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SSlloovvoo  ssttaarroossttyy  oobbccee    

 
Vážení spoluobčané, 
 
každou hodinou se nám blíží rok 2019 ke svému konci. Mnozí jsme zažili v tomto roce 
spoustu radostí, například z narození dítěte nebo vnoučete, z úspěšného ukončení školy, 
a to ať základní, střední nebo vysoké a tak dále. Mnozí se však museli vypořádat 
s chvílemi, které nás v životě netěší, nemoc, ztráta blízkého člověka, problémy s dětmi 
či v zaměstnání. Ale život je už takový, že nám přináší nejen radosti, ale také starosti.     
O to více si musíme vážit každé drobnosti, které se nám dostává. Líbí se mi přístup 
jednoho nejmenovaného pána z Ořechova, který mi říká „Tome, každé ráno, když 
vstanu, poděkuji, že jsem se mohl vyspat a že mohu začít nový den a jsem vděčný         
za vše, co tento den prožiji.“ Co nás čeká v roce 2020 v osobním životě, to nemůžeme 
vědět, ale co by chtěla obec uskutečnit, to plánovat můžeme.  
 

V letošním roce jsme začali s úpravami chodníků na ulici Kerendov, Divadelní, Výhon, 
s drobnými úpravami na ulicích Kout, Pavlíkova a dalších místech. V mateřské škole se 
povedlo vyměnit staré a neefektivní osvětlení za jedno z nejmodernějších                         
a inteligentních osvětlení, které se dnes používají. Do školky se na ně chodí dívat pro 
inspiraci i starostové z jiných obcí. Upravil se i celý vstup v prostoru naší školky.         
Na budově školní kuchyně jsme vyměnili střešní krytinu. Postupně se rozšiřuje i nové 
veřejné osvětlení po obci. Není možné se rozepisovat o všech uskutečněných akcích. 
Děkuji zde především zastupitelům obce, kteří se aktivně zapojují a nové zastupitelstvo 
tak plynule navázalo na práci pana starosty Brabence.  
 

V novém roce bychom rádi z velkých akcí provedli opravu silnice na ulici Družstevní, 
na Baštách, opravy schodiště a opěrné zdi na ulici Tikovická. Dále chceme rozšiřovat 
herní prvky pro děti, mimo jiné na ulici Nová. Některé akce jsou již dlouhodobě 
plánované a čekají na stavební povolení. Jsou to například parkování na ulici Jeřábkova, 
u hřbitova v Ořechově, úprava příjezdu na ulici Kyselkova, opravy Svadilova a ulice 
Kout. Mimo jiné čekáme na vypsání dotačních titulů, které se budou týkat výsadby 
v extravilánu obce, výměny střech na základní škole, výměny podlah v tělocvičně školy 
a podobně.  
 

Chci Vás informovat také o tom, že dne 11. prosince 2019 proběhlo poslední zasedání 
zastupitelstva obce v tomto roce. Nejdůležitějším bodem zasedání byl rozpočet obce na 
rok 2020, který byl zastupitelstvem schválen. V souladu s novelizací Zákona o místních 
poplatcích zastupitelstvo obce schválilo nové Obecně závazné vyhlášky o místních 
poplatcích ze psů, za užívání veřejného prostranství a za svoz komunálního odpadu. 
Výše poplatků ze psů i komunálního odpadu zůstávají nezměněny. Mimo jiné 
zastupitelstvo schválilo Pravidla programové dotace na akumulaci a využití srážkové 
vody a Pravidla programové dotace na obnovu fasády rodinného nebo bytového domu. 
Úplné znění přijatých vyhlášek a pravidel získáte na webových stránkách obce. 
 

Z kulturního života v obci nás čeká po Novém roce plesová sezóna, na které se s Vámi 
rád uvidím. Letos bude v naší obci o jeden ples méně, protože farní ples byl tento rok 
přesunut do Nebovid. O Velikonocích proběhne tradiční výstava vín.  
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Tento rok vznikl i nový spolek v Ořechově - Vinaři Ořechov. Přeji mu, aby jeho činnost 
byla úspěšná, a jsem rád, že spolkový život v obci neutichá.  
 

Na začátku prázdnin budou tradiční Cyrilometodějské hody, snad již v ořechovských 
krojích, které se šijí. Začátkem srpna se opět můžete těšit na Letní hraní, doufám, že bez 
deště, který nás letos dosti potrápil. Na konci prázdnin znovu přivítáme Kinematograf 
bratří Čadíků na prostranství za Kulturním centrem. A na závěr roku společně 
rozsvítíme náš vánoční stromeček. Zmínil jsem jen větší akce, ale skoro každý týden se 
v Ořechově konají různé malé akce, spolků nebo obce. Jsou to přednášky, besedy, 
koncerty, divadla, výstavy, folklórní akce, akce pro děti, sportovní turnaje a mnohé 
další. Všem, kdo se na kulturním a sportovním žití obce podílejí, moc děkuji. Stejně tak 
děkuji za velice krásný dopis, který mě i pana místostarostu velmi potěšil. Neznáme 
pisatele, ale podepsán byl „Vaši spoluobčané ročník 1931“. 
 

Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál krásné a radostné prožití vánočních svátků          
a do nového roku 2020 hodně zdraví a spokojený život v té naší vesničce. 
 

 
Tomáš Dudík 
     starosta 

 
OPRAVA POHŘEBIŠTĚ RUDÉ ARMÁDY 

 
 

Spolufinancováno Jihomoravským krajem 
 
 

V podzimních měsících tohoto roku probíhala generální oprava pohřebiště Rudé armády 
v Ořechově. Pohřebiště bylo vybudováno na přelomu roku 1945 a 1946. Veřejnosti bylo 
slavnostně předáno 23. 2. 1946. Jsou zde pohřbeni vojáci padlí při osvobozování obce        
i okolí. Během let se měnil ráz celého pohřebiště a byly prováděny dílčí opravy mezi 
které patří dláždění, úprava zeleně a jiné. Bylo zahájeno jednání s hejtmanem 
Jihomoravského kraje i Generálním konzulem Ruské federace o možnosti financování 
celé obnovy. Celá akce musela projít schválením památkovým ústavem a oddělením 
památkové péče města Šlapanice, jelikož se jedná o válečný hrob, který je památkově 
chráněn. Nově byly upraveny společné i jednotlivé hroby a hlavní mohyla, která již byla 
ve velmi špatném stavu. Původní betonová mohyla byla nahrazena novou, která je 
vyrobena z mrákotínské žuly. Z původní mohyly byla použita pouze vrchní mramorová 
část, která prošla rozsáhlým restaurováním.  
 

Finančně se na celé akci podílel Generální konzulát Ruské federace v Brně, který 
zaplatil opravu hlavní mohyly v hodnotě 240.000 Kč, hejtman Jihomoravského kraje, 
který přispěl částkou 200.000 Kč a obec Ořechov. Naši obec čeká v jarních měsících 
ještě provedení nové výsadby a dokončení opravy malých hrobů. Dne 23. listopadu 
2019 byl na pohřebišti pietní akt. Byla při něm odebraná prsť ze společného hrobu, která 
bude uložena v základech nově budovaného kostela v Moskvě, který je stavěn k výročí 
75 let od ukončení druhé světové války.          
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V pondělí dne 16. prosince proběhlo na obecním úřadě jednání se zástupci 
velvyslanectví Ruské federace. Ti by rádi za souhlasu obce umístili na hromadné hroby 
desky se jmény 1.300 vojáků pohřbených ve společných hrobech. Také přislíbili 
finanční pomoc při opravách menších hrobů. Jelikož se blíží 75. výročí osvobození naší 
obce, rádi bychom celé pohřebiště a zároveň i památník padlým občanům z první            
a druhé světové války uvedli do důstojného stavu. Slavnostní pietní akt proběhne 
v sobotu dne 25. dubna 2020. 

Tomáš Dudík 
 
 
SPOLEČNÉ RODINNÉ CENTRUM 

 
 

Spolufinancováno Jihomoravským krajem 
 
 

V Ořechově již dlouhá léta funguje v prostorách kulturního centra obce Mateřské 
centrum Sluníčko, jehož zřizovatelem je KLÍČEK Ořechov. Posláním mateřských center 
je vytvořit prostor pro setkání rodičů i prarodičů s dětmi, kde společně mohou trávit 
volný čas, navazovat nové kontakty, učit se novým věcem a především poskytnout 
zázemí pro nejmenší občánky. Obec Ořechov proto požádala Jihomoravský kraj v rámci 
dotačního titulu „Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2019“     
příspěvek na vybavení a modernizaci prostor mateřského centra. Obec Ořechov žádala    
o částku 43.000 Kč, která jí byla v plné výši přidělena. Za tuto částku byl pořízen nový 
nábytek a herní prvky pro děti. Děkujeme všem, kteří se za dlouhá léta podíleli na 
vedení tohoto centra. Přejeme Mateřskému centru Sluníčko vždy ochotné vedení, aby 
činnost centra byla ku prospěchu nejen dětem, ale i celé obci. 

Tomáš Dudík 
 

IInnffoorrmmaaccee  oobbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu      

UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 
BUDE SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU PODLE BĚŽNÉHO 
HARMONOGRAMU. 
 
POVINNÉ OZNAČOVÁNÍ PSŮ 
 

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. 
v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. Štěňata 
musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy 
nejpozději v půl roce věku). Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně 
čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011. 
 

Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením pokuty až 
20.000 korun, protože na psa bude pohlíženo tak, jako kdyby neměl platné očkování 
proti vzteklině. Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa.  
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Číslo čipu svého psa ohlaste na obecním úřadě panu místostarostovi zasláním e-mailu 
(místostarosta@orechovubrna.cz), ve kterém kromě čísla čipu uvedete také jméno, 
příjmení, adresu trvalého pobytu a telefon majitele psa. V případě, že jste majiteli více 
psů, tak ke každému psovi uveďte rasu a číslo čipu zvlášť. Ohlášení můžete provést také 
telefonicky nebo osobně. 
 

Obec doporučuje nošení přidělené známky na obojku psa, nejlépe s telefonním 
číslem, z důvodů neexistujícího centrálního registru čipů. 
 

V současné době je provozováno přibližně deset soukromých registrů, které nejsou 
navzájem propojeny, a tudíž dohledání zaběhnutého psa je velmi složité. Povinností je 
psa označit čipem, ale není povinnost psa registrovat, což postrádá logiku. Věřím, že 
majitelé psa čip zaregistrují v některém registru a že časem i Státní veterinární správa 
prosadí jednotný registr, nebo se registry propojí navzájem, aby vše dávalo smysl.  
 

V současné době obec zakládá svůj registr čipů pro psy, kteří jsou přihlášeni v obci. Čip 
po načtení čtečkou poskytne pouze identifikační číslo čipu, ale neposkytne žádné údaje 
o majiteli psa, jak si mnozí myslí. Tyto údaje se musí dohledat v některém z mnoha 
registrů, a proto obecní registr pomůže obci dohledat zatoulané místní psy. Pevně věřím, 
že časem se vše sjednotí v jednom registru a registrace bude povinná. Doufejme, že 
původně dobrá myšlenka tak neskončí jen implantací čipů.  
 

Zatoulaní psi 
Upozorňujeme občany, že se zvyšuje počet zatoulaných psů v obci. Obec registruje        
i některé nezodpovědné majitele psů, kterým pes utíká pravidelně a obec musí toto 
opakované pobíhání psů řešit. Žádáme proto občany, aby si své miláčky před 
nadcházejícími svátky, a hlavně při oslavách konce roku, zabezpečili a obec nemusela 
řešit během svátků jejich odchyt. Případné náklady s odchytem psa půjdou na vrub 
majitele. 
 
 

Vandalismus v biokoridorech 
 
 

Informujeme občany, 
že se v naší obci 
rozmáhá ničení 
biokoridorů. V těchto 
místech byly sekerou 
pokáceny přibližně 
patnáctileté stromky. 
Bohužel je to od 
letošního podzimu již 
několikátý případ       
v řadě. Je s podivem, 
že svévolné ničení 
veřejné zeleně naší 
obce dělá někomu 
radost.  
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Výsadba švestek 
 

Dne 16. listopadu 2019 za krásného podzimního počasí proběhla za hojné účasti občanů 
obce výsadba švestek pod vinohradem na Chřibech. Na začátku akce byla provedena 
praktická ukázka výsadby za pomoci přípravku TerraCottem, což je přípravek, který 
v době sucha dodává rostlině zadrženou vodu a zároveň s ní i hnojivo pro lepší 
zakořenění. Děkujeme všem občanům, kteří se výsadby zúčastnili, paní Hadačové         
za připravené občerstvení a občanům za přinesené nápoje, které ukázaly využití budoucí 
švestkové výsadby. 
 

Pavel Smištík 
místostarosta 
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FFoottooggrraaffiiee  zz  oobbccee    
 

 

Nově upravené pohřebiště Rudé armády 
 

Netradiční pohled na Ořechov z věže kostela Všech svatých 



8 

Ořechov zavádí Mobilní Rozhlas 
 
Vážení a milí občané, 
 
snažíme se budovat moderní úřad, pro který jsou občané na prvním místě. Proto 
zavádíme nový systém komunikace přes platformu Mobilní Rozhlas. 
 
Co to pro vás znamená? Nyní můžete dostávat důležité informace z naší obce 
hned z první ruky, a to prostřednictvím e-mailů, SMS nebo notifikací do 
aplikace. Dáme vám vědět o zásadních rozhodnutích vedení obce, krizových 
situacích, dopravních uzavírkách, nebo také výpadcích inženýrských sítí. 
Komunikaci přes Mobilní Rozhlas jistě ocení také senioři a zrakově 
handicapovaní občané, které můžeme informovat prostřednictvím hlasových 
zpráv.  
 
Pro plánování rozvoje Ořechova je důležité znát vaše názory. Pomocí Mobilního 
Rozhlasu proto zavádíme také systém anket, díky kterému můžete vyjádřit svůj 
názor a zapojit se tak do dění obce.  
 
V rámci participativního rozpočtu budete moci například poslat vlastní návrh 
toho, co bychom podle vás měli opravit nebo vybudovat. Prostřednictvím ankety 
budete právě vy, kdo může rozhodnout, který z návrhů zrealizujeme.  
 
Máte rádi kulturu a rádi byste věděli, jaké sportovní, hudební a společenské akce 
se v Ořechově budou konat? S Mobilním Rozhlasem budete vědět o všem, co se 
chystá. Stačí se zaregistrovat a zvolit si, jaké informace vás zajímají.  
 
Unikla Vám informace o možnosti kompostéru zdarma, nebo o jiné akci 
pořádané obcí, či spolky? I to se dozvíte včas přes Mobilní Rozhlas. 
 
Součástí systému Mobilního Rozhlasu je také chytrá aplikace Mobilní 
Rozhlas/Zlepšeme Česko. Díky ní budete mít důležité informace vždy při ruce. 
 
S aplikací navíc můžete komunikovat také směrem k nám. Přes jednoduché 
rozhraní aplikace nás můžete jednoduše upozornit například na poničenou 
lavičku, přeplněné popelnice, nebezpečný výmol v silnici nebo nám poslat 
nápad na zlepšení. Neumíte se sami zaregistrovat, nebo máte s registrací potíže? 
Rádi Vám s tím na obci pomůžeme. 
 
Stáhněte si aplikaci Mobilní Rozhlas a pojďte s námi zlepšovat Ořechov. 
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MOBILNÍ ROZHLAS V OŘECHOVĚ – Registrační formulář je k dispozici na 
obecním úřadě, nebo se registrujte online na níže uvedených webových stránkách. 
SMS zprávy přijímá i obyčejný telefon, proto není nutné k přijímání zpráv 
z mobilního rozhlasu pořizovat „chytrý telefon“. 
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Blahopřání našim jubilantům      
 
Srdečně gratulujeme všem jubilantům, kteří se v měsících září až 
prosinci 2019 dožili významného životního jubilea 

70 
Romana Sokolovská 

Hana Horká 

Ludmila Hudecová 

Miroslav Křivánek 

Irena Trenzová 

Jan Lankaš 

Dagmar Dvořáková 

Marie Trčková 

Marie Ondrášková 

Milada Macíčková 

Anna Šmídová 

Blanka Butlerová 

Helena Mazánková 

Ludmila Fantová 

Jarmila Továrková 

Josef Smejkal 

Mária Navrátilová 

 
 
 
 
 

 

 
 

80 
Alois Plšek 

Františka Pařilová 

 

85 
Anna Molíková 

Marie Fraňková 

Zdeňka Tvrdá 

Ludmila Vrbková 

 

87 
Miroslav Dostál 

Anna Novosadová 

 

88 
Anna Čížková 

Marie Buršíková 

Vlastimila Kubíčková 

Anděla Poláková 

Jaroslav Brázda 

Helena Macíčková 

Sylva Poledňová 

 

89 
Jaromír Polcar 

František Loibl 

Alžběta Šmardová 

Františka Pírková 

 

90 
Alois Vrbka 

 

91 
Vladimír Šmíd 

 

92 
Vlasta Sadílková 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ      
 
V listopadu jsme přivítali čtrnáct nových občánků. 
 
Robin Vašíček   

Filip Hrdlička 
Oskar Oliva   

Richard Protiva 
Jakub Worek  

Eleonora Študentová 
Leontýna Petřinová  

Milan Maršák  
Saimon Horák   

Erik Šustek  
Eliška Janoušková  

Emily Szücsová 
Gaia Dörr         

Mikaela Janderková 
 

Vystupující na vítání občánků – skupina Gemini 
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    Výsledky ankety spokojenosti občanů se životem v naší obci 
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OObbeeccnníí  kknniihhoovvnnaa  aa  kkuullttuurrnníí  cceennttrruumm  iinnffoorrmmuujjee  

 
Vážení čtenáři, 
 

blíží se konec roku, každý rekapituluje uplynulý rok, i já si dovolím  
zrekapitulovat rok 2019. V průběhu roku 2019 se do knihovny pořídilo 240 nových 
knih. 
 
V knihovně proběhly tyto akce, na kterých jsme se po celý rok setkávali: 
 

11.1.2019 - divadelní představení „Naši vaši furianti“ v podání Ořechovského divadla 
22.1.2019 - cestopisná přednáška „Peru – magické Andy“- p. R. Janusz 
od 1.2.2019 výstava „Co najdeme v kuchyni“ 
1.2.2019 - pololetní prázdniny v knihovně 
2.2.2019 – divadelní představení „Zločin z lásky aneb tady strážím já“ v podání 

Divadelního spolku Vitus ze Syrovic 
19.2.2019 přednáška „Marie Terezie“ – p.Dana Šimková 
25.2.2019 zájezd do Městského divadla v Brně – „Charleyova teta“  
od 1.3.2019 výstava ilustrací „Inktober“ – p. F. Mikš 
5.3.2019 přednáška o brněnském podzemí – p. Ing. A. Svoboda 
19.3.2019 beseda „O dávném Brně“- Okrašlovací spolek 
29.3.2019 Andersonovo pohádkové odpoledne + Noc s Andersenem 
1.4.-12.4.2019 Velikonoční jarmark v knihovně 
9.4.2019 přednáška „Skotsko“ – p.Dymáček 
18.4.2019 Jarní minidílničky v knihovně 
27.4.2019 divadelní představení „Jak je důležité míti Filipa“ v podání Spolku DivOch 
12.5.2019 Den pro ženy 
od 27.5.2019 výstava „Kdo si hraje, nezlobí“ 
9.9 – 30.9.2019 výstava JM čte 
17.9.2019 beseda „Ořechov 1945“- p. T. Stejskal 
24.9.2019 přednáška o brněnském podzemí p. Ing. A. Svoboda 
8.10.2019 přednáška „Taje Thajska“-  Motani 
od 28.10.2019 výstava „Putování krajinou“ – p. Z. Bernát 
5.11.2019 beseda „Vesničko má přestavovaná“ – p. Ing. J. Kruml 
19.11.2019 „Sametová revoluce 1989 v Ořechově“ – Okrašlovací spolek 
20.11.2019 zájezd do Městského divadla v Brně – „Představ si…“ 
26.11.2019 slavnostní vyhlášení vítězných prací z projektu JM čte 
26.11. – 13.12.2019 výstava prací z projektu JM čte 
2.12. – 13.12.2019 Vánoční jarmark v knihovně 
3.12.2019 přednáška „Kyrgyzstán - země koní a Nebeských hor“- p. R. Janusz 
10.12.2019 vánoční vystoupení dětí z tanečního kroužku Dance Kids Ořechov 
14.12.2019 divadelní představení „Duchové Vánoc“ v podání divadla Boleradice 
                            
Naše knihovna byla i letos opět zapojena do projektu „Jižní Morava čte“, který je 
spolufinancován Jihomoravským krajem. Partnerem tohoto projektu je Moravská 
zemská knihovna v Brně. 
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V rámci tohoto projektu byla vyhlášena literární, výtvarná a audiovizuální soutěž pro 
děti a mládež ve věku 4 až 15 let. Tentokrát na téma „Tajemství knihovny“ 
 

Soutěž měla tyto kategorie:    
 

 1. kategorie literární  /2.-3. tř. ZŠ/  v této kategorii se sešly 
          3 práce ze ZŠ Ořechov a 2 práce ze ZŠ Syrovice -  celkem 5 prací. 
 

 2. kategorie literární  /4.-5. tř. ZŠ/ v této kategorii se sešly 
          2 práce ze ZŠ Ořechov a 8 prací ze ZŠ Syrovice -  celkem 10 prací. 
  

3. kategorie literární /6.-9. tř. ZŠ, včetně nižších ročníků víceletých gymnázií/ 
 

4. kategorie výtvarná /MŠ + 1. až 2. tř. ZŠ: 1 účastník nebo kolektivy/ v této 
kategorii se sešlo 44 prací ze ZŠ a MŠ Ořechov a 2 práce ze ZŠ Syrovice -  celkem 46 
prací. 
  

5. kategorie volné tvorby /1.–4. tř. ZŠ:1 účastník nebo kolektivy/ v této kategorii se 
sešly 4 práce ze ZŠ Ořechov a 4 práce ze ZŠ Syrovice -  celkem 8 prací 
 

6. kategorie volné tvorby /6.–9. tř. ZŠ, včetně nižších ročníků víceletých gymnázií, 
1-3 účastníci/ 
 

Celkem bylo odevzdáno 69 prací od 84 dětí 
 

ZŠ a MŠ Ořechov - 53 prací od 62 dětí 
ZŠ a MŠ Syrovice - 16 prací od 22 dětí 
 

Soutěžní práce hodnotila porota, která to neměla jednoduché, protože všechny práce 
byly zajímavé a každá byla originál. Porota byla složená ze tří členů: 
paní Oldřiška Párová, která v ZŠ Ořechov učila a působila přes 30 let a působila               
i v knihovně, pan místostarosta Pavel Smištík a já – knihovnice. 
 

A jak to dopadlo? 
 

V kategorii literární  / 2.-3. tř. ZŠ/ 
 

3. místo Anežka Batelková 3.B - ZŠ Ořechov, 
       také na 3. místě Markéta Pešková, 3.B - ZŠ Ořechov 
2. místo Adam Nestrojil, 3.tř.- ZŠ Syrovice 
1. místo Jonáš Gallina, 3.B – ZŠ Ořechov 
 

Jonáš Gallina postoupil do krajského kola v Brně, kde se slavnostní vyhlášení 
výsledků konalo v sobotu 30. 11. 2019 v Hvězdárně a Planetáriu Brno a získal 
v krajském kole 3. místo. 
 
V kategorii literární /4.-5.třída ZŠ/ 
3.místo Julie Dvořáková, 4.tř.-ZŠ Ořechov 
             Julie Hrazdírová, 4.tř.-ZŠ Ořechov 
2. místo Adriana Malinová, 5.tř.-ZŠ Syrovice 
             Sára Suchánková, 5.tř.-ZŠ Syrovice 
              Sofie Totušková, 5.tř.-ZŠ Syrovice 
1. místo Aneta Žitňáková, 5.tř. – ZŠ Syrovice 
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Aneta Žitňáková postoupila do krajského kola v Brně, kde se slavnostní vyhlášení 
výsledků konalo v sobotu 30. 11. 2019 v Hvězdárně a Planetáriu Brno a děkujeme 
za prezentaci školy Syrovice. 
 

V kategorii výtvarné pro MŠ, 1. a 2. tř.ZŠ (mohly být i práce skupinové) 
 

3. místo Julie Batelková a Markéta Janíčková – 2.tř.ZŠ Syrovice  
               Amálie Remutová přípravná třída, ZŠ Ořechov 
2. místo Matěj Smejkal,1.B. ZŠ Ořechov 
               Šárka Pokorná, 1.B.- ZŠ Ořechov 
1. místo kolektiv dětí z MŠ Ořechov: Nela Křikavová, Ema Jindřichovská, Lilly 
Ann Klemeš, Matouš Sluka a Karolína Floriánová 
 

Děti  z MŠ Ořechov postoupily do krajského kola v Brně, kde se slavnostní 
vyhlášení výsledků konalo v sobotu 7. 12. 2019 v Divadle Polárka Brno a umístili se 
na 2. místě. 
 

V kategorii volná tvorba 1.-5.třída ZŠ  (mohly být i práce skupinové) 
 

3. místo Filip Trenz a Darko Bojič 4.B.,ZŠ Ořechov 
             Jan Zahradník a Tomáš Man, ZŠ Syrovice 
2. místo Marek Šprync, Samuel Harašta a Nikolas Němec, 4.B.-ZŠ Ořechov 
            Sára Novodomcová, Beáta Hofmanová a Filip Maša, 4.B.-ZŠ Ořechov 
1. místo Magdaléna Skálová, 5.tř – ZŠ Ořechov 
 

Magdaléna Skálová postoupila do krajského kola v Brně, kde se slavnostní 
vyhlášení výsledků konalo v sobotu 7. 12. 2019 v Divadle Polárka Brno,děkujeme    
za prezentaci školy Ořechov. 
 
Všem dětem gratulujeme. Děkujeme za spolupráci se ZŠ Ořechov a ZŠ Syrovice. 
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 A co plánujeme v roce 2020: 

 

14. 1. 2020 - přednáška "Titanic" - paní Dana Šimková 

4. 2. 2020 - přednáška "Austrálie" - pan Jiří Mára 

březen - Jarní minidílničky v knihovně 

10. 3. 2020 - přednáška o brněnském podzemí - pan Ing. Aleš Svoboda 

13. 3. 2020 -  Noc s Andersenem 

16. 3. - 9. 4. 2020 Velikonoční jarmark v knihovně 

4. 4. 2020 - hudební pohádka "Šípková Růženka" - Dětský divadelní soubor  Vitoušek 

ze Syrovic 

14. 4. 2020 - přednáška pan Dymáček 

10. 5. 2020 - Den pro ženy 

6. 10. 2020 - přednáška - K.+ M. Motani 

Přednášky a besedy probíhají v KC Ořechov od 18 hod. 
Od ledna výstava „Komunikace“ ve spolupráci s paní Z. Staníkovou. 
Od února výstava obrazů, fotografií a keramiky paní Hana Baláková.  
O dalších akcích budete včas informováni. 
 

Přeji vám krásné vánoční svátky plné pohody a šťastných chvil v rodinném kruhu. 
                                                                            

 Naděžda Adámková 
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ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  aa  MMaatteeřřsskkáá  šškkoollaa  OOřřeecchhoovv  

Projekt podpory čtenářství v Jihomoravském kraji - Jižní Morava čte 
 
Pět předškoláků ze třídy Myšek  - Karolína Floriánová, Ema Jindřichovská, Lilly Ann 
Klemeš, Nela Křikavová  a  Matouš Sluka - se rozhodlo pro účast ve čtvrtém ročníku 
výtvarné soutěže v kategorii kolektivů v rámci projektu Jižní Morava čte 2019. Téma 
projektu je Tajemství knihovny. Projekt na podporu čtenářství iniciovala Městská 
knihovna Břeclav ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně. Zapojila se      
i Obecní knihovna v Ořechově vedená paní  knihovnicí Naděždou Adámkovou. 
 

Děti téma projektu zaujalo. Ve výtvarné práci zachytily podle svých dětských představ 
pohádkové postavy z knihy I v pohádce se přechází jen na zelenou. Navzájem se 
domluvily a každý kreslil svoji oblíbenou  pohádkovou bytost. Všechny obrázky kreslily 
tuší, vykreslovaly pastelkami a také voskovkami. Postupně přidaly ke každému obrázku 
text.  
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Skupinu předškoláků byla radost pozorovat a poslouchat, s jakými nápady přicházejí, 
jak dokáží společně tvořit rýmované texty.   
Svoji výtvarnou práci nazvaly Školní třída pohádkových bytostí a brýlatý pan učitel 
Marabú. Na konci října byla práce odevzdána v knihovně.  
 

V polovině listopadu se děti dočkaly vyhodnocení soutěže a slavnostního vyhlášení 
vítězných prací. Obecní knihovna pozvala děti zapojené do soutěže i s rodiči do sálu 
Kulturního centra v Ořechově, kde proběhlo slavnostní vyhlášení prvního kola 
soutěžních výtvarných a literárních prací. Naši předškoláci se ve výtvarné soutěži ve 
věku 4 – 7 let umístili na 1. místě a postoupili do krajského kola. Vítězům poblahopřál 
starosta obce Tomáš Dudík a paní knihovnice Naděžda Adámková. Děti si převzaly 
diplomy, odměny a pozvání do divadla Polárka v Brně. 
 

Všichni budeme našim soutěžícím předškolákům přát, aby se ocitli na pódiu mezi 
nejlepšími. 

 
                                                                                                       Luciana Kokrhánková, 

učitelka MŠ 
 
 
 
 
Šikulové v Ořechově  
  
Určitě každý z nás alespoň jednou v životě zatoužil být na chvíli hercem nebo 
moderátorem v televizi. A našim dětem z přípravné třídy, mateřské a základní školy se 
to povedlo.   
 

O tento sen se zasloužily převážně děti z přípravné třídy, které vytvořily pozvánku          
a poslaly ji do České televize do pořadu Šikulové. Odpověď se dostavila nečekaně brzy. 
Paní scénáristka nám nabídla vytvoření čtyř výtvarných týmů po deseti žácích.  
 

Přání být v televizi se našim dětem splnil ve čtvrtek 24.9.2019 v 11 hodin (a v repríze 
26.10.2019 v 14.10 hodin). Děti se seznámily s moderátory tohoto pořadu Janou a Ivem 
a ihned se pustily do práce. Žáci z přípravné třídy vytvořili panáčky z korálků                 
a chlupatých drátků a pro třídu Myšek z mateřské školy si připravili domečky z 
dřevěných kostek. Žáci 1.A zhotovili domečky se zahrádkou a děti z 1.B vyrobily cestu 
z džínsů.   
 

Nejen, že si žáci naší školy vyzkoušeli, jaké je to stát a tvořit před kamerou, ale museli 
zvládnout i lehkou nervozitu. Všichni přítomní si natáčení patřičně užili a nadšení bylo 
veliké.   
                                                                                                                                              

Kateřina Kandová  
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Den přírodních věd 
 
Zachraň se, kdo můžeš! Tuto větu mnozí z nás křičí, když vidí na rozvrhu fyziku, 
chemii, přírodopis. Ale všechny tyto předměty jsou důležité. Nejsou to předměty pouze 
o vzorečcích.  Pro nás, kteří jsme se zúčastnili soutěže s názvem Den přírodních věd 
jsou mnohdy fascinující.  „Zachraň se, kdo můžeš“ bylo zároveň mottem letošního, již 
sedmého ročníku soutěže,  kterou pořádá Střední průmyslová škola chemická. Jde 
v podstatě o oslavu přírodních věd.  Je to jedna z největších akcí svého typu v České 
republice, možná i ve střední  Evropě.  Soutěžící prochází zoologickou zahradou v Brně, 
kde je rozmístěno 7 – 12 stanovišť zaměřených na rozličné přirodovědné disciplíny. Na 
každém stanovišti si nadšenci přírodních věd vyslechnou krátkou přednášku na dané 
téma a následně odpovídají na otázky bodované dle obtížnosti. Soutěž je rozdělena do tří 
věkových kategorií, týmy soutěží po třech. Po průchodu všemi stanovišti a po vyplnění 
všech otázek si každý může užít trochu zábavy a to na speciálních komentovaných 
krmeních nebo při shlédnutí úžasné chemické show. Naše družstvo sedmáků obsadilo 
krásné 4. místo. 
 

Gratulujeme 
Michaela Pelikánová, Jana Pecenová 

 

Halloweenský večer aneb spaní ve škole 
 
V předvečer svátku Všech zesnulých se žáci třetích tříd mohli těšit na spaní ve škole 
v rámci projektu Halloweenský večer. Starší žáci devátých tříd pod vedením vyučujících 
z anglického jazyka nachystali pro mladší žáky zajímavý večer plný úkolů. Škola se 
proměnila v tajemné místo osvětlené stovkami svíček a vyzdobené vším, co patří 
k tomuto svátku (netopýři, pavučiny, duchové a vyřezávané dýně). Děti byly seznámeny 
s oslavami svátku v zahraničí i o našem způsobu vzpomínání na zesnulé. Úkoly pro děti 
byly pestré od skládání obrázků, postřehové hry „lov ducha“, ochutnávka lektvarů, 
anglické pexeso, hledání skrytého pavouka i ulovení jablka z vody ústy. Měla jsem 
možnost trasu projít a velmi si cením anglické konverzace s mladšími žáky. Děti 
odpovídaly na otázky a plnily zadání dle pokynů v anglickém jazyce. Závěrem si děti 
vyrobily v družině několik drobností, které nebyly jen pro potěchu oka, ale i k jídlu. Noc 
jsme společně strávili ve svých třídách a sobotní ráno jsme děti předávali rodičům. Děti 
si večer i noc užily. S troškou strachu se vypořádaly na výbornou a věřím, že to bude pro 
ně hezká vzpomínka na školní léta.  
                                                                                                                

Mgr. Markéta Tichá 
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Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat 
 
Žáci osmých a devátých tříd se v pátek 27. září 2019 vydali na exkurzi                           
do koncentračního tábora v Osvětimi a solného dolu ve Věličce.  
 

V Osvětimi prohlídka začala u proslulé brány s nápisem „Arbeit Macht Frei“- „Práce 
osvobozuje“. Se zatajeným dechem jsme pak více než 3 hodiny naslouchali emotivním 
slovům našich průvodců a snažili se pochopit nepochopitelné. Procházeli jsme místy, 
kde nejen v plynových komorách zahynulo více než milion lidí. Zhlédli jsme plechovky 
od Cyklonu B, spatřili copánek na dvoutunové hromadě vlasů, připravených ke 
zpracování, látku vyrobenou z lidských vlasů, nespočet zabavených kufrů, viděli 
fotografie na kost vyhublých dětí, vyslechli příběhy pamětníků, procházeli kolem 
ostnatých drátů, plynovou komorou i spalovnou. Hrůza, které toto místo bylo svědkem, 
většinu z nás nutila našlapovat tiše a „po špičkách“. Celý tento komplex je tichým           
a ponurým svědkem toho, co lze slovy vyjádřit jen stěží. V roce 1947 byl vyhlášen 
státním muzeem a jako smutný památník lidského utrpení byl později zapsán                   
i na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. 
 

Psychicky náročnou prohlídku památníku a muzea v Osvětimi, vystřídalo ve Věličce 
uvolnění v solných dolech rovněž zapsaných mezi památky UNESCO. Samotná 
prohlídka začala sestupem po 380 schodech, které nás zavedly na první poschodí            
- 64 metrů pod povrch. Důl má celkem 9 podzemních poschodí, jež sahají až do hloubky 
327 metrů. Veřejnosti jsou však zpřístupněny pouze tři z nich. Se svolením paní 
průvodkyně se mnoho z nás nezdráhalo otestovat slanost tamní soli přímo na stěnách 
dolu. Obdivovali jsme prostorné podzemní sály a bohatě zdobené kaple. Do největší 
z nich, kaple sv. Kingy, se vejde až neuvěřitelných 500 osob. Lze v ní obdivovat mnoho 
soch a reliéfů, z nichž nejznámějším je reliéf Poslední večeře, který byl vytesán podle 
fresky Leonarda da Vinciho. Jedna z podzemních komor slouží také jako kino, nalézt 
zde můžeme rovněž sanatorium pro pacienty s respiračními chorobami a alergiemi         
či restauraci. 
 

V závěru prohlídky nás čekala adrenalinová jízda starodávným výtahem, kterou jsme 
absolvovali v přítmí za zpěvu českých písniček. Po vyfárání na povrch jsme vykoupili 
obchod se suvenýry, znaveni nasedli do autobusu směr domů a v hlavách se nám honila 
spousta myšlenek... 

 
Mgr. Irena Floriánová a Mgr. Soňa Kouřimská 

 
 

 

 

 



28 

ZZáákkllaaddnníí  uumměělleecckkáá  šškkoollaa  OOřřeecchhoovv  

 
Vážení občané, 
 
jako se každý dobrý hospodář s koncem kalendářního roku ohlíží a rekapituluje sklizeň - 
co přineslo očekávané ovoce, čemu se příliš nedařilo, hledá důvody, jak by mohl příště 
věci, které může ovlivnit, nastavit jinak - stejně tak je tomu i ve škole, pouze časově 
rozlišeno na rok školní. Myslím, že se v souvislosti s pomalu končícím rokem 2019 
můžeme v Základní umělecké škole za uplynulým školním rokem 2018/2019 ohlédnout 
s pocitem zodpovědně odvedené a radostné práce.  
 

Na počátku školního roku se již tradičně prezentovala na Svatováclavských hodech 
v Modřicích školní dechová kapela Taškaříci. Podzimní měsíce se mimo svůj obvyklý 
rytmus, nutné administrativní a organizační záležitosti spojené s chodem školy, 
zahájením  výuky a příchodem nových žáků, lišily od let předchozích. Důvodem byly 
oslavy 100. výročí samostatného Československého státu.  Z podstaty našeho poslání 
jsme se chtěli tím, co je nám nejbližší, tj. zaměřením na umělecké vzdělávání, připojit     
k významné a důstojné oslavě sta let vzniku naší státnosti. Byli jsme osloveni vedením 
města Modřice ke spoluúčasti při slavnostním zasazení lípy, kde vystoupil náš školní 
dechový orchestr s Českou státní hymnou a dalším nastudovaným programem. 
V návaznosti dále proběhly jak v Modřicích, tak v Ořechově k oslavě 100. výročí 
založení Československa koncerty učitelů „REPUBLIKA“. Patřily svým významem        
a pojetím k těm, na které se nezapomíná.  
 

V adventní době jsme přispěli hudebními vystoupeními ke sváteční náladě při 
rozsvěcování vánočních stromů v Ořechově, Modřicích, Syrovicích, Pršticích, 
Radosticích, Hajanech a  v Želešicích. Následovaly Vánoční koncerty žáků v Ořechově, 
Modřicích a nově i v Sobotovicích.  Na náměstí Svobody v Brně se představilo v rámci 
„Brněnských vánoc 2018“ klarinetové a flétnové kvarteto.  Využili jsme možnost opět 
uspořádat v kostele sv. Jiří v Tikovicích koncert duchovní hudby žáků a učitelů. Děkuji 
na tomto místě ještě jednou za velmi vstřícný postoj váženému panu faráři R. D. ThDr. 
Krzysztofu Drzazgovi.  Kalendářní rok 2018 uzavřel pak Vánoční koncert v kostele     
sv. Augustina v Syrovicích, kde vystoupilo klarinetové uskupení „Clarteto“.  
 

Druhé pololetí jsme zahájili společnými trojkoncerty se ZUŠ Židlochovice a ZUŠ 
Pohořelice v místech našich působišť, následně proběhly soutěže žáků uměleckých škol, 
kterých jsme se zúčastnili na úrovni okresního a krajských kol v  komorní hře 
s převahou dřevěných dechových nástrojů a ve sborovém zpěvu. Flétnovému                  
a klarinetovému kvartetu a pěveckému komornímu souboru MOře náležela první            
a druhá místa  a žáci tak vzorně reprezentovali školu.  
 

ZUŠ Ořechov se ve školním roce 2018/2019 opět stala organizátorem Krajského kola 
soutěže žáků základních uměleckých škol České republiky - tentokrát v Komorní hře  
s převahou smyčcových nástrojů, vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže                   
a tělovýchovy ČR. Do Ořechova přijelo 94 žáků z 39 škol Jihomoravského kraje.             
Z  ohlasů zúčastněných se organizace soutěže na krajské úrovni vydařila. Děkuji za 
podporu vedení obce Ořechov. 
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K uměleckému projevu patří také umění taneční. Již pátý Taneční trojkoncert se konal 
v Obecním sále Kulturního centra Ořechov. Vystoupili zde žáci tanečního oboru ZUŠ 
Ořechov - Modřice, hosté ze ZUŠ Klobouky u Brna a ZUŠ Lomnice u Tišnova. 
Výtvarný obor se zúčastnil výtvarné soutěže MISS Úlet – MISS Výtvarný model 
v Pohořelicích a ve velké konkurenci získal 3. cenu. V městě Příbor se konal 3. ročník 
klavírní soutěžní přehlídky „Pianoforte per tutti aneb klavír pro všechny“ a v Poličce    
11. ročník celostátní přehlídky „Mládí a Bohuslav Martinů“. Naši žáci se umístili 
ve stříbrném a bronzových pásmech. 
 

V jarním období jsme se zapojili na Festivalu dechových orchestrů ZUŠ v sokolovně 
Židlochovice, který skvěle zorganizovala v rámci Dnů města ZUŠ Židlochovice. 
Početné publikum potěšily dechové orchestry ZUŠ Židlochovice, ZUŠ Rosice a naši 
Taškaříci.  
 

Finále školního roku patřilo III. ročníku celostátního happeningu základních 
uměleckých škol ve veřejném prostoru ZUŠ OPEN - "POSPOLU ZA ŠKOLU".              
Na upraveném prostoru před Obecní hospodou v sousedství fotbalového hřiště byl 
připraven kombinovaný program prezentace hudebního, výtvarného a literárně-
dramatického oboru školy. Podařilo se nám oživit významnou ořechovskou tradici - 
vzácné obřadní tance - ořechovské „Královničky“. Žáci pěvecké třídy předvedli tance ze 
sbírky paní Lucie Bakešové za zpěvu písní v klavírní úpravě Leoše Janáčka, které 
choreograficky vedla  p. Markéta Dudíková. Výtvarný obor se zde pochlubil přehlídkou 
úspěšných modelů ze soutěže. K anonci této akce a ke zdůraznění významu základního 
uměleckého vzdělávání jsme dostali i prostor ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Děkuji 
obci Ořechov za pomoc s organizací.  
 

V červnových dnech opět vystoupila a výborně reprezentovala školu v Brně na náměstí 
Svobody dechová kapela Taškaříci v rámci projektu „Brno – město uprostřed Evropy“         
a „Mozartovy děti“ pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje.  
 

Ve školním roce 2018/2019 jsme měli celkem 28 absolventů hudebního, výtvarného         
i literárně dramatického oboru I. a II. stupně základního studia. Při rekapitulaci děkuji 
Spolku rodičů a přátel školy s jeho předsedkyní paní Irenou Pšeničkovou. Spolek 
podporuje významně činnost školy a pokládáme ho za její nedílnou součást.  
 

Na tomto místě bych rovněž rád vyjádřil poděkování vedení obce Ořechov a města 
Modřice. Přestože nejsou našimi zřizovateli, nacházíme u nich podporu při řešení 
záležitostí spojených se zlepšováním prostředí škol, ale rovněž podporu ekonomickou 
v podobách dotací do rozpočtu školy. Dotace používáme na pořízení učebních pomůcek 
pro stálé zkvalitňování výuky a v Modřicích navíc i v souvislosti s užíváním prostor 
budov školy. 
 

Závěrem tohoto předvánočního přemítání Vám všem přeji příjemné prožití vánočních 
svátků a do nadcházejícího roku 2020 pevné zdraví a spokojenost. 
 
 

P. Křivánek, ředitel školy 
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SSppoollkkyy  

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL OŘECHOV 
 

Zpráva oddílu stolního tenisu  
 

Tak jako každé září, i letos, začala nová sezóna stolního tenisu na okrese Brno-venkov. 
Tento rok byl ovšem pro náš oddíl zcela výjimečný. Poprvé v historii se vedle A-týmu    
a B-týmu představil i C-tým. 
 

Založení C-týmu bylo možné nejen díky velkému zájmu dětí, ale i dospělých. Děti hrají 
soutěžní zápasy po boku dospělých v B-týmu a C-týmu. V současné době se soutěž chýlí 
ke konci první poloviny a náš nově založený  
 
C-tým je v okresní soutěži na sedmém místě z celkového počtu deseti účastníků.            
O soutěž výše se na třetím místě drží ořechovský B-tým. A-tým se pohybuje okolo 
středu tabulky v nejvyšší soutěži na okresu Brno-venkov. 
  

Soutěže, ve kterých se nachází A-tým a B-tým, mají shodně 12 účastníků. Všechny 
výsledky je možné sledovat na internetu na stránkách asociace stolního tenisu pod 
zkratkou STIS (https://stis.ping-pong.cz). Na těchto stránkách lze najít úspěšnost týmů     
i jednotlivých hráčů. Stránky nabízí kromě aktuálních výsledků také historii z minulých 
ročníků. 
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I nadále se naše děti účastní žákovských turnajů, které se pořádají na okrese Brno-
venkov. Na posledním turnaji konaném 16. 11. 2019 v Mokré se zúčastnilo 44 žáků 
z 12 oddílů. I přes velkou konkurenci si naši žáci nevedli vůbec špatně. V kategorii A se 
na třetím místě umístil náš momentálně nejlepší hráč Tomáš Kouba. Ve stejné kategorii 
obsadil Tomáš Horák 15. místo. V kategorii B zaznamenali naši žáci ještě výraznější 
úspěch, když všechna první tři místa obsadili borci z Ořechova, a to v tomto pořadí: 
Adam Smejkal, Ondřej Kouba a Michal Kačur. Na 5. místě je ještě doplnil Matyáš Pár    
a na 12. místě  Jan Vykoukal.  
 

23. 11. 2019 se konal již čtvrtý ročník žákovského turnaje pod záštitou župy Jana 
Máchala, který byl určen pro děti do 15 let. Turnaj se již tradičně konal v tělocvičně ZŠ 
v Ořechově. Na turnaj dorazilo 28 dětí z Ořechova, Syrovic a Dolních Kounic. Hrálo se 
ve dvou kategoriích podle výkonnosti a v každé kategorii se hrála jak dvouhra, tak 
čtyřhra. A díky sponzorovi turnaje bylo opravdu o co hrát! Každý hráč obdržel medaili a 
minimálně další dvě věcné ceny. Pro první tři v každé kategorii, byl nachystán také 
pohár. 
 

Ještě pořadí kategorie  A - 1. Kouba Tomáš          Ořechov 
                                          2. Vaněček Jakub        Ořechov 
                                          3. Kačur Michal           Ořechov 
 

                    kategorie B -   1. Hřebec Dominik     Syrovice 
                                           2. Prosecký David       Ořechov 
                                           3. Budík Lukáš            Syrovice                                   
                                                                                                         Jaroslav Vaněk  
                                                            vedoucí oddílu stolního tenisu T. J. Sokol Ořechov  
 
 
Sportovní akce Fit senioři 
 
Sokolská župa Jana Máchala uspořádala pro seniory a seniorky veřejnou sportovní akci 
Fit senioři.  Uskutečnila se 16. listopadu 2019 v ořechovské Orlovně a zúčastnilo se jí 
asi 60 seniorů a seniorek z různých tělocvičných jednot.  
 

Nabízený program byl  pestrý: turnaj v bowlingu, stolní tenis, cvičení s masážní 
podložkou, cvičení s gymsticky, drobné hry, lacross, kvízy a další. 
 

Po absolvování uvedených činností a vyhlášení výsledků z turnajů, následovalo 
občerstvení a volná zábava, kde si všichni při společném posezení mohli zavzpomínat na 
veselé historky nebo si zazpívat. Přátelská atmosféra a radost z opětovného setkání se 
nesly po celou dobu akce a podle ohlasu se již všichni těší na další setkání. Ke zdárnosti 
akce přispěli také členové TJ Sokol Ořechov, kteří se ujali i funkce pořadatelů. 
V průběhu akce nás v naší činnosti přišli podpořit pan starosta a místostarosta obce 
Ořechov a po zhlédnutí jednotlivých ukázek a zejména nadšení všech cvičenců,  popřáli 
všem i nadále mnoho elánu a hlavně pevné zdraví do dalších roků. 
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Zahájení cvičení pro děti s rodiči 
 
a začátku školního roku bylo zahájeno nové cvičení pro děti s rodiči. Cvičební hodiny 
jsou každý čtvrtek od 17 do 18 hodin ve velké tělocvičně ZŠ a jsou určeny                  
pro předškolní děti ve věku od 2 do 5 let.  

 
Náplní hodiny jsou říkanky, písničky, míčové a jiné hry, opičí dráhy, cvičení na nářadí, 
rozvoj pohybových schopností a komunikace v dětském kolektivu. Průpravná cvičení 
hravou formou vedou děti ke správnému držení těla a celkovému zpevnění, rozvíjejí 
koordinaci, obratnost a rychlost. Vhodné pro děti před nástupem do školky i školy a je 
to současně i inspirace k domácím hrám. To a mnohem víc. Děti jsou postavené před 
úkol dodržovat určitou disciplínu a za pomoci rodičů se vyrovnat se základními návyky 
a cvičebními úkony.  
 

Přijďte se podívat a vyzkoušet.                           
    Tereza Pravdíková,  Svatava Vašicová                                                                                          

 
 
T. J. Sokol Ořechov přeje všem příjemné prožití kvapně se blížících vánočních 
svátků a do nového roku mnoho zdraví, úspěchů, radosti z pohybu i ze života. 
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SPOLEK TENISOVÝ KLUB OŘECHOV 
 
Tenisový klub zahájil letní sezonu na kurtech v Ořechově v polovině dubna. Po nutných 
úpravách kurtů a rozpisu hodin zájemců se život na kurtech rozjel k plné spokojenosti. 
Během sezony se zde vystřídali zájemci jak z Ořechova, tak i z okolních obcí. 
Potěšitelný je zájem z řad dětí, které pod vedením trenérů Tomáše Šmídy a Gabriely 
Hrdličkové pronikají do tajů tenisu. 
 

Bohužel jsme letos neuspořádali oblíbený turnaj neregistrovaných hráčů ve čtyřhře. Je to 
malá kaňka na jinak velice zdařilé sezoně. V příštím roce to jistě napravíme a termín 
turnaje zvolíme tak, aby se mohl zúčastnit co největší počet hráčů. 
 

Při této příležitosti bych 
se chtěl zmínit o velice 

úspěšné sezoně Terezky 
Hrdličkové, která na 

kurtech často trénuje. 
Jako členka TK 

Prostějov se v tomto 
roce stala mistryní ČR 

družstev, kde svými 
výkony přispěla            

k celkovému úspěchu 
družstva. V září se 

zúčastnila Mistrovství 
republiky jednotlivců    

v Rakovníku, kde ze 40 
nejlepších hráček 

republiky obsadila 
výborné 3. místo. 
Seznam úspěchů 

zakončila vítězstvím na 
turnaji o pohár 

hejtmana 
Jihomoravského kraje   

v Brně.  
Do nové sezóny, kde 

bude nastupovat             
v kategorii mladších 

žákyň, přejeme hodně 
úspěchů. 

 
 
Přejeme všem krásné Vánoce a v novém roce 2020 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 
 

Za tenisový spolek - Libor Kunický, předseda 
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OREL JEDNOTA OŘECHOV 
 
Zimní sezona v orlovně byla  zahájena již v měsíci  září,  hned  co skončilo koupání 
v domácích bazénech a grilování na vlastních zahradách.  Druhou neděli v září              
už proběhla sportovní a soutěžní akce pro děti a rodiče  „Na kolech kolem Ořechova“.  
Následně  v  říjnu jsme se podíleli na organizaci běhu pro všechny  „To dáš“.  Potom       
už se rekreační sport  přesouvá  dovnitř,  „do tepla“  a v orlovně   oživuje činnost 
naplno.  V zimní sezoně je velký zájem  o bowling, saunu, posilovnu a míčové hry.  
Hala je využita  denně,  v sobotu i v neděli.  Hraje se dle rozpisu nebo individuálně:  
malá kopaná, volejbal, košíková, badminton, florbal  i nohejbal, také  ping-pong, 
fotbálek        i šach. Podzimní sportovní turnaje, tzv. burčákové,  už proběhly a pomalu 
se připravuje turnaj „vánoční a Silvestrovský“, ve  volejbale a v malé  kopané. Rádi 
uvítáme další  zájemce o míčové hry. Přijďte se někdy  podívat, třeba jenom  „na kávu“ .  
Orlovna je otevřena většinou až v odpoledních a večerních hodinách. 
 

Každoročně,  kolem svátku sv. Martina,  pořádáme pro veřejnost   posezení 
s cimbálovou muzikou  a ochutnávkou  mladého (martinského) vína.  Tento rok jsme 
v příjemné pohodě vzpomněli hned svátky dva.  Svatého  Martina a  státní svátek Den  
boje za svobodu a demokracii, 30 let od Sametové revoluce. Účast byla slušná. 
 

Blíží se plesová sezona. Zveme  děti a rodiče na Dětský maškarní karneval, který bývá 
vždy  hojně navštívený.  Plánuje se na první  neděli  v únoru. Ostatní zveme na 
Štěpánskou zábavu, která se bude konat 26. prosince v orlovně.  
 

Na zimní sezonu  dostala orlovna nový  kabát. Byla obnovena fasáda, čímž se  vzhled 
budovy   viditelně zlepšil. K tomu jsme mohli přistoupit díky  příspěvku z obecního 
rozpočtu v rámci podpory  spolků.  Zase byl vylepšen malý  kousek  v obci.  Tímto 
vedení  Obce Ořechov  děkujeme  a přejeme  v jejich  záslužné a   nelehké práci pro 
veřejnost  hodně úspěchů. 
 

Závěrem přeji všem občanům hezký advent, radostné Vánoce a šťastný nový rok 2020. 
 

Petr Krečmer 
Za Orel Ořechov 
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OKRAŠLOVACÍ  SPOLEK  OŘECHOV 
 

Řemesla a služby v Ořechově v době kolem 2. světové války  
 

PORYBNÝ, Jaroslav Ševčík( *1899  -  +1994 ) 
 
Pana Ševčíka jsme znali všichni jako úspěšného obchodníka. Byl milovníkem přírody     
a měl mnoho různých zájmů. Hodně si pamatoval a rád vyprávěl o historii. 
Volný čas trávil kolem Bobravy.  Bobrava ohraničovala majetek Kartouzského kláštera. 
Mlýn, který později obhospodařovala rodina Šafránkova, se jmenoval původně  
Kartouzský.  Bobravu si pronajímali mlynáři ze mlýnů na říčce ležících. 
 

Tatínek pana Ševčíka si od Modřického mlynáře „ za klobouk cukru“  pronajal řeku     
od lávky pod Peregrinkem  po  Kartouzský mlýn.  Od Kartouzského mlýna po železniční 
most nad Bobravou spravoval řeku  Radostický mlynář.  V  Bobravě se  chytali hlavně  
pstruzi,  jelci, tloušti, úhoři, kaprů tam bylo málo, jenom po velké vodě sem tam nějaký 
uplaval po proudu ze sádek. Trofejní kusy pana Ševčíka z Bobravy byly  5 kg  kapr         
a  85 cm  úhoř.  Moderní rybářské udice a vůbec rybářské náčiní  bylo  teprve                  
„ v  plenkách.“ Chytalo se tenkrát hlavně  do saku.  Udice a navijáky  ještě neexistovaly. 
Za císaře pána, vlastně  jako syn nájemce, byl pan  Ševčík  na Bobravě jako  doma. 
 

Konec války prožil jako příslušník  21. regimentu kanonýrů v  Bosně a Hercegovině, 
když byl povolán jako  sedmnáctiletý chlapec, krátce po vystudování obchodní školy. 
Z jeho ročníku 1899 bylo  odvedeno  10. 7. 1917  sedm rekrutů z deseti povolaných          
z tehdejší obce  Ořechov. K odvodu jeli se starostou koňmi až do Králova pole.               
S c. k. mocnářstvím už to bylo nahnuté, červené, modré  a bílé pentle už byly zakázány, 
tak  je povolanci museli schovávat pod klobouky až do odvodu, až si dali „na kuráž“, tak  
pentle ukázali. O výsledku 1. světové války  už bylo rozhodnuto.  Čekalo se jenom na 
rozpad Rakouska-Uherska. 
 

Ten den přišel 28. října 1918. V Praze byla vyhlášena  samostatnost  Československa. 
Do Ořechova přišla tato zpráva až o den později.  Obce Ořechov a Ořechovičky slavily   
společně  lampionovým průvodem před Ořechovskou školou, kde přednesli projevy         
ř. k. farář  P.  Karel Burk,  starosta   Tomáš Smejkal  a  František Šmíd.  V Tikovicích 
řečnili  kaplan Jindřich Konečný a řídící učitel Robert Svoboda.  Pan Ševčík  vzpomíná  
i na tyto dny,  kritizuje  hlavně vystoupení  faráře  Burka.   
 

Zúčastňuje se aktivně na vzniku prvorepublikových organizací, stává se  vlajkonošem   
ořechovského Sokola,  organizátorem několika divadelních sdružení v obcích  (Orelské,  
Sokolské,  Komenského), nastolením Protektorátu zůstal povolen jenom jeden  divadelní 
spolek. Podílel se na vzniku rybářských spolků v Dolních Kounicích a v Ořechově, 
první rybářský spolek založili pánové Škaroupka, Žák Karel, Hrdlička, Boža, Liška         
a  také Štangl,  který do té doby pytlačil.  Mladí v  popisované době trávili volný čas 
cvičením ve sportovních organizacích, vycházkami po dědině, zpěvem, nacvičováním 
divadel a chlapci se občas poprali v hospodě na tancovačkách.  Tikovšťákům se říkalo  
drndoláci,  Kerenďáci byli slaměnkáři. 
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Pan Jaroslav Ševčík  ml. 
byl  vlastenec. Po 
okupaci „spřátelenými“ 
armádami v r. 1968  si 
nechal narůst  plnovous  
na znamení protestu a již 
jej nesundal. 
 

Sepsáno dle vzpomínek  
paní Vlasty Sadílkové,  
(nar. 1927 ) dcery pana 
Ševčíka a dle  

magnetofonového 
záznamu rozhovorů  
mezi panem Ševčíkem      
a panem  Ing.  Cacardou, 

 
které zapůjčila  Okrašlovacímu  spolku  rodina  Ševčíkova v rámci akce 
OŘECHOVSKÁ ŘEMESLA.         
 

Za Okrašlovací spolek přeje všem příjemné prožití Vánoc a pevné zdraví v novém roce  
 

Ivan Macíček 
 
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OŘECHOV 
 

Družstvo mladých hasičů SDH Ořechov 
 

Ve třetím vydání Ořechovského zpravodaje v roce 2018 se objevila informace, že při 
SDH Ořechov funguje družstvo mladých hasičů. Důležité je, že toto družstvo funguje      
i nadále, což nás, jako sbor, velmi těší. Zúčastňují se soutěží v požárním sportu 
v okolních obcích.  
 

Náplní jejich činnosti není jen příprava v hasičských dovednostech, ale mají možnost 
projevit se i v dovednostech literárních a výtvarných. A to v rámci soutěží, které pořádá 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 
 

V letošním roce jsme se zúčastnili jedné z těchto soutěží s názvem „Požární ochrana 
očima dětí a mládeže“. 
 

K naší velké radosti získal první místo v kategorii L1 (literární práce) v Jihomoravském 
kraji člen našeho družstva mladých hasičů Filip Trenz. Jeho literární práce pojednávala 
o mladém chlapci Honzíkovi, který by se chtěl stát hasičem. Popisuje jeho snažení od 
začátku v družstvu mladých hasičů a nakonec jeho první opravdový zásah jako 
profesionálního hasiče.  Jeho sen se mu nakonec splnil. 
 

Samozřejmě, ne každý se může, nebo se stane hasičem z povolání. Ale podpora, kterou 
poskytují jednotky SDH profesionálním hasičům, je nezanedbatelná. Příprava dětí v tom 
hraje do budoucna určitě významnou roli. 
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Možná se děti z našeho družstva v budoucnu rozhodnou stejně jako Honzík. Pokud ne, 
neměly by zapomenout na čas, který tráví společně na schůzkách. Tam se učí smyslu 
pro týmovou spolupráci a rozhodně to není promarněný čas.   
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Musíme ještě poděkovat za podporu, které se nám dostalo z obecního úřadu a také 
z firem Sun sport a Skyman. 
 

Přejeme dětem z družstva a jejich vedoucím energii a chuť k dalšímu pokračování 
v činnosti. 
 

Sbor dobrovolných hasičů 
Ořechov 
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PPřřííssppěěvvkkyy  oobbččaannůů  

Vánoční krajinou do vzpomínek     Bohumil Šmíd 
 
Je to už třicet roků, které uplynuly od prvních Vánoc, Vánoc s novými možnostmi           
i představami. Co všechno se změnilo? Splnila se lidem všechna přání? Jsou dnes lidé 
spokojenější a šťastnější? Pocit štěstí, krásy, radosti a potěšení však není vždy dán jen 
penězi a nákupem všeho, co si člověk může přát. Člověk potřebuje nejen svobodu, ale 
také lásku nejbližších, rodiny, přátel. Potřebuje radost ze své práce, ze svého domu          
i míst, kde žije. Právě ta jsou věčná a vždy se nám budou vracet do vzpomínek. 
 

Mnoho lidí právě v tomto vánočním čase vychází ven, do lesů, aby v této době ticha 
hledali tu krásu země. Je to takový závan touhy, vzpomínek a dokáže nám i hlavu 
zamotat. Snad právě v tom čase by měl být člověk nejkrásnější. Na cestách lásky hledání 
se myšlenky vrací na léta mládí, na vše, co bylo. Celá krajina je před námi, oči otevřené 
se dívají nedočkavě a dlouho. Před námi pole, stráně, táhnou se k obzoru, do vzpomínek. 
Celá krajina mi připomíná čas, od kterého jsme tolik zestárli. 
 

Zalesněné stráně v létě zmodrají letními zvonky a všude rozevřená lidská dlaň. Jen 
šťastné srdce někdy chybí. Pozorně se dívám na tento kraj. Zachvívá se, vlní, zvedá        
a dýchá. Je jako člověk, co myslí na mládí. Zdá se mi, jako bych tiskl jeho ruku. Lehce 
se dotýkám i tváře. V té chvíli slyším zpěv. To moje země zpívá. Jen tiše ta krásná 
melodie něžností a vzpomínek. Ta píseň vypráví o všem, co je mi tak blízké.                  
O tajemstvích a snech, o cestách nesplněných přání, o všem, co země dokáže rozdávat. 
Snad vypráví o nás i o lidech, co zde chodívali. O časech mládí, které tolik utíká. 
V lidech však zůstává vzpomínka na desítky let a hlavně zamyšlení. Nedají se všechny 
myšlenky spočítat. Jsou radostné i smutné. Sem chodíme vítat slunce i pozdní loučení. 
 

Život nám nedává nic zadarmo. Snad něhu z rozechvělých rtů ve chvíli, kdy se objeví 
nejistota. Je to i takové snění života. A tak přemýšlím, jestli jsou lidé spokojeni, jestli je 
jim dobře. Hledím také do vzpomínek na krásné brdské lesy, kde jsem prožil vojnu. Ale 
také na naši vesnici a její okolí. Na tato místa se nedá zapomenout, tam se rádi vracíme. 
 

A tak si dnes, v tomto kouzelném čase Vánoc slibme, že svojí krajině i zemi zůstaneme 
věrni. Zůstane hluboko v našich srdcích a mysli. A také teď, při tomto psaní jsem plný 
těch nejhezčích vzpomínek na všechna ta krásná místa, kde žijí dobří lidé. Celá tato 
země je se mnou svázána poutem nejpevnějším: věrností a láskou. 
 

Zavoněl věneček 
 

Už koledy se zpívají             Zacinkal zvoneček, 
a vánoční strom svítí.   pozdravil plamen svíčky, 
To lidé k sobě bývají     zavoněl věneček 
krásní jako kvítí.   z vánočního kvítí. 

 

Všude voní jehličí,               I já jsem přivoněl 
lásky je slyšet hlas.                  a zůstal beze slova. 
Cit člověka se promění,             Zvon štěstím vyzváněl 
snad za rok přijde zas.          jak krásná je to doba. 
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Charitativní bazárek 
 
V sobotu dne 9. listopadu 2019 se v Kulturním centru v Ořechově konal "charitativní 
bazárek" pro handicapovanou Ellenku z Dolních Kounic. Zakoupit jste si mohli 
kosmetiku, bytové dekorace, knihy, CD, oblečení, hračky a spoustu dalších věcí.  
 

Pro Ellenku, která se za námi i s rodiči přijela podívat, se vybralo 4.100 korun. Peníze 
byly odeslány na účet Ellenčiným rodičům. 
 

Děkujeme panu starostovi, který nám umožnil bazárek realizovat a zapůjčil prostory. 

Věci, které se neprodaly, jsme věnovali dále na charitativní účely. 
 

Doufáme, že naše "charitativní bazárky" se stanou v naší obci pravidelnou akcí               
a přilákají stále více zájemců. 
 

Těšíme se na Vás opět na jarním bazárku 
 

 Barbora Homolková, Zdenka Staníková a Lucia Vonšáková 
 
Ořechovský běh To dáš! 
 

V Ořechově máme kde běhat, a to je fajn. Kilometr, pět nebo deset, každý si vybere, jak 
daleko poběží, možností je hodně. Možná proto nás tady běhá čím dál víc. A tak nás 
napadlo připravit akci, na které si zaběháme společně.  
 

Poprvé jsme běhali na jaře za Orlovnou. Větší akci pro širokou veřejnost a rodiny 
s dětmi jsme, za podpory Orla Ořechov, připravili na 5. října, kdy se konal druhý 
ořechovský běh s názvem To dáš!  
 

Tentokrát jsme běhali na stadionu, v plánu byl běh pro děti na fotbalovém hřišti a běh 
pro dospělé na asfaltových a polních cestách za stadionem. Deštivé počasí nám ten den 
zamíchalo kartami a tratě jsme raději změnili na méně zajímavé, ale suché.  
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Děti běžely v kategoriích podle věku, od dvouletých po třináctileté. Nejpočetnější byly 
kategorie dětí ve věku 6 – 9 let. Celkem startovalo 42 dětí. Vyhlašovaly jsme chlapce       
a dívky zvlášť, takže na stupních vítězů se vystřídalo mnoho dětí. Ti nejlepší dostali 
běžeckou medaili, diplom a věcné ceny. Všechny děti, které běžely, byly odměněny 
palačinkou a když ne kovovou, tak alespoň čokoládovou medailí. 
 

Z pěti startujících žen byla první v cíli 2,5 km tratě Kateřina Stuchlíková z Popůvek            
a z jedenácti startujících mužů na 5 km trati Richard Páviš z Ořechova. 
 

Patří se znovu poděkovat všem statečným, kteří na akci přišli i v tak nepříznivém počasí. 
Být slunečno, jistě by se nás sešlo mnohem víc. Snad nám počasí při příštím běhání na 
jaře 2020 vyjde mnohem lépe a přijdete si zaběhat, fandit nebo se jen podívat i vy.  
 

Pokud máte jakékoli návrhy, jak udělat naše běhání lepší, napište nám na e-mail 
beh.orechov@seznam.cz. Rádi uvítáme také dobrovolníky, kteří by chtěli s realizací 
akce vypomoct nebo partnery akce z řad místních podnikatelů a firem, kteří by rádi akci 
podpořili. 
 
Těšíme se na další ořechovský běh!             Za tým organizátorů  

Leona Jelínková 
 
 

Oprava věže kostela Všech svatých 
 

Oprava věže kostela se blíží do finále. Věž byla poškozena silným větrem během zimy    
v roce 2018. Poničená část byla provizorně zakryta a v jarním období byla důkladně 
prohlédnuta. Oplechování bylo z roku 1948 a bylo již na konci své životnosti. Jelikož 
nové oplechování je nutné provádět z lešení, bylo rozhodnuto, že se opraví kompletně 
celá věž. Vypracovala se projektová dokumentace, kterou musel schválit památkový 
úřad a oddělení péče o památky na Městském úřadě Šlapanice. Společně pak byla 
vybrána krytina z hliníkového, barveného plechu.  Z důvodu vážného onemocnění 
majitele firmy, která měla stavbu provádět, se musela oslovit jiná firma, což opravy 
značně opozdilo. Celé akce se ujala firma H&B delta, s.r.o. ze Vsetína, která se 
specializuje na památky. Po postavení lešení proběhlo bližší prozkoumání omítek, které 
se ze země nedaly důkladně zhodnotit. Některé části vyžadovaly větší opravy, než se 
původně počítalo. Po odstranění oplechování bylo zjištěno, že krovy i obití věže jsou 
v naprostém pořádku a mohlo se přistoupit přímo k provádění klempířských prací. 
Makovice pod křížem byla již značně deformovaná, a proto se vytvořila nová 
z titanzinku. Kříž byl v dobrém stavu a byl kováři z Ivančic pouze drobně opraven           
a opatřen nátěrem.  Na věži byla v místech poškození oklepána omítka a nahrazena 
novou. Celá věž se přetřela sjednocovací barvou a během posledního týdne před 
Vánocemi by měl proběhnout kompletní nátěr barvou, kterou schválili zástupci farnosti    
i památkový úřad. Na věži budou ještě vyměněna malá okénka, a proveden nátěr 
věžních hodin.  
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Po ukončení všech prací budou do makovice věže navráceny dokumenty z roku 1948. 
Opět zde budou uloženy dva tubusy, jeden za farnost a druhý za obec. Dokumenty 
z roku 1948 byly vystaveny ke zhlédnutí v obecním muzeu při oslavách výročí obce        
a při tradičním rozsvěcování vánočního stromu.  
 

Oprava je financována z více zdrojů. Částkou 400.000 korun přispěla obec Ořechov,  
650.000 korun získala farnost z dotace ministerstva kultury a zbylou část vybrali farníci 
mezi sebou a od drobných dárců. Všem za jakýkoliv dar děkujeme. 
 

Číslo účtu farnosti: 2978586309/0800 
 

Celkové náklady:  
 

oprava věže -  1.567.241 Kč – zaplacena první faktura ve výši 935.049 Kč 
oprava kříže -  38.000 Kč - zaplaceno 
nová makovice – přibližně 50.000 Kč 
oprava hromosvodu - přibližně 40.000 Kč 
cena oken a nátěru hodin v době psaní článku zatím neznámá . 

 

Tomáš Dudík 
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Jak šel život….. 
 

V životě člověka v pozdním věku není až tolik radostí. O to víc je pak za každou 
vděčný. Proto se ještě stále vracím ve vzpomínkách k datu 26. října, kdy mi jednu 
velkou radost udělali zastupitelé mé rodné obce, když oslavu 785. výročí od první 
písemné zmínky o Ořechovu pojali i jako setkání starších rodáků. Příležitost setkat se 
znovu po delší době opět se všemi těmi milými lidmi, v jejichž společenství jsem prožil 
nejhezčí léta dětství, mládí a částečně i dospělosti, u mě vyvolala nejen spontánní radost, 
ale i řadu vzpomínek. Vracející se vzpomínky však nejsou vždy pouze radostné. Často 
se objeví i stín, sice už dávno prožitý, ale nikdy zapomenutý. A tak jsem si musel 
zákonitě připomenout i událost, kvůli které jsem v roce 1960 neúmyslně, avšak přesto 
definitivně, místo svého narození opustil.                                                                                                                                                                  

 

Důvodem bylo studium na Střední technické škole mechanizačního oboru ve Strážnici, 
které bylo ve skutečnosti splněním mého přání studovat, které jsem měl již od ukončení 
základní školy. To jsem ovšem ještě nevěděl, že máme v obci zastupitelstvo, které se až 
útlocitně staralo o blaho obyvatel, takže mi na základě jeho posudku bylo studium 
zakázáno. Dodnes vidím před sebou dopis o rozhodnutí výběrové komise, která mi 
zákaz studia oznámila slovy – cituji: „Žádost studia se zamítá z důvodu, že jmenovaný 
neskýtá záruku socialismu oddané inteligence“.                                                       

 

Proto jsem vzal ve svých 22 letech, rok po vojně, 7 letech od ukončení základní školy      
a od podání žádosti ke studiu, možnost studia, jako určité zadostiučinění a do školy       
ve Strážnici jsem nastoupil. Záměr byl, konečně získat maturitu, vrátit se po čtyřletém 
studiu domů a pokračovat ve studiu stejného oboru na vysoké škole. Tehdy jsem se však 
přesvědčil, jak pravdivé je přísloví: „ Chcete-li rozesmát Pána Boha, začněte plánovat“. 
Osud tomu zkrátka chtěl jinak. Ve Strážnici jsem se oženil, vysokou školu jsem sice 
vystudoval, domů jsem se však nevrátil a přijal jsem místo učitele odborných předmětů 
na tamním Středním odborném učilišti. Po několika letech jsem se stal ředitelem učiliště 
a v důsledku této pozice a podílu na správě města a jeho kulturním životě, jsem se stal 
váženým občanem města Strážnice. Do Ořechova jsem se však vždy rád vracel a vracím 
se stále. Jsou to sice většinou smutné návraty na hrob svých rodičů, ale i při nich jsem 
vděčen za každé setkání s rodinou a nejbližšími přáteli. Ovšem setkání s tolika milými 
lidmi, spolužáky, přáteli a známými mi umožnilo až rozumné rozhodnutí obce o pojetí 
oslavy. Za to jim patří dík a hlavně pak panu starostovi, který mi pravidelně posílá 
Ořechovský zpravodaj, takže jsem poměrně dost o dění v obci informován. 

 

V souvislosti s tím, bych se rád zmínil ještě o jedné skutečnosti, která mě v průběhu 
odloučení od rodné obce překvapila. Zatím, co bych s délkou odloučení předpokládal 
pocit odcizení a postupného zapomínání, opak je pravdou. S nedočkavostí očekávám, 
kdy budu mít v poštovní schránce další Ořechovský zpravodaj, s neskrývanou radostí 
vnímám sebemenší zmínku o své rodné vísce, ať už v televizi nebo v denním tisku           
a jsem za ni nesmírně vděčný. Stejně tak jsem byl vděčný za pozvání na oslavu, které mi 
umožnilo znovu se setkat s tolika milými lidmi, kteří mne po určitou dobu provázeli 
životem. V myšlenkách dokonce i s těmi, které mi v ten dušičkový čas připomněla 
jména na náhrobních kamenech hřbitova.  S těmi, které jsem jako kluk kdysi denně 
potkával a s oslovením „strýčku nebo tetičko“ uctivě zdravil.                                                                                                                                      
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I dnes využívám danou mi příležitost a prostřednictvím zpravodaje se stejnou úctou 
zdravím všechny obyvatele rodného Ořechova, se kterým budu až do své nejdelší smrti 
nerozlučně spjatý. 
 

S díky všem, kteří se o mou radost v průběhu setkání rodáků jakkoliv zasloužili  
 

         Václav Šmíd                                                                                                   
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Bohoslužby v našich farnostech 
 

Vánoční koncert se koná v kostele Všech svatých  
dne 5. ledna 2020 v 15,00 hodin 

 
Gajde z Brněnska zpátky doma – v Ořechově 

 

Po mnoha letech snažení o obnovu gajdošských tradic na Brněnsku se podařil další 
důležitý krok - krásné dudácké nástroje se z neveřejných skladů, archívů a muzejních 

sbírek dostaly zpět na světlo, k lidem a do míst, odkud vzešly a kam patří… 
 

Sobota 26. října 2019 se stala nejen pro Dudáky Tryhuky, ale také pro Omice a Ořechov 
významným mezníkem v naší společné dlouholeté snaze o vzkříšení dudáckých tradic 
na Brněnsku. Za podpory nového vedení obce Ořechov v čele se starostou Tomášem 
Dudíkem a místostarostou Pavlem Smištíkem jsme slavnostně lidem navrátili jedinečné 
čtyřhlasé „gajde“ zpět do míst, kde byly před více než sto lety doma. Staly se nyní 
součástí sbírky obecního muzea v Ořechově. Je to první cenný krok pro uchování, 
sebeuvědomění a další rozvoj dudácké tradice u nás. Věříme také, že z této události by 
měla největší radost i samotná Lucie Bakešová, která na konci 19. století jako vůbec 
první sběratelka zachraňovala unikátní nástroj pro další generace uložením do muzea. 
 

K této slavnostní příležitosti vznikl informační panel, který přibližuje celý příběh 
jedinečného dudáckého nástroje z Ořechova, počátky procesu vzniku jeho repliky, sběru 
původních dudáckých lidových písní až po založení festivalu GajdeFest, který vznikl       
k poctě místních gajd a stal se významným dudáckým festivalem s domácí                      
i mezinárodní účastí. GajdeFest si navíc dal za úkol i širší prezentaci a zařazení 
moravské dudácké kultury nejen do národního povědomí, ale v nejbližších letech snad      
i do celosvětového kulturního dědictví UNESCO. Tento festival každoročně představuje 
gajdošskou kulturu nejen v Omicích a Ořechově, ale také mnoha obcích Mikroregionu 
Kahan jako jsou Babice u Rosic, Zastávka a město Zbýšov.  
 

V bohatém programu u příležitosti 785. výročí obce Ořechov a setkání zdejších rodáků 
jsme slavnostně umístili tento krásný čtyřhlasý nástroj do muzea. Během hudebního 
vystoupení zazněly společně s replikou těchto ořechovských gajd (replika vznikla v roce 
2016 ve spolupráci s obcí Omice) i další gajdy a dudy z Moravy i Slezska. S pásmem 
písní z Podhorácka se představil soubor Gajdůšek ze Zbraslavi, chybět nesměli ani 
kmotři GajdeFestu Alexander a Dana Papageorgiou z řeckého souboru Evros 
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z Javorníku a zajímavé bylo jistě i společné muzicírování Dudáků Tryhuků 
s Cimbálovou muzikou Podluží. 
 

Přijměte tedy prosím tento článek, nejen jen jako zprávu o jedné říjnové události, ale 
především jako pozvánku do Kulturního domu v Ořechově a zdejšího muzea, kde jsou 
„gajde“ z Ořechoviček a z Omic spolu s dalšími jedinečnými exponáty z našeho regionu 
k vidění.  

Dudáci Tryhuci 

 
CHARITA V RAJHRADĚ 
 

Oblastní charita Rajhrad je součástí Diecézní charity Brno. Jejím posláním je poskytovat 
sociální a zdravotní služby a zajišťovat potřeby nemocných, sociálně znevýhodněných, 
mládeže a rodin v nouzi. Kvalita našich služeb vychází z křesťanských hodnot. 
Naše poslání výrazně podporují dobrovolníci (jednotlivci či firemní). Další podporu 
zajišťují sbírky (Tříkrálová sbírka, Koláč pro hospic) nebo forma darů. Hradíme z nich 
projekty, které přispějí k udržení, zkvalitnění a rozšíření nabídky služeb v regionu. 
 

Služby poskytujeme v několika zařízeních. 
 

DŮM LÉČBY BOLESTI S HOSPICEM SV. JOSEFA 
 

poskytuje týmovou kvalifikovanou péči o těžce nemocné a umírající pacienty 
zaměřenou na zmírnění tělesného a duševního strádání s důrazem na zachování kvality 
života nemocného při respektování jeho osobnosti, důstojnosti a práv. Nedílnou součástí 
je podpora jeho příbuzných, kteří, přestože trpí současně s ním, hrají nezastupitelnou roli 
v hospicové péči. Tým, který péči zajišťuje je tvořen z lékařů, zdravotních sester, 
sociálních pracovnic, ošetřovatelek, pečovatelek, psychologů, pastoračního asistenta       
a dobrovolníků. Nepřetržitá péče je poskytována v jednolůžkových a trojlůžkových 
pokojích s celkovou kapacitou 50 lůžek. 
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Do služby můžeme přijmout pacienta, který je nevyléčitelně nemocný nebo rodina již 
nezvládá péči doma nebo jeho stav si nevyžaduje hospitalizaci v nemocnici. Naše 
zařízení není určeno pouze onkologickým pacientům, ale jakýmkoliv nemocným, u nichž 
se nevyléčitelná choroba dostala do své závěrečné fáze.  
 

Pro přijetí do hospice musí praktický nebo ošetřující lékař vyplnit žádost o přijetí 
pacienta s podepsaným informovaným souhlasem od pacienta. Přijetí pak záleží na 
aktuální situaci, obvykle proběhne během pár dní. Podrobnější dotazy zodpoví některá 
ze sociálních pracovnic.  
 

Kontakt na službu: obecné informace na recepci, tel. 547 232 223. Podrobnější dotazy 
zodpoví některá z našich zkušených sociálních pracovnic.  
 

Fyzioterapie 
 

Ve fyzioterapeutickém centru nabízíme terapii funkčních poruch s využitím měkkých 
mobilizačních technik, taky elektroléčbu a vodoléčbu. V nabídce služeb jsou 
hydromasážní vany na celé tělo, resp. na dolní končetiny, léčba magnetoterapií. Součástí 
ambulance je tělocvična, kde provádíme vysoce individuálně zaměřenou kinezioterapii 
(cvičení). Našim krédem je vstřícný a individuální přístup k pacientům. Důraz klademe 
také na informovanost pacienta o tom co, jak a proč se s ním bude dít. Podporujeme jeho 
aktivní přístup a podíl na terapii. Na doporučení odborného lékaře poskytujeme také 
ambulantní fyzioterapii.  
 

Největší počet zájemců k nám přichází k léčbě bolestí vzniklých na podkladě 
vertebrogenních potíží. Přicházejí však i pacienti po úrazech, operacích, dlouhodobě 
také klienti s dg. roztroušené sklerózy mozkomíšní, neuropatie, po ablaci mammy apod. 
Kontakt na službu: tel. 547 232 223 - spojovatelka 
 

Mobilní hospic sv. Jana 
 

poskytuje domácí hospicovou péči, která vychází vstříc přáním nevyléčitelně 
nemocných lidí strávit konec svého života v domácím prostředí, obklopeni rodinou        
a známými i navzdory nepříznivému zdravotnímu stavu. Hlavním předpokladem je 
fungující rodinné zázemí, které doplňuje profesionální péče odborníků mobilního 
hospice.  
 

Pacientovi je k dispozici specializovaný lékařsko-ošetřovatelský tým. Rodina může 
požádat o spolupráci psychologa, sociálního pracovníka i duchovního. Sestry mobilního 
hospice mají pravidelně pohotovost a jsou pacientovi a jeho rodině k dispozici 24 hodin 
denně 7 dní v týdnu. 
 

Pacient může být do mobilního hospice přijat po skončení léčby. Žádost vyplňuje 
ošetřující lékař (praktický nebo ambulantní specialista, např. onkolog). Hospicový lékař 
po schválení žádosti  a domluvě s rodinou pacienta navštíví a zhodnotí zdravotní stav. 
Následně se určí potřeby a forma péče. Společně pak s pacientem, rodinou                      
a  personálem mobilního hospice proběhne nastavení plánu péče a následná domluva        
o pravidelných návštěvách. 
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Během péče o nemocného je služba Mobilního hospice sv. Jana k dispozici nepřetržitě, 
vše po vzájemné telefonické domluvě. Telefonické konzultace a následná návštěva         
v případě zhoršení jsou samozřejmostí. 
 

Kontakt na službu: tel.: 734 435 127, 547 232 225, mobilni.hospic@rajhrad.charita.cz. 
 

Charitní ošetřovatelská služba (CHOS) 
 

je odborná zdravotní péče zajišťována zdravotními sestrami v domácím prostředí 
pacienta na základě doporučení praktického nebo ošetřujícího lékaře. Péče je 
poskytována pacientům s dlouhodobými obtížemi, pacientům po lékařském zákroku 
nebo při přechodném zhoršení zdravotního stavu, pro ty, kteří nejsou schopni si dojít na 
ošetření do ordinace lékaře. 
 

Zkušené zdravotní sestry zajišťují krátkodobou i dlouhodobou péči, která je hrazena ze 
zdravotního pojištění; pacient sám neplatí nic. Ošetřovatelská péče je poskytována 7 dní 
v týdnu v době od 7 do 15 hodin. 
 

Kontakt na službu: tel. 737 220 084,  eva.zilkova@rajhrad.charita.cz. 
 

Charitní pečovatelská služba (CHPS) 
 

je sociální služba zajišťující péči převážně seniorům, zdravotně znevýhodněným, 
osobám s tělesným postižením a osobám s chronickým onemocněním v jejich domácím 
prostředí. Tým pečovatelek pomáhá klientům například: s koupáním a osobní hygienou, 
oblékáním, nachystáním jídla a pití, podáním stravy, se zajištěním chodu domácnosti 
(drobný nákup a pochůzky, běžný úklid...) apod. Cílem péče je poskytovat kvalitní 
sociální službu, která bude přizpůsobena požadavkům každého klienta, zachovávat 
důstojnost a podporovat soběstačnost klienta a sociální vazby ve svém okolí, 
umožnit klientovi služby zůstat co nejdéle v domácím prostředí. 
Pečovatelská služba je poskytována bez věkového omezení. Pečovatelská péče je 
zajišťována 7 dní v týdnu po dobu 14 hodin denně. V současné době je o tento typ 
služby výrazný zájem, který náš tým nestačí pokrývat. Rozšíření týmu je omezeno 
ochotou krajského úřadu navyšovat kapacity pečovatelských služeb. 
 

Provozní doba služby je pondělí až neděle v čase 06.00–20.00 hod. Po skončení              
8 hodinové pracovní doby zajišťuje službu pracovnice v pohotovosti - jen předem 
sjednané návštěvy. 
 

Kontakt na službu: tel.: 731 124 470 - lze kontaktovat v pracovní dny 9 - 17 hod., osobní 
návštěvy jen po předchozí tel. domluvě. 
 

Půjčovna pomůcek 
 

Půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek umožňuje zapůjčení potřebné 
pomůcky na přechodnou dobu lidem po úrazech, v rekonvalescenci či dlouhodobě 
nemocným. Pomůžeme lidem překlenout období, než si budou moci opatřit pomůcku       
z vlastních prostředků nebo z příspěvku zdravotní pojišťovny. Nabízíme pomůcky 
rehabilitační (chodítka pultová nebo krokovací, mechanický vozík, francouzské              
a podpažní berle), hygienické (nástavec na WC, toaletní křeslo, sedák na vanu), 
polohovací lůžka (mechanická i elektrická) a antidekubitní matrace, doplňky k lůžku       
a přístroje (injektomat, odsávačka, oxygenátor - koncentrátor kyslíku). 
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Pomůcky se pronajímají na dobu neurčitou, nejkratší doba pronájmu je 14 dní. Nájemné 
se stanoví podle počtu dní výpůjčky. 
Kontakt na službu: Návštěvu je vhodné  předem domluvit telefonicky na čísle               
547 232 223. 
 

Chráněné bydlení sv. Luisy 
 

je pobytová sociální služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, jedná se         
o osoby s lehčí a středně těžkou demencí. Služba poskytuje maximální možnou podporu 
pro samostatnost a soběstačnost klienta. Klade důraz na individuální přístup ke každému 
z nich, respektuje jeho potřeby, přání, požadavky a celoživotní zvyklosti. Smyslem 
zařízení je, aby každý klient mohl v podpůrném, důvěryhodném a bezpečném prostředí 
uplatnit svoje vlastní schopnosti a životní zkušenosti, které stále ještě má a které by 
v jiném prostředí nemohly být naplněny.  
 

Klienti jsou ubytováni v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, každý pokoj má 
svoji koupelnu a WC; klient si může pokoj vybavit vlastním nábytkem, drobnými 
předměty a uzpůsobit ho svým představám. Rodina a blízcí jsou partnery služby. 
 

Kontakt na službu: tel.: 736 529 322, 736 661 824; 
lenka.salajkova@rajhrad.charita.cz;  Jiráskova 1014, Rajhrad, 664 61 
 

 
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež VATA v Židlochovicích 
 

Tato sociální služba je určena pro děti a mladé lidi ve věku od 11 do 26 let. Pomáhá jim, 
pokud se ocitnou v tíživé situaci. Pracovníci Vaty se zaměřují na prevenci možného 
rizikového chování a pružně reagují na potřeby svých klientů.  
 

Kontakt na službu: tel.: 739 389 264; vata.zidlochovice@rajhrad.charita.cz; 
www.streetwork.cz; NCDM Vata, Komenského 38, Židlochovice. 
 

V průběhu roku pořádáme setkávání pro členy rodin našich klientů a pacientů a pro 
pozůstalé.  
 

Informace o činnosti oblastní charity a jednotlivých služeb, návody, jak postupovat, 
formuláře, kontakty najdete na webových stránkách www.rajhrad.charita.cz. 
 

Kontakt: Jiráskova 47, Rajhrad, 664 61; tel.: 547 232 223; www.rajhrad.charita.cz; 
www.facebook.com/OblastniCharitaRajhrad; rajhrad@rajhrad.charita.cz. 
 

Zájemci o zaměstnání na čísle 737 220 085; anezka.vybiralova@rajhrad.charita.cz. 
 

Číslo účtu na podporu oblastní charity Rajhrad: 4060027991/6800. 
 

 
Zveme Vás do kavárny Slunečnice 
 

Adresa: Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad, přízemí 
budovy, vstup přímo z parkoviště před hospicem, 
tel. 547 232 223 
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S koncem roku přichází čas velkých svátků – Vánoc. Jejich součástí je i svátek Zjevení 
Páně neboli Tří králů, kdy si připomínáme mudrce, kteří se podle vyprávění evangelií 
přišli poklonit právě narozenému Ježíši do Betléma. S tímto svátkem byla už                
od středověku spojena tradice koledování – koledníci (často chudé děti) chodili s písní 
dům od domu, přáli vše dobré a na dveře psali C + M + B doplněné letopočtem jako 
přání do celého roku (jedná se o iniciály latinského požehnání Christus mansionem 
benedicat, tedy Kristus ať žehná tomuto domu). Dostávali jídlo nebo jiné drobné dárky. 
Na tradici v roce 2000 navázala Charita Česká republika a dala jí nový význam: 
koledníci obcházejí dům od domu a zvou všechny lidi k účasti na pomoci těm, kteří to 
právě potřebují. 
 

Tříkrálová sbírka 
 

Chceme Vám touto cestou ohlásit dvacáté pokračování Tříkrálové sbírky na začátku 
nového roku. Koledovat se může od 1. do 14. 1. 2020. V obci Ořechov se skupinky 
koledníků vydají na cestu v sobotu 11. ledna 2020. V případě zájmu o pomoc 
s organizací sbírky se obraťte na místního koordinátora sbírky.  
Kontakt:  Tomáš Dudík, 736 537 231, e-mail: starosta@orechovubrna.cz 
 

Každý vedoucí skupinky se bude moci prokázat průkazkou potvrzenou vedením 
Charity ČR a platným občanským průkazem. Pokladnička bude zapečetěna                   
a označena znakem Charity ČR. 
 

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky chceme z větší částí použít na vybudování nového 
výtahu v budově hospice sv. Josefa pro přemisťování hospicových pacientů a taky 
udělat rekonstrukci některých vícelůžkových hospicových pokojů na jednolůžkové. Dále 
pak potřebujeme zakoupit zdravotní a kompenzační pomůcky a pomůcky pro 
manipulaci s imobilními klienty. 
 

V předešlém roce jsme tak díky vybraným prostředkům mohli pořídit nové lehátka          
a vozíky na převoz hospicových pacientů. Rozšířili jsme Charitní pečovatelskou službu 
zakoupením nového auta a podařilo se nám nainstalovat přenosné klimatizační jednotky 
v prostorách hospice sv. Josefa. 
 

Doufáme, že Vám letošní koledování udělá radost a přinese mnoho dobrého nejen           
k Vám, ale i do domácností lidí, kterým je určena následná pomoc. 
 

Za spolupráci a pomoc předem děkujeme. 
 

Radostné Vánoce a požehnaný rok 2020 za Oblastní charitu Rajhrad přeje 
 

Mária Durkáčová, kontakt: 736 529 319, maria.durkacova@rajhrad.charita.cz,  
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PPllaacceennáá  iinnzzeerrccee  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koupím dům v Ořechově a okolí k trvalému bydlení. 

Telefon: 732 369 404 

Z důvodu stěhování hledám byt v Ořechově a okolí. 
Rekonstrukce nevadí.  

Telefon: 703 668 449 

INZERCE NEMOVITOSTÍ 
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*************************** 
 

Pronajmu v Tikovicích 
neoplocenou zahradu o velikosti 1750 m2 

k hospodářskému užívání. 
Pro bližší informace mne kontaktujte na adrese 

Vítězslav Pipal, Janského 3, Znojmo, PSČ 669 02 
 

*************************** 
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Ořechovský zpravodaj vydává:    

 

Obec Ořechov, Zahradní 216/1, PSČ: 664 44, Ořechov, IČ: 00282278 
Ev. č. MK ČR E 10132  
 

V roce 2020 Ořechovský zpravodaj vychází celkem 3x.                 
 

Distribuce Ořechovského zpravodaje č. 3/2019: od 20. prosince 2019. 
 

Uzávěrka příspěvků prvního čísla zpravodaje roku 2020:  1122..  bbřřeezznnaa  22002200..  
 

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

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

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

 
 

 

 

Krásné Vánoce plné zdraví, pohody,  

štěstí a porozumění, které ve Vašich 

srdcích přetrvá i po celý příští rok 2020 

                       přeje Obecní úřad Ořechov 
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