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Ořechovské nej …. 

 
 
 
 

 

ulice Polní                                                         ulice Brněnská 
 
 

ulice Příční                                                         ulice Nová 
 
 
 
Na titulní straně žáci ZŠ Ořechov zleva: 
Richard Kavlík (9. A), Veronika Šímová (7. A), Veronika Pantůčková (9. B) 
a Petr Racek ( 9. A) – viz článek na str. 15 
 



 3

Slovo starosty                                                                         
 
Vážení spoluobčané, 
blížící se polovina roku mě nutí zamyslet se nad tím, co se na obci podařilo, či naopak, 
kde máme problémy. Ty jsou snad pořád stejné – zhoršující se vandalismus, rádo by 
graffiti, nedodržování nočního klidu u pohostinských zařízení, drobná kriminalita. Co 
říci na rozbití oken v základní škole, kde škoda přesáhla 20 000 Kč? Je to normální?! 
Jedinou možností, jak těmto nepříjemnostem zamezit, je nainstalování snímacích 
kamer na problémová místa v obci tak, abychom záznam mohli použít, jako důkazový 
materiál u soudu a viník byl po právu potrestán. Po dohodě se ZŠ bude tento systém 
nainstalován co nejdříve. Když už mluvíme o základní škole, tak taky něco pozitivního. 
Většina z Vás už ví, že probíhá generální rekonstrukce kuchyně a jídelny. Je to největší 
investice obce v tomto roce s rozpočtem 10 mil. Kč. V současné době jsou za námi 
veškeré bourací práce a provádí se zdění nových příček, elektro rozvody, přípojka vody 
a kanalizace. Práce zatím probíhají bez větších problémů a já doufám, že 25. srpna 
bude vše hotovo. Bylo nesmírně složité připravit v tak krátké době veškeré projekty, 
nechat je schválit a vše skloubit tak, že jsme mohli zahájit 15. 5. rekonstrukci.  Minulé 
vedení obce nepřipravilo žádné projekty, takže nám hrozilo uzavření celého 
stravovacího zařízení z hygienických důvodů. Také další projekty, zpracované 
v minulém roce, již dostávají konkrétní podobu. Jsou to například – pokračování 
chodníku Ořechovičská až k ulici Divadelní, úprava prostranství u rybníka 
v Ořechovičkách, chodník Tikovická. Dále je také podepsána smlouva a vypracován 
projekt na vybudování víceúčelového hřiště u bytovek v hodnotě 1 mil. Kč. Již žádná 
prašná prosívka z komunistických dob, ale nové, víceúčelové hřiště s umělým 
povrchem. Nezapomněli jsme ani na ty nejmenší, nové skluzavky a houpačky udělají 
jistě také radost. Doufám, že občané, kteří bydlí v okolí, nedovolí vandalům tento nově 
vybudovaný areál poničit. Jistě jste si již všimli nově vysázených lip u komunikace 
Ořechov – Mělčany. Po vykácení celé aleje hrušní, které provedla SÚS Brno a její 
neochotě k výsadbě nových stromů, jsem kontaktoval starosty Mělčan, se kterým jsem 
se dohodl na nové výsadbě a to na náklady obcí. Byla využita nabídka firmy Haut 
Želešice, která zdarma dodala sadbový materiál a obec zaplatila jen dovoz a práce 
spojené s výsadbou. Při sázení stromů nezištně pomáhali i někteří občané obce a místní 
včelařský spolek. Chtěl bych jim za jejich ochotu ještě jednou poděkovat. Věřím, že až 
jednou alej vyroste do krásy, stane se ozdobou obce a potěší každého projíždějícího. 
Celkem zde bylo vysázeno 380 lip. Další výstavba stromů a keřů bude pokračovat 
kolem potoka Lejtná. Zde bude vysázeno 1 349 stromů a keřů. Na podzim také začne 
revitalizace aleje Třešinky. Oba projekty budou financovány z fondů EU. Další akce, 
která začne v letních měsících, je úprava polních cest v katastru obce s vybudováním 
protierozních opatření na Ketmance. Obec Ořechov dostala na tuto akci jednu 
z nejvyšších dotací, a to 33 mil. Kč. Celá akce by měla skončit v jarních měsících roku 
2009. Při těchto úpravách bude vysázeno 2 508 stromů a keřů. Všechna tato opatření 
mají za úkol alespoň částečně zmírnit škody na přírodě v okolí Ořechova, které 
napáchala éra budování komunismu. Snad někdy, až vzrostou tyto stromy, se změní i 
myšlení lidí, kteří jsou touto dobou poznamenáni.  
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Vážení spoluobčané, přeji Vám mnoho krásných chvil na Vaši zasloužené dovolené, 
školákům hodně nových zážitků o prázdninách a Vám všem dobrou náladu do dalších 
dnů. 

Josef Brabenec 
starosta obce 

 
Zprávy ze zastupitelstva 
 
Výpis usnesení z  veřejného zasedání zastupitelstva obce Ořechov konaného dne  
30. 4.  2008 v 7.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Ořechov  

 
U s n e s e n í     č. 175/08 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e, že ověřovateli zápisu bude pan Josef Sobotka 
a Tomáš Dudík. 
Hlasování :      pro  10                 proti  0                 zdržel se 0 
 
U s n e s e n í     č. 176/08 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e doplnění programu o bod schválení dohody o 
zajištění provozování veřejného pohřebiště v obci Ořechov pro obec Hajany. 
Hlasování :      pro  10                 proti  0                 zdržel se 0 
 
U s n e s e n í     č. 177/08 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  program  dnešního jednání :  
Program : 

Zahájení 
Určení zapisovatele a ověřovatelů 
Schválení programu 
Schválení dodavatelské firmy na dodávku gastro zařízení a stavební úpravy  
v kuchyni a jídelně základní školy 
Schválení Dohody o zajištění provozování veřejného pohřebiště v obci Ořechov 
pro obec Hajany 
Závěr 

Hlasování :      pro  10                 proti  0                 zdržel se 0 
 
U s n e s e n í     č. 178/08 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e zadání stavebních prací na akci rekonstrukce 
kuchyně a jídelny ZŠ Ořechov dle posouzení a výsledku hodnocení nabídek 
výběrovou komisí, firmě RK - MONT, a schválení uzavření smlouvy o dílo a 
pověření starosty k jejímu podpisu. 
Hlasování :      pro  10                 proti  0                 zdržel se 0 
 
U s n e s e n í     č. 179/08 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e zadání dodávky technologie vybavení kuchyně 
a jídelny ZŠ Ořechov dle posouzení a výsledku hodnocení nabídek výběrovou 
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komisí,  firmě ELPO Gastrotechnika, a schválení uzavření smlouvy o dílo a 
pověření starosty k jejímu podpisu ? 
Hlasování :      pro  9                 proti  0                 zdržel se 1 ( Sobotka ) 
 
U s n e s e n í     č. 180/08 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  dohodu o zajištění provozování veřejného 
pohřebiště v obci Ořechov pro obec Hajany a pověřuje starostu k jejímu podpisu. 
Hlasování :      pro  10                 proti  0                 zdržel se 0  
 
V Ořechově dne 30.4.2008 
 
  Ze života obce                                                                          
 
Oslavy osvobození Ořechova 
 
Každoročně se s příchodem jara konají v obci vzpomínkové oslavy při příležitosti 
osvobození naší obce a města Brna. Ty letošní se konaly poprvé bez účasti vojenských 
historických jednotek: obec organizovala pouze pietní část oslav. 
Letos již uplynulo 63 roků od osvobození. Vzpomínáme každoročně a neměli bychom 
nikdy zapomenout. Význam těchto oslav daleko překračuje rámec naší obce. Program 
slavnosti začal v 11 hodin. Organizaci v letošním roce zajišťoval Obecní úřad Ořechov. 
Svého úkolu se zhostil velmi dobře. Jenom účast našich občanů zaostala oproti 
minulým rokům. 
Z vedení obce byli přítomni Ludmila Krečmerová, Mgr. Magda Jachnická, Mgr. Sylva 
Zvolská a Alois Záděra. Za zvuku smutečního chorálu vojenské hudby z Olomouce pod 
vedením Majora Foreta položily jednotlivé delegace věnce na hroby padlých. Této 
pocty se zúčastnil konzul Ukrajiny Yaroslav Asman a tajemník Generálního konzulátu 
Pavel Kamaril, konzul Generálního konzulátu Ruské federace Alexej Kolmakov           
a tajemník Generálního konzulátu Nikolaj Briakin, hejtman Jihomoravského kraje     
Ing. Stanislav Juránek, poslanec Parlamentu ČR a předseda poslaneckého klubu ČSSD 
Michal Hašek, dále delegace letecké základny v Náměsti nad Oslavou, Sdružení 
odkazu legionářů, Plukovník Ing. Jan Adam – přímý účetník bojů o Brno, 
Podplukovník Josef Vitouch – člen Svobodovy armády, Podplukovník Jan Báčik          
– účastník obrněné brigády v bitvě u Dunkergue, Plukovníci ing. Milan Mikuš a ing. 
Karel Mach za Klub vojáků v záloze Univerzity Brno a další delegace a organizace 
v rámci našeho okresu, města Brna, okolních obcí a naší obce. 
Místostarostka obce ve svém úvodním projevu přivítala všechny vzácné hosty              
i přítomné občany. Poté promluvil kronikář obce Mgr. Jiří Poledňa a vzpomenul 
průběh tvrdých týdenních bojů, jichž byl sám účastníkem. Uvedl, že pohřebiště RA je 
státem chráněnou památkou, kde je pohřbeno 1 467 vojáků a důstojníků. 
Báseň Květen přednesla žákyně základní školy Barbora Remutová. Konzul Ruské 
federace ve svém projevu vyzvedl význam vítězství Rudé armády a ocenil starostlivost 
a péči, kterou obec věnuje pohřebišti.  
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Konzul Ukrajiny se věnoval odkazu vítězství pro současnou generaci. Nabádal ji, aby 
nezapomínala, co pro nás svoboda znamená. 
Hejtman Stanislav Juránek poděkoval těm, kteří zde padli za to, že žijeme již 63let 
v míru. I poslanec Michal Hašek uvedl, že každoroční dík padlým hrdinům není jen 
formální záležitostí a neměli bychom dopustit zjednodušený výklad historie.  
Seznámil jsem Vás  s průběhem oslav a výčtem osobností, které navštívily naši obec. 
Oslavám byly věnovány záběry v televizním zpravodajství, mohli jsme se o nich dočíst 
i v denním tisku. Pro důstojnější rámec oslav by si tato vzpomínková akce zasloužila 
větší pozornost a účast našich občanů. Zasloužili by si ji i vojáci, kteří zde padli, kteří 
se nevrátili ke svým rodinám a kteří zde, v naší obci, spí svůj věčný spánek. 
 
Květen 2008                                                                                            Mgr. Jiří Poledňa 

                                                                                                                kronikář obce 
 
Říkali mu Sběratel věnců… 
rozhovor s Ladislavem Neubauerem, motocyklovým závodníkem  
„z minulého století“ 
 
Žije v Ořechově již 55 let. To je víc než 
půlka běžného lidského života. Už by 
mohl být klidně ořechovským rodákem, 
přesto, zdá se, o něm příliš mnoho 
místních ani neví. Jeho otec se narodil 
ve Vídni jako syn truhlářského mistra. 
Přál si svého jediného syna vychovávat 
ve vlastním domečku, a protože 
pozemky okolo Vídně byly drahé, 
odešel až do Brna, kde v Židenicích  
pro svoji rodinu pořídil malý domek. 
Tam se pan Ladislav narodil a žil do 
okamžiku, kdy přišel povolávací rozkaz        L.Neubauer při rozhovoru do Ořechovského zpravodaje 
do PTP  –  svojí  nelidskostí  proslulých  
Pomocných technických praporů. Po návratu se oženil, přestěhoval z Brna do Ořechova 
a vychoval se svojí ženou Jindřiškou tři děti. 
 
Jak se obyčejný kluk v dobách těžkého pronásledování jakékoliv volnosti stane 
motocyklovým závodníkem? 
Od dětství jsem po tom toužil. Byl to můj sen, stát se motocyklovým závodníkem! 
Ještě v Brně byl mým o tři roky starším spolužákem nějaký Richard Janíček – ten mě 
k motorkám přivedl a od roku 1950 jsem začal jezdit motokros i silniční závody. Tehdy 
všechny tyhle aktivity fungovaly pod Svazarmem, já jsem neměl žádný sériově 
vyráběný závodní stroj. Z Jawy nebo Čezety jsem vzal motor, rám a všechno ostatní    
si udělal sám. To na tom bylo možná to nejhezčí. Všechny volné chvilky, a byly          
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to stovky, možná i tisíce hodin, jsem trávil při sestavování svých závodních strojů. 
Bylo to mimo jiné i báječné odreagování se od těch myšlenek na přestálé útrapy… 
 
Máte na mysli tu dobu? 
Dobu, která s sebou přinesla můj nástup, kvůli tatínkově živnostenskému původu,      
do PTP. Tři roky a šedesát jedna dnů, na které se nedá zapomenout. V dole v Karviné, 
v nizoučké šachtě vleže rubat dvanáct hodin denně. Ráno trochu černé melty a kousek 
žluklé slaniny, večer mnohdy nic, protože jsme nesplnili denní normu. Noční buzení 
k politickým školením, spaní na dřevěných pryčnách, na které v noci foukal sníh a jiné 
zrůdnosti měly za následek, že mnozí nevydrželi, vzali si život, nebo raději nechali ujet 
nohu vozíkem. Spousta z nás skončila v ruských koncentrácích a nikdy už o nich nikdo 
neslyšel… 
 
I Váš osobní život se pak odvíjel  v roli nespravedlivě vyřazeného ze společnosti? 
Bohužel ano. Sebrali mi např. volební hlas, toho jsem za minulého režimu opravdu 
neželel,  ale  pracoval  jsem celý život  jako elektrotechnik,  a když  mi  náhodou  přišla  
nějaká lepší nabídka, vždy mi v tom zabránila kolonka v dotazníku – vojenská služba. 
Po jejím vyplnění vždy spolehlivě následovala věta: „Děkujeme, ale vás přijmout 
nemůžeme“. Živnostenský původ mého tatínka mne dostihl i při závodění. Nesměl 
jsem jezdit třeba na Poháru míru a přátelství. 
 
A co ostatní závody? 
Těch bylo opravdu za ta léta nepočítaně. 
Skoro každou sobotu a neděli jsme 
vyráželi se ženou i dětmi. Jeden bochník 
chleba, kus upečeného bůčku, sklenice 
okurek, to byl náš proviant. Jediné 
závody, kterým jsem se vyhýbal, byla 
mistrovství republiky. Byly totiž 
dvoudenní a já jsem nikde neuměl 
usnout. V sobotu trénink, ten mi šel, ale 
pak následovala   bezesná   noc  a nedělní 
Závod už nikdy nedopadl podle mých        Uprostřed je „Sběratel věnců“ pan L. Neubauer.                   
představ.   Takže  se  mi   podařilo   stát  
patnáctkrát mistrem Moravy, byl jsem vyhlášen nejúspěšnějším sportovcem města 
Brna a začali mi říkat Sběratel věnců. Za těch 43 let závodění jich mám po celém domě 
293! Poslední, z roku 1993, jsem získal v závodě veteránů. 
 
Je nějaký závod, na který si obzvlášť vzpomínáte?  
Vzpomínám si na jedny závody ve Velkém Meziříčí. Za 1. místo bylo prase a čtyři 
pytle brambor na dokrmení. Celý závod jsem jel na čelní pozici a už pomalu začínal 
přemýšlet, jak to živé prase přepravím domů. V tom však začalo něco bublat, říkám si, 
to je nedotažená svíčka, zkusím ji rukou dotáhnout. Jiskry mi tehdy myslím sršely         
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i z nosu.  Nebyla  to svíčka, ale  těsnění pod hlavou,  které mě připravilo  o výhru.  
Místo prasete jsem si dovezl za 3. místo takovouhle škaredou malou dřevěnou vázičku. 
 

Motocyklový závod nazvaný Ořechovský trojúhelník se v naší obci jezdil plných 17 let. 
 

Když mluvíme o závodech, nesmím vynechat ani Ořechovský trojúhelník. Byl to 
závod, který se zde jezdil od roku 1955 s přestávkami celých 17 let! Vím, že jsem 
celoživotně propadl vůni benzínu, ale když před pár lety vyšla Ořechovská kronika, 
mrzelo mne, že se tam o této tradici neobjevila ani zmínka. Když jsem se pídil proč, 
bylo mi řečeno, že to některým vadilo kvůli hluku a smradu. 
 
Čtyřicet tři let na „hřbetu“ motorky a žádný úraz?  
Samé natažené vazy, zlomeniny, nějaký ten kotník. Ale v roce 1961 mi šlo na okruhu 
v Brně opravdu o život. Ve Farinově zatáčce jsem podklouzl na olejové skvrně, jakž 
takž jsem to vyrovnal a snažil se nohou zastavit kymácení stroje. Zapomněl jsem však 
na velkou rychlost, kterou jsem měl, noha se mi vymrštila až někam k uchu. Pohled mi 
padl na břicho, tehdy ještě nebyly kombinézy, a uviděl jsem, jak je obrovské, plnilo se 
krví a střeva šla ven. Závodník, co jel za mnou, nějaký Rybka ze Šumperka měl kolizi 
na stroji, ještě jsem se stihl za něj vydrápat a on mě odvezl do depa. Tam už jsem 
ztrácel vědomí a hned mě odvezli na Žlutý kopec, kde mě při vědomí pan primář 
operoval. Pamatuji si, že říkal: „Vezmu vám současně i slepé střevo!“. Pak jsem na 
nějaký čas na závodění zanevřel, ale nevydrželo mi to dlouho. 
 
A co dnes? 
Dnes už nezávodím. Jsem spokojený, že 
můžu jet kdy chci kam chci, to jsem většinu 
života nesměl. A když přes zimu není práce 
na zahrádce, vezmu si svůj kufřík s fotkami, 
ano zrovna tenhle, ze kterého vám teď 
obrázky ukazuji, a vzpomínám na prožitá 
léta se svými motorkami. Díky svému 
celoživotnímu koníčku mám opravdu na co 
vzpomínat!  
U Neubauerů v kuchyni by se dalo sedět             Část z bohaté sbírky 293 věnců je uložena na skříňi 



 9

a poslouchat doteď. Dlouho nezapomenu na vlídnost a pohostinnost, s jakou nás přijali,            
s jakým pochopením se pan Ladislav setkal u své manželky pro tak nebezpečný 
koníček. Ty zážitky a příběhy by vydaly na knihu. Každý den jezdím do práce okolo 
jejich domu a do dnešního dne byl pro mne jedním z mnoha. Od zítřka už si vždy 
vzpomenu na statečnost, srdnatost a pohodu, která tam bydlí.  
 
                                                                                                                                       -já- 
 
Okénko do letní přírody Ořechova a jeho okolí, se zaměřením na ptactvo 
 
Pomalu končí jaro a začíná léto. Všechny druhy ptáků již přiletěli ze svých zimovišť  
a zdobí naši krajinu svou prostou přítomností, ale také svým zpěvem. Někomu to může 
být až nepříjemné, zvláště pokud ho ptáci svými předváděnými výkony nenechají 
dospat. 
Ptáci se probouzejí postupně a počínají zpívat téměř v přesném pořadí. Někteří ptáci 
zahajují svůj zpěv ještě před východem slunce, jiní dlouho po rozednění. První začínají 
zpívat skřivani polní, kteří k probuzení potřebují nejméně světla. Můžeme je slyšet již 
před druhou hodinou ranní. Po nich se ozve červenka, rehci, budníčci a kukačka. To 
jsou nejranější zpěváci. Před čtvrtou hodinou začnou zpívat drozdi, kosi, sýkory, 
střízlík, žluva a pěnice. Jako poslední se ozvou pěnkavy, zvonci, vrabci, špačci a holubi. 
V noci můžeme slyšet zpěv slavíka, skřivana lesního, vrčení lelka, bukání bukače 
velkého  a houkání sov. Za vzácným bukačem bychom se však museli vypravit do 
nedaleké Miroslavi. V průběhu června, což si mnozí ani neuvědomujeme, převážná 
část ptáků umlká a koncem června a v červenci je již příroda na ptačí zpěv chudá. 
Důvodem toho je především přepeřování většiny dospělých ptačích jedinců a také 
intenzivní dokrmování vyvedených mláďat. Musíme si počkat až do září, kdy začínají 
někteří ptáci (červenka, rehci, sýkory a zvonci) znovu zpívat.  
V tomto období jsme v pestrém ptačím světě svědky velké různorodosti. Zatímco, 
některé druhy ptáků (např. vlha pestrá, ťuhýk obecný, žluva hajní) jsou na začátku či 
v průběhu hnízdění, další druhy (např. husa velká) mají již vyvedená mláďata, která 
dokonce začínají létat. Husy velké již také přepeřují, zanedlouho začnou přepeřovat 
divoké kachny. Zajímavé a nápadné je to u jejich kačerů. Ztrácejí svůj pestrý svatební 
šat a přejímají „kachní barvu“ a teprve na podzim dostávají opět pestrý kačeří šat. Na 
konci června to na našich rybnících vypadá jakoby kačeři někam odletěli. Husy 
 i kachnovití v tomto období ztrácí najednou všechna letková pera, a tím přibližně 
čtrnáct dní nejsou schopny letu. 

 
Již jsme si zvykli, že v „Ořechovském písníku“  vytváří v květnu břehule říční 
početnou hnízdní kolonii, letos jsme napočítali 500 hnízdních nor. V okolí Ořechova 
se po celý den ozývají svým libozvučným trylkem žluvy hajní, ovšem uvidět tohoto 
plachého skrytě žijícího ptáka je velká vzácnost. Dalším naším vzácným hostem je 
dudek chocholatý, který sem přilétá, podobně jako žluva hajní, ze svých afrických 
zimovišť a letos byl pozorován v Ořechově v blízkosti chovu daňků a pak v oblasti 
mezi Ořechovem a Radosticemi. Larvy živící se trusem těchto zvířat jsou mu zřejmě 
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vítanou potravou. V křovinatých porostech a třešňové aleji za ulicí Výhon můžeme 
vidět „velká“ množství krásných a zvědavých ptáků ťuhýků obecných. Jsou to „dravci“ 
v řádu pěvců, zobák mají s hákovitou špičkou a zářezem (tzv. zejk) jako u sokolovitých 
ptáků. Loví převážně hmyz, ale i menší obratlovce. Často kořist do zásoby napichují na 
trny větví. 
Zkrátka, příroda a všechno dění v ní je teď v plném proudu a je jen na nás, jak citlivě to 
dokážeme pozorovat a vnímat. 
 

LuBer 
 
 
  Informace obecního úřadu                                                               
 
Od začátku roku 2008 byly v naší obci provedeny akce 
 
Chodník ulice Divadelní                                   330 058,40  Kč                                                        
Parkoviště ul. Divadelní – práce a projekt        311 304,00                                          
Silnice ulice Divadelní                                      354 388,00                                                              
Chodník ulice Ořechovičská                             545 698,20  
/před Obecním domem/                               
Chodník ulice Bašty                                            41 697,50                                                              
Zídka ulice Bašty                                               110 693,80                                                             
Chodník ulice Ořechovičská                           1 773 430,00 
/“v bráně“ - práce, projekt a poplatky /             
Zídka u nového chodníku na ul. Ořechovičské   43 792,00                                        
Nové veřejné osvětlení ul. Ořechovičská            72 039,10                                                 
Kanalizační vpusť dešťové vody  
a kamenný příkop na ulici  Tikovická                153 308,20                                                             
Stromy a keře                                                       35 711,00   
Lavičky                                                                 27 770,00                                                             
Odpadkové koše                                                   28 110,50                                                             
Zásobníky na písek                                               49 789,60                                                             
  

Ilona Beránková 
                                                                                                                  účetní obce 

 
Odpadové hospodářství 
 
Obec se zapojila do  „kolektivního systému“  zpětného odběru a recyklace použitých 
elektrospotřebičů. Kolektivního proto, že jsou do systému zapojeni: výrobci 
elektrospotřebičů, obce, města, firmy Asekol, Elektrowin a Ekolamp a zpracovatelské 
společnosti. 
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Výrobci se zavazují ke zpětnému odběru hned při nákupu nového zařízení na 
prodejnách. Obce mají za úkol umožnit svým občanům uložení nebo předání starého 
spotřebiče k odvozu a následné recyklaci na sběrných místech nebo v odpadových 
dvorech. 
Sběr elektrospotřebičů se dělí na: 
velké spotřebiče  - ledničky, pračky, sporáky, televizory  
malé spotřebiče  -  žehličky, fény, vrtačky, kalkulačky, mobilní telefony …   
svítidla - zářivky 
Spotřebiče odevzdávané na odpadový dvůr musí být  kompletní i se šňůrou. Pokud 
nejsou kompletní, dávají se do  netříděného odpadu. Jedná se hlavně o ledničky, 
mrazáky, kde jsou právě cenné suroviny, které zpracovatelské firmy demontují a 
předávají k dalšímu využití. U ledniček  jsou to motory,  hliníkové výparníky, drahé 
kovy, naopak zase nebezpečné odpady , které se ještě dále třídí. Demontáže z velké 
části provádí ručně, často hendikepovaní občané v různých sdruženích. Stává se , že 
právě tyto cenné věci jsou již na odpadových místech vykrádány a stávají se téměř 
bezcennými.                                                                                                 
 
Nebezpečný odpad 
 
Svoz nebezpečného odpadu bude v pátek  18.7.2008  v době od 15.00 do 16.30 hodin. 
Nebezpečný odpad můžete odevzdat na stanovištích : v Ořechově na parkovišti naproti 
lékárny, v Ořechovičkách u rybníka a v Tikovicích na konečné zastávce autobusu ulice 
Jeřábkova, bezplatně přímo do svozového vozu. Nebezpečný odpad jsou barvy, laky, 
ředidla, plechovky od barev, motorové oleje, aku baterie, televizní obrazovky,  
pneumatiky aj. 
 
Nové pohlednice 
 
Obec pořídila nové pohlednice Ořechova. Tyto je možno zakoupit na obecním úřadě. 
Cena jednoho kusu je 5 Kč.  
 
Místní poplatky 
 
Dne 31.3.2008 skončila splatnost úhrady ročních  poplatků za svoz komunálního 
odpadu (za popelnice ) na osobu 410,- Kč  a poplatek ze psů (100,- Kč  za psa 
chovaného v rodinném domě a 300 Kč za psa chovaného v bytovém domě.) Někteří 
občané na tuto povinnost  pravděpodobně zapomněli. Poplatek je nutné uhradit ihned 
na pokladně obecního úřadu, aby nemuselo být přistoupeno k vyměření penále. 
 
Oslavy 130. výročí SDH Ořechov a představení vlajky obce a hasičů 
 
Sbor dobrovolný hasičů Ořechov si v letošním roce připomíná 130. výročí založení.  
K tomuto výročí pořádáme v sobotu 13. září 2008 oslavu spojenou s představením  
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 nové vlajky obce a hasičů s tímto programem: 
14.00 hod -  slavnostní zahájení, projevy 
                 -  vystoupení dětí 
                 -  svěcení vlajek 
                 -  ukázka požárního útoku  
                 -  zásah s koňskou stříkačkou 
                 -  kulturní program pro děti  
                    na hřišti u bytovek 

-  hudba, bohaté občerstvení 
 

 
Oslavy proběhnou v prostorách před hasičskou zbrojnicí.  
Zve obec a SDH Ořechov 
 
 
Z historie obce                                                                       
 
Z archivu obecního úřadu 
 
Korespondence pořadatelů před slavnostním zahájením provozu stadionu v Ořechově 
ze šedesátých let : 
 
Za prvé mám obavy, kdyby po příjezdu našem odpoledne byla podána zabíjačková 
polévka, zejména hodně mastná, že by to mohlo způsobit střevní potíže. Lepší by byla 
nějaká drůbeží nebo hovězí. Večer pak by již mohla být, to už na tom nebude záležet. 
Také pokud jde o podání jídla po našem příjezdu, myslím, že nebudou-li jitrnice 
mastné, že by to šlo, jinak mám jen obavy, aby čerstvé maso a ještě tučné nezpůsobilo 
zbytečné potíže. Po vystoupení je to již jedno, ať si vezme kdo, co chce. Myslím, že po 
našem příjezdu by to mohlo být buď pečené libové maso se zelím, bramborem nebo 
knedlíkem, popřípadě řízek. 
Pokud jde o pití, nedoporučuji a nechtěl bych, aby bylo  podáno pivo nebo víno před 
cvičením odpoledne, to je k obědu a k večeři před večerním vystoupením. Pivo nebo 
víno, to skutečně až večer po vystoupení a to ještě v množství velmi omezeném, ne 
proto, že byste to neměli nebo že bych to závodníkům nepřál, ale aby zbytečně nedošlo 
k přesycení a nerad bych, aby byly nějaké řeči, i když to bude v uzavřené společnosti. 
Pokud jsem Ti Josef psal ohledně těch některých nefalšovaných produktech jako sádlo, 
škvarky, uzené, tak to hlavně proto, že bych chtěl mít zase jednou něco dobrého, 
nefalšovaného a originelního tak, jako jsem to míval vždycky z domu. Tu příležitost již 
dnes nemám a pokud jsem se někdy pokusil mezi známými něco získat, neměl jsem 
úspěch, protože dnes na venkově je každý skoro samozásobitelem, nic nedostane 
koupit a to co má domácího mnohdy ani nestačí. Pokud tedy jde o tuto otázku, 
nezatěžuj s ní další osoby, je to naše záležitost a nechtěl bych to zůstat dlužen. Přivedla 
mě k tomu totiž myšlenka, že když budete mít vlastní zdroj pokud jde o maso, že se to 
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třeba nespotřebuje, hlavně ne sádlo a škvarky a my zde máme o dobrou věc bídu. 
Pokud jde o uzené, to už bude myslím horší, protože to se nedá jen tak narychlo vyudit, 
musí to být naložené, uležené a hlavně pak vyuzené v domácí udírně dřevem ze 
švestek, třešní, jabloní apod. Aspoň tak jsme to dělávali doma a bylo to moc dobré. Já 
vím, že si asi řekneš, že jsem nějaký fajnšmekr, ale rád bych si to někdy zopakoval, jak 
to kdysi bývalo. 

archiv obecního úřadu 
 
 
Kultura                                                                                
 
Na  krajských divadelních přehlídkách v březnu a květnu tleskalo 
publikum Ořechovskému divadlu 
 
Ve dnech 7.-15. března 2008 se konala krajská přehlídka Vysočiny aneb 
47.TŘEŠŤSKÉ DIVADELNÍ JARO. Do programu přehlídky bylo zařazeno i naše 
Ořechovské divadlo s inscenací hry Vlastimila Pešky, J.B.Moliéra : PAROHÁČI 
ANEB ČERVENÉ KALHOTY. O úspěchu  přehlídkového představení napsal  
Vladimír Zajíc v odborném časopise Amatérské divadlo (2/2008, ročník 54): 
 Dvě z moliérovských komedií Pán z Prasátkova a Lékařem proti své vůli,  přesněji  
řada situací z nich, poskytly Vlastimilu Peškovi dostatek pružného komediálního 
proutí, ze kterého spletl  třeskutou frašku  v žánru lidového divadla, ve kterém se jen 
zdánlivě vše točí kolem červených kalhot prvního konšela obce…. 
Nutno vyzdvihnout hudební složku, která je nejen na vysoké úrovni,   ale je nedílnou 
součástí  jak příběhu, tak i postojů dramatických osob. Je postojem interpretů k tématu, 
který ve zvoleném žánru poukazuje na trapné excesy současné společnosti.  Inscenace  
komunikuje v  tělesném gestu a řeči výrazně tvarovanými a silnou linkou obtaženými 
typy…. 
Lze tedy konstatovat, že Ořechovské divadlo a režisér Peška nejen pokračují v dříve 
nastolené poetice, ale svůj styl dále rozvíjejí. Ne každému musí forma lidového divadla 
konvenovat, ale ani na okamžik nelze Ořechovským  upřít, že tento žánr naplňují          
a v realizaci jsou přesní a  důslední. .. 
V květnu  se  Ořechovské divadlo představilo divákům a odborné porotě na Krajské 
divadelní přehlídce venkovských ochotnických souborů  JARNÍ  SEŠLOST 
V Boleradicích. Z obsáhlého písemného hodnocení   člena odborné poroty Dušana 
Zakopala ve zpravodaji   přehlídky  FORBÍNA vybírám: 
Více jak 25 let pracuje ořechovský soubor pod vedením svého principála Vlastimila 
Pešky.  Za tu dobu si soubor vybudoval nejen svůj osobitý přístup k předlohám, ale 
hlavně vytvořil jedinečný systém prostředků, jimiž působí na diváky. Jejich poetika,  
založená nejvíce na  komediantství  v  tom nejlepším slova smyslu, využívá všech  
možností,  jak působit na bránice diváků. Hraje se s nevšedním nasazením              
a s obdivuhodným energetickým vkladem. Herecké dovednosti mají nejvyšší kvalitu. 
Dá se říci, že v oboru činoherně hudebního zábavního divadla je ořechovský soubor 
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bezkonkurenční a „peškovská komedie“ je pojmem . V tomto smyslu se dá několikaleté 
úsilí ořechovského souboru a jeho principála označit za rehabilitaci lidového divadla,  
v plném rozsahu jeho plnokrevnosti a jadrného  humoru.. .. 
 
Protože jsem byl přítomen na tomto představení ve zcela vyprodaném sále překrásného 
boleradického divadla musím dodat,  že nejen hodnocení odborné poroty, ale zejména 
živé a spontánní reakce  diváků, včetně sedm minut trvajícího závěrečného aplausu, 
byly přesvědčivým důkazem  úspěchu našich ochotníků.  Důstojně reprezentovali 
vysokou úroveň amatérského divadla, vznikajícího v nelehkých  až  svízelných  
podmínkách  pro uměleckou činnost v naší obci. Jsem na jejich tvůrčí práci pyšný.  
 

Mgr.Leonard  Walletzký 
 
Obecní knihovna 
 
Konečně se dočkáme nové knihovny, která má být umístěna v prostorách budovy 
„zvláštní školy“, v přízemí vpravo. Během hlavních prázdnin proběhnou přípravné 
práce a opravy a na podzim tohoto roku se snad podaří přestěhovat celou knihovnu. Již 
nyní knihovna disponuje novými knihami, ale až v nových a větších prostorách budeme 
moci nakupovat daleko větší množství knižních novinek. Chystá se také automatizace 
knihovny, která proběhne v příštím roce. 
Dne 18. března se uskutečnila v ZŠ Ořechov beseda se spisovatelkou Ivonou 
Březinovou z Prahy. Tato mladá spisovatelka napsala mnoho knih pro děti a mládež. 
Vyprávěla dětem poutavým způsobem o tom, jak knihy píše a kde čerpá náměty. Starší 
žáky zaujala knihami o anorexii, gamblerství  a drogách. Hlavní hrdinové těchto knih 
jsou chlapci a děvčata z ústavů, které spisovatelka sama navštěvovala a povídala si 
s nimi. Na konci besedy ve škole se konala autogramiáda, kde si žáci mohli nechat 
podepsat knihy  zakoupené od samotné spisovatelky. Beseda byla žáky i pedagogy 
kladně hodnocena a vyslovili přání, že opět rádi v budoucnu  podobnou akci uvítají.  
 
Knihovna zakoupila od Ivony Březinové tyto knihy:                                                   
Jak to bylo dál…, Obrázková encyklopedie pro děti, Medvídek Knoflík, Lauro ti jsi ale              
číslo, Rozpustilá ozvěna, Miss Sympatie, Strážci světla, Alice, Ester, Básník v báglu, 
Blonďatá Kerolajn a  Báro nebreč. 
 
Knihovna vás srdečně zve k návštěvě a nabízí tyto nejnovější tituly: 
Beletrie pro dospělé                                   Knihy pro mládež 
Fousek: Dobré jitro, člověče                       Štětinová: Z rytířských dob 
             Buďme k sobě vlídní                     Šafránek: Kolo pro děti                                                
Woodová: Hippokratova přísaha                 Lewis: Kůň a jeho chlapec                                           
Steel: Květinový ples                                   Francková: Hedvika, Prázdninová láska                      
Cartland: Čarodějka                                     Žáček: Krtek a čísla                                                     
Cook: Krize                                                 Brezina: Ségry a čáry na  rodiče                                   
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Hora: Toulky českou minulostí 11              Jínová: Vůně první lásky                                             
Švandrlík: Dráculův švagr  Blanka 
Cimický: Poslední návrat                                                                                           
Green: Šílenství vládců                                                                                       
Grunbegr: Hitlerova černá garda                                                                          
Tomášek: Únos válečné lodě                                                                                    
Butler: Hitlerovi šakali 
                                                                                                                                 
Upozorňujeme čtenáře, že knihovna bude i o prázdninách stále otevřena                        
v úterý a pátek 10.00 – 17.30 hodin. 
 
Nápis na dveřích jedné knihovny 
 
Příteli, 
ze sedmera rajských radostí 
si vyber knihu, ženu, víno. 
Co knize chybí, žena má, 
co ženě chybí, kniha dá ti zas. 
A zlaté víno, v kterém čas 
svou všechnu moudrost uložil 
dá svět ti vidět plný krás. 
Však ženy zestárnou, 
a zkysnout mohou vína, 
tvou zůstane a věčně krásnou 
- kniha. 

 
Ze života škol 
 
Jak se z nás staly televizní hvězdy aneb Případy detektiva Packala 
 
V průběhu března a dubna se naše škola zapojila do projektu internetového vzdělávání 
„ŠKOLA ZA ŠKOLOU“. Výhodou tohoto programu je možnost učit se sám, ve 
školním i domácím prostředí, podle učebnic, které používáme při výuce. 
Na základě počtu bodů, které získaly 6. – 9. třídy, jsme vybojovali účast v televizně – 
vzdělávacím programu „Případy detektiva Packala.“ 
V úterý 27. 5. se vydal do boje tým školy ve složení Veronika Šímová (7. A), Petr 
Racek, Richard Kavlík (oba 9. A) a Veronika Pantůčková (9. B). 
Soutěž kombinuje pohybové aktivity, trénink orientačních schopností v neznámé 
oblasti, bystrý úsudek i využití moderní techniky (notebook, GPS, videokamera). 
V „Packalovi“ proti sobě hrají vždy dva týmy, vyhrávají ti, kteří získají více stop          
a heslo k otevření trezoru. 
To je vše, co Vám o průběhu soutěže prozradíme. Pokud se chcete dozvědět víc, tak 
sledujte vysílání našeho dílu, které proběhne v sobotu 28. 6. v 9:45 hod. na ČT 1. 
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P.S. Kdo se směje naposled, ten se směje nejvíc. Heslo jsme rozlouskli, otevřeli jsme 
trezor a stali se tak vítězi soutěže. Porazili jsme tým Gymnázia Dr. Randy z Jablonce 
nad Nisou, který byl v soutěži již podruhé. 
Pro družstvo ZŠ Ořechov můžete hlasovat po odvysílání soutěže na stránkách 
www.packal.cz a vrátit nás příští školní rok do hry. 
Všem zúčastněným patří velký dík za reprezentaci ZŠ Ořechov. 

Mgr. Ivana Šmídová 
                                                                                                                          učitelka ZŠ 
Výsledky přijímacího řízení   
    
  celkem dívky chlapci 
žáků 42 26 16 
z toho:       
žáci 9. ročníku 32 19 13 
žáci 8. ročníku 2 1 1 
žáci 7. ročníku 1 0 1 
žáci 5. ročníku 7 6 1 
v 1. kole přijato 27 14 13 
v dalších kolech přijato 11 8 3 
nepřijati (5. ročník) 4 4 0 
podle druhů škol celkem dívky chlapci 
osmiletá gymnázia 3 2 1 
čtyřletá gymnázia 5 3 2 
odborné školy s maturitou 20 11 9 
učební obory 10 6 4 
z toho:       
státní školy a učiliště 34 18 16 
soukromé školy a učiliště 4 4 0 

 
Mgr. Barbora Stránská 

                                                                                                                          učitelka ZŠ 
 

 
Taky na akademii, paní Nováková? 
 
Červnový závěr školního roku, to je vždy období vyvrcholení celoročního snažení žáků 
i pracovníků školy. Pro celou řadu dětí se jedná o poslední možnost, jak dohnat 
zanedbanou školní přípravu a na poslední chvíli zlepšit školní výsledky. Ti 
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nejsvědomitější si užívají předprázdninovou atmosféru výletů a dalších akcí, které do 
tohoto období patří. 
Ve čtvrtek 29. května uspořádala naše škola tradiční školní akademii. Představení 
proběhlo v „nové“ orlovně, jak už je zvykem, dvakrát. V dopoledních hodinách tvořili 
publikum žáci základní školy. Při odpoledním vystoupení se sešli rodiče, prarodiče i 
bývalí žáci. 
Převážnou část programu zaplnila vystoupení tříd 1. stupně. Prvňáci nám s Palečkem 
napekli koblížky, druháci se představili jako vynikající lidoví tanečníci a členové 
gymnastického kroužku a tanečního kroužku NOVOS dokázali, že mladá generace 
nesedí jen u počítače a pohyb jim není cizí. 
Tančila i 3. třída, zatímco čtvrťáci parodovali televizní zprávy. 
„I‘m hungry,” opakoval drak v anglickém představení páťáků. 
Program doplnili osmáci a deváťáci perličkami ze školních lavic a Polednicí v úpravě 
Jiřího Suchého. Před moderním tancem deváťaček nám zazářilo „Sluníčko“ 
v úsměvech malých gymnastek. 
Orlovna praskala ve švech a největší odměnou účinkujícím byl potlesk diváků. 

 
 
Škola v přírodě – Studnice u Nového Města na Moravě 
 
V pondělí 19. května jsme měli sraz před školou, tentokrát jsme se nešli učit, ale v 8.00 
hodin jsme odjeli do Studnice u Nového Města na Moravě. Přibližně za hodinu a půl  
jsme byli u cíle naší cesty. Ubytovali jsme se a vybalili  si věci. Potom byl oběd. Po 
obědě jsme šli na vycházku prozkoumat blízké okolí. Příroda byla krásná. Po návratu 
na chatu začalo pršet. Pršelo s malými přestávkami, které jsme využívali k vycházkám, 
celý týden.  
Každý den dopoledne jsme měli hodinu českého jazyka, matematiky a angličtiny. 
Odpoledne byl chvilku polední klid a po něm následoval program. Celý týden jsme byli 
indiáni. Každý patřil do nějakého kmene – Černé hlavy, Rudé tváře, Daltonové, 
Dobyvatelé ztracené archy a Bílé holubice. Hráli jsme různé hry, za které jsme byli 
jako skupinka bodováni. 
Ve čtvrtek večer bylo slavnostní vyhodnocení čistoty pokojů, Tinišovské olympiády     
a celotýdenní indiánské hry. Odměny dostali nejen vítězové, ale nakonec všichni 
indiáni. Po vyhodnocení jsme měli diskotéku. To bylo nejlepší na celé škole v přírodě. 
V pátek jsme si sbalili věci a po snídani vyrazili směrem k Pernštejnu. Prohlídkou 
tohoto hradu jsme zakončili školu v přírodě. 
                                                                                                                       žákyně IV. A 
 
Sběr papíru 
 
Naše škola se již poněkolikáté zapojila do sběru papíru. Spolu s dalšími školami 
Jihomoravského kraje se účastní „Soutěže s panem Popelou“. Doufáme, že i letos se 
nám s více než 69 tunami podaří zvítězit. 



 18

Prvních 30 sběračů se už jistě těší na zasloužený výlet do ZOO Dvůr Králové. Žáci 
z nejlepších tříd si pochutnají na sladké odměně.   
A kdo byl nejlepší? 
Kolektivy:     1. místo:   1.třída      (průměr na žáka 580,4 kg)                                                        

2. místo:   2.třída      (průměr na žáka 459,9 kg)                                                    
3. místo:   8.B třída   (průměr na žáka 445,9 kg) 

 
Jednotlivci:   1. místo:   Lukáš Růžička (8. B)           (3465 kg) 
                       2. místo:   Simona Burianová  (3.tř.)    (2826 kg) 
                       3. místo:   Šárka Slaná  (8. B)               (2525 kg) 

Mgr. Jana Pecenová 
učitelka ZŠ 

 
Sportovní reprezentace ZŠ Ořechov – jaro 2008 
 
Okrskové kolo v basketbale 
Ivančice, 3.3. 2008 
Starší žáci  :  1. ZŠ Ořechov  / Smejkalová, Kalvoda, Růžička, Slaný, Buček                             
Patrik, Buček Pavel, Šťastný, Janíčková, Veselý, Procházka / 
 
Basketbalový turnaj „O Bachmačský pohár“ 
Tuřany, 6.3. 2008 
Smíšená družstva :   3. ZŠ Ořechov  / Smejkalová. Kalvoda, Buček Pat., Růžička, 
Šťastný, Slaný, Buček Pav., Janíčková,Veselý, Procházka /  
 
Okrskové kolo v halovém fotbale 
Ivančice, 12.3.2008 
Starší žáci  :  4. ZŠ Ořechov  /Franta, Růžička, Vaněk, Kučera, Man, Kubík, Veselý, 
Slaný, Kalvoda / 
 
Okresní finále v basketbale 
Tišnov,  28.3.2008 
Starší žáci  :  4. ZŠ Ořechov /Kalvoda, Růžička, Šťastný, Buček Pav., Smejkalová, 
Slaný, Buček Pat./ 
 
Okresní finále v basketbale 
Kuřim, 8.4. 2008 
Mladší žáci  :  1. ZŠ Ořechov / Martina Smejkalová, Michal Kalvoda, David 
Zábranský, Petr Musil, Jiří Šušna, Jakub Slaný, Patrik Dufek, Pavel Raška / 
 
Okrskové kolo v minifotbale 
Ivančice, 24.4. 2008 
Starší žáci  :  3. ZŠ Ořechov / Franta, Růžička, Vaněk, Kučera, Man, Kubík, Veselý, 
Slaný, Buček  Pav., Buček Pat., Kalvoda / 



 19

 
Krajské finále v basketbale 
Kuřim, 30.4.2008 
Mladší žáci  :   5.  ZŠ Ořechov / Smejkalová, Kalvoda, Zábranský, Musil, Šušna, 
Slaný, Dufek, Vaněk, Raška, Ryšavý / 
 
Poz.: Vzhledem k vynikajícím výkonům projevily o Martinu Smejkalovou a Michala 
Kalvodu zájem brněnské ligové oddíly,  za které od května startují. 
 
„Zborovský běh branné zdatnosti“    :   Proběhne 24.6.2008 v Brně na Bílé Hoře. 
Naše družstvo bude obhajovat celkové prvenství z loňského roku.  

              
PhDr. Vojtěch Sojka              

předseda ŠSK              
 
 
Základní umělecká škola v Ořechově a v Modřicích informuje 
 
Činnost žáků a učitelů školy má velni bohatou náplň práce po celý školní rok.  
Hudební obor má za sebou řadu vystoupení např. pro Ústav sociální péče v Brně –
Chrlicích, pro Klub důchodců Kovolitu Modřice, adventní koncerty pořádané 
v Modřicích a v Ořechově. Zvláště pro dechový orchestr Bobrava, který pracuje ve 
spolupráci s ZUŠ Ivančice je vánoční čas pro žáky časově velmi náročný. Orchestr 
vystupoval ve Valticích, Bratčicích, Neslovicích, je nedílnou součástí kulturního života 
v Ořechově, spoluorganizoval mimo jiné např. masopust, rozsvícení vánočního stromu, 
dětské hody ve spolupráci s mateřskou školou apod. Již po páté se účastní festivalu ve 
Vysokém Mýtě. Letos orchestr pod vedením J. Hadravy slaví 10 let od svého založení, 
ale i prvního hudebního soustředění. Proto pořádal v průběhu měsíce dubna několik 
koncertů.  
Na počátku druhého pololetí školního roku probíhala Národní soutěž základních 
uměleckých škol, jejímž vyhlašovatelem je MŠMT ČR. Žáci jsou zařazováni podle 
data narození do jednotlivých kategorií, kde přednesou skladby odpovídající určité 
náročnosti ve stanoveném časovém limitu. Naši školu reprezentovali žáci v hudebním 
oboru ve hře na klavír, kytaru a housle. Školního kola, které proběhlo 30. ledna se 
zúčastnilo ve hře na klavír 18 žáků, ve hře na housle 1 žák a ve hře na kytaru 2 žáci       
a 4 členný kytarový soubor. 
 
Okresní kolo soutěže ZUŠ 
ve hře na housle proběhlo v Ivančicích 5. 3.  
kategorie II.                       Jedličková Petra                1. místo s postupem 
ve hře na klavír proběhlo v Oslavanech 13. 2.; žáci se umístili 
kategorie 0.  Střížová Monika          3. místo   
kategorie II.  Loutocký Petr  3. místo  
   Hendrychová Tereza čestné uznání 
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kategorie III.  Vaňáčková Lucie  3. místo 
ve hře na kytaru proběhlo v Kuřimi 4. 3.; žáci se umístili 
kategorie 0.c  Konečný Aleš  čestné uznání 
kategorie I.  Beránek Jan  3. místo 
kategorie II./2. kytarové kvarteto čestné uznání 
V krajském kole v Mikulově získala Petra Jedličková ve hře na housle čestné 
uznání. 
Gratuluji a děkuji všem žáků a pedagogům Dušanovi Kovaříkovi, Mgr. Magdaleně 
Slané Ph.D., Pavle Švestkové, Pavlu Rosendorfovi, dipl.spec. za vzornou přípravu 
svých žáků a prezentaci školy. 
Výtvarný obor má za sebou dvě výstavy v Městské knihovně v Modřicích, účastnil se 
přehlídky a soutěže „Můj kraj“ organizované Gymnáziem P. Křížkovského, připravuje 
dárky pro maminky ke Dni matek, apod. Každoročně učitel Zdeněk Bernát připravuje 
úspěšně své žáky na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením.  
Literárně dramatický obor se za dva roky svého obnovení pravidelně zapojuje do 
výchovných koncertů pro žáky mateřských a základních škol v okolí.  
Taneční obor získává znovu na své prestiži a to díky vynikající pedagožce paní Evě 
Müller.  
Dalšími aktivitami školy je pořádání koncertů významných osobností. Díky kolegovi 
Milanovi Kašubovi se již třetím rokem uskutečnil na naší škole koncert významného 
pedagoga a sólisty ve hře na kytaru Vladislava Bláhy. Letos koncert proběhl v měsíci 
lednu v prostorách modřické radnice.  
Každoročně škola organizuje také návštěvy koncertů a divadelních přestavení. Letos 
v květnu měli možnost žáci navštívit činoherní představení Tajemství pralesa 
v Mahenově divadle v Brně.  
Při škole stále působí dnes již profesionální jazzový orchestr Young Pekáč, který 
pod vedením sólisty orchestru Gustava Broma Mgr. Mojmíra Bártka se účastní 
jazzových koncertů a festivalů v celé České republice. Orchestr můžete slyšet mimo 
jiné v klubu Leitnerova, Stará pekárna, na Flédě atd. v Brně.  
Základní umělecká škola v Modřicích a v Ořechově dále uskutečnila letos čtyři  
absolventské koncerty žáků hudebního oboru, koncert čtyřručních skladeb, které 
připravuje klavírní oddělení a samozřejmě závěrečné koncerty v Ořechově 6. června 
v Orlovně a v Modřicích 5. června v sále hotelu Gregor, dále vystoupení žáků ke Dni 
matek a muzicírovat budeme i na Den hudby 21.června za slunečného počasí 
v dopoledních hodinách před modřickou radnicí. 
Nejen radost však letos prožili pedagogové naší školy. V lednu letošního roku zemřel 
prof. Rudolf Zavadil, pedagog brněnské konzervatoře a ředitel naší školy. Rudolf 
Zavadil byl nejen vynikajícím pedagogem, hudebníkem, ale laskavým a krásným 
člověkem. Jeho odchodem ztrácíme velkou tvůrčí osobnost, mistra ve svém oboru, 
člověka plného optimismu, nadšení, životní síly… 
Stále mám před očima jeho útulnou třídu plnou hudby, not, rozzářených mladých 
hudebníků a mezi tou krásou  jeho laskavé a moudré oči. Pan Rudolf Zavadil bude 
chybět mnoha lidem. 
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Žákům, pedagogům a všem dobrým lidem přeji krásné prázdniny, načerpejte sílu          
a energii z přírody, mějte jen veselé zážitky a v září zase nashledanou. 

Barbora Křemenáková 
ředitelka Základní umělecké školy Ořechov  

 
Spolky a sdružení                                                                
 
Z činnosti  „Sdružení pro Ořechov“ 
 
Sdružení zorganizovalo v sobotu 19. dubna brigádu podél silnice vedoucí do Nebovid, 
zvané Pérovka. Chtěli jsme uklidit všechno to, co zde nepořádní lidé odhodili či 
vyvezli. A nebylo toho málo. Kelímky a obaly od potravin rychlého občerstvení, 
plastové láhve, igelitové pytle plné domácího odpadu, hromádka injekčních stříkaček, 
plata od léků a v neposlední řadě urna s popelem zemřelé ženy. Na urně, která sem byla 
podle svého stavu vyhozena teprve nedávno, byly dobře čitelné veškeré informace        
o zemřelé. K tomuto nálezu jsme volali Policii ČR, která nález zaevidovala a urnu 
odvezla.  

Pytle se sesbíraným odpadem 
pak pracovníci obce odvezli 
tam, kam patří – do 
odpadového dvora. A tak se 
ptáme: „Nebylo by jednodušší 
a ekonomičtější vyhodit  to, 
co již nepotřebujeme,  do 
popelnice ( kterou jistě 
všichni platí ) nebo odvézt za 
mírný poplatek do 
odpadového dvora?“ Prospěli 
bychom tak přírodě a ušetřili 
si možnou ostudu.  
Již delší dobu jsme plánovali, 
že vyrobíme lavičku, kterou 
umístíme v katastru obce. 
Materiál obstaral ing. Salnek 

a zpracování a nátěr zajistil pracovníkem své firmy Ondřejem Jankem pan Zvolský. 
Lavička je umístěna v areálu před ořechovským hřbitovem u přístupové cesty. Její 
originální vzhled jistě upoutá pozornost a doufáme, že Vám bude sloužit i 
k příjemnému posezení.   
Blíží se doba prázdnin a s ní naše tradiční soutěž o nejhezčí předzahrádku, vysázený 
balkon či okno. Těšíme se, že naše obec Vaší zásluhou rozkvete ještě více než loni       
a my budeme moci obdivovat  dobré nápady i péči tomu věnovanou. Nejhezčí výsadba  
pak bude opět k vidění na fotografiích v kadeřnictví. 
  

Mgr. Sylva Zvolská 



 22

Když se řekne BOWLING … 
 
Co je to bowling ? Je to kuželková sportovní hra, rozšířená po celém světě. V naší 
republice je novým sportem. Bowling není jen sport, ale především skvělá zábava pro 
jednotlivce, rodiny, a kolektivy všech věkových kategorií. Stává se i výborným 
zpestřením firemních večírků a schůzek pracovních kolektivů. Bowling je již také 
v Ořechově v orlovně. Je přístupný celé  veřejnosti. Chceme Vás s ním stručně 
seznámit a pozvat na bowling. V orlovně jsou instalovány dvě bowlingové dráhy, takže 
současně může hrát až 10 osob. 
P r a v i d l a    h r y: 
Cílem je srazit hodem koulí  10 kuželek,  postavených ve tvaru trojúhelníka. Postavení 
kuželek se nazývá „rám“. Za sražené kuželky se získávají body, které se sčítají. 
Maximální počet bodu u jednoho rámu je 30, za celou hru 300. Hra má 10 rámů. Pokud 
hráč nesrazí prvním hodem  všechny kuželky (strike), má ještě druhý hod. Shození 
všech 10 kuželek na dva hody se nazývá spare. Kuželky jsou stavěny automaticky. 
Body se sčítají a porovnávají s ostatními hráči rovněž automaticky a výsledky jsou 
viditelné na závěsné obrazovce. Koule  mají v průměru  21,6 cm. Každá koule má tři 
otvory  na zachycení prsty. Jsou různě těžké, tzv. šestky, osmičky až šestnáctky 
(měřeno v librách). Výběr je libovolný. Kuželky mají na výšku 38 cm. Šířka dráhy je 
od žlábku ke žlábku 107 cm. Délka dráhy je cca 18 m od čáry přešlapu. Přešlap hlídá 
fotobuňka a zaznamená například i vychýlení těla hráče za čáru, nebo dotknutí rukou 
dráhy atp. V případě přešlapu se nezapočítá žádný bod. Na dráhu a rozběžiště lze 
vstupovat jen ve speciální obuvi, kterou dostanete v každém klubu zapůjčit. 
Za nesportovní chování se považuje například : když hráč ruší soupeře při hodu            
a překáží mu, když se hráč posadí na svod nebo zásobník koulí, když hráč vstoupí do  
hracího prostoru v době, kdy je v něm hrající hráč, když hráč není připraven k hodu ve 
stanoveném pořadí, když hráč nepřiměřeně odkládá hod koule a zdržuje hru, když se 
chová v rozporu s běžným společenským chováním. 
 
Bowlingová centra se zakládají  pro muže i  ženy. V České republice se bowling hraje 
organizovaně od roku 1997. V tomto roce také proběhlo 1. mistrovství ČR. V roce 
2001 vznikla samostatná Česká bowlingová asociace. (ČBA). 
 
V orlovně se zahajuje bowling 1.7.2008. Cena jedné dráhy je 150,- Kč za hodinu. 
Bowling je nutné si zadat – objednat předem na tel.čísle 547 225 392 nebo na 
mobilním telefonu 739 931 207. Hráči mají možnost zakoupit si pití, kávu i jiné malé 
občerstvení. V prostorách orlovny se nekouří. Bowling hrají rády ženy a najde se vyžití 
i pro děti. 
Přijďte se na novou hernu podívat. Mnohé již zaujala při zkušebním provozu a zdá se,  
že se bowling stane oblíbeným sportem i v Ořechově. 

        
Orel Ořechov      
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Kuželky  
 
JmKP2 sever 7.-12.místo 
SK Brno-Žabovřesky C                    -  TJ Sokol Brno IV C 1:7                     2252-2365 
   
 (5:7) 19.05. 
TJ Lokomotiva-Ingstav Brno C -  TJ Sokol Ořechov     1:7 2357-2451
 (3:9) 21.05. 
 
TJ Lokomotiva-Ingstav Brno C 2357 1:7 2451 TJ Sokol Ořechov 
   (3:9) 
SALINKA Petr 407  0:2 435 PEHAL Zbyněk 
VACKOVÁ Martina 365 1:1 374 ŠENKÝŘ Radek 
NOVOTNÝ Stanislav 389 1:1 402 ŠMÍD Milan 
BERAN František 387 0:2 418 HOLOUBEK Z. 
VOZDECKÝ Jindřich 402 0:2 450 RYŠAVÝ A. 
ALEXA Miloslav 407 1:1 372 RYŠAVÝ Jiří (*) 
 
střídání: od 51. hodu: RYŠAVÝ Jiří + SMRŽ Jaroslav 

Tabulka: 
 1. TJ Sokol Husovice D10 7 0 3  2416 14 
 2. KK Drtič Olšany  10 6 0 4 2424 12 
 3. TJ Sokol Brno IV C 10 5 1 4 2388 11 
 4. TJ Sokol Ořechov  10 5 0 5 2386 10 
 5. TJ Lokomotiva-Ingstav Brno C 10 4 1 5 2390 9 
 6. SK Brno-Žabovřesky C 10 2 0 8 2315 4 
 
 
Zajímavosti                                                                            
 
Pozvánky 
 
Tradiční krojované Cyrilometodějské hody v Ořechově budou v neděli a v pondělí 
 6. a 7. července na prostranství u rybníka. 
Všechny občany srdečně zve SDH Ořechov. 

₪  ₪  ₪ 
 
Svaz chovatelů v Ořechově zve všechny občany na tradiční hodovou výstavu, která se 
koná v sobotu 5. července od 12.00. do 18.00 hodin a v neděli 6. července od 8.00 do 
18.00 hodin v chovatelském areálu u rybníka. Občerstvení zajištěno. 
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₪  ₪  ₪ 
 
Myslivecké sdružení Ořechov pořádá v pátek 22. srpna taneční Letní noc na myslivně  
na Rybářce. Myslivecká kuchyně připravena. Srdečně zvou myslivci. 
 

₪  ₪  ₪ 
 
Orel Ořechov zve všechny děti i rodiče na soutěžní akci „ Na kolech kolem Ořechova“, 
která se bude konat v neděli  7. září odpoledne. Zahájení u orlovny. Jízdní kola 
vezměte sebou. 
                                                                                     
 
 
Muži v akci                                                                              
 
Cukety po italsku 
 
1 lžíce olivového oleje 
55 g prorostlého špeku nakrájeného na kostičky 
1 cibule nasekaná najemno 
1 stroužek česneku nakrájený nadrobno 
500 g rajčat sloupnutých, rozkrájených na kousky 
1 lžíce nasekaného čerstvého oregána 
500 g cukety 
2 lžíce mouky 
4-5 lžic různých nasekaných čerstvých bylinek 
40 g čerstvého nastrouhaného parmezánu 
6 lžic zakysané smetany 
sůl a čerstvě umletý černý pepř 
 
Postup: 
V hrnci rozehřejeme tuk, přidáme špek a opečeme ze všech stran dozlatova. Přidáme 
cibuli a česnek, osmahneme. Přidáme rajčata, oregáno, sůl, pepř a vše promícháme. 
Uvedeme do varu a na mírném ohni vaříme asi 15 minut, dokud omáčka nezhoustne. 
Všechny cukety podélně rozřízneme a vnitřní strany posolíme. Smícháme mouku, 
bylinky, parmezán a zakysanou smetanu, v těstíčku obalíme cukety. Pak je vložíme do 
nehluboké ohnivzdorné misky a zalijeme rajčatovou omáčkou. Vložíme do předehřáté 
trouby a pečeme 20-25 minut při 220°C, dokud nejsou cukety měkké. Ihned podáváme.  
Podáváme s čerstvým křupavým chlebem a míchaným salátem.  
Přejeme Vám dobrou chuť. 

 
                                Peb 
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Společenská kronika                                                                            
 
Vítání občánků 
 
V neděli 8.června přivítal starosta obce v obřadní síni obecního úřadu z šestnácti 
pozvaných, osm nových občánků 
 
Jsou to tyto děti :   Čížková Žaneta              Kudrna Vojtěch 
                               Hrdličková Vilma          Maňák Marek 
                               Otavová Barbora           Ondrášek Mojmír 
                               Jašek Dominik               Šlichta Ladislav 
 
                  
Blahopřání 
 
V uplynulém čtvrtletí, to je duben – červen 2008  se dožilo kulatého životního jubilea  
a nad 90 roků  18 občanů: 
                                 70 roků     3                         85 roků       3 
                                 75 roků     6                         91 roků       2 
                                 80 roků     3                         94 roků        l 
 
Všem přejeme do dalších let  hodně zdraví, štěstí a osobní pohody. 
 
Vzpomínka 
 
V měsíci červnu jsme se rozloučili s paní Jaroslavou Ryšavou, která byla dlouholetou  
předsedkyní klubu důchodců v Ořechově..Tuto činnost vykonávala zodpovědně            
a s láskou, v kolektivu  důchodců byla oblíbena a respektována. Odvedla mnoho dobré 
a záslužné práce pro veřejnost. Mimo jiné se  zajímala také o včelařství a byla  
nepřekonatelnou instruktorkou kurzů na výrobu medového pečiva a zdobení perníků. 
Své umění ochotně předávala všem zájemcům. 
Čest její památce. 

 Klub důchodců v Ořechově 
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Ořechovské nej… 
 
                           

ulice Brněnská                                                         ulice Sokolská 
 
 

ulice Družstevní                                                      ulice Družstevní 
 
 
Možnost inzerce:  
1 stránka……………..1 000 Kč /černobílá/ 
 1 stránka…………….1 200 Kč /barevná/ 
 ½  stránky……………  500 Kč 
Ořechovský zpravodaj vychází čtvrtletně zdarma. 
Příspěvky přijímá obecní úřad – paní Daniela Binarová. Délka příspěvku by neměla překročit 1,5 strany A5. 
Uzávěrky příspěvků jsou: 10. 3., 10. 6., 10. 9. a 30.11. 2008. 
Zpravodaj neprochází stylistickou úpravou. 
Redakční rada: kulturně-školský výbor. 
 
Vydává: Obec Ořechov, Zahradní 216/1, 664 44 Ořechov 
Ev. č. MK ČR E 10132 
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