na faktuře by mělo být konkrétně uvedeno, zda se jedná 
o provedení fasády se zateplením nebo bez zateplení.  

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

Čl. 8 
Obecná ustanovení 

1. Na poskytnutí programové dotace není právní nárok. 
2. O podmínkách poskytnutí dotace je se žadatelem uzavřena písemná veřejnoprávní 

smlouva. 
3. Na základě této smlouvy má obec Ořechov právo kontroly účelnosti a správnosti 

použití přidělených finančních prostředků. 
4. Příjemce dotace je povinen umožnit kontrolu realizace dotace. 
5. Žadatel odpovídá za pravdivost údajů uvedených v žádosti a předložených 

dokladech. 
Čl. 9 

Závěrečná ustanovení 
Pravidla Programové dotace obce Ořechov na obnovu fasády uliční části rodinného 
domu nacházejícího se na území obce pro rok 2018 byla schválena Zastupitelstvem obce 
Ořechov na veřejném zasedání konaném dne 5. 10. 2017 a nabývají platnosti dnem 
jejich schválení Zastupitelstvem obce Ořechov. Pravidla jsou účinná od 1. 11. 2017. 
 

V Ořechově dne 16. října 2017 
Josef Brabenec v. r. 
starosta obce 
 

 
Výše uvedená pravidla jsou umístěna na úřední desce Obce Ořechov. 
Naleznete zde také formulář na žádost a následné vyúčtování této dotace.  
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TTŘŘÍÍKKRRÁÁLLOOVVÁÁ  SSBBÍÍRRKKAA  22001188  
VV  oobbccii  OOřřeecchhoovv  ssee  ttřřííkkrráálloovváá  ssbbíírrkkaa  bbuuddee  kkoonnaatt  ddnnee  66..  lleeddnnaa  22001188  

  

Štěstí, zdraví vinšujem Vám! 
Kašpar, Melichar a Baltazar si pomalu nasazují koruny 
Rajhradská charita připravuje další Tříkrálovou sbírku 

K+M+B 2018 již brzy u vás 
 

Začátek roku se neúprosně blíží a s ním je již tradičně spjata Tříkrálová sbírka. V období 
od 1. do 14. ledna budou malí koledníčci chodit ode dveří ke dveřím, zpívat o narození 
Páně a všem dobrým lidem vinšovat štěstí a zdraví. 
 

Oblastní charita Rajhrad organizuje Tříkrálovou sbírku s úctou ke krásné tradici, kterou 
koledování přináší. Šíření křesťanského poselství nespočívá pouze v požehnávání 
příbytků, ale také v pomoci potřebným. Proto naši koledníčci s sebou nosí kasičku, do 
které přijímají dobrovolné dary z jednotlivých domácností. Ty pak v rajhradské charitě 
spočítáme a rozdělíme do projektů pomoci. 
 

Loňský výtěžek nám pomohl rozšířit aktivity a činnosti Nízkoprahového centra pro děti 
a mládež Vata v Židlochovicích, které pomáhá řešit problémy mladé generace. Podařilo 
se nám zakoupit dodávku, díky které můžeme efektivně rozvážet humanitární pomoc 
lidem v nouzi v našem blízkém i vzdálenějším okolí. V Domě léčby bolesti s hospicem 
sv. Josefa jsme zmodernizovali rozlučkovou místnost, kde se pozůstalí loučí se svými 
zesnulými příbuznými. 
 

Letošní výtěžek bychom rádi využili k vybudování nových jednolůžkových pokojů 
v hospici sv. Josefa a namontovali zde venkovní žaluzie, které ochrání pacienty před 
vysokými letními teplotami. U nás pečujeme nejen o pacienty, ale i jejich příbuzné. 
Úmrtím pro nás péče o pozůstalé nekončí, poskytujeme jim i nadále potřebnou oporu      
i případné rady. Pro tyto účely plánujeme vybudovat pietní místo, které bude sloužit 
jako zázemí pro truchlící. Mobilní hospic sv. Jana zase bude moct zakoupit potřebné 
pomůcky k poskytování lepší péče pro nevyléčitelně nemocné v jejich domovech. 
 

V Oblastní charitě Rajhrad pomáháme na lokální úrovni. Možná jsou to i o vaši sousedi 
nebo známí, kteří využívají pečovatelskou službu, humanitární balíčky nebo našli oporu 
v hospicové péči. Díky příspěvkům dokážeme naši pomoc nejen udržet, ale zdokonalit ji 
tak, aby nikdo nestrádal. 
 

Poděkování patří především všem dobrým lidem za to, že nám pomáhají poskytovat 
přímou pomoc a péči tam, kde je potřeba. 

 

Mária Durkáčová, koordinátorka Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu Rajhrad 
tel.: 736 529 319 

email: maria.durkacova@rajhrad.charita.cz, www.rajhrad.charita.cz 
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OOBBEECCNNÍÍ    KKNNIIHHOOVVNNAA    AA    KKUULLTTUURRNNÍÍ    CCEENNTTRRUUMM    IINNFFOORRMMUUJJEE  
 
 

Vážení čtenáři, 
 
blíží se konec roku a já bych vás ráda informovala, jak tento rok proběhl v Obecní 
knihovně. Do knihovny za rok 2017 přibylo 74 nových čtenářů, z toho 48 dětí            
do patnácti let. Počet nových knih 172 kusů.  Nyní trochu statistiky za rok 2017. 
 
Datum Název akce Účast Dětí 

31.1.2017 Cyklocestovatelská beseda „Santiago de 
Compostela“- J.Čefelín 

22  

21.2.2017 Přednáška „Švédové před Brnem“ – Okrašlovací 
spolek 

40  

28.2.2017 Přednáška obrněnském podzemí“Nám.Svobody a 
Římské nám.“ – Ing. Aleš Svoboda 

46  

Únor-duben Výstava–„Hračky našich maminek a tatínků 227 180 

Únor-duben Výstava prací z MŠ-„Putování knížkou chaloupka 
na vršku“ 

40 20 

13.3-
14.3.2017 

Jarní minidílničky v knihovně 27 16 

14.3.2017 Beseda s promítáním filmů-J.Křivý“Amatérské 
soutěžní filmy“ 

50  

19.3.2017 Zájezd do Mědivadla brno- Titanic 45 3 

3.4.-
13.4.2017 

Velikonoční jarmark v knihovně 110 35 

31.3.2017 Noc s Andersenem 60 60 

5.4.2017 Liter.beseda F.Kožík-Divadlo u stolu 44  

11.4.2017 Přednáška „Izrael“- J.Dymáček,B.Th. 48  

14.5.2017 Den pro ženy 70 20 
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18.5-26.9. Výstava modelů a sport. GT vozů - O.Neuman 150 50 

18.5-14.6. Výstava keramiky, p.Salneková 90 45 

26.6-26.9 Výstava modelů dopr. letadel+tanky II.sv.války-
L.Krejčíř, Z.Sýkora 

95 35 

17.7-15.9 Výst.foto“Amsterdam,P.Soldán 60 15 

7.9.2017 Beseda, návštěva muzea a veřejné čtení 
s rodákem, místostarostou obce-„Ořechov moje 
rodné místo“ 

22 20 

12.9.2017 Přednáška o brněnském podzemí-Ing.A.Svoboda 35 1 

14.9.2017 Beseda, návštěva muzea a veřejné čtení 
s rodákem, místostarostou obce-„Ořechov moje 
rodné místo“ 

112 106 

2.10.-31.12. Výstava retro-stolní hry, Z.Staníková 60 30 

2.10.2017 Deskohraní v knihovně 5 3 

3.10.2017 Pohádkové odp. s podzimní minidílničkou 12 7 

6.10.2017 Burza vyřazených a starších knih 50 15 

2.10.-
30.11.2017 

Výstava foto „Oheň a led“, A.Stehlíková 45 10 

10.10.2017 Cestovatelská přednáška s promítáním-
K.aM.Motani „Viva Mexico“ 

80 12 

15.10.2017 Zájezd do Městského divadla Brno-„Zamilovaný 
Shakespeare“ 

45 4 

7.11.2017 Přednáška „Turecko“-J.Dymáček B.Th. 37  

14.11.2017 Liter.beseda J.Kainar-Divadlo u stolu 70  

30.11.2017 Slavnostní vyhlášení vítěz.prací ze soutěže 95 45 

 Celkem 30 akcí 1912 697 
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Poslední akcí je Vánoční jarmark v knihovně, kde jste mohli potěšit své oko i srdce 
nákupem pro radost a zároveň podpořit šikovné dětičky i lidičky, kteří se zabývají ruční 
výrobou krásných věcí a dekorací. Vaše účast na akcích mě těší a v příštím roce v nich 
budeme pokračovat. 
 

Připravujeme: 
 

11.1.2018 – přednáška a beseda „Příběh ženy, která přežila gulag“ Věra Sosnarová  

30.1.2018 – přednáška s promítáním p.Dymáček, od 18hod. 

Únor – červen: výstava „My všichni školou povinní“ 

13.2.2018 – beseda s autorským čtením se spisovatelkou Naďou Horákovou. 

18.2.2018 – divadelní představení Žebrácká opereta – Ořechovské divadlo,od 18 hod. 

20.2.2018 – přednáška  Antarktida s promítáním – Okrašlovací spolek, od 18hod. 

25.2.2018 – divadelní představení pro děti – ochotnický spolek DivOch – pohádka 
„Manonus perfektus“ od 15hod. 

3.3.2018 – divadelní představení, veselý horor „Strašidlo Cantervillské“, Blažena – 
divadelní spolek 

11.3.2018 – divadelní představení Jak Švédové L.P.1645 Brno marně dobývali aneb 
bylo nebylo – Ořechovské divadlo, od 17hod. 

13.3.2018 – cyklocestovatelská přednáška s promítáním - Jiří Čefelín – „ Sýrie“ . 

5.3.-22.3.2018 – velikonoční jarmark v knihovně 

23.3. – 27.4.2018 – literárně- fotografická soutěž „Jaro v Ořechově“-vyhlášení 23.3. 

23.3.2018 – „Noc s ANDERSENEM“ 

17.4.2018   - přednáška brněnské podzemí – Ing. Aleš Svoboda 

10.4.2018  - literární beseda, Divadlo u stolu -  Karel Čapek 

13.5.2018 – „Den pro ženy“ 

9.10.2018 – cestovatelská přednáška s promítáním K.a M. Motani „Madagaskar“ 

30.10.2018 – přednáška „Založení republiky“- Dana Šimková, od 18hod. 
 

Termíny jsou již takto domluvené, ale případné změny zde mohou být. Dále se můžete 
těšit na zájezd do Městského divadla v Brně dne 7. 2. 2018 v 19 hod. na disco 
muzikál „Horečka sobotní noci“. Kdo máte zájem, nahlaste se do 21. 12. 2017             
v knihovně. Pokud máte nápady ohledně akcí, přijďte se o ně podělit. 
 

Tento rok byla knihovna zapojena do projektu Jižní Morava čte. Projekt byl financován 
Jihomoravským krajem. Děti od 4 – 15 let se mohly zapojit do literární a výtvarné 
soutěže „Příběhy mého kraje“. Soutěžní práce – povídky, pohádky, eseje či básničky 
děti psaly,či malovaly na motivy skutečných příběhů daného místa či regionu. K tomuto 
tématu proběhla dvě veřejná čtení, povídání o Ořechovu a prohlídka muzea s rodákem, 
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místostarostou Tomášem Dudíkem, kterému touto cestou velmi děkuji za spolupráci. 
Zúčastnilo se 134 osob, z toho 126 dětí. Do soutěže se zapojila ZŠ Ořechov,                  
ZŠ Syrovice, ZŠ Ostopovice a MŠ Nebovidy. Celkem 82 dětí a sešlo se 52 prací.           
Na slavnostním vyhlášení vítězných prací byli přítomni p. L.Walletzký a p. Z.Walletzká 
– členové Divadla u stolu, kteří přečetli vítězné práce a byli součástí poroty, která práce 
hodnotila. Velmi jim tímto děkuji za spolupráci.  
 

Výsledky této soutěže jsou ke shlédnutí na webu knihovny. 
 

VU3V – Virtuální univerzita třetího věku 
 

Studenti z univerzity (celkem 17 studentů) ukončili zimní semestr s názvem „Cestování 
– co jste možná nevěděli“, kde se dozvěděli, jaká rizika cestování obnáší, jak působí 
cestovní ruch na společnost, jak se chovat jako správný cestovatel, dozvěděli se 
informace o historii cestování a lázeňství. Letos ukončují studium promocí studentky 
Marta Bradáčová a Jarmila Križaničová, kterým gratuluji. Dámy ale nekončí se 
studiem a dále pokračují s ostatními studenty v letním semestru s tématem „České 
dějiny a jejich souvislosti“. Všichni se již těšíme, jak na jaře společně pojedeme na výlet 
k tomuto tématu, který si studenti vybrali, tak jako minulý semestr, kdy jsme jeli 
v květnu na Zelenou horu. 
 
Oznamuji Vám, že od 23. 12. 2017 do 7. 1. 2018 bude knihovna uzavřena. 
 
Změna výpůjční doby: Pondělí, úterý:    od   9.00 do 18 hod. 
                                        Čtvrtek:     od 12.30 do 15 hod. 
                                        Pátek:    od   9.00 do 15 hod.       
 
Všem Vám přeji krásné, klidné svátky plné pohody a lásky   
 

                                                                     Naděžda Adámková, knihovnice 
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ŠŠkkoollyy  
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SSppoollkkyy  

 
 
     Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Ořechov 
 
 

 
Co dělají včelaři na Ořechovsku? 
 
Blíží se konec roku a včelaři,  tak  jako jiné profese, bilancují výsledky své  práce a 
připravují se na příští sezonu. Jediným měřítkem pro hodnocení úspěšnosti není však jen 
množství získaného medu, vosku nebo počet odchovaných matek, ale také síla a dobrý 
zdravotní stav zazimovaných včelstev, které jsou předpokladem úspěšnosti i v roce 
příštím. Přitom produkce medu není hlavním přínosem včelařství pro společnost. Tím je 
bezesporu opylovací činnost včel. Včela medonosná pomáhá nejen zlepšit výnosy 
zemědělských plodin a ovocných stromů, ale také  udržuje pestrou skladbu rostlinstva 
v okolní krajině a pomáhá tak udržovat její křehkou a neustále narušovanou rovnováhu.   
 

Na území obcí Hajan, Mělčan, Moravan, Ořechova a Želešic působí 87 včelařů, kteří na 
97 stanovištích chovají 780 včelstev. Z toho je 77 členů ZO ČSV Ořechov, dále osm  
členů jiných ZO ČSV a dva 2 včelaři neorganizovaní s 11 včelstvy.  Intenzita chovu včel 
je více než 20 včelstev na 1 km2, tedy velmi vysoká.   
 

ZO ČSV Ořechov dne patří k největším organizacím včelařů na okrese. Počet členů se 
za posledních 7 roků zvýšil o více než 50% a věkový průměr se snížil o 6 roků.  Ačkoliv 
je včelaření zálibou spíše věkově starších, máme mezi námi i dva mladé včelaře do 
dvaceti let.  Péče o výchovu mladých včelařů ve třech Včelařských kroužcích mládeže, 
je pak zárukou budoucnosti našeho spolku.  
 

Současné podmínky nejsou pro chov včel příliš vlídné. Dlouhodobě nepříznivě působí 
především změny ve struktuře zemědělství, kde s úbytkem až likvidací chovu krav, 
ubyly i plochy pícnin, zejména vojtěšky a dalších jetelovin. Ty bývaly po skončení jarní 
snůšky hlavním zdrojem nektaru i pylu.  Pěstování obilovin a olejnin si vyžaduje 
intenzivní chemickou ochranu, která však včely poškozuje. Navíc letos horké a suché 
počasí v květnu a červnu poškodilo hlavní akátovou a lípovou snůšku. Výnosy medu tak 
klesly o třetinu až polovinu proti roku 2016, který ovšem také patřil k rokům snůškově 
podprůměrným. Trvalým zdravotním problémem včelařství na celém světě je roztočová 
nákaza varoáza, proti které je nutná prevence prakticky po celý rok.  To vše vyžaduje 
mnoho náročných chovatelských a preventivních opatření abychom včelstva před všemi 
stresovými zátěžemi ochránili.  
 

Vzhledem ke společenskému významu, se včelařství v posledních letech těší podpoře 
nejen ze strany státu a Jihomoravského kraje ale v našem ořechovském mikroregionu     
i ze strany zastupitelstev obcí Hajan, Mělčan, Moravan, Ořechova a Želešic.  
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Za velký přínos nejen pro včelařství, ale po krajinu vůbec, považujeme zřizování 
biokoridorů, obnovu lesních porostů a kultivaci nevyužívaných obecních pozemků. Byli 
bychom rádi, aby obce v této aktivitě pokračovaly a  chceme se na ní také podílet. Všem 
občanům se jistě líbí pečlivě udržované anglické trávníky, raději bychom však viděli 
tyto plochy jako kvetoucí záhony plné včel.   
 

ZO ČSV Ořechov intenzivně spolupracuje na organizovaném opylení ploch řepky           
a slunečnice zemědělské společnosti AGRO Ořechov, kam zajišťujeme přísun 
kočovných včelstev. Rádi bychom uvítali rozšíření ploch nektarodárných  plodin, které 
je podporováno i dotací Ministerstva zemědělství. To se zatím bohužel zemědělcům 
nedaří.  
 

Velmi si vážíme i finančních příspěvků, které poskytují naše obce na činnost 
Včelařských kroužků mládeže a dobudování a vybavení Včelařského areálu v Ořechově. 
ZO Ořechov má dnes dva včelařské kroužky mládeže při ZŠ a MŠ v Ořechově a jeden 
v Želešicích. 
 

Včelařský areál v Ořechově, jehož výstavba započala teprve na jaře 2016, je již rok 
v provozu.  Je však nutno pokračovat v jeho vybavení. Chceme instalovat různé typy 
úlů, interaktivní panely a další vzdělávací pomůcky.  A tak bude sloužit jako výuková 
základna a ukázková včelnice pro včelařskou mládež z Ořechova a okolí i pro další 
zájemce  z řad  VKM a škol Jihomoravského kraje. Další možností je vybudování 
zařízení pro praktickou aplikaci apiterapie.  V areálu počítáme i s pravidelným konáním  
krajských kol soutěže VKM Zlatá včela. 
 

 

Areál je vhodný i pro exkurze a návštěvy dětí a mládeže, zajímající  se o přírodu             
a životní prostředí. Už letos areál navštívily výpravy tří mateřských škol z Ořechova, 
Nebovid a Brna.  V areálu se uskutečnilo i několik technických kurzů, včetně kurzu 
vaření medoviny, přednášek a včelařských besed. V příštím roce chceme uspořádat 
soutěžní výstavy a ochutnávání medu a medoviny přístupné všem občanům.   
 



21 

 

Areál skýtá i skvělou příležitost pro osvěžení.  Takové podvečerní posezení s přáteli,  
uprostřed rozkvetlé a vonící včelařské paseky, patří k nezapomenutelným zážitkům 
nejen pro včelaře.   
 

Vážení přátelé! Na závěr bych chtěl poděkovat včelařům i všem našim 
spolupracovníkům a příznivcům za dosavadní spolupráci, pochopení a podporu, popřát 
všem klidné a spokojené Vánoce a pevné zdraví, úspěchy a spokojenost v roce 2018. 

 
Za ZO ČSV Ořechov  

     MVDr. Bohumil Pantůček  
       předseda ZO ČSV Ořechov 

 

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ OŘECHOV 

Naše organizace Českého zahrádkářského svazu v Ořechově pořádá během roku několik 
zájezdů a aktivit v rámci nových aktualit a poznatků v oblasti pěstování ovoce, zeleniny 
a různých nových odrůd. 
 

Jeden z těchto zájezdů se uskutečnil 29. července na Česnekovou slavnost 
v Buchlovicích. Výstava byla spojena s možností zakoupení sadbových odrůd česneku  
pro podzimní sadbu. Celá akce byla provázena kulturními vložkami, což bylo účastníky 
velmi kladně hodnoceno. Na závěr výstavy se uskutečnila návštěva zámku.  
 

10. září se v Kulturním centru obce uskutečnila výstava Ovoce, zeleniny a květin, na 
kterou hojně přispěli svými výpěstky místní občané. Výstava byla pořádána společně se 
Včelařským spolkem, který celou akci obohatil ukázkami. V rámci výstavy byla 
pořádána také soutěž o nejlepší štrúdl v Ořechově. Bohužel byly přihlášeny pouze dva 
vzorky, které však byly vynikající. Výstavu také obohatila přednáška Ing. Jiřího 
Procházky na téma Pylodárné a nektarodárné rostliny. Mohli jsme se dozvědět vše         
o tom, jak podpořit včely, čmeláky i motýly a zároveň kvalitně obohatit nejen své okolí, 
ale především svou zahrádku. 
 

Posledním letošním zájezdem byla návštěva Flory Olomouc, která se konala při 
příležitosti 60. výročí založení Českého zahrádkářského svazu. Celá výstava byla 
s mezinárodní účastí. Co do účasti, velikosti i programu se letošní výstava stala jednou 
z největších v celé historii svazu. 
 

Stejně jako celý zahrádkářský svaz, tak i naše organizace slaví 60. výročí založení           
a připomíná si tím svůj vznik. Vznikla přesně před 60. léty, a to 16. října 1957, kdy bylo 
ve 14.30 hodin v pohostinství „Jednota“ u Fasurů uskutečněno první setkání členů nově 
vznikajícího spolku v počtu dvacet osm členů. Prvním předsedou byl zvolen pan Arnošt 
Pehal, tajemníkem pan Jan Macíček a pokladníkem pan František Čížek. 
 

Do nového roku přejí zahrádkáři všem pohodu, zdraví a bohatou úrodu v roce 2018. 
 

 
Josef  Němeček 

předseda 
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TJ SOKOL OŘECHOV 

Zástupci Sokola Ořechov v Děčíně 
 
Letošní, v pořadí již třetí ročník Tyršova Děčína, který se konal 16. – 17. září 2017, 
opět pořádala župa Severočeská-Novákova. Potvrdil novou tradici setkávání se v rodišti 
Miroslava Tyrše při výročí jeho narození a přerostl v událost, kterou žilo celé město a do 
jejíž organizace se vedle Sokola zapojilo i mnoho dalších institucí. 
 

Jako zástupci TJ Sokol Ořechov jsme nadšeně přijali pozvání a společně s ostatními 
členy naší župy Jana Máchala jsme se již 15. září vydali na cestu. Počasí nám přálo a tak 
jsme mohli bez problémů absolvovat stanovený program zájezdu, který byl vedením 
zájezdu pečlivě připraven.  
 

První zastávka byla v obci Střekov v Ústí nad Labem. Hlavním důvodem byla návštěva 
stejnojmenného hradu Střekov, který je v současné době soukromým majetkem Martina 
Lobkowicze. Byl vystaven na čedičové skále, pnoucí se nad hladinou Labe do výšky sto 
metrů. Po prohlídce hradu, doprovázené zasvěceným výkladem průvodce, jsme využili 
služeb útulné hradní restaurace, kde jsme se naobědvali a občerstvili na další cestu.  
 

Naší další neméně zajímavou zastávkou byly Tiské stěny. Tiské stěny vytváří               
ve výběžku CHKO Labské pískovce atraktivní turistickou oblast, která je také 
vyhlášeným rájem horolezců. Skalní masiv dosahuje místy výšky až 613 metrů a nabízí 
úchvatnou podívanou. Každý z nás se v útrobách skal mohl potěšit nevšedním kouzlem 
přírodních krás a i když nám prohlídka dala dost zabrat, všichni se shodli, že to stálo za 
tu námahu. Poté už jsme pokračovali přímo k cíli naší cesty, městu Děčínu.  
 

Děčín je statutární město v Ústeckém kraji na soutoku řek Labe a Ploučnice. Žije zde 
přes čtyřicet devět tisíc obyvatel. Je významným říčním přístavem, důležitou železniční 
křižovatkou a leží na křižovatce několika významných silničních tahů. Území Děčína je 
velmi rozlehlé a členité, rozkládá se na rozhraní tří větších horských celků - Děčínských 
stěn, Labských pískovců a Českého středohoří. V Děčíně se nachází mnoho památek      
a zajímavostí, z nichž největší památkou  je zámek Děčín umístěný na skále na pravém 
břehu Labe. K zámku vede přístupová cesta Dlouhá jízda – ve skále vytesaná silnice 
ohraničená z obou stran vysokými zdmi. Dominantou celého Děčína je Pastýřská stěna 
se zoologickou zahradou a vyhlídkovou restaurací. 
 

V Děčíně jsme byli ubytováni v nově rekonstruované mládežnické ubytovně, která 
předčila naše očekávání; velice příjemné prostředí, milý a ochotný personál a zejména 
dobré jídlo po celou dobu našeho pobytu. 
 

Program letošního Tyršova Děčína oslovil širokou veřejnost a na účasti to bylo výrazně 
znát.   Sportem a kulturou žilo celé město a široké okolí. Program víkendového setkání  
16. – 17. září zahájil v sobotu dopoledne 15kilometrový Tyršův pochod ze Sněžníku do 
Děčína.  Od 14 hodin začal pro děti i dospělé další program ve městě.  Představily se zde 
různé sporty – florbal, korfbal, házená, fotbal, atletika, taneční skupiny, hokej, karate, 
dobrovolní hasiči, biatlon, orientační běh, basketbal a samozřejmě Sokol s všestranností.  
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Na dalších místech ve městě byly na programu kulturní akce. Tancovala se salsa, 
poslouchala hudba a pro nejmenší hrálo loutkové divadlo. Byla přivítána delegace           
z Budyšína – Lužičtí Srbové, sokolové, přišli pozdravit rodiště Tyrše.   
 

Naše výprava místo těchto aktivit zvolila vycházky a túry do překrásné krajiny Českého 
Švýcarska. V sobotu, hned ráno po snídani, jsme se vydali do Hřenska, kde od 
rozcestníku Tři prameny jsme podstoupili tři kilometry dlouhý a namáhavý výstup 
klikatící se lesní cestou směr Pravčická brána.  
 

Pravčická brána je největší přirozená skalní brána na našem kontinentu, národní 
přírodní památka. Také je největší přirozenou skalní bránou v Evropě a je 
považována za nejkrásnější přírodní útvar Českého Švýcarska tvořící symbol celé 
oblasti. Její rozměry jsou úctyhodné, přesto se při pohledu zblízka zdají býti ještě větší.  
Od místa vstupu do areálu se rozbíhají upravené stezky a schodiště na jednotlivé 
vyhlídky, odkud jsme mohli pozorovat samotnou Pravčickou bránu nebo se kochat 
působivými pohledy do blízkého i vzdálenějšího okolí. Po prohlídce areálu jsme 
pokračovali šest kilometrů členitým traverzem podél skal po Gabrielině stezce. Cesta se 
vine takřka po vrstevnici, obchází boční údolíčka a neustále se přimyká ke skalním 
útvarům, občas se nám otvíraly hezké výhledy. Nad námi postupně defilovaly další 
známé útvary: Velký Pravčický kužel, Homole cukru, Křídelní stěna, atd. Posléze jsme 
po širší cestě sestoupili na Mezní Louku.  
 

Po krátkém odpočinku a občerstvení jsme odtud pokračovali příjemnou lesní cestou     
jeden a půl kilometru k turistickému rozcestí Nad soutěskami. Pěknou skalnatou roklí 
jsme sešli až do sevřeného údolí řeky Kamenice. Uměle zajištěná cesta podél řeky, nad 
níž se tyčí mohutné pískovcové stěny a věže, nás po chvíli dovedla k hornímu přístavišti 
pramic v Edmundově soutěsce. 
 

Po nalodění nás pramice provezla skalními útvary, které mají podobu skalnatého kaňonu 
se strmými, často kolmými stěnami, vysokými 50 až 150 metrů. Převozník, který 
poháněl lodičku bidlem, stejně jako tomu bylo v době vzniku této atrakce, nám 
v průběhu plavby podával výklad o historii a současnosti soutěsek, popisoval roztodivné 
skalní útvary – tzv. obyvatele soutěsek. 
 

Po ukončení plavby nám zbývalo zpět do Hřenska ještě zhruba jeden a půl kilometru 
pohodlné chůze. 
Po takovém zážitku, krátkém odpočinku a vydatném jídle jsme se těšili na setkání 
sokolů, které bylo zahájeno v kempu v sedmnáct hodin. Sešlo se zde asi 250 zástupců 
z celé republiky i zahraničí (z Budyšína a ze Slovenska). Zástupci TJ Sokol Děčín 
převzali sletové poselství Lužických Srbů, které společně s poselstvím hostitelské župy 
putovalo o dalším víkendu do Ústí a pak župě Podřipské. Setkání večer pokračovalo       
u tradičního táboráku, který je vždy vítanou příležitostí k neformální zábavě a bylo 
zakončeno  vystoupením Sokola Maxičky „Fénix ohnivá show”.  
 

Nedělní program byl slavnostní. Zahájil ho pietní akt a položení věnců a kytic u sochy 
M. Tyrše. Projevem přivítala všechny přítomné primátorka města Marie Blažková          
a starostka ČOS Hana Moučková. Čestnou stráž u pomníku zajistili nejen sokolští 
praporečníci, ale i žáci ZŠ M. Tyrše v Děčíně. Poté následovalo vystoupení pěveckého 
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sboru Píseň ze Sokola Jedovnice. Sokolským pochodem se vystupující vyměnili                 
a nastoupily Mažoretky z Rakovníka.  
 

O slavnostní zakončení letošního Tyršova Děčína se postaral průvod, který od sochy    
M. Tyrše prošel městem a Dlouhou jízdou na zámek Děčín. V čele průvodu jeli dva 
jezdci v sokolských krojích, následovali praporečníci se sokolskými prapory, starostka 
ČOS a místonáčelnice ČOS a další početní účastníci setkání vč. naší výpravy. Na zámku 
jsme všichni zakončili setkání sokolským zpěvem.  
  

Zpáteční cesta  proběhla v pohodě a dobré náladě za zpěvu moravských i sokolských 
písní. Z Děčína jsme si odvezli mnoho pestrých dojmů a zážitků. Celý pobyt, vyplněný 
nejen aktivním odpočinkem, byl velmi vydařený a jeho průběh nesoucí se v radostném    
a přátelském duchu, byl jistě důstojným uctěním památky našeho zakladatele,               
dr. Miroslava Tyrše. 
  

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

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

Svatava Vašicová 
za TJ Sokol Ořechov 
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MATEŘSKÉ CENTRUM SLUNÍČKO 

 
Rok se s rokem sešel a je tu opět vánoční čas, čas příprav, ale také čas se ohlédnout za 
minulým rokem. Tento rok byl u nás rokem změn. 
 

Všechno jednou končí, a to i čas v MC Sluníčku. A tak jsme se na konci podzimní burzy 
rozloučili s naší vedoucí Markétou Hlouškovou a Lucií Rossowovou, které předaly 
žezlo dál a vrhly se do další etapy svého života. Tímto jim děkujeme a přejeme spoustu 
pracovních úspěchů. 
 

Během podzimu jsme si vytvořili krásná zvířátka z kaštánků a z barevného listí               
a nádherné ježky, kterými jsme si vyzdobili okna. V oknech mateřského centra jste 
mohli vidět i létající draky a balóny, které vytvářely děti s pomocí maminek. Na zimu již 
chystáme další výzdobu, která se bude hodit pro tento čas. 
 

V říjnu proběhla drakiáda. Účast byla opravdu hojná, spousta malých soutěžících             
a spousta draků na obloze. Počasí bylo nádherné, a i když se ze začátku nezdálo větrno, 
draci přesto lítali jak utržení z řetězů.  
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Koncem října jsme uspořádali obvyklou zimní burzu. I zde se dařilo. Za utržené peníze 
jsme nakoupili dárečky pro naše nejmenší, protože i k nám do MC Sluníčka přijde 
Ježíšek a obdaruje nás. 
 

Ještě než si rozbalíme dárečky, tak uspořádáme burzu hraček. Zde bude šance pro 
maminky levně nakoupit či výhodně prodat hračky pro své ratolesti. 
 

Pak už nás čeká oslava Nového roku a plánování nových akcí. Burza jarního a letního 
oblečení, v dubnu upálíme nejen čarodějnici, ale i špekáčky. Nezapomeneme si v létě 
zacvrnkat kuličkami a rozloučit se s dalšími školkáčky. Jelikož se každým rokem 
loučíme s dalšími a dalšími členy, tak neváhejte a přidejte se k nám. Místa máme 
spoustu, kávu nebo čaj si uvaříme, děti si spolu pohrají a jistě si zde najdou i první 
kamarády. Každé pondělí a středu se na Vás těšíme v kulturním centru od 9.00 do 11.00 
hodin. 
 

Už jen zbývá popřát všem krásné prožití vánočních svátků a do nového roku jen to 
nejlepší. 
 

Tým MC Sluníčko 
Katka Ševčíková, Dana M. Peprníková a Jana Novodomcová 

 
 
 
SPOLEK TENISOVÝ KLUB OŘECHOV 
 
Tenisové ohlédnutí 
 
Tenisová sezóna v Ořechově začala v květnu tohoto roku, po oficiálním otevření             
a předání k užívání nových kurtů, zbudovaných v areálu fotbalového stadionu. Během 
sezóny se zde vystřídala řada zájemců jak z Ořechova, tak i z okolních obcí.  
 

Pro děti byla, pod vedením Tomáše Šmídy, otevřena tenisová školka, kde se učily 
základy tenisu. 
 

V červenci byl uspořádán 1. ročník turnaje  ve čtyřhrách - „Ořechovský kraťas“, kterého 
se zúčastnilo 26 hráčů. Turnaj se velice vydařil jak po sportovní, tak i po společenské 
stránce. Pohár z prvního ročníku si odnesli hráči Leoš Gat a Miloš Trenz.  
 

Rád bych zde také zmínil úspěch Terezky Hrdličkové. Jako hráčka výběru 
Jihomoravského tenisového svazu získala ve finále družstev na Mistrovství České 
republiky, které se konalo 28. 9. 2017 v Praze, 1. místo. Stala se tak pro rok 2017 
mistrem ČR v kategorii minitenisu (6 – 7 let).  Velká gratulace !! 

 
 

Libor Kunický, předseda TK Ořechov 
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Tereza Hrdličková 
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PPřřííssppěěvvkkyy  oobbččaannůů  

 
Josef Kainar 
aneb Ořechovští Ořechovským 

 

Motto:“Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem…“ 
 
Když přijedete z nedaleké brněnské kotliny, jste najednou jako by na jiném světě. Na 
téhle mírně zvlněné jižní pahorkatině není ani vzdušný ani světelný smog. Čerstvý 
vzduch voní jenom podzimem bez příměsi kouře, zřejmě tu důsledně zavedli plynové 
topení. A na rozdíl od městeček a měst, pokažených památníky socialismu v podobě 
megalomanských nákupních a správních oblud, dokázaly ty tři obce (které se spojily 
v jednu) udržet výstavbu v rozumném měřítku. Ani úhledné soukromé domy se 
nepokoušejí navzájem soutěžit nějakým importovaným stylem a působí dojmem 
samozřejmé střízlivé harmonie. 
 

A přesně stejně uměřené je to i uvnitř, když vstoupíte do kulturního centra, když si 
prohlédnete vestibul s výstavkou historie místního „trojměstí“ a vystoupáte do patra 
s divadelním sálkem. Ovšem teprve tady se doopravdy dějí věci. Literární pásmo, které 
by v Brně po vynaložení značného propagačního úsilí mohlo přilákat tak nejvýš dvacet-
třicet lidí, tady beze zbytku zaplnilo celý sál. Všichni přitom dorazili včas, i pan starosta 
s místostarostou, takže pořad mohl začít na minutku přesně jako televizní zpravodajství. 
Zdá se, že už má zdejší „Divadlo u stolu“ renomé a vychovalo si své publikum. 
 

Však tenhle čtyřčlenný soubor připravuje pro své posluchače pořady s takovým 
vynaložením času, energie a divadelnického umu, jako by to byly akce určené pro 
celostátní vysílání. A nejsou to jen medailónky hvězd, u nichž lze sázet na jistotu (jako 
bude třeba pořad chystaný na příští rok k uctění Karla Čapka u příležitosti 80. výročí 
jeho smrti), ale i pásma o osobnostech méně známých, anebo přímo kontroverzních, 
jako byl právě Josef Kainar. Ten je letošní jubilant – dožil by se totiž rovné stovky, 
kdyby byl jeho poněkud bouřlivý život neskončil mnohem dřív. Při vyslovení nebo 
přečtení toho jména se nám vybavuje básník známých, hudebně znějících a velmi 
úspěšně zhudebněných veršů, ale současně i člověk, který se propůjčil k tomu, že přijal 
funkci předsedy Svazu československých spisovatelů v době největšího 
„normalizačního“ útlaku v roce 1970… 
 

Leonard Walletzký se zhostil nelehkého úkolu, aby vykreslil život a tvorbu tohoto 
pozoruhodného a rozporuplného básníka a publicisty věrně, spravedlivě a divácky 
poutavě. Výhodou byla ořechovská dělba práce. Paní knihovnice obstarala nejen 
množství požadovaných pramenů, ale dodala i další dobová fakta, výstřižky a recenze 
navíc, takže se stala nesmírně užitečným spolupracovníkem v zákulisí (i když kulis není 
třeba). Nebylo snadné utřídit všechen materiál tak, aby vynikly věci podstatné, barvité    
a posluchačsky nosné. Však to byla práce na pár měsíců, dodává k tomu Leoš. A protože 
se pořad opíral o dokumentované a dobře uspořádané skutečnosti, nebyl odkázán na to, 
aby operoval s nějakými domněnkami nebo se pokoušel o hodnocení. Autor i aktéři 
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poskytovali svým posluchačům dovedné vedení, ale nechávali na nich, aby si názor 
utvořili sami. 
 

Zcela záměrně hovořím o posluchačích, i když v kontextu divadla jde většinou hlavně   
o diváky. SLOVO tady totiž hrálo nejen významnou, ale vlastně jedinou roli. Inscenátoři 
by byli ve svém kultivovaném a technicky zdatném publiku jistě našli někoho, kdo by 
jim pouštěl ukázky z dobových filmů nebo z hudebních nosičů. Ale proč? Nebylo 
zapotřebí pořad nějak zpestřovat, ať už vizuálně nebo hudebně. Napjatá pozornost, která 
provázela celé to hutné, výtečně koncipované pásmo, kde nebylo hluchých míst nebo 
příliš dlouhých čtených textů, byla nejlepším důkazem, že Leoš Walletzký umí se 
slovem velevýborně zacházet.  Se svým malým souborem nacvičil nejen dobrou dikci 
jako základ všeho, ale i věrohodné významové odstínění textů a přesné nástupy. Byli 
bychom amatérům rádi odpustili, kdyby jim byl třeba spadl nějaký papír pod stůl nebo 
kdyby se při obracení slepily dva listy a nechtěly od sebe - ale nebylo co odpouštět! 
Můžeme tušit, že jsou za tím vším nesčetné hodiny zkoušení, vylepšování, opakování… 
Ořechovští občané si toho však zřejmě umějí vážit. A mohou být právem hrdi na to, že 
má mnohaletá místní divadelní a osvětová tradice pokračování na tak náročné úrovni     
– a konec konců i na to, že není třeba na všechno zvát umělce z velkých měst (se vším, 
co s tím souvisí). Nechci být falešným prorokem, ale dovedu si dobře představit, že se 
jednoho dne bude z Brna vypravovat aspoň mikrobus zájemců o nový literární pořad 
v Ořechově. 

Pavla Váňová 

 
 

K uvedené recenzi ještě doplnění jmen všech členů 
komorního souboru, kteří se podíleli na vřele 
přijatém pásmu o Josefu Kainarovi, umělci mnoha 
tváří.  
 

Účinkovali: Lada Badinová, Olga Lhotecká, Zdenka 
Walletzká a Leonard Walletzký.  
 
Mohlo by se říci, že je to „stolní bratrstvo“, kdyby 
v něm nemělo převahu něžné pohlaví. 
  
Autor fotografií: 
Jindra Matulová 
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Rozsvícení vánočního stromu 
 
Letos, dne 3. prosince proběhlo před Kulturním centrem za velké účasti ořechovských 
občanů slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Po úvodním slovu pana starosty 
promluvil pan farář Krzystof Drzazga, který zdůraznil, že Vánoce jsou především 
svátkem duchovním. Pro některé místní se tak setkání s panem farářem stalo vůbec 
prvním od začátku jeho působení v naší obci. Po té studentka JAMU ze Slovenska 
zazpívala vánoční písně zakončené koledou Tichá noc, svatá noc. Pro zpříjemnění 
večera vyhrávala v obecním sále cimbálová muzika. 
 

Jiří Poledňa 
 
Nový duchovní správce 
 
ThDr. Krzystof Drzazga se narodil r. 1975 ve východním Polsku ve městě Pulawa, kde 
strávil svoje mládí. V roce 1994 vstoupil do Vyššího duchovního semináře v Lublině       
a současně studoval na katolické Lublinské univerzitě. Studia ukončil v roce 2000 
diplomovou prací. Kněžské svěcení přijal dne 10. června 2000 v Lublině. V roce 2002 
na pozvání kardinála Miloslava Vlka působil v Pražské arcidiecézy, v Benešově, 
Příbrami a Berouně. V roce 2008 započal doktorandské studium na Opolské univerzitě       
a v roce 2010 ukončil obhajobou disertační práce „Mariánský kult a pastorace               
na sv. Hoře“. Od 1. července 2017 je ustanoven duchovním správcem v ořechovské 
farnosti.  
 

Vánoční mše a novoroční mši bude sloužit v Ořechově v kostele Všech svatých                
a kostele svatého Jiří, v Prštické kapli a v kostele svatého Šimona a Judy v Radosticích.  
 

Pan farář přeje ořechovským občanům požehnané Vánoce, pokoj, štěstí a zdraví 
v rodinách a radost z narození Ježíše Krista. 
 

S panem farářem rozmlouval a zapsal Jiří Poledňa 
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PPllaacceennáá  iinnzzeerrccee  

  

       INZERCE NEMOVITOSTÍ 

* Hledám byt v Ořechově, stav stačí dobrý.  
                                                                                Telefon: 732 219 013 

* Sháníme pěkný dům, zahrada, parkování.  
                                                                                Telefon: 604 126 970 
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Finanční zprostředkovatel v oblasti:           Mgr. Bronislav Šmíd 

Stavební spoření                                            Ježkov 259/16 

Meziúvěry a úvěry ze stavebního spoření                664 44  Ořechov 

Hypotéky                                                             Mobil:  608 886 920     

Doplňkové penzijní spoření                                       E-mail:  

Pojištění majetku a odpovědnosti                            mss.smid@volny.cz   

Životní a úrazové pojištění    bronek.smid@gmail.com     

Pojištění vozidel 
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OOřřeecchhoovvsskkýý  zzpprraavvooddaajj  vvyyddáávváá::    

 
Obec Ořechov, Zahradní 216/1, PSČ: 664 44, Ořechov, IČ: 00282278 
Ev. č. MK ČR E 1013  
 

V roce 2017 Ořechovský zpravodaj vychází celkem 3x.                 
 

Distribuce Ořechovského zpravodaje č. 3/2017:  20. prosince 2017. 
Uzávěrka příspěvků prvního čísla zpravodaje roku 2018 je  1155..  bbřřeezznnaa  22001188..  
 

Příspěvky přijímá Obecní úřad Ořechov na e-mailu: eekkoonnoomm@@oorreecchhoovvuubbrrnnaa..cczz   
 

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

Možnost inzerce: 
 

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

KKrráássnnéé  VVáánnooccee  aa  ddoo  nnoovvééhhoo  

rrookkuu  22001188  

ppřřeejjeemmee  vvššeemm  hhooddnněě  ppoohhooddyy,,  

ššťťaassttnnéé  nnááhhooddyy,,  

žžááddnnéé  nneehhooddyy,,  

vvýýzznnaammnnéé  ddoohhooddyy,,  

lleeggrraaččnníí  ppřřííhhooddyy..  

aa  ddaallššíí  žžiivvoottaa  vvýýhhooddyy.. 
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Pranostiky 
 

24. prosince 
 

Když na Štědrý večer sněží, na pytle se chmel těží. 
 

25. prosince 
 

Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší. 
Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny. 

 
26. prosince 

 

Když svatý Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro nato. 
 

1. ledna 
 

Na Nový rok o slepičí krok. 
Novoroční noc jasná a klidná, bude povětrnost pro úrodu vlídná. 

Když je na Nový rok hezky, bude tak i o žních. 
 

Tří králové 
 

Na Tři krále mrzne stále. 
Je-li na Tři krále jasno, zdaří se pšenice. 

Není-li od Tří králů do Matěje obměku, bude obilí na sýpkách až po střechu. 
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