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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
všechny Vás zdravím a přeji klid a pohodu při četbě druhého čísla Ořechovského
zpravodaje, který právě otevíráte. Blíží se nám začátek léta a to je čas prázdnin a
dovolených.
A co se děje s rozpracovanými akcemi na obci? Z důvodu velké zadluženosti obce
a s tím související nemožnost dalších investičních akcí v letošním roce, jsem navrhnul
odprodej lékárny. Bohužel námi navržená cena, čtyři miliony korun, byla zřejmě příliš
vysoká a žádný zájemce se nepřihlásil.
Z tohoto důvodu nemohou být realizovány zamýšlené investiční akce a to: chodník
na ulici Brněnské, pravá strana se zálivem pro stání autobusů, rozšíření mateřské školy
o jednu třídu, kde se nám stále opakuje převis mezi počtem přihlášek a kapacitními
možnostmi školního zařízení. Dále měl být ukončen výkup pozemků pod komunikací
v ulici Divadelní a tím umožněno vybudování asfaltového povrchu v příštím roce.
Zastupitelstvo obce bude muset rozhodnout, jak tuto situaci řešit, abychom alespoň
některé investiční akce provedli v letošním roce.
V současné době probíhá další etapa úpravy koryta tikovického potoka, kde při jarní
bouřce došlo k zatopení zahrad několika našich občanů. Potok je již vybagrován a nyní
probíhá jeho vybetonování a zadláždění. Tím bude ukončena oprava první části
v zahradách, až k mostku u stodoly pana Schoře. Mostek pod komunikací na ulici
Bašty je již léta v dezolátním stavu. Bude ho tedy nutné rozebrat a opravit. V příštích
letech by měla následovat úprava koryta potoka v druhé části jeho toku, v zahradách
občanů, kteří bydlí na ulici Tikovické.
Usilovná práce na projektových žádostech o dotace je jednou z možností, jak nahradit
nedostatek finančních prostředků. V současné době byly podány dvě žádosti o dotace.
Jedna na sběrný dvůr odpadů, který by měl být umístěn na ulici Syrovické, a to ve výši
6 mil. Kč. Druhá dotace se týká revitalizace prameniště Lejtny s biokoridorem, který
nám propojí tuto lokalitu s Bakešovou zmolou. Zkušenosti z minulých let nám ukazují,
že úspěšnost získání dotací je střídavá a hodně záleží na momentálních prioritách
ministerstva.
V letošním roce slavíme 777 let od první písemné zmínky o obci. Datování této
události vychází z listiny, kterou vydal roku 1234 markrabě Přemysl a jímž uděluje
stejná privilegia a výhody Rajhradskému klášteru, které do té doby požíval jen klášter
Velehradský. Mezi jednadvaceti svědky této události, kteří připojili své pečeti, se uvádí
i Nahrad z Ořechova.
V rámci oslav tohoto výročí bude v neděli 26. června ve 14:00 hodin slavnostně
otevřeno muzeum obce, které je umístěno v přízemí dnešního Kulturního centra. Tím
se završí dvouletá přestavba bývalé speciální školy a vznikne kulturní centrum obce,
na které můžeme být právem hrdi. Na toto slavnostní nedělní odpoledne, kterého se
zúčastní i Základní škola Ořechov, která letos slaví výročí 50 let v nové školní budově i
organizace včelařů Ořechov, která již 100 let v naší obci působí, bych Vás všechny rád
pozval.
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Na závěr mi dovolte popřát všem školákům pěkné vysvědčení, hezké prázdniny
a Vám všem krásné a slunné léto.
Josef Brabenec

Informace obecního úřadu
Ořechovské muzeum
Když bylo před dvěma lety rozhodnuto vybudovat v bývalé speciální škole muzeum
obce, nikoho z nás nenapadlo, že to není tak jednoduché. Při vytváření koncepce jsme
vycházeli z toho, že v expozici představíme nejstarší dochované památky z doby
kamenné a časově ji ukončíme rokem 1945, který byl významným mezníkem pro
všechny, do té doby ještě samostatné obce.
I když jsme si všichni vědomi toho, že v dalších letech bylo v Ořechově mnoho
významných lidí a jejich osudů, které by stály za připomenutí, prostorové možnosti
muzea nám neumožnily další uveřejnění sbírek a dokumentů. Zhodnocení období po
druhé světové válce až do současnosti tedy čeká na další generace, které teprve
s odstupem času budou moci objektivně podat zprávu o tom, co se v Ořechově událo.
Na počátku budování muzea jsme chtěli vystavit staré dochované předměty, které se
ještě nacházejí v domácnostech našich občanů. Bohužel, předmětů se nám sešlo
poměrně málo a velká většina z nich pocházela z období po roce 1945. Při bádání
v různých archivech jsme postupem času zjistili, že mnohem cennější jsou staré
fotografie a dokumenty, které vypovídají o životě obyvatel mnohem víc, než samotné
předměty.
Sestavení muzejních sbírek bylo velmi náročné, protože se zkoumá historie tří obcí,
které od pradávna spolu úzce souvisely a jejich život se hodně prolínal. Lidé ze všech
tří obcí spolu navzájem uzavírali sňatky, tvořili si shodné tradice, kroje a zvyky.
Především těsná vazba byla u Ořechova a Ořechoviček, které měly jednu školu a
kostel.
Jsme si vědomi toho, že všechny uvedené informace a citovce jsou ovlivněny
dlouhými časovými odstupy, samotnou dobou a že historie je věc relativní. Přesto jsme
se snažili nahlédnout na historii co nejobjektivněji, protože jen pravda má tu nejlepší
vypovídající hodnotu. Muzeum by mělo být zdrojem informací, hlavně pro mladou
generaci, která zde může hledat své kořeny v co nejširších souvislostech.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na vytvoření muzea
podíleli, ať už darováním nebo zapůjčením materiálů, bádáním v archivech a
shromažďováním informací. Muzeum by nebylo možné vytvořit bez podkladů archivu
obecního úřadu, které po dobu desítek let shromažďovali kronikáři obce. Veškeré
předměty, které naši občané darovali a nebudou přímo vystaveny v muzeu, jsou pečlivě
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uloženy v depozitáři obecního úřadu pod inventárními čísly a budou použity při
tematických výstavách.
Na závěr bych chtěl poděkovat paní Ing. Heleně Křenkové, která byla duší celého
projektu a bez její usilovné práce si vznik našeho ořechovského muzea nedovedu vůbec
představit.
Slavnostní otevření proběhne v neděli 26. června 2011 ve 14:00 hodin.
Josef Brabenec

Provoz odpadového dvora
Od měsíce června 2011 je odpadový dvůr na ulici Ořechovičská 1 otevřen pouze
v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin.

Změna v autobusové dopravě
Z důvodu plné uzavírky ulice Benešova v Modřicích v místě mostu přes železniční trať
bude v době od 10. 6. do 24.11.2011 na autobusových linkách IDS JMK platit
následující organizace dopravy:
Linka 510 pojede na zastávku Modřice smyčka a dále obousměrně odklonem po silnici
II/152. Na této odkloněné trase zastavuje pouze na zastávkách Za Mlýnem,
Drůbežářské závody, Olympia jih. Odjezdy ze zastávky Modřice Olympia směr
Ořechov jsou oproti původnímu jízdnímu řádu o pět minut zpožděny. Odjezdy ze
zastávky Modřice smyčka jsou dle původního jízdního řádu. Obsluhu zastávek Modřice
náměstí, Husova, Masarykova a železniční stanice zajistí v pracovní dny linka 511,
případně lze využít linku 49. Přestup mezi linkami 510 a 512 je zajištěn v zastávce
Modřice smyčka.
Linka 501 směrem na Nebovidy zůstává beze změny.
Bližší informace získáte na tel. čísle 543 174 317, nebo na webových stránkách
www.idsjmk.cz, www.dpmb.cz

Zprávy ze zastupitelstva
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
OŘECHOV KONANÉHO DNE 12. 5. 2011 V 18 HOD. V RESTAURACI
U RYBNÍČKA
Usnesení č. 62/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Josefa Sobotku a pana
Petra Olivu.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0

4

Usnesení č. 63/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání:
1. Zahájení
2. Slib zastupitele
3. Schválení ověřovatelů a určení zapisovatele
4. Schválení programu
5. Rozpočtové opatření č. 2/2011
6. Rozpočtové opatření č. 3/2011
7. Smlouva o břemeni – E.ON – Divadelní
8. Smlouva o smlouvě budoucí o břemeni – Konečný NN, U Kostela 3
9. Smlouva o smlouvě budoucí o břemeni – Kopec, rozš.NN, Karnet 4RD
10. Schválení odpisového plánu ZŠ ( automobil na rozvoz obědů )
11. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 64/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2011 dle přílohy č. 3.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 65/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2011 dle přílohy č. 4.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 66/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemeni č. 4207-324/001/11 mezi obcí Ořechov, jako povinným a firmou E.ON, jako
oprávněným ke stavbě „Divadelní, rozšíření sítě NN“, zatížené pozemky parc.č. 243/6,
270/2, 270/11 a 2050/9 a pověřuje starostu k jejímu podpisu. Jednorázová úhrada za
břemeno bude činit 4.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 67/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni mezi obcí Ořechov, jako povinným a firmou E.ON, jako
oprávněným ke stavbě „U Kostela, přípojka NN, Konečný“, zatížené pozemky
parc.č. 1333/7 a 1333/1 a pověřuje starostu k jejímu podpisu. Jednorázová úhrada za
břemeno činí 2.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 68/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni mezi obcí Ořechov, jako povinným a firmou E.ON, jako
oprávněným ke stavbě „Kopec, rozšíř. DS k NN, Karnet 4 RD“, zatížený pozemek
parc.č. 743/1 a pověřuje starostu k jejímu podpisu. Jednorázová úhrada za břemeno
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bude činit 500 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 11

Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 69/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje přeložený odpisový plán Základní školy Ořechov na
osobní automobil dle přílohy č. 5.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
OŘECHOV KONANÉHO DNE 9. 6. 2011 V 19 HOD. V RESTAURACI
U RYBNÍČKA
Přítomno : 10 zastupitelů, omluven Konečný Vladimír
Usnesení č. 70/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Tomáše Dudíka a pana
Jiřího Trenze.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 71/2011:
Zastupitelstvo obce souhlasí s vypuštěním z programu: bod č. 10. Prodej lékárny a bod
č. 11. Sloučení MŠ a ZŠ a schvaluje doplnění programu o bod – určení odměny pro
neuvolněné zastupitele - jako bod č. 10.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 72/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele o schválení ověřovatelů
3. Schválení programu
4. Závěrečný účet za rok 2010
5. Smlouva o břemeni – Karnet - EON
6. Rozpočtové opatření č. 4/2011
7. Směna pozemků
8. OZV č. 1/2011 o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství
9. Omezení provádění rozpočtových opatření
10. Určení odměny pro neuvolněné zastupitele
11. Zpráva o činnosti obecního úřadu
12. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 73/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce
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za rok 2010, včetně doplnění bodu č. 9 závěrečného účtu a schvaluje zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 74/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č. 6209-016/001/2011-HO-AD o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni mezi obcí Ořechov, jako povinným a E.ONEM, jako
oprávněným - na stavbu Sokolská, přeložka VN, Karnet a pověřuje starostu k jejímu
podpisu. Jednorázová náhrada bude činit 10.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 75/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2011 dle přílohy č. 2.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 76/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu obecních pozemků a to část pozemku parc. č.
1577/1 o výměře 351 m2 a pozemek parc. č. 1577/2 o výměře 241 m2 za část
pozemku parc. č. 5784 o výměře 592 m2 , vše k.ú. Ořechov a pověřuje starostu
k podpisu směnné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 77/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místních
poplatcích za užívání veřejného prostranství s účinností od 10.6.2011.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdržel se 1 (Krečmerová)
Usnesení č. 78/2011:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu v souladu s §102, odst. 2, písm. a), zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, k provádění rozpočtových
opatření ve výši změn 300 tis Kč v příjmech a pravomoc změn závazných ukazatelů ve
výdajích do celkové výše 300 000 Kč s platností od 1.7.2011.
Výsledek hlasování: Pro 2 ( Šterc, Sobotka)
Proti 6 ( Smutný, Brabenec, Dudík,Florián,Oliva P.,Ježek )
Zdržel se 2 (Krečmerová, Trenz)
Usnesení nebylo schváleno
Usnesení č. 79/2011:
Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích stanoví pro volební období 2010 – 2014 pro případ nastoupení náhradníka do
výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce, poskytování odměny ve výši
400 Kč měsíčně od prvního dne následujícího měsíce po nastoupení do funkce.
Odměna za výkon funkce předsedy výboru ZO činí 1000 Kč měsíčně, člena výboru
ZO 800 Kč měsíčně ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru.
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Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdržel se 1 (Trenz)

Usnesení č.80/2011:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.
řadu.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdržel se 0

Školy
Stalo se před padesáti lety:
„Letošní školní rok bude nesmazatelně zapsán v dějinách Ořechova.
řechova. 3. zá
září 1961 byla
slavnostně otevřena nová školní budova, jedna z nejkrásnějších
ějších a nejmodern
nejmodernějších
v celé naší republice. V hlavní budově je umístěno 18 tříd,
íd, fyzikální laborato
laboratoř a dílna
pro obrábění dřeva. Hlavní projev přednesl předseda
edseda školské a kulturní komise ONV
s. Miroslav Vránek. Po slavnostním otevření
ení nové školní budovy si občané
ob
z Ořechova
i okolí tuto krásnou novostavbu prohlédli.“
Kronika ZŠ Ořechov
O

Základní škola OŘECHOV
slaví

PADESÁTINY
Srdečně zveme všechny na oslavu
KDY
KDY: neděle 26. 6. 2011, zahájení ve 14.00 h
KDE:
KDE v prostorách školy, v parku a na hřišti
CO VÁS ČEKÁ:
ČEKÁ: jarmark, zábavné odpoledne pro děti,
divadelní představení, sportovní turnaj,
výstava fotografií, občerstvení
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Přijímací zkoušky
V letošním školním roce 2010/2011 stálo před rozhodnutím, kam jít dál studovat,
31 žáků z devátých ročníků. Více informací o úspěšnosti „deváťáků“ nabízí uvedená
tabulka.
Na víceletá gymnázia se přihlásily 3 dívky ze třídy 7. A a 5 žáků z pátého ročníku,
jejichž úspěšnost byla stoprocentní.

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2010/2011
celkem
dívky
chlapci
39
14
25
Žáků
z toho:
žáci 9. ročníku
31
8
23
žáci 7. ročníku
3
3
žáci 5. ročníku
5
3
2
v 1. kole přijato
36
11
25
ve 2. kole přijato
3
3
Podle druhů škol
celkem dívky
chlapci
osmiletá gymnázia
5
3
2
šestiletá gymnázia
3
3
čtyřletá gymnázia
odborné školy s maturitou
16
7
9
učební obory
15
1
14
z toho:
státní školy a učiliště
37
14
23
soukromé školy a učiliště
2
2
Mgr. Barbora Stránská
výchovná poradkyně

Beseda s panem doktorem Igorem Máčalou, nositelem Nobelovy ceny
Dne 20. dubna 2011 naši Základní školu v Ořechově navštívil MUDr. Igor Máčala,
válečný chirurg světových zdravotnických organizací Lékaři bez hranic (Médecins sans
Frontières) a Mezinárodní červený kříž (International Red Cross) a nositel Nobelovy
ceny z roku 1999, kterou získal spolu s ostatními doktory z organizace Lékaři bez
hranic.
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Obr. 1: Diplom k Nobelově ceně pro Lékaře bez hranic

Pan doktor Máčala pracuje pro organizaci Lékaři bez hranic (dále jen LBH) od roku
1997 a jeho první lékařská mise směřovala na Srí Lanku. Od roku 2000 se začal podílet
na práci pro organizaci Mezinárodní červený kříž (dále jen MČK).

Obr. 3: Znak MČK

Obr. 2: Znak LBH

S oběma organizacemi je ve stálém kontaktu, momentálně je na své druhé letošní
misi v Pákistánu s „křížákáma“, jak pan doktor s oblibou označuje Mezinárodní
červený kříž. Podle jeho slov „vždy záleží na politické a momentální situaci v té které
zemi – mise se totiž většinou opakují, podobně jako válečné a politické konflikty“.
K dalším zemím, které pan doktor navštívil, se řadí např. Keňa (doktorova první mise s
MČK), Sierra Leone, Súdán, Libérie, Kongo, Čad, Niger a spousta dalších zemí, kde je
lékařská pomoc organizována LBH nebo MČK nezbytně nutná.
Pro naši besedu si pan doktor přichystal vyprávění o misích ve dvou afrických zemích,
a to o Kongu a Súdánu. Chtěl žákům nabídnout „výlet“ do dvou zemí – v tolika věcech
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podobných, ale přesto neuvěřitelně odlišných (např. otázka vegetace, způsobu života
místních obyvatel).

Obr.4: Vyprahlá země v Darfúru, Súdán
(v pozadí obydlí „domorodců“, kteří byli vyhnáni
kvůli válečnému konfliktu ze svých domovů)

Obr.5: Bohatá vegetace v Kongu
(distribuce jídla a spotřebního zboží ČMK)

Barvité vypravování pana doktora bylo doprovázeno filmovými záběry a fotografiemi formou powerpointové prezentace. Zobrazovaly život obyčejných lidí, lidí
nemocných a zraněných. Pan doktor rovněž popisoval život lékařů, jejichž životní
(např. zákaz vycházení z nemocničního areálu z důvodu ohrožení života) a pracovní
podmínky (např. nutnost anglicky komunikovat s místními lékaři nebo nepříliš vybavené nemocnice – viz obr. 6) jsou často náročné.
Ač z anatomického hlediska jde o špatné tvrzení a pak doktor by nás opravil, žáci se
shodli, že pan doktor Máčala je ten člověk, o kterém se může tvrdit, že má srdce na
pravém místě. O tom nás všechny přesvědčila jeho skromnost, vstřícnost a neskutečný
optimismus i přes veškeré strasti, které jistě na nebezpečných misích musel a musí
zažívat.

Obr. 6: Operační stůl v konžské nemocnici

Obr. 7: Pan doktor na vizitě v nemocnici
v Kongu
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Beseda žáky 8. a 9. ročníků velmi zaujala, svědčí o tom i jejich hodnocení:

Pan doktor to měl výborně připravené.
Líbilo se mi jeho vyjadřování, díky kterému
nás dokázal dokonale vtáhnout do témat,
o kterých hovořil.

Je dobré, že jsou lidé, kteří jsou ochotni
jezdit i do válek pomáhat, když je to
nebezpečné.
Pro mě to bylo hodně záživné, protože
chci být doktorka.
Také jsme se dozvěděli o situaci v afrických
zemích, které mají potíže s hladomorem,
špatnou zdravotní péčí a s velkou
zaostalostí. Všechny lidi z ČK obdivuji,
protože to musí stát velké úsilí a odhodlání,
aby mohli tuto práci vykonávat.

Pan doktor mi byl velice sympatický
a vnímal jsem ho jako velikou
autoritu respektovaného
profesionála. Na tuhle práci musí
být člověk velice výjimečný
a taky musí mít velkou odvahu
vydat se na ty mise.
Víc se mi líbily záběry z Konga jak
ze Súdánu.
Takoví doktoři musí být velmi
stateční. Asi by dali i za lidi kolem
sebe klidně i život.
Bylo to super, dal bych to ještě
jednou.
Když je něco ze života, hned se
to lépe poslouchá.

Věříme, že výjimečná beseda byla pro žáky
velkým přínosem v mnoha směrech – nahlédli
do problematiky válečných konfliktů, válečné
chirurgie a do naprosto odlišného světa, o kterém
doposud zřejmě ani neslyšeli.

Mgr. Barbora Stránská
organizátorka besedy
Obr. 8: Africké děti – jiný svět
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Basketbal na ZŠ Ořechov 2011
Dnešní doba je charakteristická řadou změn, které ve společnosti probíhají a je jim
věnována pozornost v médiích. Ke změnám však dochází i v oblastech, které jsou na
okraji zájmu. Mezi ně patří i tělesná výchova a sport mládeže.
Každý, kdo v tomto oboru působí, ví, jak rychle roste nezájem dětí o pohybové
aktivity a spolu s ním i počet onemocnění. Jsme proto rádi, že se nám na naší škole daří
těmto negativním trendům čelit. Pracuje zde řada sportovních kroužků, z nichž
nejnavštěvovanější je kroužek basketbalu. Zde je ve třech tréninkových skupinách
organizováno přes 40 dětí různého věku a výkonnostní úrovně, ze kterých jsou pak
každoročně sestavovány týmy reprezentující školu na soutěžích organizovaných
Asociací školních sportovních klubů. Jde o soutěže otevřené, kterých se zúčastňují i
žáci sportovních škol a členové sportovních oddílů.
Naše škola si v basketbale, nejdynamičtější míčové hře světa, již po několik let drží
dominantní postavení na okrese Brno-venkov. Po letošním 5. místě starších žákyň a 2.
místě mladších žákyň v okresním finále tuto skutečnost znovu potvrdily chlapecké
týmy.
Titul mistrů okresu obhájili starší žáci, kteří v okresním finále zvítězili již potřetí za
sebou a stejně dlouhou dobu nebyli na okrese poraženi.
Historického úspěchu dosáhl čtyřnásobný vítěz okresního finále, tým mladších
žáků, který se stal mistrem Jihomoravského kraje. Poprvé v historii tak v krajském
finále zvítězilo vesnické družstvo a navíc družstvo, které na cestě k titulu neprohrálo
žádný zápas. Že nejde o náhodu, potvrzují i výsledky z krajského finále (účastní se ho
vítězové okresních finále jednotlivých okresů a družstvo pořadatele) z minulých let: 5.
místo z r. 2008, 3. místo z r. 2009, 2. místo z r. 2010 a 4 roky trvající neporazitelnost
na okrese Brno-venkov.
Nejde ale jen o výsledky. Jsme rádi, že i na vesnici, která nemá pro halové sporty
ideální podmínky, se daří naplňovat volný čas dětí.
PhDr.Vojtěch Sojka

Sportovní úspěchy žáků 1.stupně
1. a 2. místo v okrskovém kole PREVENTAN CUP (vybíjená v Ivančicích)
2. místo v okresním kole kole PREVENTAN CUP (vybíjená v Modřicích)
Hráči: Miroslav Buchníček, Dominik Čech, Jiří Dokoupil, Petr Kadlec, Jakub Kölbl,
Vít Kokrhánek, Jan Capyk, Filip Paulíček, Daniel Slaný, Alexandr Sila, Daniel Zvonař,
Vojtěch Šmid
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Hráčky: Tereza Jílková, Zuzana Trčková, Lenka Božová, Natálie Drápalová, Kamila
Jírová, Adéla Gregerová, Nikola Pecenová, Eliška Novotná, Veronika Trenzová,
Barbora Šušlíková, Helena Jedličková, Monika Střížová

Preventan Cup Ivančice
V pátek jsme se sešli u obecního úřadu. Všichni byli veselí a těšili se na vybíjenou. Jela
skoro celá 5. A. Dorazili jsme do Ivančic a všichni se zděsili, jací jsme někteří obři.
První zápas se z nás staly stroje na vybíjenou a výhra byla naše. Šlo to ráz na ráz.
Poslední zápas s Ivančicemi. Oni hráli jak draci, ale na nás to neplatilo. Vyhráli jsme
10 : 3. Po výhře jsme byli vyšťavení jako citrón. Holkám se vedlo o fous hůř. Prohráli
o 1 bod s Neslovicemi a skončili na 2. místě. My jsme získali 1. místo. Vraceli jsme se
domů hrdí jako lvi.
Vojtěch Šmid 5. A

Atletická soutěž (Brno)
Hod kriketovým míčkem – 1. místo Filip Paulíček 5. A
Skok do dálky - 3. místo Linda Záděrová 2. B
3. místo Vít Kokrhánek 5. A

Škola v přírodě
Na školu v přírodě jsme jeli do Velkých Losin. Byli jsme ubytovaní v chatě Saxana.
Tématem našeho pobytu bylo Čarodějnictví a samotný název naší chaty se k nám hodil.
Každý den jsme podnikali nějaký výlet. Navštívili jsme ruční papírny, zámek Velké
Losiny, skanzen, ZOO a vodní přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně. Hráli jsme
spoustu her a soutěžili jsme ve skupinách.
Moc se nám líbila noční hra, která byla sice náročná, ale napínavá. Během pobytu jsme
za své skupinky získávali v soutěžích body a dokonce jsme si vyzkoušeli i vařit
lektvary. Na školu v přírodě budeme dlouho vzpomínat.
Názvy našich skupin a jejich pořadí : 1. místo Magic Wood (4. roč.)
2. místo Wrrrci (5. roč.)
3. místo Antikšandy z kotlíku (5. roč.)
4. místo Upíři (4. roč.)

Kolektiv žáků 5. A
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OKÉNKO
Občanského sdružení rodičů a přátel školy při základní
umělecké škole Ořechov
Vážení rodiče, přátelé, mecenáši a příznivci nadaných dětí.
SRPŠ má u ZUŠ dlouholetou tradici. Již od roku 1993 se rodiče zajímali o dění ve
škole, pomáhali při organizaci jednotlivých akcí a díky členským příspěvkům odměnili
několik desítek úspěšných absolventů.
Na tuto tradici, by nové vedení sdružení chtělo navázat a dále ji rozšířit. Rádi bychom
se pro školu staly důležitým partnerem a zároveň chceme u Vás rodičů vzbudit zájem a
motivovat Vás k aktivní spolupráci.
Dne 7.4.2011 se v sále školy konala první schůzka. Touto cestou, bych chtěla
poděkovat všem rodičům i učitelům, kteří se setkání zúčastnili. Dále vítám všechny
nové členy a blahopřeji nově zvolenému výboru:
- Irena Pšeničková, Modřice:
předseda, jednatel, hospodář
(tel.:723627389, irena@psenickova.cz)
- Daniela Komínková, Modřice: místopředseda
- Alena Imrichová, Prštice:
revizní komise
- Vladimíra Holubová, Syrovice: revizní komise
- Petr Kapitánik, Modřice:
revizní komise.
Aktuality Vám budou sdělovány prostřednictvím „OKÉNKA“ na nástěnkách ve
všech budovách školy. V budoucnu budete moci sledovat veškeré informace o činnosti
sdružení, kontakty a aktuality na webových stránkách ZUŠ: www.zusmore.cz. Máme v
úmyslu zde vytvořit i diskusní fórum, kde bude možné vyměňovat si nápady,
informace a být v kontaktu s ostatními rodiči i učiteli.
To je také jeden z hlavních cílů Vašeho sdružení.
Irena Pšeničková
předseda SRPŠ

Kultura
Informace z knihovny
Během letních měsíců bude dokončena katalogizace knih a bude následovat příprava na
spuštění výpůjčního protokolu přes čtecí kódy. K tomu je zapotřebí od každého čtenáře
knihovny celé datum narození, které bude součástí jeho přihlášení do systému. Někteří
již tyto údaje poskytli. Slavnostní zahájení vypůjček přes výpůjční systém v počítači

15

bude v Týdnu knihoven, který je celostátně stanoven na 3. - 10. října 2011. Během
podzimu a zimy proběhne v knihovně několik „školení“, jak pracovat s on-line
katalogem doma nebo v knihovně. Naučíte se vyhledávat knihy, které máme v
knihovně, zjistíte, které byly nově nakoupeny nebo přivezeny v rámci výměnného
fondu, případně budete umět rezervovat tituly, pokud jsou vypůjčené apod ... Také
nástěnka v knihovně bude zaměřena na instrukce jak s on-line katalogem pracovat.
Samozřejmě pro ty z vás, kteří dávají přednost a důvěřují knihovnici při výběru četby
nebo si raději knihu vybírají sami v regálech, se nic nemění :-)
Dále knihovna ve spolupráci s místním oddílem Junáci nabízí možnost donášky knih
domů občanům, pro které je knihovna příliš daleko a sami si netroufnou, nebo
nemohou, sem dojít. Služba je zdarma, stačí být čtenářem knihovny. Projekt se
rozběhne v září. Zájemci o tuto službu, kontaktujte knihovnici na telefonní číslo 732
822 748 nebo vzkažte po někom a ostatní již domluvíme osobně.
Během letních měsíců se přednášky v knihovně nekonají. Na podzim se pak můžete
těšit na setkání se spisovatelkou Pavlou Váňovou, na čtení z díla Karla Jaromíra
Erbena, na cestovatelskou přednášku Jiřího Máry Ekvádor a Galapágy a na podvečer s
poezií Jaroslava Seiferta. Pokud máte sami typ na přednášku nebo zajímavého hosta z
řad svých známých, rádi ho do knihovny pozveme – ozvěte se.
V divadelní sezóně 2011/2012 se můžete s knihovnou vydat do Městského divadla v
Brně na tato představení: Škola základ života, Dobře rozehraná partie, Charleyova teta,
Sugar! a Mary Poppins.
Termíny a bližší informace plánovaných akcí budou od září včas zveřejňovány v
obecních vitrínách, u vstupu do knihovny, na nástěnce v knihovně, v místním hlášení
obecního rozhlasu a na webových stránkách knihovny nebo si je můžete nechat zasílat
e-mailem.
V době letních prázdnin bude knihovna uzavřena od 1. srpna do 9. srpna.
Přeji čtenářům i nečtenářům krásné léto.
Leona Steingartová
knihovnice

Spolky a sdružení
Mateřské centrum Sluníčko
Na začátku tohoto roku jsme převzaly vedení Mateřského centra Sluníčko po Vlaďce
Ursacherové a Míše Ryšavé, kterým chceme poděkovat za jejich práci pro děti a hlavně
za čas a úsilí, které věnovaly zařizování a stěhování mateřského centra do nového
Kulturního centra v naší obci. Každou středu dopoledne se setkáváme, abychom si
s dětmi zazpívaly a zatancovaly, což mají naši nejmenší nejraději, pohrály si a něco
s dětmi vytvořily. V letošním roce do centra chodily s maminkami opravdu malé děti,
ale i ty, i když sotva začaly chodit, se zde pobavily. Pokračovaly jsme také v akcích,
které Mateřské centrum Sluníčko již několik let pořádá. Jednou z nich je burza jarního
a letního dětského oblečení, která se těšila velkému zájmu – maminky v klidu
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nakupovaly a děti si
zatím
mohly
pohrát
s hračkami v centru.
Maminky,
které
navštěvují centrum, se
s vervou pustily do práce
na přípravě burzy a tímto
jim také moc děkujeme
(především
Janě
a
Zdeňce, které objížděly
okolní
vesnice,
aby
vylepily
plakáty
s informacemi), protože
přípravě věnovaly mnoho
ze svého volného času
(díky také tatínkům a
babičkám, kteří zatím
hlídali dětičky☺. Výtěžek z burzy jsme použily na zorganizování další akce a tou byla
Kuličkiáda, kterou MC pořádalo s Občanským sdružením Klíček. Byl krásný dubnový
den a soutěžit přišlo kolem čtyřiceti dětí. V letošním roce byla Kuličkiáda na téma
pohádky O perníkové chaloupce, kterou vtipně zahráli manželé Dudíkovi s Romanou
Kišovou a dětmi Janičkou a Ondrou. Malým divákům zářila očka, a když kolem běhal
„hluchý dědek“, někteří se smáli a jiní se tiskli strachy k nám rodičům. V květnu jsme
pro děti ze Sluníčka uspořádaly pálení čarodějnic, počasí k nám bylo také přívětivé a
odpoledne u táboráku s buřty a čarodějnicí se vydařilo. Děti s rodiči si hráli na hřišti u
fary, ti nejmenší si užili pískoviště, které jinde na hřištích maličkým chybí, opékali
buřty, a na závěr se v ohni konečně ocitla čarodějnice, kterou si samy děti s
maminkami v centru vyrobily. Díky podpoře Obecního úřadu v Ořechově, zvláště díky
panu místostarostovi, který nám věnoval reklamní předměty, jsme v červnu také
mohly zorganizovat soutěže pro děti u příležitosti Dne dětí. I když byl opravdu parný
letní den, na hřiště u fary přišlo přes čtyřicet dětí, které soutěžily v různých sportovních
disciplínách. Díky vám nadšené mamky, které jste rády, že ve svém volnu můžete něco
udělat pro své i cizí děti, jsme s vámi a vašimi dětmi strávily příjemný půlrok plný
chystání a těšení se na každotýdenní setkávání a na akce pořádané pro děti z Ořechova.
Léto už je téměř tady a my chceme všem popřát krásné prázdniny a již se těšíme na
září, až se ve Sluníčku budeme s našimi dětmi zase scházet.
Oldřiška Kafrdová, Kateřina Ftorková

Tenisová škola
pro děti od 6 do 15 let, pod vedením zkušené trenérky byla zahájena. Tenis pro děti je
každé pondělí v 18,00 hodin na tenisovém hřišti za orlovnou. Bližší informace na
telefonu 739 931 207.
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Sportovně soutěžní odpoledne pro děti
„Na kolech kolem Ořechova„ se bude konat v neděli 18.září 2011 ve 14.30 hodin. Start
a ukončení s opečením špekáčků na hřišti za orlovnou.
Všechny děti a jejich rodiče zve Orel Ořechov.

Příspěvky občanů
Rod Bakešů vymřel po přeslici
Letos v lednu zemřela paní Věra Lesná, rozená Bakešová (1922-2011), která byla
posledním potomkem slavné rodiny Bakešů, působící kdysi v Ořechově. Jejím
pradědečkem byl František Xaver Bakeš, který v Ořechově učil a dlouhá léta žil na
velkostatku v Ořechovičkách se svou ženou Lucií. S paní učitelkou Kyselkovou sbírala
paní Lucie poznatky o místním folkloru a proslavila tak „ořechovské královničky“ až
na První všeslovanské výstavě v Praze. Pocházela ze slavného roku Wankelových ,
byla tetou významného speleologa Karla Absolona a také iniciátorkou založení
brněnského Domu útěchy pro nevyléčitelné pacienty.
Jejím synem a dědečkem paní Věry Lesné byl blanenský rodák a slavný brněnský
chirurg prof.MUDr Jaroslav Bakeš, zakladatel Masarykova onkologického ústavu na
Žlutém kopci a její další příbuzenstvo také oplývalo vzdělanými ženami, které byly
spisovatelkami, sběratelkami pověstí, výtvarnicemi a národními buditelkami.
Sama paní Věra Lesná, která prožívala mládí v nádherné Bakešově vile, která je dnes
prohlášena brněnskou kulturní památkou, byla z poklidného života vytržena problémy,
které jí způsobil její přítel, bývalý letec RAF a hlavně doba, ve které žila. Její přítel
odešel ilegálně do USA a paní Věra byla tehdy zatčena a vězněna v brněnské Příční
ulici. Po půlroční vazbě byla propuštěna a její představa o tom, že půjde studovat se
stala neuskutečnitelnou. Vyměnila brněnský dům za dům v Blansku, rodišti svého
otce, kde žila po celý svůj další život. Pracovala jako frézařka a později po studiu na
odborné škole jako hygienička. Vdaná byla 4x a nakonec si ponechala svoje původní
příjmení Lesná. Děti, které by byly pokračovateli slavného rodu bohužel neměla.
S nostalgickým úsměvem vzpomínala na to, jak přežila svou smrt, když ji uštkla
v jejich deseti letech u Jadranu písečná zmije, jejíž uštknutí bývá takřka vždycky
smrtelné. O osudech své rodiny dokázala vyprávět velice zajímavě a naštěstí je mnoho
z jejího vyprávění písemně zaznamenáno paní docentkou Linhartovou z Lékařské
fakulty v Brně.
Při naší návštěvě v jejím domě v Blansku nám mimo jiné říkala s úsměvem „ nikdy
jsem nebyla dobrou obchodnicí a asi mně mnoho lidí dost okradlo. Ale mám svůj
domek v Blansku a jsem tu šťastná.“ Těšila se, že navštíví Ořechov při příležitosti
otevření muzea, kam darovala několik věcí z majetku Bakešových, ale bohužel se tato
návštěva už neuskuteční. Zůstane nám v paměti jako milá a kultivovaná dáma s mnoha
mimořádnými dramatickými životními zážitky.
Zdenka Walletzká
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Informace pro cestující hromadnou dopravou IDS
(pokračování)
V loňském posledním čísle OZ jsme informovaly občany o přípravě vybudování
„zázemí“ pro cestující na lince č. 510 ve stanici Smyčka v Modřicích. Dle ujištění
ředitele spol. KORDIS JMK měla být stavba zahájena v březnu. Vzhledem k tomu že
se tak nestalo, obrátily jsme se na KORDIS znovu a požadovaly vysvětlení.
Bylo nám sděleno, že výběrové řízení na zhotovitele stavby muselo být opakováno,
protože bylo zpracováno špatně. Nyní probíhá nové výběrové řízení. Následně bude
spol. KORDIS JMK hledat provozovatele. Poté přistoupí k realizaci stavby (viz
obrázek). Termín zprovoznění se předpokládá v listopadu 2011. Tuto skutečnost nám
potvrdil i náměstek hejtmana KÚ JMK.
Věříme, že v nadcházejícím zimním období se podaří stavbu dokončit a bude sloužit
ke spokojenosti našich spoluobčanů.
Ing Libuše Olivová
Ludmila Krečmerová
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Facta probant homines, jak praví latiníci, aneb Skutky svědčí o lidech
I skutek, o kterém je tato závěrečná zpráva, svědčí o lidech kolem nás a o tom, co je
pro ně důležité. Je mimořádně potěšující, že se podařila věc, o které jsem si nejen já,
ale i řada lidí kolem mně myslela, že se uskuteční jen stěží. O čem to píši?
Jde o restaurování interiéru kostela sv. Jiří s krásnými stropními freskami a tomu
odpovídající dekorativní výmalbou stěn z roku 1748, jejichž stav byl velmi
neutěšený. Náprava tohoto stavu byla předpokládaná za cenu více než dva miliony
korun. Nikdo si tehdy nedokázal představit, že takovou částku peněz získáme a interiér
kostela opravíme. A přece se to stalo skutkem.
Celá věc začala žádostí o „závazné stanovisko“ v roce 2005, což je procedura, kdy se
musí sehnat všechny podklady o lidech a instituci, která kostel obhospodařuje, musí se
vypracovat projekt, restaurátorský záměr, rozpočet, zdůvodnění a další a další
podklady, aby odbor památkové péče a následně Národní památkový ústav v Brně
posoudil, zda a jak se dá celá akce uskutečnit. Po získání závazného stanoviska
následují žádosti o peníze na kraj, ministerstvo, obec, nejrůznější organizace a
sponzory. Také se konají sbírky , do kterých přispívají farníci, kterým je jejich kostel
natolik drahý a vzácný, že neváhají dát i z mála. Závazná stanoviska, včetně všech
podkladů a žádosti o příspěvky se opakují při každé další etapě restaurování. Také
stále pravidelně probíhají kontrolní dny, kdy odborníci z Národního památkového
ústavu kontrolují v každé etapě práci restaurátora, vznášejí připomínky a při dokončení
doporučují převzetí díla.
Tak to šlo pravidelně a opakovaně po celou dobu, která trvala 5 let, 6 měsíců a 19 dnů
od vydání prvního závazného stanoviska až po poslední zápis z kontrolního dne, kdy
pracovníci Národního památkového ústavu v Brně restaurované umělecké práce
schválili.
Za dobu více jak pěti a půl roku byly zrestaurovány nejen stropní fresky, nástěnná
dekorativní výmalba a obrazová freska na levé straně oltáře, ale byl zrestaurován i
retábul oltáře s celou výzdobou soch a atributů, které byly pozlaceny a také byl
zrestaurován svatostánek.
Celá akce stála 2.686.287 Kč.
Náklady byly uhrazeny těmito organizacemi:
Farní úřad………………………………………… 68.095 Kč
Obec Ořechov……………………………………850.000 Kč
Českoněmecký fond budoucnosti
a dr Diekmann (bavorský sponzor).…………… 550.000 Kč
Jihomoravský kraj…………………………….. 535.000 Kč
MK ČR………………………………………… 371.000 Kč
Sbírka farníků………………………………….. 312.192 Kč
Co k tomu ještě dodat? Je nutno poděkovat všem farníkům, vedení obce a dalším
institucím, které finančně přispěly ke zdárnému uskutečnění celého projektu.
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A v neposlední řadě si musíme všichni uvědomit, že celá tato akce spočívala na
ramenou našeho pana faráře dp.Mgr.Bohuslava Bláhy, který ač ve vysokém věku měl
tolik mladistvé odvahy, že tento velmi nesnadný úkol začal téměř před šesti lety
realizovat. Musel vykonávat složité administrativní úkony, spojené se zajištěním
jednotlivých, vysoce odborných etap a projednávat s restaurátory všechny problémy a
potíže, které se v průběhu doby, po kterou restaurování probíhalo, objevily. A nebylo
jich málo.
A také je nutno poděkovat restaurátorům, jak akademickému malíři panu Václavovi
Holoubkovi, tak i panu Zdeňkovi Mayerovi, kteří se svých úkolů zhostili tak dobře, že
celé dílo bylo doporučeno k převzetí pracovníky Národního památkového ústavu
v Brně. Cituji z posledního zápisu kontrolního dne 19.5.2011 „“ Lze konstatovat, že
práce jsou provedeny v požadované kvalitě a zástupci Národního památkového ústavu
v Brně doporučují převzetí bez připomínek.“
Dozor z Národního památkového ústavu prováděl po celou dobu pan Mgr.Martin
Čihalík a v některých etapách mu pomáhala Dr Eliška Lysková z téhož ústavu.
Takže nezbývá než se vrátit k úvodnímu citátu – Skutky svědčí o lidech - a konstatovat,
že tento skutek svědčí ve prospěch všech zúčastněných. Proto ještě jednou děkuji všem
za štědrost a lásku k našemu chrámu sv.Jiří .
Zdenka Walletzká
Členka Občanského sdružení
pro zvelebení kostela sv.Jiří

Tip na výlet – Rajhrad
Rajhradské opatství je kulturní památkou evropského významu, pouhých 8 km od nás.
Zajíždí sem mnoho turistů i ze zahraničí.Většina z nás zná klášter jen z pohledu zvenčí,
možná ve spojení s Petropavlovskou poutí (29.6.).
Proto Orel Ořechov uspořádal v květnu t. r. společnou prohlídku benediktinského
kláštera v Rajhradě a kláštera sester Těšitelek s domovem Matky Rosy, s nahlédnutím
do Hospice sv.Josefa. Zájezd se vydařil a byl poučením o dávné i mladší historii. Prošli
jsme velkou část klášterních objektů za doprovodu zkušených průvodců. Dozvěděli
jsme se mnoho o vzniku, významu a fungování rajhradských klášterů. Prohlídka
benediktinského kláštera trvala téměř 3 hodiny a poskytla vynikající zážitky. Ráda
bych tento nenáročný výlet doporučila i ostatním. Dá se zvládnout i na kole.
Klášter benediktinů byl založen v r.1048. Do barokní podoby byl přestavěn současně
s chrámem sv. Petra a Pavla v pol.18. století dle návrhu Jana Blažeje Santiniho.
Chrámová architektura je úžasná, jakož i velikost a vnitřní výzdoba.
Činnost benediktinů spočívá v rámci hesla „ modli se a pracuj“. Řeholníci v minulosti
pracovali v duchovní správě, vyučovali ve školách a soustavně obdělávali půdu.
V Rajhradě založili rozsáhlé vinice, vinné sklepy a pivovar se sladovnou. (Byli
vynalézaví - například kvalitnější vodu pro dobré pivo přiváděli dřevěným potrubím až
z Rajhradic.) Zakládali ovocné sady, pěstovali bylinky k výrobě likérů, elixírů,
čajových směsí a léčivých mastí. Dnes tamní společenství - 6 bratrů znovu hospodaří.
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Prošli jsme jejich statkem. Shlédli jsme bezvadně obdělanou zahradu, (pěstují jiřiny a
česnek), slepice, králíky, vepříky, ovečky i park. Bratří se dříve věnovali také
knihařství, rozmnožovali knihy opisováním a založili proslulou knihovnu, nejstarší a
největší na Moravě. Zachovalo se v ní 933 rukopisů, nejstarší je z poloviny 10. století.
Knihovna dnes čítá na 64 tisíc historických svazků. Je přístupná odborné badatelské
veřejnosti. Originály rukopisů podléhají přísnému bezpečnostnímu a konzervátorskému
režimu. /Zajímavá je ukázka psaní na kozlečí kůži, obrovský samohybný globus o
průměru 170 cm a světové hodiny./
Po internaci benediktinů v roce 1950 byla činnost kláštera na 40 let násilně přerušena a
majetek devastován. Areál kláštera byl před vyhnáním řeholníků v naprostém pořádku,
o čemž svědčí vystavené fotografie. K velké devastaci došlo umístěním vojska do
kláštera v 50.létech. (Příčinou poškození statiky budov, zdiva a střech bylo mimo jiné i
vysychání základů, po svévolném zrušení vodní nádrže, která měla zavlažovat
dřevěné piloty.)
Po roce 1989 došlo k navrácení devastovaného kláštera řeholníkům a k postupným
opravám za vydatné zahraniční pomoci.V současné době probíhá oprava zcela zničené
budovy proti kostelu. Tato dříve sloužívala pro pobyt panovníků, kteří do kláštera často
zajížděli a s řeholníky spolupracovali. Kláštery totiž plnily funkci dnešních
ministerstev - kultury, vědy a výzkumu i školství. Zaměstnávaly mnoho lidí a byly
regionálním centrem veškerého dění.O tom svědčí například i stará cesta z Ořechova,
tzv. “réhradská“. Vedla od hřbitova přes pole přímo k Rajhradu.
Většina klášterních prostor už zase slouží široké veřejnosti.V opravené části kláštera
sídlí Památník písemnictví na Moravě a Muzeum Brněnska se stálými i časovými
výstavami a Státní okresní archiv, kde jsou uloženy i originály obecních kronik.
V badatelně si můžete za malý poplatek vyhledat svůj rodokmen až do hluboké
minulosti.
Po prohlídce kláštera je možné občerstvení v příjemné restauraci Klášterní taverna.
Ludmila Krečmerová

Možnost inzerce:
1 stránka barevná 1 440 Kč, 1 stránka černobílá 1 200 Kč, ½ stránky černobílé 600 Kč s DPH.
Příspěvky přijímá Obecní úřad Ořechov, email: ekonom@orechovubrna.cz.
Délka příspěvků by neměla překročit 1,5 strany A5.
Zpravodaj neprochází stylistickou úpravou.
Uzávěrka příspěvků: 9.9.2011
Vydává: Obec Ořechov, Zahradní 216/1, 644 44 Ořechov
Ev. č. MK ČR E 1013
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Placená inzerce
Otvíráme již čtvrtý kurz snižování
nadváhy!!!
KDE: Střelice KDY: Srpen – září 2011
Čeká Vás 11–ti týdenní kurz snižování
váhy (1hod./týden) se spoustou zábavy,
s individuálním přístupem ke každému
účastníkovi, sestavení jídelníčku, podpora
a motivace skupinou, nejste na to sami
KURZOVNÉ: 1 100 Kč
Telefon: 731 185 199
Přihlášky telefonicky do 23. 7. 2011
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