Ořešínská zástava
vlaje nad obcí
Poté, co se v loňském roce po
dlouhých jednáních podařilo

mětské části vyřídit povolení
vybudování uchycení pro stožár
na návsi, na kterém měla viset
ořešínská zástava, mohli se
místní hasiči a pánové Stodůlka
a Šír pustit do dokončení díla.
V průběhu dubna pokáceli,
opracovali a dovezli hasiči na
náves vysoký kmen stromu a
upravili ho na dřevěný stožár.
Následně dostal stožár modro
bílou barvu a na začátku června
byl vztyčen u konečné
autobusu.
Říkáte si, proč tolik práce s
jedním praporem? Je to
jednoduché. Každá obec by
měla mít svůj znak, prapor i
kroniku. Symboly v obci
zkrášlují významná místa,
přispívají k lepší orientaci a
především zapamatovatelnosti.
Každý znak a vlajka si s sebou
nesou svůj příběh o vzniku
obce, životě místních obyvatel i
významných událostech. Právě
symboly obcí umí nejlépe
vyprávět o historii a legendách.
No a pro turisty a návštěvníky
zesilují atraktivitu místa, kteří si
danou obec lépe zapamatují.

Kam nahlásit
přeplněný kontejner?
V Horusu budeme také
pravidelně zveřejňovat krátké

informace pro občany ke svozu
odpadu (změny svozových dní o
Velikonocích,
odkládání
vánočních stromků, kde najdou
nejbližší sběrné středisko aj.). V
poslední době se lidé často ptají,
kam mohou nahlásit přeplněný
kontejner, příadně volají přímo
na úřady MČ. Možností mají
hned několik.
Zavolat
na
dispečink
společnosti SAKO Brno, a.s –
tel.: 548 138 315. Číslo najdete
na nálepkách umístěných na
všech
kontejnerech
a
popelnicích.
Využít webových formulářů
na stránkách www.sako.cz.
Stačí vyplnit místo Vašeho
bydliště, napsat připomínku a
zprávu odeslat.
Nejnovější možností je ohlásit
plný kontejner prostřednictví
mobilní aplikace Třídění
odpadu v Brně. Aplikace je
dostupná ke stažení zdarma.
Umí velmi rychle dohledat
odpadovou nádobu, u které
stojíte, a vy jedním kliknutím
ohlásíte
potřebu
jejího
vyvezení.
SAKO Brno, a. s.
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Projekt revitalizace
Horky
G
eneze informování ÚMČ o
projektu revitalizace Horka:

Vážení
spoluobčané,
je
toho
hodně, co se
v Ořešíně
děje, a skoro
vše jsou to
dobré
zprávy.
Začátkem
června bylo
odvolacím orgánem potvrzeno
stavební povolení na hájovnu.
Již na květnovém zasedání
Zastupitekstva města Brna nám
byla schválena dotace na
hájovnu, a to ve výši, která nám
umožní
její
kompletní
rekonstrukci již v letošním
roce. Zastupitelé, neboť jim na
hájovně velice záleží, se
dohodli na pravidelných
každotýdenních kontrolních
dnech.
Revitalizace Horky probíhá.
Do kolaudace, která se
uskuteční 16. června 2017, sice
nezvládneme úplně vše - budou
chybět lavičky a kamenné
zídky a bohužel tam také do
poloviny srpna zůstanou
nevzhledné hromady roští - ale
jinak již každý bude moci
spatřit Horku v její kráse s
novými vysázenými stromy a
keři. Děti se budou moci
zhoupnout na houpačce, kterou
zajistil pan Michal Pochop,
objevit strážce Ořešína a čekají
je i další překvapení. V průběhu

prázdnin se pak dočkáte
dodělání chybějících prvků.
Jistě si mnozí z Vás všimli, že
nad hasičskou dráhou vznikla
nová
oplocená
plocha.
Představitelé Školního lesního
podniku byli tak laskavi, že
nám umožnili na jejich
pozemcích nařezat dubové
kolky a pánové Josef Stodůlka
a Josef Šír připravili pozemek
na výsadbu "Josefského
vinohradu". Vlastní výsadba
vinohradu se uskuteční na
podzim.
Moc těším, že se s Vámi
všemi uvidím na Slavnostech
ořešínské léto. Nedělní kulturní
program letos připravila paní
Gábina Peringerová, bude to
trochu jiné, ale určitě si hudbu
a koncerty společně užijeme.
Na závěr rád oceňuji
skutečnost, že naši "Zelení" paní
Johanisová,
paní
Rejmanová a pan Vlašín konečně našli správnou cestu,
jak Vás informovat o činnosti
Strany zelených a spřátelených
aktivistů. Začali vydávat svůj
vlastní magazín. Sice se snaží,
aby vypadal objektivně, ale
jedná se výhradně o zelený
aktivistický magazín. Napovídá
tomu složení redakce: Vlašín,
Johanisová, Rejmanová. Radost
z jejich aktivity mi trochu kazí
způsob, jakým informování
pojali. Obecnímu zpravodaji
Horusu vytýkají kdeco, ale na

každé stránce jejich občasníku
je mnoho věcí, které by
zasloužily opravu, omluvu či
uvedení na pravou miru.
Co mne mrzí nejvíce je, že
ideový střet o to, jak udělat
Ořešín krásnějším, se v jejich
podání dostal do polohy, kdy
zášť a nenávist dosáhly
takového stupně, že je třeba
připravit se na to, že Zelení
budou
podávat
trestní
oznámení. A to prostřednictvím
přátel z Hnutí duha či Oživení,
kdy dobře informovaný zdroj
dodá podklady. Ve funkci
starosty jsem již přestál několik
trestních oznámení - vždy
proto, že jsem na prvním místě
hájil zájem Ořešína. Policie po
vyšetřování nakonec vždy
shledala tato trestní oznámení
jako bezpředmětná. A protože
mám zcela čisté svědomí, že
jsem se nikdy neobohatil a ani
nezneužil pravomoc, nebojím
se ani tohoto. Je to však
upozornění pro všechny, že mít
jiný názor, než Zelení, je
opravdu rizikové.
Přeji Vám všem poklidné
prožití prázdnin, odpočinek na
dovolených a načerpání energie
do pozimních měsíců, protože,
jak už to u nás na Ořešíně
chodí, pořád se tady něco děje.
Váš starosta
Mgr. Jan Levíček

udržitelné městské mobility
(PUMM).
PUMM může vypadat
legračně a bylo by snadné si
myslet, že se nás netýká - opak
je však pravdou. Tento
dokument bude závazným a
všechny ostatní dokumenty
města s ním musí být ve shodě.
Jelikož je Ořešín součástí města
Brna, všechny schválené
strategie a záměry by se nás
týkaly stejně jako občanů Brnastřed.
A co by Vám, ořešínským
občanům Plán udržitelné
městské mobility přinesl?
1. Cesta do Brna jinak než
MHD či na kole by se stala
noční můrou jak co se týče
ceny za parkování, tak vlastní
možnosti vůbec zaparkovat.
2. Tento nesmirně nakladný
dokument je něco jako auto bez
kol a motoru. Chybí v něm
totiž dvě naproto klíčové

jakékoli poloze) a D 43 na
Svitavy, také v jakékoli poloze.
3. Vytváří se umělé
penězovody ke spřáteleným
neziskovkám na vymývání
mozků dětem (nazývá se to
vzdělávání dopravních návyků
dětí).
4. Vytváří se umělé
penězovody k neziskovkám na
vytváření
nesmyslných
dokumentů plánů mobility
soukromým firmám z Brna.
5. Požaduje, aby se o 20%
zvýšil počet rodin na Orešíně,
které nevlastní auto.
6. Požaduje, aby se 10 x
navýšil počet lidí z Orešína
jezdící celoročně do práce či do
školy na kole.
7. Požaduje, aby 2,5x více lidí
na Ořešíně začalo chodit pěšky.
Přijatá usnesení ZMČ Ořešín:
První usnesení navrhl Ing.

snůšku nesmyslů a zlomyslný
blábol.
Druhé navrhl starosta Mgr.
Jan Levíček a zní: ZMČ BrnoOřešín schvaluje připomínky
předložené Mgr. Janem
Levíčkem. Připomínky jsou k
nalezení
na
oficiálním
facebooku MČ.
(zmč)

8. Horus 04/2016 další
informace o Horce a vyvracení
dokola se opakujících nesmyslů
prezentovaných Zelenými.
9. Horus 01/2017 článek p.
Pijáka o tom, jak se p. Vlašín s
náměstkem primátora p.
Anderem snažili na ZMB
zmařit projekt Horka.
(jl)

Protože Ořešín patří mezi
lokality, kde mnoho obyvatel
má psa a kam mnoho obyvatel
z jiných částí města jezdí své
psy venčit, připomínáme
vyhlášku statutárního města
Brna č. 21/2009 o pravidlech
pro pohyb psů na veřejných
prostranstvích. V ní je uvedeno,
že všichni psi musí mít při
venčení buď koš nebo být na
vodítku.
Zastupitelé městské části
Ořešín schválili také novelu
Provozního řádu pro sportovní

areál Na Příhoně a rozšířili jej o
posezení při ulici Drozdí a
Horku. Do lanového centra a na
hřiště - včetně toho dětského je vstup psům přísně zakázán.
Do piknikového parku mají psi
vstup povolen pouze na
vodítku.
Co se týče posezení při ulici
Drozdí, pohyb psů je tam
povolen pouze na vodítku. Ve
všech jmenovaných lokalitách
mají majitelé povinnost
odklízet po svých pejscích
jejich výkaly.
(zmč)

1. Dne 25. listopadu 2014
Zastupitelstvo městské části
Brno-Ořešín přijalo v bodě 9
usnesení: ZMČ souhlasí s
revitalizací VKP Horka a
pověřuje starostu přípravou
projektu.
Pro: Vávra, Kozohorský,
Foret, Levíček, Suchý, Havíř,
Proti: Vlašín.
2. Horus 01/2015 informace o
tom, že Horka byla zařazena
mezi investiční priority.
3. Horus 02/2015 informace
občanům, že na podzim roku
2015 bude dokončen projekt na
Horku a výzva pro ty, kdo mají
zájem se s ním seznámit, aby
tak učinili na ÚMČ.
4. Projekt projednal výbor
vedený panem Suchým.
5. Horus 04/2015 informace o
tom, že projekt je připraven. Že
započal
odstraňováním
náletového porostu a že bude
probíhat celou zimu.
6. Horus 01/2016 informace o
prvním "oznámení" paní
Rejmanové. Další výzva
občanům, kdo má zájem, ať se
s projektem seznámí.
7. Veřejná schůze, na které
byla projednávána rozličná
témata
(např.
poloha

vlakového nádraží - diskuse
se zúčastnili p. Johanisová,
Rejmanová i p. Vlašín). O
Z
astupitelstvo městské části dopravní stavby, které od Leoš Kozohorský a zní: ZMČ p.
Horce
a její revitalizaci
základu
změní
dopravu
v
Brně
Brno-Ořešín
považuje
Plán
Ořešín schválilo dvě usnesení k
nepadlo
ani
slovo.
nové
vlakové
nádraží
(v
udržitelné městské mobility za
připravovanému
Plánu

Plán udržitelné městské mobility- projednávání v Ořešíně
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Venčení psů: koš nebo vodítko

Nábor mladých
hasičů

Hasič. Každý si zajisté pod
tímto pojmem představí muže,

který nasazuje svůj život pro
druhé. Nemusí to však být
pravidlem. Hasičem či hasičkou
se můžou stát i děti.
SDH Ořešín po delší odmlce
pořádá nábor mladých hasičů.
Kroužek povedou vedoucí s
mnohaletou zkušeností. Děti
boudou prvotně vedeni k
soutěžím v požárním útoku. V
případě, že kroužek děti zaujme,
budou vedení k okresním
soutěžím v celostátní hře
Plamen, mezi které patří
například i branné závody.
Dále plánujeme pro děti
pořádat různé výlety, exkurze a
jednou ročně týdenní tábor.
Co dětem nabízíme: Naučí se
základy první pomoci. Zažijí
spoustu legrace. Zvládnou práci
s buzolou a mapou. Seznámí se
s práci hasičů a jejich vybavení.
Zlepší svoji mušku při střelbě
ze vzduchovky. Naučí se vázat
základní uzly. Naučí se chování
při mimořádných situacích.
Najdou spoustu dalších
kamarádů, her a sportu.
Co požadujeme: věk 6-14 let,
chuť pracovat v kolektivu.
První schůzka proběhne 1. 9.
2017 v 17.00 v hasičské
zbrojnici.
Pokut chcete přihlásit svoje
děti, přihlášky poprosíme co
nejdříve
na
email
mhoresin@centrum.cz, nebo tel.
774 643 672, 733 573 613.
Martin Piják,
Barbora Venclovská

Hody v Ořešíně se již
připravují

Rok se s rokem sešel a parta
stárků a stárek již opět
připravuje tradiční ořešínské
hody. Uskuteční se na konci
září, víkend před svátkem sv.
Václava. A máme zde výzvu pro
rodiče: Ti z Vás, kteří budete
chtít, aby se Vaše děti hodů
zúčastnily, ozvěte se prosím do
30. června 2017 na e-mail:
jezkolad@seznam.cz.
(red)
Pečovatelská služba
zdražuje obědy

Horus přináší také pár
informací ohledně pečovatelské
služby zřizované MČ Královo
Pole. Její služby – např. dovoz
obědů - někteří obyvatelé
Ořešína využívají.
Rada městské části BrnoKrálovo Pole konaná dne 31. 5.
2017 rozhodla od 1. 7. 2017 o
zvýšení ceny za obědy. Oběd
bude nově stát 52 korun.
Mgr. Martina Illeová, DiS.
vedoucí odboru sociálních
služeb

Mateřská školka se těší na prázdniny, přijme šest nových dětí

Ořešínská hlavička - soutěžte se sousedy, ukažte, co znáte a umíte!

Ořešínská hlavička je
vědomostní soutěž, kterou pro

své občany připravilo ZMČ
Brno-Ořešín. Inspirací této
iniciativě je podobný projekt,
který funguje v Pardubicích.
Účelem soutěže je pobavit se,
potkat se s přáteli a sousedy,
procvičit mozkové závity, a to
hned v několika různých
okruzích otázek a jejich
úrovních obtížnosti.
Pro koho je soutěž určená?
Jednoduše pro kohokoliv.
Muže, ženy, teenagery, dospělé
i důchodce, manželské páry,
skupiny sousedů.
Pravidla soutěže

Od 1. září 2017 je předškolní
vzdělávání povinné pro děti,
které do 31. srpna 2017
dosáhnou věku pěti let. MŠMT
ČR připravilo informační
materiály ke změnám v
předškolním vzdělávání, které
souvisí s novelou školského
zákona. Jde o zavedení
povinného
předškolního
vzdělávání,
nárokovost
mladších dětí na přednostní
umístění v mateřské škole a s
tím
související
určení
spádovosti školy. Informace o
povinné předškolní docházce
pro zákonné zástupce najdete
na stránkách školy, ke stažení v
pdf dokumentu.

Jak již bylo psáno v minulém
čísle, zápis do mateřských škol
probíhal v měsíci květnu. Děti,
které do 31. srpna 2017
dosáhnou věku pěti let, jsou
brány vždy přednostně dle
kritérií pro přijímání dětí. Dále
byly letos přednostně přijímány
děti, které do 31.8.2017
dosáhnou nejméně čtvrtého
roku věku. Posuzováno bylo
také místo trvalého pobytu, kde
se upřednostňovalo místo
trvalého pobytu ve školském
obvodu. Pro nadcházející
školní rok bylo do školky
přijato 6 nových dětí, z toho 3
děti s místem trvalého pobytu v
Ořešíně.

Poslední červnový měsíc
máme naplánovány následující
školní akce: oslavu Dne dětí,
kdy jako každoročně bude pro
děti připravena „Cesta za
pokladem“, dále se vypravíme
na celodenní výlet do Zoo v
Jihlavě
a
předposlední
červnový týden proběhne na
školní zahradě „Pasování
předškoláků“. Více informací o
školních akcí a fotografie z
proběhnuvších akcí najdete na
www.msorisek.wz.cz.
Všem přejeme slunné léto a
dětem ať si užijí prázdnin ve
zdraví.

Dvě velké sportovní akce
hostí v červnu Brno. Nejdříve
to je mistrovství Evropy v
malém fotbalu, které bude
následovat největší česká akce
pro mládež - Olympiáda dětí a
mládeže.
S brněnskými Lužánkami se
pojí nejzářivější minulost
brněnského sportu a na místo
sázejí
také
pořadatelé
mistrovství Evropy v malém
fotbalu. Dosud největší událost
v mladé historii tohoto stále
populárnějšího sportu se koná
v Brně od 9. do 17. června.
V místě bývalého hokejového
stadionu za Lužánkami už
vyrostly mobilní tribuny, aréna
hostí reprezentanty 24 zemí na
osmém evropském šampionátu.
Čeští reprezentanti patří k
velkým favoritům turnaje, před
rokem brali v Maďarsku
bronzové medaile. Devět dní
trvající boje vyvrcholí duely o
medaile v sobotu 17. června
večer.

Hry VIII. letní olympiády
dětí a mládeže České republiky
se uskuteční v metropoli
Jihomoravského kraje od 24.
do 29. června. Pořadatelé
vypsali 22 sportovních odvětví
(atletika, badminton, baseball,
basketbal, cyklistika, florbal,
fotbal, házená, jachting, karate,
kolečkové brusle, moderní
gymnastika, orientační běh,
plavání, sportovní gymnastika,
sportovní střelba, stolní tenis,
synchronizované plavání, tenis,
triatlon, volejbal) a jednu
uměleckou soutěž (krátký film
a video). Olympiády se
zúčastní 4500 sportovců a
jejich trenérů.
Nominace do družstva
Jihomoravského kraje vyšla i
ořešínskému
Marku
Peringerovi (plavání). Nebylo
to nic lehkého. Marek se do
čtveřice nejlepších 14. letých
žáků dostal díky výborným
výkonům z jarní sezóny. A nyní
čerstvý mistr České republiky
na 1500 metrů volným

způsobem (Pardubice, 10.
června 2017) bude kraj na
olympiádě reprezentovat v
kraulových a motýlkových
disciplínách. Zahájení her se
uskuteční v areálu brněnského
výstaviště, olympijskou vesnici
najdete na kolejích VUT pod
Palackého
vrchem
a
olympijský dům ve výškové
budově VUT.
ODM může sportovcům
sloužit jako odrazový můstek v
kariéře. V minulosti se akce
zúčastnila řada současných
olympioniků – snowboardistka
Ester Ledecká, tyčkař Jan
Kudlička, krasobruslař Michal
Březina, výškařka Michaela
Hrubá nebo kajakář Josef
Dostál. Hned několik jich bude
plnit
roli
ambasadorů.
Olympijská vítězka Martina
Sáblíková dohlídne na své
nástupce v disciplíně kolečkové
bruslení, účastnice olympiády
Iveta Vacenovská na stolní
tenisty a Jana Pechanová na
plavce.
(eis)

Kolektiv MŠ Oříšek

Brno a sport: evropský šampionát i Olympiáda dětí a mládeže

Soutěž je určena pro týmy o 1
až 4 členech. Soutěž se bude
odehrávat
v
několika
(předběžně asi 4 až 5) kolech.
Kolem se rozumí jedno večerní
setkání. Hra se bude odehrávat
vždy, pokud nebude určeno
dopředu jinak, v sále
Restaurace U Pelikána. Každé
kolo bude mít 1 až 2 okruhy
otázek. Příklad okruhů otázek
může vypadat následovně:
Kultura, Sport, Geografie,
Historie, Hudba atd.
Každé kolo bude mít 3 dílčí
části. Každá dílčí část bude
obsahovat 15-20 otázek na

daný, předem známý, okruh
otázek. Otázky včetně nabídky
čtyř možných odpovědí na
každou z nich, z nichž ale právě
a pouze jedna je správnou
odpovědí, budou promítány na
plátno a soutěžící si každou z
nich budou moci cca. 1 minutu
prohlédnout a přemýšlet nad
správnou odpovědí, než bude
soutěžícím promítnuta a
přečtena další otázka. Soutěžící
budou
své
odpovědi
zaznamenávat do předem
připravených
odpovědních
archů.
Po promítnutí celé dílčí části
budou dány soutěžícím další 2
minuty na poradu a případnou
korekci odpovědí pro danou
dílčí část. Po těchto 2 minutách
budou odpovědní archy pro
danou dílčí část soutěžícím
sesbírány, bude vyhlášena cca.
10 minutová pauza a bude
provedeno
spočítání
průběžných výsledků. Po
ukončení
pauzy
budou
soutěžícím sděleny (případně
promítnuty) průběžné výsledky.
Na
sdělení
průběžných
výsledků bude navazovat další
dílčí část, která proběhne zcela
stejným způsobem, jako dílčí
část jí předcházející.

Jednotlivé dílčí části se od
sebe budou lišit obtížností
otázek, tedy v první dílčí části
budou
zahrnuty
otázky
nejjednodušší
(správná
odpověď za 2 body), ve druhé o
něco těžší (správná odpověď za
3 body) a ve třetí dílčí části
otázky nejtěžší (správná
odpověď za 4 body). Po
skončení třetí části budou
sečteny body za tuto část,
sečteny výsledky celkové a po
cca.
10minutové
pauze
oznámeny celkové výsledky
daného kola a jeho vítěz.
Nicméně soutěž bude mít kol
více (4-5) a výsledky se tak
budou sčítat do celkové tabulky
ze všech kol (celé soutěže),
která bude zveřejněna na
internetu či případně ještě na
konci daného kola na plátno.
Na konci posledního kola bude
vyhlášen celkový vítěz daného
ročníku/série soutěže.
Týmy se registrují kdykoliv
před začátkem nebo během
trvání soutěže, a to buď emailem
na
adresu
l.kozohorsky@seznam.cz, nebo
přímo na místě před začátkem
daného kola.
V přihlášce je nutné uvést
jména členů týmu a jeho název.

Závěrem:

Líbí se Vám tento nápad?
Rádi byste se zúčastnili?
Neváhejte dát najevo svůj
předběžný zájem (klidně již
formou přihlášky týmu) na
dříve zmíněnou e-mailovou
adresu nebo na telefon 739 301
730. Účasti určitě litovat
nebudete. Pobavíte se s přáteli,
sousedy, můžete i popít a
hlavně zapojíte své mozkové
závity poměrně zábavnou a
nenáročnou formou. Zároveň,
prosím, dejte pomocí výše
zmíněných
komunikačních
kanálů vědět, zda byste
preferovali konání jednotlivých
kol ve všední dny či o
víkendech. Pokud byste tedy o
soutěž vůbec měli zájem.
Na
základě
výsledků
vyjádření Vašeho předběžného
zájmu následně vyhodnotíme,
jestli se soutěž skutečně spustí
či nikoliv. Takže Vás prosím,
pokud Vás idea byť sebeméně
zaujala, dejte mi vědět.
Následně bychom pak vyhlásili
termíny jednotlivých kol,
abyste o nich věděli dostatečně
dopředu.
Soutěž je bezplatná a výherce
se dočká odměny za své
snažení.
Leoš Kozohorský

