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Slovo starosty                                                                         
 
Vážení spoluobčané, 
 
     už jsme se dočkali tolik očekávaného jara a snad i přívětivé sluníčko vytvoří 
podmínky pro zahájení dalších naplánovaných akcí. To však neznamená, že by se 
v zimních měsících na obci nic nedělo. Naopak. Jistě jste zaznamenali, že proběhla 
např. revitalizace parku u našich škol, o jejíž koncepci jsem požádal Ing. Šarapatku, 
odborníka na ekologii a krajinné inženýrství. A myslím, že již bylo opravdu načase! 
Uplynulými léty se z parku stal les nahodile vysázených, přerostlých a troufám si říct i 
nebezpečných stromů. Dosázením kvalitními dřevinami a postupnou obnovou by nám 
zde v budoucnu mohlo vzniknout malé arboretum. Je však třeba dívat se vpřed i 
v delším časovém horizontu. Proto jsem požádal vedoucí botanické zahrady Brno paní 
Ing. Marii Tupou o vypracování plánu  na celkovou obnovu zeleně v Ořechově 
s výhledem na dalších 30–50 let. Ale zpět k současnosti. Zřejmě i letošní rok bude 
rekordní, co se týká výsadby nových stromů a keřů. V obci kolem nových asfaltových 
cest a kolem potoka Lejtná a na Výhoně bude vysázeno přes dva tisíce stromů a keřů. 
A to už, podle mého názoru, do budoucna výrazně zlepší životní prostředí v Ořechově.  
Přitom nás to díky dotacím a také tomu, že výsadbu v obci provádíme svépomocí, 
finančně zatíží minimálně. 
     Na hřišti za základní školou pokračují  stavební práce na vybudování nového 
moderního hřiště, a přestože březnové počasí prozatím příliš nepřálo, dodavatelská 
firma stále garantuje ukončení prací do konce května. 
     V letošním roce budeme také pokračovat v opravách komunikací, a to jak 
položením nového asfaltového povrchu na ulicích Tolarova, Divadelní, Bašty a snad i 
Družstevní, tak i opravou bočních cest asfaltovým recyklátem. Budou řešeny další 
parkovací plochy pro automobily – v Tikovicích u hřbitova a na ulici Tolarové. Rádi 
bychom provedli také opravu chodníku na ulici Ježkov. Záleží však hodně na tom, jaký 
dopad bude mít stávající hospodářská krize na náš rozpočet a zda opatření, která stát 
provádí, nedopadnou na obce a města v podobě neplnění plánovaných příjmů. 
     A co se ještě chystá? Oprava kabin na stadionu, oprava budovy, ve které se nyní 
nachází kadeřnictví. Na žádost o dotaci z EU připravujeme tři projekty: 

- Sběrný dvůr 
- Kulturní centrum (budova tělocvičny bývalé Zvláštní školy) 
- Úprava náměstí v Ořechovičkách 

Doufám, že alespoň některý z těchto projektů bude úspěšný, protože získání dotace je 
stále složitější. 
     Kromě realizace těchto nových akcí však vidím stále naléhavěji i nutnost záchrany a 
obnovy drobných památek místního významu (boží muka, kříže). Na pracovní poradě 
zastupitelstva jsem podal návrh na převzetí sakrálních staveb v našem katastru do 
majetku obce, která by se postarala o jejich opravu a údržbu. Jedině tak je možné  
zachránit tyto stavby po éře komunismu. Do naší krajiny neodmyslitelně patří a je třeba 
je předat příštím generacím. 
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     Milí spoluobčané, jsou před námi velikonoční svátky. A ať už pro Vás Velikonoce 
znamenají významnou duchovní událost, oslavu nadcházejícího jara, připomenutí 
tradičních lidových zvyků anebo od všeho část, rád bych Vám popřál, abyste je prožili 
v radosti, zdraví a pohodě. 

 
                                                                                                    Josef Brabenec 
 

                                                
Zprávy ze zastupitelstva 

 
Výpis usnesení z  veřejného zasedání zastupitelstva obce Ořechov 
konaného dne  10. 12. 2008 v  18  hod. v  restauraci U rybníčka  
 
Usnesení č. 269/08 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e    jako ověřovatele zápisu Josefa Sobotku a Sylvu 
Zvolskou. 
Hlasování :          pro    11               proti  0             zdržel se    0 
 
Usnesení č. 270/08 : 
Zastupitelstvo obce  s c h v a l u j e    program jednání zastupitelstva obce.       

1. Zahájení 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů 
3. Schválení programu 
4. Rozpočty na rok 2009 
5. Rozpočtové opatření č. 10 
6. Reduta – záměr prodeje 
7. Dotace hasiči - smlouva 
8. Změna územního plánu č. III. 
9. V růžovém sadu – smlouva o pronájmu   
10. Schválení vyhlášky č. 2/2008                   
11. Žádosti občanů – prodej pozemků              
12. Studie na víceúčelový sál  
13. Z činnosti obecního úřadu      
14. Závěr     
 

Hlasování :          pro    11               proti  0              zdržel se    0 
 
Usnesení č. 271/08 : 
Zastupitelstvo obce   n e s c h v a l u j e   zařazení  výdaje na radar do rozpočtu obce na 
rok 2009. 
 
Hlasování :          pro    1  ( Zvolská )        proti  9            zdržel se    1  ( Záděra ) 
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Usnesení č. 272/08 : 
Zastupitelstvo obce    s c h v a l u j e   rozpočet na rok 2009 dle přílohy  dle přílohy 
včetně následujících změn :  
příjmy : položka 4112 ……….  +28.400 Kč            
výdaje : paragraf  3421………  +10.400 Kč, 3429………. +15.000 Kč,                        
                             6409 ……… +  3.000 Kč 
Hlasování :          pro    10         proti  0            zdržel se    1  ( Zvolská ) 
 
Usnesení č. 273/08 : 
Zastupitelstvo obce    s c h v a l u j e   rozpočet sociálního fondu na rok 2009 dle 
přílohy. 
Hlasování :          pro    11         proti  0            zdržel se   0 
 
Usnesení č. 274/08 : 
Zastupitelstvo obce    s c h v a l u j e   rozpočtové opatření č. 10 dle přílohy. 
Hlasování :          pro    11         proti  0            zdržel se   0 
 
Usnesení č. 275/08 : 
Zastupitelstvo obce    s c h v a l u j e  zveřejnění záměru prodeje reduty č.p. 414 a 
pozemku  p.č. 397 a 398, k.ú. Ořechov. 
Hlasování :          pro    11         proti  0            zdržel se   0 
 
Usnesení č. 276/08 : 
Zastupitelstvo obce    s c h v a l u j e   smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 8.199,- Kč  
z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obce 
na rok 2008  a pověřuje  starostu  k jejímu podpisu.  
Hlasování :          pro    11         proti  0            zdržel se   0 
 
Usnesení č. 277/08 : 
Zastupitelstvo obce    s c h v a l u j e  zadání změny č. III. územního plánu sídelního 
útvaru Ořechov včetně zprávy o projednání se všemi změnami. 
Hlasování :          pro    11         proti  0            zdržel se   0 
 
Usnesení č. 278/08 : 
Zastupitelstvo obce    s c h v a l u j e  Smlouvu o pronájmu s občanským sdružením 
V růžovém sadu a  pověřuje  starostu  k jejímu podpisu. 
Hlasování :          pro    11         proti  0            zdržel se   0 
 
Usnesení č. 279/08 : 
Zastupitelstvo obce    s c h v a l u j e  Obecně závaznou vyhlášku obce Ořechov č. 
2/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, ve znění vyhlášek č.1/2006 a 2/2007. 
Hlasování :          pro    11         proti  0            zdržel se   0 
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Usnesení č. 280/08 : 
Zastupitelstvo obce    s c h v a l u j e  prodej části pozemku  ( 44 m2  ) parcelní číslo 
10110/1 PK, k.ú |Ořechov  paní ……………………….., bytem v Ořechově, Polní …., 
za cenu              200 Kč / m2 a  pověřuje  starostu k podpisu kupní smlouvy. 
Hlasování :          pro    11         proti  0            zdržel se   0 
 
Usnesení č. 281/08 : 
Zastupitelstvo obce    s c h v a l u j e  prodej pozemku parcelní číslo 193/5, k.ú. 
Ořechov  o výměře 462 m2  panu ………………….., bytem v Ořechově, Tolarova …..,  
za cenu 200 Kč / m2 a  pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy. 
Hlasování :          pro    11         proti  0            zdržel se   0 
 
Usnesení č. 282/08 : 
Zastupitelstvo obce     s o u h l a s í  s nezařazením budovy staré školy  jako kulturní 
památka.  
Hlasování :          pro    11         proti  0            zdržel se   0 
 
Usnesení č. 283/08 : 
Zastupitelstvo obce    s c h v a l u j e    odložení hlasování o bodu č. 12 ( studie na 
víceúčelový sál ) na další jednání zastupitelstva obce.  
Hlasování :          pro    10         proti  1 ( Krečmerová )       zdržel se   0 
 
Usnesení č. 284/08 : 
Zastupitelstvo obce    b e r e   n a   v ě d o m í     zprávu starosty o činnosti obecního 
úřadu.  
Hlasování :          pro    11         proti  0             zdržel se  0 
 
Výpis usnesení z  veřejného zasedání zastupitelstva obce Ořechov 
konaného dne  12. 2. 2009 v 18  hod. v restauraci  U Rybníčka    
 
Usnesení č. 285/09 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  jako ověřovatele zápisu Miroslava Floriána a 
Oldřicha Paulíčka. 
Hlasování :          pro    10               proti  0             zdržel se    1  ( Florián ) 
 
Usnesení č. 286/09 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e    program jednání : 
 

1. Zahájení 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu 
4. Rozpočtové opatření č. 11/2008 a 12/2008 
5. Rozpočtový výhled 
6. Vodné, stočné rok 2009 
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7. Pozemek pod chodníkem „V BRÁNĚ“ 
8. Příloha č. 2 ke smlouvě s firmou AVE 
9. Ukončení členství ve Svazu měst a obcí a v Energetickém sdružení obcí Jižní 

Moravy 
10. Pozemek Na Kopci 
11. Pozemek ul. Brněnská 
12. Neinvestiční náklady základní a mateřské školy 
13. Schválení inventarizace 
14. Rekonstrukce budovy obecního úřadu 
15. Pohřebiště RA – úprava , projekt 
16. Víceúčelový sál 
17. Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci 
18. Těžba dřeva v obecním lese 
19. Smlouva o zpracování plánu financování a obnovy vodovodů a kanalizací 
20. Z činnosti obecního úřadu  
21. Závěr 

Hlasování :          pro    11               proti  0             zdržel se    0              
 
Usnesení č. 287/09 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e    rozpočtové  opatření č. 11/2008 a 12/2008 dle 
přílohy. 
Hlasování :          pro    11               proti  0             zdržel se    0              
 
Usnesení č. 288/09 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e    rozpočtový výhled   na roky 2010 až 2014 dle 
přílohy. 
Hlasování :          pro    11               proti  0             zdržel se    0              
 
Usnesení č. 289/09 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  vodné a stočné  dle kalkulace předložené 
Vodárenskou akciovou společností, a.s.  dle přílohy -  vodné 30,52 Kč a stočné 26,92 
Kč, včetně DPH a dále schvaluje  Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu a provozu 
vodovodu, kanalizace a ČOV uzavřené dne 22.12.2003 a  pověřuje starostu  k jeho 
podpisu. 
Hlasování :          pro    11               proti  0             zdržel se    0              
 
 
Usnesení č. 290/09 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e   převzetí pozemku  p.č. 401/2, k.ú. Ořechov  na 
ulici Ořechovičská,  od Jihomoravského kraje do majetku obce a  pověřuje  starostu  
k podpisu smlouvy.  
Hlasování :       pro 11                proti 0                    zdržel se  0  
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Usnesení č. 291/09 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e   přílohu  č. 1  ke smlouvě č. 
S/200515/31300064/06  a přílohu č. 2 ke smlouvě č. S/200515/31300064/06 pro rok 
2009 s firmou AVE a  pověřuje  starostu  k jejich  podpisu. 
Hlasování :      pro   11                 proti 0                    zdržel se  0  
 
Usnesení č. 292/09 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e   ukončení členství ve Svazu měst a obcí. 
Hlasování :       pro 10           proti 0          zdržel se  1  ( Krečmerová ) 
 
Usnesení č. 293/09 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e    ukončení členství v Energetickém sdružení obcí 
Jižní Moravy. 
Hlasování :       pro 11            proti 0         zdržel se  0  
 
Usnesení č. 294/09 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e    prodej pozemku p.č. 7727 o výměře 1890 m2 
firmě Karnet,se sídlem  Brno, Mezírka 1,   za celkovou cenu 1 028 500 Kč a  pověřuje  
starostu  k podpisu kupní smlouvy s tím, že kupující  uhradí poplatek spojený s 
vkladem na katastr nemovitostí. 
Hlasování :       pro 9          proti 0      zdržel se  2 ( Sobotka, Paulíček ) 
 
Usnesení č. 295/09 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e    prodej pozemku p.č. 589/2, k.ú. Ořechov, o 
výměře 227 m2 manželům …………………….., bytem Ořechov, Brněnská …….., za 
cenu  100,- Kč / m2 a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy s tím, že kupující 
uhradí poplatek spojený s vkladem na katastr nemovitostí. 
Hlasování :       pro 11            proti 0         zdržel se  0  
 
Usnesení č. 296/09 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e    neinvestiční náklady  pro rok 2009 na  1 žáka  : 
 v základní škole   ve výši  5.210 Kč 
 a  mateřské  škole  ve výši 4.765 Kč.  
Tyto náklady  se budou účtovat okolním obcím, jejich děti navštěvují naše školy. 
Hlasování :       pro 11            proti 0         zdržel se  0  
 
Usnesení č. 297/09 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e    inventarizaci majetku za rok 2008. 
Hlasování :       pro 11            proti 0         zdržel se  0  
 
Usnesení č. 298/09 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e    studii Arch. Vaška, dle které bude vypracován 
projekt na rekonstrukci budovy obecního úřadu. 
Hlasování :       pro 11            proti 0         zdržel se  0  
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Usnesení č. 298/09 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e    rekonstrukci  pohřebiště Rudé armády. 
Hlasování :       pro 11            proti 0         zdržel se  0  
 
Usnesení č. 299/09 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e    smlouvu o dílo se zhotovitelem AAA studio, 
zast. Arch. Prokešem na multikulturní centrum obce Ořechov a  pověřuje starostu 
k jejímu podpisu. 
Hlasování :       pro  10          proti 0      zdržel se  1 ( Zvolská ) 
 
Usnesení č. 300/09 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e    celkovou rekonstrukcí veřejného osvětlení v obci 
formou investování z úspor energie. 
Hlasování :       pro 11            proti 0         zdržel se  0  
 
Usnesení č. 301/09 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e    zastavení těžby dřeva v obecním lese. 
Hlasování :       pro 10            proti 0         zdržel se  1  ( Krečmerová )  
 
Usnesení č. 301/09 : 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e    plán  financování obnovy vodovodů a kanalizací  
a dále  schvaluje  Smlouvu s  Vodárenskou akciovou společností  o zpracování a 
následném vedení plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací a o jeho předávání 
a  pověřuje  starostu  k jejímu podpisu ?   
Hlasování :       pro 11            proti 0         zdržel se  0  
 
Usnesení č. 302/09 : 
Zastupitelstvo obce   bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.   
Hlasování :       pro 11            proti 0         zdržel se  0  
 
 
  Informace obecního úřadu                                                                
 
Může Vás zajímat, že … 
 
Dnem  31. března  skončil termín na zaplacení povinných poplatků  za sběr a likvidaci 
odpadů (popelnice) a poplatek ze psů. Kdo ještě nezaplatil, urychleně zaplaťte na OÚ. 
Později by mohlo být účtováno penále z prodlení.  
Tříkrálová sbírka v lednu 2009 vynesla  částku 72.004,- Kč. Je chvályhodné, že 
vybraná částka se každoročně zvyšuje.   Velká část výtěžku   této dobrovolné sbírky  
v našem regionu jde na potřeby hospicu v Rajhradě. Toto zařízení je  v poslední době 
poměrně dost  využíváno i našimi občany.  
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23. února  byla  v Ořechově provedena  humanitární sbírka pro Diakonii Broumov. 
Sbíralo se šatstvo, lůžkoviny, deky, přikrývky,   peří, záclony,  drobné nádobí a  
hračky. Nasbíralo se velké množství  věcí, které budou ještě dále zužitkovány.  
Diakonie je humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným a 
dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. 
Odpadový dvůr je znovu otevřen každou sobotu dopoledne.  Do kontejneru na 
odpadovém dvoře se ukládá velkoobjemový odpad  ( např. starý  nábytek, koberce, 
železo )  a  odpad, který se nevejde nebo nepatří do popelnice ( tráva, rostlinné zbytky,  
stavební suť v malém množství atp. Nejedná se o komunální odpad.  Za uložení na 
odpadovém dvoře se platí, protože se nejedná o komunální odpad. Obec zvažuje,  zda 
odpadový dvůr otevřít mimo sobotu  ještě některý den v týdnu. 
Obec  vydala  Obecně závaznou vyhlášku  č. 1/2008 o ochraně ovzduší, spalování 
rostlinných a jiných materiálů. Vyhláška stanovuje podmínky kdy, jak a co pálit. Byla 
zveřejněna v Ořechovském zpravodaji č. 4/2008.  Připomínáme, že  na volném ohništi 
lze  pálit jen ve stanovené dny,  to je pondělí,  středa a pátek od 8 do 19 hodin. 
Vypalování suché  trávy na mezích, v parcích a ve volné přírodě je zcela zakázáno. 
 
Odpady – vyúčtování za rok 2008 
 
Celkem bylo v obci za uplynulý rok nashromážděno a odvezeno k likvidaci  1 005 tun 
odpadu. 
Do tohoto množství je zahrnut odpad z popelnic, z odpadového dvora (velkoobjemový, 
stavební suť),  hřbitovní odpad, odpad z veřejného prostranství, nebezpečný odpad, 
tříděný odpad (plasty,sklo) a papír odevzdaný v základní škole. 
 
V ý d a j e       odvoz a uložení na skládkách  činily celkem  1 341 233 Kč 
P ř í j m y                                               poplatky od občanů    947 377 
                                                                tržba na odp.dvoře        58 270 
                                                                odevzdané železo          26 535 
                                                                vratka za třídění            76 969 
                                                                Příjmy celkem:        1 109 151  Kč                                   
Výsledek  =  ztráta  (doplácí obec)                                     -   232 082  Kč 
                                                           
                                                                                                        Ludmila Krečmerová 
                                                                                                           místostarostka obce 
                                                                                          
Statistika obyvatel obce za rok 2008 
 
Přihlášení                                           51 
Odhlášení                                          55 
Narození                                            21 
Úmrtí                                                 26 
Počet obyvatel k 31. 12. 2008     2 427 
 /včetně cizinců/ 
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Obec Ořechov, Zahradní 216/1, 664 44 Ořechov 

 zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
                                o obcích, 
 
Záměr prodeje nemovitosti  
bytové jednotky v k.ú. Ořechov, ul. Sokolská 
   
1. Byt 2 + 1 číslo 247/4 ve 2. NP  
Dispozice bytu:  
Obytná místnost l ……….  16,09 m2 
Obytná místnost 2 ………. 12,06 m2 
Kuchyně…………………. 11,95 m2  
Předsíň………………….… 7,94 m2 
WC….…………………….  0,9  m2 
Koupelna……………….…. 2,56 m2 
Sklep ………………………7,89 m2  (umístěn v 1 PP) 
Sklep ………………………3,52 m2 (umístěn v 1 PP) 
Sklep ………………………4,20 m2 (umístěn v 1 PP) 
Balkón ……………………27m2(nezapočítává se do celkové podlahové plochy bytu) 
Celková plocha činí ……. 67,11 m2 
 
Předmětem prodeje je: 
- vlastnictví k bytové jednotce č. 247/4 
- spoluvlastnický podíl ke společným částem domu o velikosti 6711/162040 
- spoluvlastnický podíl 6711/162040 k pozemkům p. č. 731/3, 731/4, 731/5, 731/6, 
   731/7, 731/11 
2.   Prodej bude proveden nejvyšší nabídce na základě písemné „Cenové nabídky na 

odkup bytu“ (dále jen „nabídka“). 
3.    Prodej se uskuteční na základě procesu hodnocení nabídek. Tento proces může mít 

více kol pro podání nabídek, nejméně však 2.    Prohlídka bytové jednotky bude 
uskutečněna ve dnech 1. 4. 2009 a 6. 4. 2009 ve 16:30 hodin, po předchozí dohodě 
se starostou obce tel. 739 257 678.  

4.   První kolo: písemné nabídky se podávají na Obecním úřadě Ořechov, Zahradní 
216/1 doporučenou zásilkou nebo osobním doručením  s nápisem „Neotvírat - 
cenová nabídka na odkup bytu“ spolu s uvedením jména a adresy zájemce.  Lhůta 
pro doručení písemných nabídek končí dne            14. dubna  ve 14 hodin. Obec 
Ořechov vyzve zájemce k účasti na veřejném zasedání zastupitelstva obce, na 
kterém bude prodej uskutečněn. 

5.   Minimální nabídková cena činí 748 510 Kč.  
6.   Nabídka do prvního kola musí obsahovat:  

a)  označení nemovitosti (číslo bytu) 
b)  jméno a příjmení žadatele (žadatelů) 
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c)  datum narození žadatele (žadatelů) 
d)  adresa trvalého pobytu žadatele (žadatelů) 
e)  adresa pro doručování písemností, není-li shodná s adresou trvalého pobytu 
f)  nabídková cena v Kč 
g)  datum a podpis žadatele (žadatelů) 
 

7.    Formuláře nabídky jsou k dispozici na obecním úřadě.  
8.    Otevírání a hodnocení nabídek provede na veřejném zasedání zastupitelstva obce 
       komise složená z přítomných členů zastupitelstva obce (dále jen hodnotící komise). 
       Starosta obce oznámí přítomným nejvyšší nabídnutou cenu. 
9.    Druhé a další kolo(a): 
      se uskuteční během veřejného zasedání zastupitelstva obce prostřednictvím 

připravených formulářů, které zájemce vyplní s novou nabídkou ceny a tyto budou 
předloženy hodnotící komisi.  

10. K nejvyšší nabídnuté ceně z prvního kola se přičte částka 5 000 Kč. Součet těchto 
částek bude sloužit pro stanovení minimální nabídkové ceny pro další kolo pro 
podávání nabídek. Poté starosta obce vyhlásí další kolo pro podávání nabídek. 

11.  Zahájení a ukončení druhého a každého dalšího kola pro podávání nabídek vyhlásí 
starosta obce.  

12.  Po ukončení každého kola pro podávání nabídek proběhne vyhodnocení 
předložených nabídek. 

13.  Po vyhodnocení prvního a následně dalších kol pro podávání nabídek oznámí 
starosta obce přítomným nejvyšší nabídnutou cenu.  

14. Tento proces se bude opakovat do doby, kdy se do vyhlášeného kola již žádný 
z uchazečů nepřihlásí. V tomto případě starosta obce vyhlásí dosud nejvyšší 
podanou nabídku jako vítěznou a předloží ji zastupitelstvu obce ke schválení. 

15.  V případě dvou nebo více stejných nejvyšších nabídek rozhodne zastupitelstvo 
obce o přijetí nejvyšší nabídky na základě losování. Losování provede nejstarší 
člen zastupitelstva obce přítomný na zasedání zastupitelstva. 

16. Kupní smlouva bude uzavřena do 7 pracovních dnů ode dne schválení usnesení o 
prodeji bytové jednotky zastupitelstvem obce. 

17.  Úhrada kupní ceny musí být provedena na účet obce ve lhůtě 60ti dnů počínající 
následujícím dnem po podpisu kupní smlouvy oběma stranami. 

18.  Nebude-li provedena úhrada v plné výši kupní ceny ve lhůtě 60ti dnů počínající 
následujícím dnem po podpisu kupní smlouvy oběma stranami, usnesení 
zastupitelstva obce o schválení prodeje bytové jednotky pozbývá platnosti. 

19.  Návrh na vklad kupní smlouvy  bude podán katastrálnímu úřadu ve lhůtě do 5ti 
pracovních dnů ode dne úhrady celé kupní ceny na účet obce.  

20. Správní poplatek katastrálnímu úřadu za podání návrhu na vklad vlastnického práva 
k bytové jednotce hradí nabyvatel. 

21.  Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo zrušit prodej bytu a to bez uvedení důvodu.  
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Lékařská služba první pomoci  
 
Lékařská služba první pomoci se pro občany obce Ořechov od roku 2008 nezměnila. 
Připomínáme místo a telefonní spojení zdravotních pohotovostí. Na uvedená  telefonní 
čísla se ovšem dovoláte až po běžné pracovní době: 
 
pro děti :        Dětská nemocnice Brno, tel. 532 234 111 
pro dospělé:   Brno Úrazová nemocnice, tel. 545 538 538 
                        nebo  Nemocnice Ivančice tel. 546 439 630   
 zubní:            Stomatologické centrum, Brno, Karáskovo nám. 11,  
                        tel. 548 424 242 
 lékárny:        Koliště 47, tel. 545 424 815  
                       Kobližná 7, tel. 542 216 388 
 
Kam volat v nouzi a přivolat pomoc ? 
 
Hasiči    150 
Zdravotnická záchranná služba   155 
Policie ČR   158 
 
Na uvedená čísla lze volat 24 hodin denně. Linky jsou bezplatné a dá se na ně volat i 
z mobilních telefonů bez kreditu a  SIM karty. Ale pozor – zneužití tísňových linek je 
trestným činem. 
 
 
Pomůcka pro  snadnější zapamatování těchto čísel:  
 
 

Hasiči - číslo 150 - nula 
připomíná hasičskou hadici 

 

 
 
 

Záchranka - číslo 155 - 
pětka připomíná značku pro 

vozíčkáře 
 

 
 
 

Policie - číslo 158 - osmička 
připomíná policejní pouta 
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Pozvánka 
 
Pietní vzpomínka k 64. výročí  ukončení 2. světové války a osvobození obce Ořechov 
se bude konat v sobotu  25. dubna 2009 v 11:00 hodin na pohřebišti Rudé armády. 
Program  – kladení věnců,  přivítání a projevy hostů, za doprovodu vojenské dechové 
hudby.  
 
Kultura                                                                                
 
Z historie obce 
 
Pro zajímavost uvádím stav obcí pro porovnání se současností. Nejprve obec Ořechov. 
V příštích zpravodajích Ořechovičky a Tikovice. Přehled pochází z roku 1924. 
 
Obyvatel:  Ořechov  926  (Ořechovičky 932, Tikovice 828). Tři obce 2686 obyvatel. 
Majetek obce: hostinec, cihelna, škola, 9 ha pozemků, 50 ha lesa. Dluhy: 110.000 Kč. 
Starosta: Richard Ryšavý, obecní sluhové: Jan Minařík, Tomáš Růžička 
Farní úřad: Karel Burk 
Obecná škola:  správce Konstantin Sojka + 7 učitelů – Jan Driml, Jan Lahoda, 
M.Čermáková,    F.Doležalová, Šturmová, Svobodová, Graetzerová. 
Porodní asistentka: Františka Laichmanová. 
Poštovní úřad:  správce Antonín Šturma, listonoš Oldřich Liška. 
Rolníci:  počet 47 
Hostince:  Metoděj Fasura+řeznictví, Vilém Neuman, František Šmíd. 
Kováři: Fr.Filip, Rudolf Trucálek. 
Krejčí: Fr. Novoměstský, Florián Pehal, Rich.Ryšavý, Fr.Schoř. 
Malíř keramiky: Tomáš Pehal.  Holič: Fr.Koza, Obchod Fr.Barák, Emilie Černohorská 
(pečení chleba).Smíšené zboží Vil.Neuman, Marie Ševčíková, obchod s mlékem  Marie 
Fraňková, Antonín Smrž, ovocem a zeleninou Julie Pavlíková. Obuvníci Jan Pavlík,  
Jos.Smrž, Ant.Šmiták, Jan Trenz, Felix Vaněk. Pekař Bedřich Zelinka. Podkovář 
Fr.Polcar. ŘezníkFlorián Ryšavý. Sedláři Bohumil Franta, Jakub Franta.  Stolaři Ondřej 
Kozel, Tomáš Peška, Jos.Peterka. Studnař Filip Valtr. Trafika Tom.Minařík. Zámečník 
Alois Cimbálník. Zednický mistr Štěpán Paar.  
Politické strany:  agrární, sociální demokratická, čs.socialistická, lidová, živnostenská. 
 
Přehled pohybu obyvatel v obci za léta 1983 – 2008: 
Narození:   Hoši 327      děvčata 315            celkem 642 
Zemřelí:     Muži 363     ženy      351            celkem 714 
 
Na výměnku 
Báseň pochází ze začátku XX. století. Darovala ji Miluše Janková, roz.Stříbrná, 
ul.Brněnská 2. Tuto báseň se učila její tchýně Františka Novotná, provdaná Janková  
( nar.1900, zemřela 1973). 
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„ Dost práce již! Já chci mít klid a složit ruce v klíně,  
zem sklizena, chci připravit se jako ona k zimě. 
V mém sadě listí uvadlo, před sluncem zem se chýlí, 
 mně na skráň sněhu napadlo, chci odpočnout si chvíli. 
Než navěky odejdu spát tam ke kostelní věži – 
 kde otec, děd mých dítek řad a moje žena leží. 
 
Pojď,  synu,  sem! Tvůj statek jest, já dávám ti jej celý, 
 to byla vždycky naše čest, co v rodu jsme jej měli. 
Bůh žehnej v každé hodině tvé stáji, pole, luka,  
ať spokojeně na klíně si mohu chovat vnuka.  
Ať na dvoře tam z chalupy se mohu dívat klidný 
 na stohy tvé a kupy – a ty buď na mně vlídný !“ 
 
Březen 2009  
                                                                                                           Mgr. Jiří Poledňa 
                                                                                                                 kronikář obce  
                              
Obecní knihovna informuje 
 
Ráda bych využila těchto řádků k tomu, abych za sebe i čtenáře naší knihovny 
poděkovala paní Olince Frantové za její dosavadní práci v knihovně, za starostlivou 
péči o knihovnu a za lásku ke knihám, s kterou mi předala pomyslné žezlo místní 
knihovnice. 
Knihovna je nadále otevřena beze změn, tj. v úterky a pátky od 10 do 17:30 hodin 
v prostorách za lékárnou. Knihy se půjčují na měsíc, na požádání se výpůjční lhůta 
prodlouží. Roční poplatek za vypůjčování knih zůstává 30 Kč, navýšily se sankční 
poplatky za nevracení nebo ztrátu knih. 
Kromě knih, které vlastní naše knihovna, jsou v nabídce i knihy z tzv. výměnného 
fondu. Jsou to knižní novinky, které nám na určitou dobu zapůjčuje Městská knihovna 
v Kuřimi. Poznáte je tak, že jsou označeny VF. Je opravdu z čeho vybírat, přijďte a 
přesvědčte se. 
Dále pro Vás knihovna připravila tyto další akce: 
Pro děti 28. března 2009 v 18 hodin Noc s Andersenem v budově ZŠ a pro širokou 
veřejnost 7. dubna 2009  Čtení z díla Viktora Kamila Jeřábka v Klubu důchodců. Bližší 
informace o plánovaných akcích, fotografie z akcí a jiné informace jsou k dispozici 
přímo v knihovně nebo na webových stránkách knihovny 
http://www.knihovnaorechov.webz.cz/. 
Těší se na Vás knihovnice  
 
                                                                                                             Leona Steingartová 
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Nabídka nových knih 
 
 
Beletrie pro dospělé: 
Green, J.: Druhá šance 
Birkner, F.: Noc na zámku 
Heller, R.: Třináctý apoštol 
Lustig, A.: Zloděj kufrů 
Christie, A.: Sloni mají paměť 
Kessler, L.: Sirény z Dunkerque 
Masonová, C.: Tajnosti vdaných žen 
Cartland, B: Splněné sny 
Bauer, J.: Zemřít pro jediného boha 
Formánek, J.: Mluviti pravdu 
Nálepková, T.: Ráj na dosah 
Monyová, S.: Jednou nohou v blázinci, Matka v krizi a dalších 5 nových knih 
 
 
Beletrie pro děti a mládež 
Brezina, T.: Muž s ledovýma očima 
Stínil, L.: Nechci, abys odešel 
Schwarzová, K.: Tři prasátka a jiné pohádky 
Schwarzová, K.: Pohádky na dobrou noc 
Danielová, L.: Opuštěná kobylka 
Kopp, P.: Včelka Mája 
Grolik, M: Soukromý detektiv 
Dierksová, M.: Spiknutí babiček 
Braunová, P.: Česká služka aneb Byla jsem au-pair 
Asquithová, R.: Akta usoužené puberťačky 
 
 
Naučná literatura 
Čermáková, D.: Popelka Libuše Šafránková 
Oktábcová, S.: Dětství před kamerou 
Bezděková, J.: Učíme naše dítě mluvit 
Cílek, R.: Přejde vás smích … 
Polách, A.: Odvrácená tvář moci 
Jerolímková, S.: Co v učebnicích nebývá aneb Čeští panovníci jak je možná neznáte 
Lewis, D.: Muž, který stvořil Hitlera 
Kern, A.: Rady našich babiček 
Coffrant, F.: Úpravy okolí domu 
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Noc s Andersenem poprvé v Ořechově 
 
Každoročně se na celém světě slaví 2. dubna Mezinárodní den dětské knihy. Je to den 
narození známého dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Ve světě si tento 
svátek připomínají akcí nazvanou Noc s Andersenem. V České republice se Noci 
s Andersenem začaly v knihovnách konat od r. 2000. Letos jsme se poprvé zapojili i 
my. Dlouho očekávaný den byla sobota 28. března.  Protože prostory ořechovské 
knihovny neumožňují strávit tu i noc, vyšla nám vstříc základní škola. 
Sedm odvážných dětí prožily noc plnou vyprávění, tvoření a čtení. Děvčata a chlapci se 
seznámili s životem a dílem tohoto spisovatele a také se zemí, odkud pochází. 
Nechyběla ani příprava tradičního dánského jídla – masových kuliček se zeleninou a 
rybí pomazánky.  
Akce se opravdu vydařila, dobrodružstvím byl také spánek ve spacácích na zemi 
v učebně družiny. Ráno odcházely děti trochu unavené, ale usměvavé zpět do náruče 
svých rodičů. A jak samy ohodnotily tuto akci? 
 
Dnešní noc je vážně super, 
všichni vzhůru dneska budem. 
Žádný spánek, únavu, 
nebereme v úvahu. 
V Ořechově dnes prožíváme 
kouzelnou noc, 
sám Andersen nad námi 
převzal svou moc. 
 
Chtěla bych poděkovat vedení školy, že mi umožnilo tuto akci konat v budově ZŠ a 
velký dík patří paní družinářce a vychovatelce Ivaně Šmídově za pomoc a realizaci 
Noci s Andersenem. Fotografie z této akce najdete na webových stránkách ořechovské 
knihovny i školy. 
                                                                                                             Leona Steingartová 
                                                                                                                          knihovnice 

 
 
Ze života škol 
 
Haló, haló hlasí se MŠ Oříšek 
 
Březen 
24. 3. = třídy Broučci, Ovečky a Myšky navštíví KD Rubín, kde shlédnou představení 
Jaroslava Uhlíře „Hodina zpívání - zkoušení“. Odjezd od MŠ autobusem v 9 hodin 
26. 3. = se od 9:00 do 15:00 hod. koná zápis nových dětí do MŠ 
29. 3. ( neděle ) = rádi Vás přivítáme na jarní výstavě, kterou svým vystoupením 
tentokrát zahájí třída Oveček. Začátek akce bude ve 14.30 hodin.  
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Květen 
10. 5. ( neděle ) = srdečně Vás zveme  na vystoupení našich dětí do Orlovny, kterým 
oslavíme 25leté výročí MŠ Oříšek a Den matek. Už nyní se můžete těšit na  prodejní 
jarmark s našimi výrobky, nebo na módní přehlídku.  
Velmi by nás potěšilo, kdyby jste nás nenechali ve štychu a našli v sobě tolik odvahy, 
aby jste se se svými originálními modely ( v legračním duchu ) stali její součástí. 
11. 5. – 15. 5. = připravujeme týden otevřených dveří. Maminky s malými dětmi, ale 
samozřejmě i ostatní, budou mít možnost se s námi každý den v tomto týdnu účastnit 
nejrůznějších akcí. Čekají nás například ochutnávky naší kuchyně, disko se soutěžemi, 
divadelní představení, malování na chodníky, hry na školní zahradě i v budově MŠ, 
apod. Přesný program tohoto týdne najdete během dubna na internetu nebo v budově 
mateřské školy. 
28. 5. = třída Broučků, Oveček a Myšek pojedou na školní výlet na hrad Veveří, kde se 
děti seznámí s nejrůznějšími tradičními řemesly našich předků. Svačinu i oběd budeme 
mít z MŠ. Rodiče dětem připraví batůžek s pitím, pláštěnkou a případně nějakým 
pamlskem ( něco, co odolá horku ). Odjezd z MŠ autobusem cca v 8.00 hodin ( ještě 
upřesníme ). 
Červen 
21. 6. ( neděle ) = neminou nás tradiční dětské Jánské hody, na kterých se opět 
rozloučíme s našimi nestaršími dětmi.  
Předškoláčci budou oděni do slušivých krojů. Chybět nebude slavnostní průvod vesnicí 
s dechovkou do MŠ, dále pak tanečky, zpěv a občerstvení. Sraz účastníků ve 14.30 
hodin před hasičkou. 
 

                               Markéta Popelková, DiS. 
    učitelka MŠ 

                                                                                                          
Zápis do první třídy 
 
Dne 19. ledna 2009 se na naší základní škole uskutečnil zápis budoucích prvňáčků. 
Uvítaly je kromě učitelek i žákyně devátých tříd, které jim připravily zábavu pro 
vyplnění volných chvil. V průběhu zápisu přišlo odpoledne 37 dětí v doprovodu svých 
rodičů. Čekalo je nejen kreslení, doplňování zadaných úkolů, ale i odpovídání na 
spoustu otázek. Za to je neminula sladká odměna a drobné dárky od žáků školy. 
Fotografie ze svátečního dne naleznete na webové stránce www.volny.cz/zso. 
 
Dopis od adoptivního chlapce 
 
Můj milý strýčku a teto! 
 
Váš milovaný Martin Vás zdraví. Mám se dobře. Jak se máte? Doufám, že jste zdraví. 
Dokončil jsem zkoušky za 1. trimestr a mám celkem dobré výsledky. Baví mě všechny 
předměty, mezi které patří v tomto období nauka o Kanadě, matematika, angličtina, 
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hindština, občanská nauka a přírodní vědy. Mám rád své učitele a vychovatelky. Nyní 
jsem v 9. třídě. Trimestr jsem zakončil s těmito výsledky: Kanada 48/50, angličtina 
44/50, matematika 39/50, hindština 43/50, občanská nauka 41/50, přírodní vědy 40/50. 
Myslím, že jsou to docela dobré výsledky. Kromě toho jsem se účastnil i školních akcí. 
Rád zpívám, hraji divadlo a čtu knihy. 
Doma je nás celkem šest a všichni jsme zdraví. Dříve bylo pro mě obtížné studovat, ale  
nyní s Vaší pomocí to zvládám. Hodně mi pomáháte. Všichni se za Vás modlíme a 
děkujeme za pomoc. Z Vašich peněz jsem si pořídil školní brašnu, pomůcky do 
geometrie, tužky, pera, sešity, ořezávátko, gumu, zaplatil jsem školní poplatky, 
uniformu a oblečení na vánoční oslavu. 
Nyní je u nás zima. Počasí je příjemné. Vánoce jsme oslavili v kostele. Ten den jsme 
měli procesí zasvěcené Panně Marii. Večer následoval pěkný program. Zúčastnil jsem 
se tanečního a divadelního vystoupení. Během Vánoc míváme spoustu akcí a soutěží. 
Škoda, že nemůžete přijet a zúčastnit se také. Rád bych Vás viděl. 
Během období dešťů bylo sucho, a tak to zemědělci neměli jednoduché. Proto jsme 
uspořádali procesí na počest panny Marie. Potom trochu zapršelo. Jak se máte vy? Prší 
u Vás? Jaké je u Vás počasí? Jste zdraví? Jak to u Vás vypadá? 
Na závěr dopisu Vám přeji hodně štěstí a zdraví do nového roku. 

 
S pozdravem   Martin Kambli 

 
 
Vítězná práce žákyně IX.A Renáty Přehnalové ve školním kole 
Olympiády z českého jazyka 
 
Zadání:  VYBERTE SI SITUACI, VE KTERÉ BY MOHL ZAZNÍT VÝROK 

O TOM SE NEDISKUTUJE A ZPRACUJTE JI LIBOVOLNÝM 
ZPŮSOBEM A V LIBOVOLNÉM SLOHOVÉM ÚTVARU 

 
Pravidlo číslo 1: Nadřízený má vždycky pravdu – platí skoro vždy a když náhodou ne, 
tak se o tom nediskutuje a automaticky platí pravidlo číslo 2: Pokud nadřízený pravdu 
nemá, i přesto platí pravidlo číslo 1.  
Nevím kde, kdy, proč a jak tahle pravidla vznikla, ale říká se, že jsou základem 
pracovních úspěchů a dobrých vztahů se šéfem.  
Není ale přece jenom trochu hloupé dělat všechno, co nám šéf řekne?  
Není trochu deprimující to, že nikdy nevyslovíme svůj vlastní názor na věc? 
Nestáváme se tím, že děláme jen to, co se po nás chce, jen součástí krotkých a ničím 
nezajímavých oveček? 
Názory na tuto věc se u každého člověka značně liší. Někdo se slepě řídí pravidlem 
číslo 1 a 2, někdo tvrdí, že lepší je špatná publicita než žádná. 
A jak to je u mě? Podle mě je nejlepší „zlatá střední cesta“. Tedy abyste rozuměli, když 
vím, že mám pravdu nebo že ji nemám, ale dotyčný, se kterým se přu je slabá povaha, 
tak se s tím člověkem pohádám, ubiji ho často i nesmyslnými argumenty, které ze sebe 
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vychrlím tak rychle, že můj oponent nestihne říct ani „ťuk“. A tak si prosadím svůj 
názor. 
Jindy když souhlasím s jinou osobou anebo vím, že ve slovním souboji nemohu vyhrát, 
stávám se již zmiňovanou ničím nezajímavou šéfovou ovcí, protože druhému člověku 
neoponuji. Všechno, co chce, mu odsouhlasím, a jak zajdu za roh, tak si tam hlasitě 
zanadávám. 

Ovšem tady pozor! I když se stávám ovečkou bez názoru tím, že všechny šéfovy 
požadavky odsouhlasím a nadávám mu maximálně za rohem, kdy už to nemůže slyšet, 
nikdo tady netvrdí, že všechno, co po mně ten člověk chtěl a co jsem mu naslibovala, 
mu taky splním. 

Hodnocení výsledků ZŠ Ořechov na sportovních soutěžích v letech 
1998-2008 
 
V souvislosti s právě probíhající  výstavbou nového školního hřiště vyvstává otázka, 
jaký přínos bude pro nás toto zařízení mít. Je zcela bez diskuzí, že přinese užitek nejen 
rekreačním sportovcům, ale i dalším občanům Ořechova, kteří budou moci jeho služeb 
bezplatně využívat. Následující statistika  ukazuje i na jeho význam pro sportovní 
reprezentaci naší školy.    
 
Ačkoliv se ZŠ Ořechov neprofiluje jako sportovně zaměřená, výsledky dosažené 
v uplynulém desetiletí vypovídají o něčem jiném. Naši reprezentanti v tomto období  
v různých sportovních odvětvích obsadili 40 prvních, 27 druhých a 23 třetích míst 
v okresních finále v kategorii jednotlivců a 17 prvních, 26 druhých a 19 třetích 
míst v soutěžích družstev. Úspěchů dosáhli i v krajských finále, kde získali 3 zlaté, 
7 stříbrných a 6 bronzových medailí. V největší atletické soutěži žactva-Poháru 
rozhlasu, které se pravidelně zúčastňuje kolem 2 000 družstev, dosáhli v kategorii 
vesnických škol opakovaně na umístění v první desítce v ČR : r. 1998 – 8.místo,       
r. 1999 – 7. místo, r. 2004 – 5. místo, r. 2005 – 3. místo a r. 2006 – 2.místo. V r. 2004 
obsadili 4. místo na MČR ve streetbalu.  
Tyto výsledky řadí naši školu mezi absolutně nejlepší školy okresu a na první místo 
mezi vesnickými školami. Dosažené úspěchy, zejména v lehké atletice a basketbalu, 
vynikají  o to více, že naši žáci nejsou registrováni ve sportovních oddílech a jejich 
tréninkové podmínky jsou dlouhodobě podprůměrné. Přesto však hodnota některých 
výkonů dosahuje republikové úrovně. Pro ilustraci uvádím srovnání vybraných výkonů 
členů atletického družstva z r. 2007 s výkony dosaženými na MČR žactva v témže 
roce:  
Skok vysoký : M. Vávrová – 157cm (odpovídá 6. místu na MČR), I. Maroušová 
153cm ( odpovídá 12. místu na MČR ), V. Vávrová – 150cm ( odpovídá 13. místu       
na MČR ). 
Skok daleký : I. Maroušová – 498 cm ( odpovídá 9. místu na MČR ), M. Vávrová – 
470 cm ( odpovídá 16. místu na MČR ). 
Vrh koulí :  M. Nováková – 11,35m ( odpovídá 6. místu na MČR ) , R. Chalupa – 
10,97m ( odpovídá 14. místu na MČR ). 
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 Je zřejmé, že vybudování školního hřiště pomůže zkvalitnit výuku tělesné výchovy      
a trénink nadaných žáků. Velkým problémem však nadále zůstává tělocvična, která 
svou zastaralou koncepcí a hlavně malými rozměry omezuje činnost žáků a téměř 
znemožňuje nácvik míčových her, zejména pak herních kombinací.. Chceme-li, aby se 
naše škola mohla svou vybaveností srovnávat s moderními školami 21. století, bude 
nutné i tento nedostatek v blízké budoucnosti řešit. 

 
PhDr. Vojtěch Sojka 

předseda ŠSK 
              

Sportovní reprezentace ZŠ Ořechov – podzim 2008 
 
Okresní finále v přespolním běhu 
Želešice, 17.10.2008 
Družstva :  
Mladší žáci :  4. ZŠ Ořechov /Musil,Veselý,Chalupa, Šušna/ 
                                                         /startovalo 13 družstev/ 
Starší žáci   :  3. ZŠ Ořechov /Kubík, Zábranský, Vaněk, Kalvoda/ 
                                                         /startovalo 15 družstev/ 
Jednotlivci :  
Mladší žáci :        11. Petr Musil               Nejml. žákyně :    21. Lucie Urbanová    
                            12. Tomáš Veselý                                       23. Barbora Zezulová 
                            19. David Chalupa                                      /start. 43 závod./ 
                            38. Jiří Šušna 
                             /start. 55 závod./ 
Starší žáci :           2.  Michal Kubík         Nejml. žáci     :     31. Jakub Hejtmánek 
                            15. David Zábranský                                   42. Patrik Ptáček 
                            27. Jan Vaněk                                               /start. 61 závod./ 
                            29. Michal Kalvoda 
                             /start. 60 závod./ 
Starší žákyně :      6. Kamila Bartoníčková 
                              9. Martina Smejkalová 
                               /start. 37 závod./ 
 
Okresní finále ve stolním tenise 
Ivančice, 13.11.2008 
Starší žáci :      1. ZŠ Ořechov /Novák, Vaněk, Friš/ 
Starší žákyně : 1. ZŠ Ořechov /Smejkalová, Blümlová/ 
 
Krajské finále ve stolním tenise 
Hodonín, 20.11.2008 
Starší žáci :      2. ZŠ Ořechov /Novák, Vaněk, Čech/ 
Starší žákyně : 5. ZŠ Ořechov /Smejkalová, Blümlová/  
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Okrskové kolo v basketbale 
Ivančice, 1.12.2008                                 Židlochovice, 2.12.2008              
Starší žáci :     1. ZŠ Ořechov                 Starší žáci  :     1. ZŠ Ořechov 
 
Okresní finále v basketbale 
Tišnov, 12.12.2008 
Starší žáci :      1. ZŠ Ořechov /Kalvoda, Růžička, Slaný M., Smejkalová, Procházka,  
                                                            Veselý, Zábranský, Slaný J., Buček, Šušna/ 
 
Pozn.: Naše družstvo sehrálo v okrskových kolech a v okresním finále celkem 9 zápasů 
a ve všech zvítězilo. Michal Kalvoda se stal nejlepším střelcem okresního finále. 
Martina Smejkalová se stala nejúspěšnější basketbalistkou okresu, když jako jedi- 
ná se stala mistryní okresu v basketbale starších i mladších žáků a obsadila 2. místo      
v okresním finále starších žákyň. Ve všech těchto týmech nastupovala v základní 
sestavě. 

 
PhDr. Vojtěch Sojka 

předseda ŠSK 
 
„Lyžák“ 
 
Jako každý rok i letos pořádala naše škola lyžařský výcvik. Učit se nebo zdokonalovat 
v jízdě na lyžích a na snowboardu nás letos odjelo 32. Byli jsme rozděleni do tří 
družstev. V prvním byli ti nejlepší lyžaři, které vedla výborná lyžařka paní učitelka 
Kouřilová. Ve druhém ti méně zdatní, pod vedením pana ředitele Pikuly. Třetí družstvo 
bylo snowboardové, o které se staral snowboardový instruktor Zdeněk Mucha. 
Ubytování bylo v krásném a útulném hotýlku „Čertova chata“ poblíž Železné Rudy, 
kde jsme měli absolutní komfort: výborné jídlo, nadstandardně vybavené pokoje           
i pěkné zázemí. 
Lyžovat nebo snowboardovat jsme chodili každý den v  9 hod. dopoledne a po 
odpoledním klidu v  15 hod. S výjimkou středy, kdy jsme absolvovali odpolední 
vycházku do Železné Rudy. Ze začátku jsme všichni začínali na menším kopci zvaném 
„Alpalouka“, na kterém snowboarďáci strávili celý týden. Lyžaři, i ti méně zdatní, 
chodili lyžovat na Špičák. Letos se nepodařilo nikomu způsobit žádný úraz: ani sobě, 
ani nikomu druhému. Takže jsme se po týdnu vrátili domů všichni živí, zdraví a plní 
nových příjemných zážitků. 

 
Barbora Remutová a Klára Kuklová, IX.A  

 
Sponzorský dar  
 
Naše škola získala 80 000 Kč jako sponzorský dar od Lesů České republiky na 
praktickou výuku přírodovědných předmětů a environmentální výchovu. Tyto peníze 
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byly použity na nákup dalekohledů, smýkacích sítí, binokulárních lup, digitálního 
mikroskopu, meteorologické stanice, pinzet, skalpelů a nůžek.            
Od Rezekvítku (sdružení pro ekologickou výchovu) byly zakoupeny sady výukových 
materiálů: Krabice ptáků, zpěváků, Krabice jehličí, Krabice vody, Krabice zeměpisně-
přírodovědná a puzzle s vodními živočichy. Tyto pomůcky budou využívány zejména 
v hodinách prvouky, přírodovědy, přírodopisu a zeměpisu. DINOSAUROVÁNÍ –     
26. dubna 2009 
 
Dinopark před ZŠ Ořechov  
(za nepříznivého počasí budova základní školy) 
 
 
Velká výstava dinosaurů   
 14 - 17 hod.  
 
Dinosauří soutěže aneb Vymřeme také? 
 14.30 – 16.00 hod.  
 
Startovné „pro dinosaury“:   
PET lahve 
Hliníkové obaly (např. od čokolád) 
Vybité baterie  
 

 
 
Spolky a sdružení                                                                

 
Pila Ořechov zpět do 1.ligy? 
 
S novým názvem a překvapivě už ne na obecním úřadě, ale v Orlovně  
začali svoji pouť letošním ročníkem soutěží  ořechovští šachisté. 
B tým vstoupil do  soutěže se skromným cílem záchrany v nejvyšší 
krajské soutěži. Po 9.kole(z 11) je však již jasné, že se tento cíl 

nepodaří splnit. Tým měl jednak v několika zápasech kopec smůly a navíc chybí 
obvykle tři až čtyři hráči základního kádru za  které není adekvátní náhrada. 
S diametrálně odlišnými vizemi vstoupil A tým do bojů ve 2.lize.  
Ovšem na vítězství v soutěži byli hned  na startu čtyři kandidáti v čele s Caissou Třebíč 
A, která se v sestavě pyšní  dvěma slovenskými reprezentanty. Dalšími kandidáty vedle 
nás byly týmy ŠK 2222 Pardubice B a Vysoké Mýto. Na úvod nám neúprosný los 
přidělil Třebíč A. Zápas jsme zvládli skvěle a zvítězili 5,5-2,5, také zápasy s ostatními 
favority jsme dovedli k vítězství a rázem se stali hlavním favoritem soutěže. Jedinou 
prohru tým utrpěl se Sokolem Zaječicemi v době, kdy chyběla polovina týmu. Do 
konce soutěže zbývají dvě utkání, domácí s outsiderem Duras Brno B a nakonec těžký 
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zápas v Jihlavě. Pokud v obou zápasech zvítězíme, tak nám již postup do 1.ligy nemůže 
uniknout.  
Bohužel se musím též zmínit o jedné velice nepříjemné události. Utkání 6.kola 
s Třebíčí B  probíhalo paralelně s úklidem po mysliveckém plese. Při troše dobré vůle 
by zajisté šlo tyto akce skloubit, ovšem někteří z myslivců nebyli sto pochopit ani přes 
dalekosáhlé přemlouvání, přesvědčování a prosby , že se v sousední místnosti hraje 
ligové utkání a chovat se tiše. Důsledek? Soupeř utkání pro neustálý hluk nedohrál, vše 
se muselo řešit u zeleného stolu, utkání opakovat, což se samozřejmě neobešlo bez 
nechtěné publicity  po celé republice. 
 
Tabulka 2.ligy po 9.kole 
 

1 Pila Ořechov A 9 8 0 1 24 50,5
2 ŠK Vysoké Mýto 9 8 0 1 24 45 
3 2222 ŠK  Pardubice B 9 6 1 2 19 46 
4 ŠK Gordic Jihlava B 9 6 0 3 18 41 
5 ŠK Caissa Třebíč B 9 4 2 3 14 39 
6 TJ Sokol Zaječice A 9 4 1 4 13 33 
7 TJ Žďár n. Sázavou A 9 4 0 5 12 33,5
8 Bohemia Pardubice A 9 4 0 5 12 32,5
9 ŠK Caissa Třebíč A 9 3 0 6 9 31,5

10 SPgŠ+G Znojmo A 9 3 0 6 9 31 
11 ŠK Kuřim A 9 1 0 8 3 25 
12 ŠK Duras Brno B 9 1 0 8 3 24 

    
                                                                                               Pavel Kubíček 
                                                       šachový oddíl Orel Ořechov 
                                                                                                                   
Kuželky 
 
Dne 10.1.2009 proběhl na kuželně Brno,ulice Štolcova ¨Přebor Ořechova v kuželkách 
na 120 hodů. 
 
Pořadí muži                                                      Pořadí ženy 
1. Pehal Zbyněk           497  bodů                    1. Ryšavá Marcela          321 
2. Smrž Jaroslav          494                               2. Formanová Božena    238 
3. Holoubek Zdeněk    486                                
4. Šenkýř Radek          484 
5. Cihlář Zdeněk          479 
6. Ryšavý Jiří               478 
7. Hájek Josef               459 
8. Ryšavý Antonín       458 
9. Paulíček Oldřich      455 
10.Šmíd Milan             431 
11.Kunický Jiří            409 
12.Simon Bronislav     390 
13.Smotrila Pavel        380 
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Dále pokračuje pravidelná soutěž přebor Jmk 2. tř.,kde jsou naši kuželkáři 
na 5.místě ve skupině z deseti oddílů a budou bojovat o 9-12 místo 
s mužstvy druhé skupiny o celkové pořadí Jmk 2. tř.  
                                                                                                                 Cihlář Zdeněk 
                                                                                          oddíl kuželek Sokol Ořechov   
                
                                           
 
Příspěvky občanů                                                                
 
Kerendov 
          
V televizi běží program, říkají mu divnopis.    
Různé, divné názvy vesnic, co to značí, jaký spis.   
Občané si vysvětlují z čeho divný název vznik,   
staročesky, zkomoleně, kolem čeho vlastně křik. 
        
Mně napadlo jedno slovo v nadpisu už – Kerendov. 
Je to pouze jedna ulic a to z Brna -  Ořechov.   
Děti starých pamětníků objasnily záhadu,    
 proč ulice v Ořechově takovou má parádu.    
        
Před tou první za Rakouska císař Josef František   
jede asi na inspekci přes Moravu až do Čech.   
Kudy projde Jeho Výsost všude samé fábory.   
Poddaní tak vyjadřují procísařské názory. 
    
Jeho trasa vedla tenkrát jmenovanou vesnicí.   
Starosta byl  loajální se smeknutou čepicí.    
Kudy kočár projeti měl nařídil tam výzdobu,    
chalupníci musí vědět jak uctíti porobu. 
    
V lese chvojí naškubali, koště mete ulici,    
než měl přijet pokropili proti prachu konvicí.   
Žůdra vápnem nabílili, barvou kvítka malují, 
okénečka vyčištěná květináčkem zdobují. 
 
Chodníček je pokryt chvojím, silnic jako na mlatu, 
 Jeho Výsost může projít v rozepjatém kabátu. 
Muži mají právo volit, císařova zásluha, 
že se chýlí k prudké válce tenkrát žádná potucha. 
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Každá chtěla vidět Výsost, domkářky se strojily 
do krojů a  v ruce kytku pod kopyta hodily. 
Císař projel, šlo to rychle, delší byly přípravy. 
Josefovi  líbilo se, nechtěl dlouhé oslavy. 
 
Pan učitel sepsal proslov, starosta se učí číst. 
Kočár stojí, koně řehtaj, co se stane nikdo jist. 
Lýtko v brokát oblečené v Ořechově vyšlápne 
na silnici kudy vedou ještě stopy po vápně. 
Pan starosta do předklonu i ti větší sedláci, 
huby zpola otevřené před pánem se potácí. 
Ihre Hoheit zabrebentí ořechovský starosta, 
Pán co stojí u císaře za zády mu zatleská. 
 
Vesničané začnou tleskat vivat, vivat  volají,  
jak je učil sám pan farář. Jiná slova neznají. 
Císař pán se pousměje, když uslyší lidský sbor, 
blahosklonně pokyvuje: Das ist wirklich Ehrendorf ! 
Pak nasedne do kočáru, kočí škubne opratí, 
Koně čerstvě okovaní, lipicáni šimlatí. 
 
Sláva končí v jednom mžiku, ozdoby už zbytečné, 
Zase všechno pouklízet, hovory jsou výřečné. 
Co ten císař, co to řekl ? Něco jako érendof. 
Učitelský, co to značí ? Nebylo to Ořechov?  
 
Ehrendor je  čestný název pro tu naši vesnici, 
se ctí jsme ho uvítali a teď domů za prací. 
Chalupníci táhnou domů, érendof jim v hlavě zní, 
Od té doby pro tu ulic jiný název neznají.  
 
Ulice se registrují na Kerendov zapsali. 
Do dneška ten název zůstal, jako císař nazvali. 
 
Proč jsem sepsal tyhle verše?  Kdo mně téma dohodil ? 
K rodné vísce láska víže, já jsem se tam narodil. 
Na baráčku dvě osmičky, Urbanova rodina.  
Moje matka byla doma, když ji stihla hodina. 
Velké mrazy pominuly, krize byla ve světě, 
Tisíc devět dvacet devět psáno datum ve větě. 
Znovu přišla velká krize, sedum bylo mezi tím. 
Osmdesát roků spláchlo. Kerendov tak oslavím. 
                                                                                                    Milan Zelinka, nar. 1929 
                                                                                                               rodák z Ořechova 
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Poznámka: 
Tuto hezkou báseň nám zaslal pan Milan Zelinka.  
Narodil se v Ořechově, později  žil v Brně. V současné době bydlí v Českých 
Budějovicích. V letošním roce se dožívá v plné svěžesti 80 roků. Za tuto báseň mu 
děkujeme, rádi jsme ji zařadili  do Ořechovského zpravodaje. 
Blahopřejeme panu Milanu Zelinkovi k jeho letošnímu životnímu jubileu 
a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a všeobecnou pohodu. 
                                                                                                          Ludmila Krečmerová 
                                                                                                            místostarostka obce       
                                                                                                                                                          
O zapomenutém náhrobku 
 
Ve středu 23.5.1618 vyházeli čeští stavové z oken české kanceláře na hradě pražském 
místodržící Viléma Slavatu, Jaroslava z Martinic a jejich sekretáře Filipa Fabricia. 
Třebaže všichni tři pád přežili, začalo tímto násilným aktem české povstání a zároveň, 
aniž to kdo tušil, válka třicetiletá. Jeden z hlavních účastníků a pravděpodobně 
iniciátorem celé akce byl hrabě Jindřich Matyáš z Thurnu. Tento potomek italské 
rodiny de la Torre se narodil 24.2.1567 na Lipnici. Dětství prožil na svých moravských 
statcích. Studoval velmi krátce na bratrské škole v Ivančicích (jeho spolužáky byli 
mimo jiné páni z Žerotína a Lichtenšteina, oba Karlové). Když mu v roce 1586 zemřel 
otec, ujal se jeho výchovy strýc Jan Ambrož v Kraňsku a Gorici. Že vyrůstal delší dobu 
v cizině, bylo asi důvodem, proč stejně jako jiní vůdci českého povstání česky vůbec 
neuměl. Protože jeho majetkové poměry byly značně neutěšené, udělal to, co tehdy 
udělalo mnoho mladých šlechticů. Vstoupil jako důstojník do císařského vojska            
a „proti Turku platně se užiti dal“. V roce 1605 se osvědčil jako plukovník císařské 
armády v boji proti Bočkajovým povstalcům v Uhrách. Téhož roku se zakoupením 
panství Veliš stal příslušníkem české stavovské obce a brzy se stal jejím čelným 
představitelem. V roce 1609 se aktivně zúčastnil bojů o Majestát a dva roky na to utrpěl 
průstřel ruky při obraně Prahy proti Pasovským. V předvečer defenestrace se zcela jistě 
zúčastnil schůzky několika spiklenců v paláci Smiřických a při jednání v české 
kanceláři byl jedním z hlavních řečníků a celou akci pravděpodobně režíroval. Osobně 
ale místodržící asi nevyhazoval, jeho hlavní rival Slavata by se o tom ve svých 
pamětech jistě zmínil. Jako velitel stavovského vojska nechal dost neúspěšně ostřelovat 
okna císařského hradu ve Vídni. V bitvě na Bílé hoře se Thurnův pluk příliš 
nevyznamenal. Po přiblížení nepřítele vojáci vystřelili nejspíš do vzduchu a hned 
potom jako jedni z prvních z bojiště utekli. Sám Thurn následoval velmi prozíravě 
jejich příkladu hned druhého dne v průvodu krále Fridricha a vyhnul se tak nejspíš 
osudu 27 českých pánů. Jeho další osudy byli velmi pestré. Postupně bojoval ve 
vojscích Fridricha Falckého, Gabriela Bethlena, Benátčanů a Dánů a kariéru ukončil 
jako generál ve vojsku švédském. V roce 1633 byl spolu s několika dalšími exulanty 
zajat Valdštejnem. Zatímco třeba pana Václava Bítovského, se kterým měl jakési 
osobní účty, v podobné situaci vydal Valdštejn bez rozpaků císařským (byl pak v Brně 
popraven 27.3. 1628), Thurna, který byl pro císaře mnohem větší úlovek, velkomyslně 
propustil na svobodu. Bylo by zajímavé znát příčiny velkodušnosti tak neobyčejné. 
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Možná to byla vzpomínka na vojenské kamarádství z doby Tureckých válek 
(u Valdštejna těžko), nebo mohl Thurn prostě jen dost zaplatit. Ale nejvíc 
pravděpodobno je, že se Valdštejn obával, aby nevyšla najevo velezrádná jednání, která 
se švédy vedl. Ta se nakonec stejně prozradila, což Valdštejna stálo život, ale těžké 
časy přišly i na Jindřicha Matyáše. Po vojenských neúspěších v Německu (porážka      u 
Nördlingenu) chtěli švédové uzavřít s Habsburky přijatelný mír a jejich politická 
propaganda se několikrát otřela o české emigranty. Vytýkalo se jim, že z malicherných 
a sobeckých důvodů rozpoutali evropský konflikt a rozličnými pikly se přičiňují o jeho 
prodlužování. Thurnovi osobně bylo znovu (a ve zlém) připomenuta jeho účast při 
defenestraci. Nato se životem unavený a zestárlý generál urazil a roku 1635 požádal      
o penzionování. Uchýlil se ke své snaše do dnešního Estonska, kde také v roce 1640   
ve věku 73 let zemřel. 
Teď si asi každý, kdo dočetl až sem, řekne: „No dobře, to jsme se přece učili 
v dějepise, ale co to má společného s Ořechovem?“ Něco přece jen, spíš ale 
s Tikovicemi. To však musíme začít z druhé strany a něčím, co v dějepise nebylo.  
 
Za Tikovským kostelem nedaleko vchodu do zákristie je v opěrné zdi zazděn náhrobní 
kámen, spíš jen jeho torzo. Horní část je ulomena a zbytek je velmi špatně čitelný. 
Některá písmena se psala jinak než jsme dnes zvyklí. Ale při troše trpělivosti lze dojít 
k tomuto textu: 
 
PRZI WANOCZYCH 

DOKONALA W PANV 

ZIWOT SWVOG V 

ROZENA PANI BAR 

BORA SL??OWNA 

Z?E S?? ? TVTO WN 

?DEGI BOZI ODPO 

??WA 
W = V,  V = U,  G = J 
 
 
V překladu asi toto: 
Při vánocích dokonala v Pánu život svůj urozená paní Barbora Šlikovna zde spí            
a v naději Boží odpočívá. 
 
Velmi pravděpodobně se jedná o náhrobek druhé manželky hraběte Františka 
z Thurnu a matku svrchuřečeného Jindřicha Matyáše. Zároveň byla sestřenicí Julia 
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Ludvíka, otce jednoho z vůdců stavovského povstání Jáchyma Ondřeje Šlika, 
kterému se dostalo pochybné cti být z 27 českých pánů popraven jako první. 

 
František z Thurnu vlastnil Prštické panství nejméně od roku 1574 a sám Jindřich 
Matyáš na svých moravských statcích Vlasaticích a Pršticích vyrůstal. S trochou 
mírné a snad povolené nadsázky lze říct, že vojnu 30 letou vlastně zdvihli prštičtí. 
Protože roku 1590 vkládá do zemských desk jiný syn Františka z Thurnu Jan Jakub 
své ženě Magdaleně ze Serynu kromě jiných statků také tvrz a ves Prštice, zdá se, že 
v té době paní Barbora už nežila. 

Jiří Komínek 
 

„Tajná stopa“ v Ořechově 
 
Když skončila válka, byla obnovena činnost  Sokola i Orla, ale vznikla též různá 
mládežnická hnutí. V Praze začal vycházet týdeník „ Vpřed – Rychlé šípy“ pod 
vedením spisovatele Jaroslava Foglara, který si zvolil přezdívku „ Jestřáb“. Byl to 
barevný, velmi  zajímavý časopis pro mládež. Probouzel v ní pravou klukovskou touhu 
po romantice a dobrodružství. Foglar dokázal tuto touhu zarámovat do  prostoru, který 
byl naplněn smyslem pro čest a spravedlnost. Čtenáře nadchl a tak byly po celé zemi 
zakládány „ Foglarovy čtenářské kluby“  /FČK/. V Ořechově časopis  „Vpřed“ 
roznášeli bratři Drahoslav a Josef Čížkovi, jejichž otec se při holičství staral o 
distribuci tisku.Četl jej Pavel Svoboda /1938/, syn Oldřicha Svobody, významného 
ořechovského kulturního pracovníka. Spolu s Josefem Čížkem /1934/  založili r. 1947 
v Ořechově-Ořechovičkách  „ Foglarův čtenářský klub“. Byl registrován v lednu 1948 
dopisem, podepsaným samotným  J. Foglarem.  Získal číslo 10 173 a pojmenoval  se  
„Tajná stopa“. Zakládajících členů bylo sedm – čtyři hoši  a tři dívky: Josef Čížek – 
Ćižkov, Pavel Svoboda – Peters, Jan Franěk – Juhan,  Boh. Tolar – Zaoral, Oldřiška 
Svobodová – Olka, Marie Fraňková – Mery a Marie Procházková – Máňa. Později 
přibyli:  Frant.Buček – Bookin, František Zdražílek – Fred,  Soběslav Ondrášek – 
Hombre nebo Sobíšek,  Jindřich Pár – Inda,  Milan Šušlík – Šulda,  Vladimír Drobílek 
– Velký Jack, Karel Šmíd – Kája, Leopold Man – Polda, Zdeněk Řezáč – Coopal, 
Ladislav Smejkal – Donald, Květoslav Krejčíř – Kook,  Miroslav Drobílek  - Malý 
Jack, Jiří Šmíd – Jura, Frant. Sekanina – Sekec a další.  
Pavel Svoboda vzpomíná: 
„ S chutí jsme se pustili do práce. Bydlel jsem ve Fabrice a tam, ve staré stolárně, jsme 
zařídili pěknou klubovnu. Umístili jsme tam i naši knihovnu, která obsahovala  400 
svazků. Většinu z nich nám věnoval pan Procházka, majitel mlýna v Radosticích. 
V klubovně jsme hráli stolní tenis, na dvoře fotbal a tenis, venku závodili na kolech a 
plavali v rybníku. Často jsme promítali filmy a to i pro veřejnost. Býval tak velký 
zájem, že fronta na lístky stála u klubovny přes celý dvůr a my museli pořádat i tři 
představení  za sebou. Při veškeré činnosti jsme se řídili přísnými „ Zásadami Modrého 
života“,  které formuloval sám J.Foglar. Byly otištěny v našich legitimacích a kamarádi 
kontrolovali jejich plnění. 
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Pak přišla rána – dne  5. července 1948 vyšlo poslední  číslo časopisu „Vpřed“ a hnutí 
FČK bylo likvidováno. V klubovně jsme četli poslední  slova J.Foglara a ničemu 
nerozuměli. Přes zákaz činnosti jsme cítili , že jeho myšlenky v nás zůstanou. V práci 
jsme pokračovali.  Když jsme v létě 1948 cvičili v Praze na Všesokolském sletu, toužili 
jsme po setkání s J. Foglarem, ale nepodařilo se. V naší klubovně jsme se dál 
pravidelně scházeli. Přicházeli noví, mladší členové a činnost byla stále bohatší: mnoho 
jsme četli, besedovali  o knihách, sportovali,  tábořili u vody. Dokonce jsme uspořádali 
dětské taneční hodiny a utvořili „Kapelu tajné stopy“ – F.Buček hrál na akordeon, 
J.Čížek na bicí, J.Hladký na housle a ke klavíru usedl  P.Svoboda.  Vzpomínáte,  veselé 
tanečnice,  Mařenko Pehalová – Čížková  a Slávko Frantová- Bučková ? 
Chci také vzpomenout na výbornou spolupráci s Boh.Hrdličkou-Božíčkem. Byl sice 
mnohem starší než my, ale rozuměl nám. Působil jako skvělý útočník fotbalistů SK 
Ořechovičky a jeho zásluhou bylo uspořádáno  několik přátelských utkání jeho 
spoluhráčů se členy našeho klubu ve stolním tenise.Vrcholem činnosti bývaly naše letní 
stanové tábory na Kníničské přehradě a v údolí řeky Jihlavy na Mohelně. Vždy je vedl 
výborný organizátor Josef Čížek – koupání, plavecké závody, skoky do vody, čluny, 
vaření v přírodě, táboráky. Konec roku – Silvestra – jsme slavili v klubovně  s bohatým 
programem a chutným pohoštěním, které připravila naše děvčata. 
Nelze zapomenout, že : 

- Josef Čížek byl zakladatelem klubu, obětavým vedoucím, výborným 
sportovcem – brankářem fotbalistů SK Ořechovičky a zdatným plavcem. 

- František Buček byl nejlepší ve stolním tenise, vynikal ve fotbalu a hře na 
akordeon, rád tančil a nepokazil žádnou legraci. 

- František Zdražílek uměl anglicky a byl velmi odvážný.K údivu všech vylezl 
na trosky kostela v Ořechově, aby mohl pořídit snímky válkou zničené 
obce.Nikdo z nás by tam nevylezl, jen Fred. Spolu se mnou vedl také bohatě 
ilustrovanou  kroniku a vydával klubovní časopis. 

- Jindra Pár byl vždy vítězem v riskantní jízdě na kole polní cestou, skvěle 
střílel a vynikal  jako znalec a ochránce přírody. 

- V posledních letech naší činnosti se stal členem výborný kamarád Mirek 
Peška. 

- Při pestré činnosti klubu nám všestranně pomáhal můj otec Oldřich 
Svoboda.Stal se vlastně jakýmsi patronem našeho Foglarova čtenářského 
klubu.“ 

 
K vyprávění Pavla Svobody zbývá dodat, že chlapci a děvčata, členové „ Tajné 
stopy“ v Ořechově se scházeli dvanáct let – do roku 1969. Pak činnost oficielně 
ukončili. Svědčí o tom zápisy v jejich kronice. Kdo však dokázal léta v klubu  
vnímavě prožít, odnesl si zásady slušnosti, cti a spravedlnosti do celého života. – 
Léta ubíhala a není bez zajímavosti, že z některých členů se staly manželské 
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dvojice: Slávka Frantová – Frant.Buček, Marie Pehalová – Josef Čížek,Oldřiška 
Svobodová – Jindřich Pár.  Řada „stopařů“ získala v dospělosti akademické tituly. 
Od vzniku  „Tajné stopy“ v Ořechově uplynulo 60 let. Z kluků a děvčat jsou dnes 
již senioři, ale mnozí se scházejí  dodnes. Vždyť vzpomínky na společně prožité 
chvíle hřejí u srdce. Někteří, žel, odešli do stopařského nebe.O bohaté a úspěšné 
činnosti „Tajné stopy“ v Ořechově by se dalo vyprávět ještě mnohé. Nechť toto 
stručné připomenutí seznámí čtenáře s tím, že kromě Sokola a Orla působilo zde i 
toto významné mládežnické hnutí. 
A  vy, bývalí  „stopaři“ , vzpomínejte ! 
 
Podle vyprávění  PhDr.Pavla Svobody, člena „ Sdružení přátel Jaroslava Foglara 
v Brně“ napsala 
                                               
                                                                                                             Jiřina Mrázová    
                                                                                                                                                   

Sestřel sovětského letounu u Loděnic 
 
Byl čtvrtek 19. dubna 1945. Boj o Ořechov vrcholil, obec hořela a Němci kladli 
houževnatý odpor. Z polního letiště od Galanty na Slovensku startoval ráno toho dne na 
průzkumný let nad jižní Moravu dvoumotorový americký lehký bombardér Douglas A-
20 Ž (G) Boston se sovětskou posádkou. 
V roce 1980 jsem slyšel, že v Loděnicích má jeden místní občan jako památku na válku 
schované kolo z letadla. V rámci pátrací skupiny Z-77 pojmenované podle armádního 
časopisu Zápisník jsem tuto obec navštívil a skutečně jsem u místního občana kolo 
nalezl. S údivem jsem zjistil, že pochází z letadla americké výroby. Majitel kola mně 
řekl, že letadlo bylo sestřeleno v dubnu 1945 a na zem dopadlo do pole mezi 
Loděnicemi a Malešovicemi. Podle dalších svědků a pamětníků se mi podařilo zjistit, 
že posádka zahynula a že mezi nimi byla žena. 
V té době jsme tedy požádali Archiv ozbrojených sil SSSR v Podolsku u Moskvy o 
archivní zprávu, ale bylo nám sděleno, že u 5. letecké armády, která  bojovala nad jižní 
Moravou, žádná žena nelétala. Tím zůstal případ na dlouhá léta nejasný. 
Mezitím se mi podařilo najít v Brně svědka havárie, který mi sdělil, že jako kluk u 
letadla byl, že si pamatuje, jak byla kabina celá od krve a u trosek letadla hrob. Dále mi 
potvrdil, že v se v troskách letadla střelbou bránila žena (mluvili o tom Němci). 
Sovětští vojáci, kteří drželi frontu cca 3 km odtud za řekou Jihlavou, havárii viděli a 
když poznali, že se letadlo ještě brání, vedli před letadlem přehradnou minometnou 
palbu, aby se Němci nemohli přiblížit. Střelec z letadla střílel, dokud nevystřílel 
všechny náboje, pak se sám zastřelil osobní zbraní.  Když Němci přijeli blíž, s údivem 
zjistili, že po nich střílela žena. Převezli ji do loděnické školy, ale místní Němci ji 
odmítli pohřbít na katastru obce, proto ji jeden sedlák odvezl do Vedrovic, které již 
byly na území Protektorátu (Loděnice se totiž od r. 1938 nacházely již na území Říše, 
župa Nieder Donau) a tam ji pohřbili na místním hřbitově.  
Situace v pátrání po osudu posádky letounu se zásadně změnila po loňském 
zpřístupnění ruských vojenských archivů. Podařilo se nám zjistit, že letoun Douglas A-
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20 Ž (G) Boston letěl 19.4.1945 po plánované průzkumné trase Galanta - Stockerau - 
Znojmo - Jihlava – Brno – základna (na Slovensku). Po letounu střílel brněnský flak, 
přičemž jeden granát explodoval v blízkosti letounu, vyřadil jeden motor a zranil pilota. 
Někde v okolí Bratčic vyskočili šturman (navigátor) Polivanov, kterému se podařilo 
vrátit k pluku a radista Baranov, který zůstal nezvěstný. Pilot Podvysockij a střelec 
Paščenko nouzově přistáli (havarovali) u Loděnic. Paščenko byla pohřbena ve 
Vedrovicích, pilota, který se pravděpodobně zabil při nouzovém přistání, pokud již 
nepřistával umírající na následky předchozího zranění, pohřbili u letadla.  
V zimě 1956/46 byla spolu s letcem pohřbeným u letadla exhumována a oba byli 
převezeni na čestné pohřebiště RA do Ořechova, kde byli jako bezejmenní pohřbeni 
v hromadném hrobě. 
19. dubna 1945 
Loděnice, okr. Znojmo 
5. letecká armáda, 218. bombardovací divize, 452. bombardovací pluk 
Douglas A-20 Ž 
Pilot: 
poručík Podvysockij, Jevgenij Fjodorovič (109918) – padl                                   
nar. 1921, Ukrajinská SSR, Oděsská oblast, Gruševský rajon, ves Mičeslavka, 
v armádě od roku 1938 
Dne 19.4.1945 se nevrátil z bojového úkolu 
Navigátor: 
poručík Polivanov Leonid Vasiljevič – vrátil se k jednotce 
nar. 1923, Ruská SSR, Ivanovská oblast, Vičužský rajon, ves Pandino 
Radista: 
staršina Baranov, Alexandr Michajlovič – padl                                                     
nar. 1923, Ruská SSR, Sverdlovská oblast, město Sverdlovsk, v armádě od roku 1939 
Dne 19.4.1945 se nevrátil z bojového úkolu 
Střelec: 
mladší seržant Paščenko, Vasilisa Sergejevna – padla                                           
nar.1923, Ruská SSR, Rostovská oblast, město Millerovo, v armádě od roku 1942 
Dne 19.4.1945 se nevrátila z bojového úkolu 
 
Posádku tohoto letounu tvořili velmi mladí lidé a tři z nich položili svůj život za naši 
svobodu. Zasloužili by si alespoň pamětní desku na hřbitově v Ořechově a tichou 
vzpomínku. Po příbuzných letců pátráme. 
 
                                                                                              Vlastimil Schildberger starší 
                                                                                                                     
Jeden postřeh – od adventu k postní době aneb co přináší tradice? 
 
Všimla jsem si v naší milé obci něčeho pěkného. Já vím, šťouralové to smetou ze stolu 
(nebo přinejmenším přeskočí tento na ně příliš optimistický příspěvek) a namítnou: 
„Támhle ještě pořád není chodník!“ „A támhle s tím se stále nic neděje!“ Třeba … ale 
přesto. 
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Začalo to před dvěma roky rozsvěcováním vánočního stromu na začátku adventu. 
Radostná atmosféra, pokoj, dobro. „To ten předvánoční sentiment“, ozve se 
nespokojený hlas, přece nebudeme nic chválit, ne? Možná sentiment nebo i vánoční 

punč, který u někoho mohl znásobit 
blažený pocit, že opět bylo něco 
zadarmo. Ale budu pokračovat. Po 
vánocích jsme se pak sešli u živého 
betlému a zazpívali si koledy a potom 
před začátkem postní doby se konal 
masopustní průvod s pochováním basy. 
A nedávno se vše opakovalo podruhé 
znovu. Společná setkání, společné 
prožívání radosti a veselí, vnímání jeden 
druhého jako člověka. I v nepříznivém 

počasí hřálo mezilidské teplo. I to mohou přinést tradice akcí Rozsvěcování vánočního 
stromu, Živý betlém či Masopustní průvod. Dokázat si uvědomit, že i když jsme každý 
jiný a máme odlišné názory, můžeme spolu slušně komunikovat a respektovat se. A 
všímat si i malých a nepatrných vstřícných gest, která jsou na začátku toho pěkného 
mezi lidmi. A tak jsem jen chtěla vyjádřit názor, že jsem ráda za tato společná 
setkávání u stromu, betlému a basy. Díky. 
                                                                                                             Leona Steingartová              
 
 
Lístek k jubileu ořechovským bratřím 
 
Letos tomu bude 105 roků. Kdy byla v Ořechově založena  Jednota Sokola. 
Jak na to vzpomínal v roce 1929 Viktor K. Jeřábek. 
Miloval jsem Sokolstvo ve věku jinošském, tím více v mužném a nyní, v podzimu 
života mé nejvřelejší city, všechno mé doufání jen a jen odnáší se k Sokolstvu, v němž 
vidím ty skutečné blanické rytíře, stojící všude tam, kde se jedná o hájení práv vlasti a 
národa. V řadách sokolských je výkvět národa, co ušlechtilého jest v lidu, tomu dávají 
výraz jednoty sokolské. Byl jsem půl století učitelem a to přirozeně mé sympatie 
náležely mládeži a nebylo mi lhostejno, jaké cesty si zvolí až vejdou do praktického 
života. Slovem i písmem jsem jim radíval. Vstupte chlapci, do řad sokolských, tam 
dokoná se vaše mravní výchova, tam zocelíte se, vyspějete v muže, jakých vlasti a 
národu je třeba. Měl  jsem vždy na mysli sokolské jednoty, které jsou řízeny pravým 
duchem sokolským, podle zásad Tyrše a Fugnera, kteří svými vědomostmi,  moudrou 
rozvahou, neúnavnou přičinlivostí, láskou k národu a zkušenostmi vytvořili ze Sokola 
nejpřednější  instituci národní. 
 
A dále jsem k nim mluvil: V sokolských jednotách se naučíte konat své povinnosti, 
které jsou základem ctnosti vašeho života. Naučíte se vážiti si života i svého zdraví, 
protože  život bez zdraví je člověku břemenem. Poznáte  i cenu práce, bez ní není 
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uspokojení, není pravého štěstí v tomto časném životě, neb v práci a činnosti spočívá 
život, zdraví a klidná mysl. 
 
V sokolské jednotě stanou se z vás lidé mravně ušlechtilí, vědomí si své lidské ceny  a 
chráněni ušlechtilou hrdostí před vší špatností, sobectvím, před poživačností za každou 
cenu a před bezohledností vůči komukoliv. Stanou se z vás bratři, věrní členové jedné 
rodiny, kteří pevně stojí  si po boku  v dobách těžkých zkoušek, kteří společně snášejí 
radosti i žaly života. Vyvine se ve vás odvaha, nejmužnější to ctnost, ale zároveň velmi 
vzácná;  jiné výborné vlastnosti celé povahy. Statečnost a vytrvalost, jež jsou úzce 
spjaty s mravní odvahou. 
 
Ty vám dodají chuti, abyste vytrvali při práci, nedali se odstrašiti obtížemi, neboť zápas 
s překážkami znamená žití a překonávání překážek jest tolik co krásné a šlechetné žití. 
Poznáte i výhody kázně, přesnosti, dochvilnosti a pořádkumilovnosti, bez nichž žádnou 
sokolskou povahu si nelze mysliti. Největší chválu, kterou možno vzdáti  Sokolu je, že 
přesně koná vždy to, co se na něm žádá. 
 Přeji vám, abyste  ve své sokolské jednotě v duchu pravé svobody naučili se i 
vzájemné úctě ke každému cítění a přesvědčení, ať již politickému nebo 
náboženskému, onomu pravému vlastenectví, jež se nejeví planým radikálčením, ale 
bohatými a úrodnými činy. 
Nechť tyto rady starého Sokola v radostech jubilejních nezaniknou bez ohlasu!! Jsou 
psány ze srdce, k srdcím. 
 
Viktor Kamil Jeřábek mimo mnoho jiných napsal také knihu  „Život“, v níž  krásně 
popisuje život v Ořechově a jeho okolí. Narodil se roku 1859 a zemřel 1946. 
                                                                                                               
                                                                                                                     Bohumil Šmíd  
      
Stoleté jubileum 
 
Když stavba přetrvá a vydrží v pořádku 100 let, jedná se jistě o dobrou stavbu, na 
pevných základech. Vzácného jubilea 100 roků od založení se v tomto roce dožívá 
celostátní sportovní a kulturní organizace Orel. Orel byl založen v roce 1909, a měl 
vést hlavně mládež k tělesné  i duchovní zdatnosti. Aby bylo kde činnosti provozovat, 
byly současně budovány  orlovny. Orlovna v Ořechově byla postavena v roce 1921. I 
přes to, že byla  činnost Orla dvakrát zakázána –  ( za  německé okupace a po nástupu 
komunismu),  byla vždy znovu obnovena, a přivedena až k dnešní podobě. 
Místní jednota má 163 členů a stala se nejpočetnějším spolkem v místě. Orel se otevírá 
všem bez rozdílů a  nabízí sportovní vyžití všem věkovým kategoriím. V orlovně se 
provozuje fotbal, florbal, volejbal, basketbal, badminton, bowling a cvičení rodičů 
s dětmi. Chceme zapojit do  sportovního vyžití i ženy  středního  věku. Pod Orlem 
funguje úspěšný šachový oddíl.  V prosinci byl zahájen provoz v rekondičním centru – 
(posilovna) pro  ženy i muže, což je v Ořechově novinkou, podobně jako bowling, 
který získal v Ořechově již velkou oblibu. Orlovna je využita denně, více 
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v odpoledních a večerních hodinách. Časový rozpis jednotlivých sportů je k dispozici 
ve vývěskách před OÚ,  na orlovně a také na webových stránkách obce. V orlovně není 
stálý správce, proto individuální sportování je nutné předem dohodnout u Urbanů, 
Pavlíkova 57, tel. 739931207 nebo u Petra Krečmera, Ulička l, tel.604279906.  
Příjďte se do orlovny  podívat. Můžete si dát malé občerstvení v klubovně v l.patře a 
posedět třeba na terase s pohledem na hřiště.   
Současně slouží orlovna jako jediný velký sál pro příjemná  společenská setkávání, ať 
při koncertech, školních akcích, či při plesích a tanečních zábavách nebo při  
ochutnávání vína, kde se setká v příjemném prostředí  snad „ půl Ořechova“. 
Celková  modernizace  budovy, která postupně probíhá již několik let, a kdy nezůstala 
ani jediná prostora v původním stavu, v tomto roce  konečně skončí a závěrem bude 
v letních měsících  otevřeno nové venkovní hřiště. Tím bude spektrum sportovních 
možností rozšířeno ještě o tenis a jiné aktivity venku. 
   
Celý  jubilejní rok  bude provázen mnoha veřejnými akcemi ve všech koutech naší 
vlasti.   Oslavy budou  zahájeny ve dnech  16. – 19. 4. v Praze  Kongresem FICEP 
(evropských sportovních organizací). Záštitu nad akcí v Praze převzal premiér Mirek 
Topolánek. 
V Brně budou v rámci orelského roku organizovány  Mezinárodní sportovní dny 
mládeže a to ve dnech  9. - 12. července. 
Oslavy vyvrcholí „ Slavností Orla“ v Kroměříži ve dnech  21. – 22. Srpna. Nad touto 
největší akcí, na které se očekává až 5000 lidí, přijal záštitu ministr školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR Ondřej Liška. 
 I my v Ořechově hodláme uspořádat „orelský den“ , termín není ještě stanoven,  
Přejeme si, aby  Orel šťastně vstoupil do 2. století  svého trvání a pokračovalo tak dál 
předávání  tradice z pokolení na pokolení. Zatím se daří . 
 
                                                                                                          Ludmila Krečmerová 
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Elektroinstalační  práce 

 
Elektrické rozvody novostaveb 

Rekonstrukce elektrických rozvodů bytů,rodinných domů, 
nástaveb 

Rozvody pro státní i domácí telefony,počítačové sítě, antény, 
satelity, digitální tv, zabezpečovací systémy a ozvučovací 

technika. 
Hromosvody 

 
Kontakt: 
Jaromír Krejčíř,Výstavní  5, Ořechov  664 44  
Tel: 608 483 348 Email: elektromontazekrejcir@seznam.cz 
 
 

 
 

 
 
 

Příjemné prožití velikonočních svátků  
Vám přeje  

Obecní úřad Ořechov 
       


