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Krásné jaro všem občanům 
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SSlloovvoo  ssttaarroossttyy  oobbccee    
 
Vážení spoluobčané, 
 

konečně je tady jaro, kvetou stromy a sluníčko nám všem vrátilo elán a dobrou 
náladu. Letošní zima byla celkem mírná a tak již po novém roce jsme mohli 
zahájit stavební činnost.  
 

Definitivní podobu dostal celý prostor u kostela Všech svatých. Neupravená 
blátivá plocha od polorozpadlých schodů dnes vypadá úplně jinak. Kolem 
chodníku a v přilehlém parku bylo vysázeno přes dvě stě kvetoucích keřů           
a stovky cibulí lilií a podobných trvalek. Pokud se výsadba cibulovin osvědčí     
a nebude zničena dříve než stačí vykvést, budeme v této činnosti pokračovat       
i na dalších místech v obci. Zbývá nám tady vysadit ještě tři sta kusů 
půdopokryvných růží (dalších čtyři sta padesát bude vysazeno u parkoviště         
u zdravotního střediska), které máme objednány v Německu. Kolem nově 
vybudované cesty, kterou jistě uvítali všichni občané ulice Páralova, bude ještě 
vysázeno padesát kusů krásně kvetoucích keřů, které zatím marně sháním na 
našem trhu. Až se vše zazelená a rozkvete, tak se možná toto návrší stane 
chloubou naší obce.  
 
Další velkou akcí, která je již hotová a předána do užívání veřejnosti je 
parkoviště u zdravotního střediska. Pro ty mladší bych chtěl připomenout 
historii tohoto místa. Před druhou světovou válkou zde stála ořechovská škola, 
sokolovna a také několik stodol místních sedláků. To vše bylo za války totálně 
zničeno. Většina občanů zná toto místo jako nepříliš upravenou plochu, která 
sloužila převážně jako parkoviště. Po vykoupení části pozemků do majetku obce 
dostala celá plocha finální vzhled a řád. Kolem celého parkoviště je vybudován 
nový chodník, který vede kolem nově vybudovaného zálivu pro autobus a bude 
napojen na stávající chodník ulice Kyselkova.  
 
A co dalšího nás čeká? Je to například dobudování parkoviště u Orlovny 
a přemístění stanoviště kontejnerů na tříděný odpad. Dále finální úprava ulice 
Svadilov s novým osvětlením, vybudování nové cesty z ulice Sokolská přes ulici 
Na Kopci na ulici Ořechovičskou a další stavební akce, o kterých Vás budu 
informovat v příštím zpravodaji. 
 
V současné době je v běhu také výběrové řízení na „Mokřad na dolinách“,        
na který obec získala dotaci dvacet milionů korun.  
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Po obci bude v dubnu a květnu rozmístěno dvacet pět nových košů na směsný 
odpad a deset kusů nových laviček. Doufám, že i majitelé psů budou po svých 
mazlíčcích více uklízet. Bude též pokračovat výměna domovních čísel na 
dalších ulicích naší obce. V této souvislosti bych chtěl upozornit, že ze zákona 
má každý majitel nemovitosti povinnost strpět připevnění domovních tabulek na 
své nemovitosti. Při této příležitosti bych rád zmínil skutečnost, že obec má 
novou ulici, která dostala název Na Skalkách. Je to již třicátá třetí ulice obce       
a nachází se za hřbitovem v Tikovicích směrem ke stadionu.  
 
Rád bych Vás pozval na Pietní vzpomínku k 73. výročí ukončení druhé světové 
války, která se koná v sobotu 21. dubna od 10,30 hodin. Finišuje také příprava 
na obecní pálení čarodějnic s živou hudbou (upoutávka na poslední straně),       
na které zveme všechny děti i dospělé.  
 
Přeji všem našim občanům krásné jarní dny, hodně zdraví, sluníčka a pohody.  
 
 

Váš starosta Josef Brabenec 
 

 

 

Upravené prostranství od kostela Všech svatých k chodníku na ulici Pavlíkova 
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Upravené prostranství před zdravotním střediskem 

 

 

Upravené prostranství u kostela Všech svatých 
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Obec Ořechov zveřejnila v souladu s ustanovením § 39, zákona o obcích      
č. 128/2000 Sb.   z á m ě r   p r o d e j e   n e m o v i t o s t í 

 

 

Pozemek  parc. číslo:     1097 
Obec:   Ořechov 
Katastrální území: Ořechov 
Číslo LV:  10001 
výměra:        266 m2 
druh pozemku:    zastavěná plocha a nádvoří 
stavba na pozemku: č. p. 9 

 

Jedná se o budovu v Ořechově, Pavlíkova 9/18, včetně pozemku parc. č. 1097.  
 

Minimální nabídková cena je 2 700 000 Kč.  
 
Prohlídka objektu je možná po předchozí telefonické dohodě s panem starostou Josefem 
Brabencem, tel. č. 739 257 678 v termínech 2. 5. 2018 a 16. 5. 2018, vždy v době          
od 15 do 17 hodin. 
 
Cenové nabídky je možné podávat od 7. 5. 2018 do 31. 5. 2018 do 15 hodin osobně na 
OÚ v Ořechově nebo poštou na adresu uvedenou v záhlaví, kdy rozhodující je datum 
doručení nabídky. Každý zájemce může podat pouze jednu nabídku. 
 
Nabídka musí být v zalepené obálce, nadepsaná NEOTVÍRAT – NABÍDKA: 
„BUDOVA č. p. 9 + POZEMEK“. Na obálce musí být uveden odesílatel.  Nabídka 
musí obsahovat výši nabízené ceny, jméno, příjmení a adresu zájemce, kontaktní telefon 
popř. email. 
 
Hodnocení nabídek bude provedeno komisí složenou z členů zastupitelstva a bude 
vybrána nejvyšší nabídka, která bude předložena na nejbližším zasedání zastupitelstva 
ke schválení. V případě dvou stejných nabídek bude vítězná nabídka vybrána losem. 
 
Obec Ořechov si vyhrazuje právo záměr prodeje bez udání důvodu zrušit. 
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Blahopřání našim jubilantům 
 
Srdečně gratulujeme všem jubilantům, kteří se v měsících lednu až březnu 2018 
dožili významného životního jubilea:  
 

70 
      

Jiří Kunický, Výstavní  
Jiří Hrdlička, Kyselkova 
Václav Páviš, Syrovická 
Věra Pehalová, Jeřábkova 
Marie Galášová, Pavlíkova 
Stanislav Valeš, Syrovická 
Eva Šenkýřová, Komenského 
Miroslav Paar, Pavlíkova  
Štěpánka Ryšavá, Pavlíkova  
Vlasta Záděrová, Ježkov  
Jindřiška Matulová, Kerendov 
Zdenka Slavíková, Tikovická 
Bohuslav Fous, Brněnská 
Dáša Duchoňová, Výhon 
 

80  
     

Alena Zrubcová, Tikovická  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90  
   

Helena Ondrášková, Zahradní 
 

94 
 

Břetislav Pehal, Pavlíkova  

92  
   

Bohumila Kadaňková, Tikovická 
 

 

93 
    

Věra Švihálková, Brněnská 
 

96 
Marie Záděrová, Tikovická 
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IInnffoorrmmaaccee  oobbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu  

SSOOUUTTĚĚŽŽ  OO  NNEEJJKKRRÁÁSSNNĚĚJJŠŠÍÍ  KKVVĚĚTTIINNOOVVOOUU  VVÝÝZZDDOOBBUU  
 

Obec Ořechov vyhlašuje soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu rodinných domů, 
která bude v naší obci probíhat v jarních a letních měsících roku 2018. 
 

Soutěžit se bude ve třech kategoriích:  - nejkrásnější výzdoba oken a vstupů do domu 
      - nejkrásnější výzdoba balkonů a lodžií 

                                                              - nejkrásnější výzdoba předzahrádek 
 

K vyhodnocení této soutěže bude ustanovena komise, která vybere vždy jednu nejhezčí 
realizaci z každé kategorie. Pro vítěze nejkrásnější výzdoby bude připravena odměna     
ve formě zahradnického balíčku v hodnotě 1000 korun a fotografie budou zveřejněny 
v Ořechovském zpravodaji. Přejeme Vám hodně zdaru při zahradničení. 
 

VVÍÍTTÁÁNNÍÍ  OOBBČČÁÁNNKKŮŮ  
 

Žádáme rodiče novorozených dětí s trvalým pobytem v obci Ořechov, kteří se chtějí se 
svým dítětem zúčastnit „Vítání občánků“, které se bude konat v dopoledních hodinách            
v sobotu dne 12. května 2018 v obřadní síni Obce Ořechov na ulici Zahradní 1, aby tuto 
skutečnost nahlásili na Obecním úřadě Ořechov, a to nejpozději do 26. dubna 2018.  
 

Přihlásit se můžete předložením vyplněného formuláře – Přihláška na Vítání občánků 
(formulář naleznete na webu obce nebo ho lze vyzvednout na obecním úřadě).  
 

Přihlášku na „Vítání občánků“ nám ve výše uvedeném termínu, prosím, doručte buď 
osobně, dopisem, nebo zasláním na e-mail: matrika@orechovubrna.cz. Přesná hodina 
konání Vám bude včas oznámena.   
 

EEVVIIDDEENNCCEE  OOBBYYVVAATTEELL  --  SSTTAATTIISSTTIIKKAA  
 

Obec Ořechov má k 1. 1. 2018 celkový počet 2720 obyvatel, včetně 47 cizinců 
přihlášených v Ořechově k trvalému pobytu. 
 

Statistika obyvatelstva v Ořechově – rok 2017 
- přistěhovalo se 76 osob 
- odstěhovalo se 48 osob 
- narodilo se 30 dětí, z toho 18 chlapců a 12 dívek 
- zemřelo 29 osob, z toho 19 mužů a 10 žen 
- průměrný věk občanů je 42 let 

  

PPOOPPLLAATTEEKK  ZZAA  SSVVOOZZ  KKOOMMUUNNÁÁLLNNÍÍHHOO  OODDPPAADDUU  
 

Obecní úřad upozorňuje občany, že splatnost poplatku za svoz komunálního odpadu 
byla, jako každý rok, do 31. března. Žádáme občany, kteří doposud poplatek 
neuhradili, ať tak neprodleně učiní!! V případě včasného neuhrazení bude občanům 
základní sazba poplatku navýšena až trojnásobně a následně bude dlužná částka 
vymáhána exekuční cestou. Bližší informace o platbách včetně čísla účtu jsou uvedeny 
na stránkách obce www.orechovubrna.cz. 
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OObbeeccnníí  kknniihhoovvnnaa  aa  kkuullttuurrnníí  cceennttrruumm  iinnffoorrmmuujjee  

Vážení čtenáři, 

jaro se nám začíná probouzet a já bych Vás ráda informovala o akcích, které pro Vás 
připravujeme a které již proběhly. 
 

Nový rok odstartovala přednáška a beseda s paní Věrou Sosnarovou „Krvavé jahody - 
příběh ženy, která přežila gulag“. Toto poutavé vyprávění z jejího života v nás zanechal 
velmi silný zážitek. Sešlo se nás celkem 110 posluchačů. Pak následovala cestovatelská 
přednáška od pana Jana Dymáčka, B. Th., beseda a autogramiáda spisovatelky paní 
Nadi Horákové, přednáška „Antarktida“- pod vedením Okrašlovacího spolku                
a cyklocestovatelská přednáška pana Jiřího Čefelína “Sýrie“s vyhlášením nejpilnějšího 
čtenáře Obecní knihovny roku 2017, kterým se stala paní Ivona Smejkalová, která si 
vypůjčila a přečetla 147 knih. Gratulujeme! 
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Také jste měli možnost dalšího kulturního vyžití, a to na divadelním představení 
Ořechovského divadla (Žebrácká opereta a Jak Švédové marně dobývali..), 
ochotnického spolku DivOch (Manonus Perfektus), divadelního spolku Blažena 
(Strašidlo Cantervillské) a představení v Městském divadle v Brně - muzikál „Horečka 
sobotní noci“. Plánujeme další zájezd na podzim tohoto roku. 
 

V únoru o pololetních prázdninách měly možnost děti strávit dopoledne v knihovně 
nejen u knihy. Byly pro ně připraveny hry a zábava. V počtu devatenáct jsme strávili 
příjemné dopoledne. 
 

Březen – měsíc čtenářů: V knihovně probíhaly čtenářské pondělky pro děti, 
velikonoční jarmark, tradiční „Noc s Andersenem“ a nově „Andersenovo pohádkové 
odpoledne“ (pro menší děti), kde byl vyhlášen nejpilnější čtenář Obecní knihovny 
roku 2017 z řad dětí a stala se jím Natálie Mikulicová, která si vypůjčila a přečetla 
84 knih. Gratulujeme! 

 Všem, kteří se na těchto akcích podíleli, velmi děkuji. 

 
 
Do knihovny jste měli možnost celý březen přijít nejen pro knihu, ale i na kávu zdarma. 
Pokud jste neměli cestu kolem, neváhejte a využijte této nabídky, která stále platí. 
Konec března patřil „Jarním minidílničkám“ pro děti i dospělé, kde jsme si vyrobili       
o velikonočních prázdninách jarní a velikonoční dekorace. 
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17. 4. 2018 se bude konat přednáška o brněnském podzemí s Ing. Alešem Svobodou. 
V dubnu se měla také konat literární beseda - Karel Čapek, ale bohužel ze 
zdravotních důvodů se tato beseda nekoná. Touto cestou bych ráda popřála panu 
L. Walletzkému brzké uzdravení. 
 

13. 5. 2018 se koná „Den pro ženy“ od 15 – 18 hodin v KC Ořechov, srdečně zveme 
nejen ženy ☺ 
 

Přijďte se podívat do knihovny na výstavu „My všichni školou povinní“, která bude 
probíhat do 20. 5. 2018. 
 

Od 25. 5. do 20. 6. 2018 bude v knihovně probíhat výstava keramiky od paní 
Salnekové. 
 

Obecní knihovna vyhlašuje literárně-fotografickou soutěž „Jaro v Ořechově“ - 
vyfoťte zajímavé zákoutí, budovu, přírodu v Ořechově (nebo co Vás napadne a je spjato 
s obcí) a napište o tom příběh, báseň, esej, pohádku dle Vaší fantazie. Pošlete fotku          
a literární práci na email knihovny(mkorechov@volny.cz) nebo doneste osobně do 
knihovny do 27. 5. 2018. 
 

Soutěž má 4 kategorie: 1. kategorie   7  -  9 let 
2. kategorie 10 – 12 let 
3. kategorie 13 – 15 let 
4. kategorie 16 – 99 let 

 
Přeji Vám krásné a slunečné jaro. 

                                                                      Naděžda Adámková 
 

ŠŠkkoollyy  

JARNÍ POZDRAV Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY 
 

Přestože venku to na jaro příliš nevypadá, my už jsme se ve školce na jeho 
příchod začali pilně připravovat. Společně jsme za zpěvu tradičních písní a říkadel 
vynesli Smrtonošku a vyhnali zimu. Sluníčko jsme přivolávali jarními písničkami. 
V plném proudu jsou i naše přípravy na Velikonoce. Všechny třídy připravují 
velikonoční dílničky pro rodiče s dětmi, kde si užíváme společně strávený čas při 
tvoření krásných velikonočních dekorací. S dětmi prožíváme pašijový týden, který je 
protkán mnoha tradicemi. 

 

 Během následujících měsíců nás čeká spousta akcí. V dubnu děti završí svoji 
přípravu na školu v edukativně - stimulačních skupinách. V květnu popřejeme 
maminkám k jejich svátku a gratulovat budeme i ořechovským hasičům, kteří v letošním 
roce slaví své kulaté výročí. Společně pojedeme na celodenní výlet za pohádkou             
a prolétneme se vesmírem v mobilním planetáriu. V červnu oslavíme Den dětí a také se 
rozloučíme s našimi předškoláky.  

 

Za všechny děti i paní učitelky vám přejeme krásné jaro. 
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SSppoollkkyy  

 
FOTBALOVÝ KLUB OŘECHOV 

Mládež ve Fotbalovém klubu Ořechov 
 

Do soutěžního ročníku 2017/2018 vstoupila mládežnická mužstva Fotbalového 
klubu Ořechov s rekordním počtem šesti týmů, což je zapříčiněno přílivem nových 
malých fotbalových adeptů do řad našeho klubu, ale i obětavostí trenérů nejmenších 
neregistrovaných hráčů a týmů mladších přípravek. 

 

Vzhledem k malému počtu hráčů v kategoriích žáků a starší přípravky, vytvořil 
Fotbalový klub Ořechov ve spolupráci s kolegy trenéry ze Želešic, společná mužstva 
starších žáků, mladších žáků a starší přípravky, pro hráče z těchto i okolních obcí.  
 

Starší žáci 
 

Po několika letech sestavil Ořechov opět mužstvo starších žáků (ročníky narození 
2003 až 2005), které je tvořené hráči z Ořechova, Želešic, Hajan a Prštic. Trenéry tohoto 
výběru jsou Zdeněk Cihlář a Petr Fridrich. 

 

V podzimní části okresního přeboru Brno-venkov si naše mužstvo, které je složené 
vesměs z hráčů našeho klubu, doplněné třemi hráči ze Želešic, vedlo velmi dobře, když 
po desíti odehraných utkáních figuruje na průběžném 5. místě se 12 body, s bilancí        
4 výher (6 porážek) při skóre 23:30.  

 

Mužstvo na hřišti vedli zejména Vojta Lankaš, Lukáš Holz, Michal Ryšavý             
a Tomáš Cihlář, s 9 brankami nejlepší střelec mužstva.  
 
Průběžná tabulka OP Brno-venkov, starší žáci 
 

1. SK Říčany/V. Knínice 58:13 25  bodů   
2. SK Blažovice                 40:12  24  
3. Pozořice/V. Šumice       34:14  21  
4. TJ Sokol Střelice            31:19  17  
5. Ořechov/Želešice       23:30  12  
6. Vev. Bítýška                    9:36      8  
7. FC Čebín/Drásov         15:43      5  
8. Těšany                        12:55      4  

 

Žákovská mužstva FK Ořechov se v průběhu zimy zúčastnila halových turnajů 
v Žabčicích, ve Střelicích a sehrála přípravná utkání s týmu z okolí. 
 

Mladší žáci a starší přípravka 
 

Hráči mužstev mladších žáků a starší přípravky, trénují v Ořechově pod 
dohledem Patrika Korčáka, ale utkání hrají ve společných týmech vedených trenéry ze 
Želešic.  
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Po podzimní části soutěže je společné mužstvo mladších žáků na průběžném 6. 
místě se ziskem 9 bodů, s bilancí 2 výher / 3 remíz / 3 porážek / při skóre 23:20. 
Nejlepším střelcem mužstva je David Záděra se sedmi brankami.  

 

Mužstvo starší přípravky získalo v první části soutěže 18 bodů, s bilancí 6 výher 
a 3 porážek / při skóre 90:72.  
 
Průběžná tabulka III. třídy sk. B, mladší žáci 
 

1. Čebín/Drásov                     29:14  19 bodů  
2. AFK Tišnov B                    53:13  17   
3. Kahan/Zbraslav B               25:19  14   
4. Moravské Knínice               17:15  14  
5. Vev. Bítýška                        22:19  13  
6. Želešice/Ořechov                 23:20     9   
7. D. Kounice/Jezeřany            14:38     9  
8. Lažánky                                     9:35     4   
9. Střelice                                  12:31    3   

 

Mladší přípravka 
 

Mužstvo mladší přípravky A, tvořené hráči ročníku narození 2009 a 2010,          
si pod vedením trenéra Martina Dufka vedlo výborně v Okresním přeboru Brno-venkov, 
když po polovině soutěže z 11 sehraných utkání s nejlepšími mužstvy z okresu Brno-
venkov zvítězili 9x a vstřelili 172 branek. O tyto vstřelené góly se podělili zejména 
Richard Hadár (38 branek), Vojta Kafrda (33 br.), Milan Němec (26 br.), Tibor Dufek 
(20 br.).  
 

Mužstvo mladší přípravky B, tvořené mladšími hráči ročníku narození 2010      
a 2011, se pod vedením trenéra Tomáše Siláka učí hrát a bavit se hrou se staršími 
soupeři. I přes to v devíti zápasech III. Třídy mladších přípravek (skupina B – OFS 
Brno-venkov) 2x zvítězili a jednou remizovali 11:11 v Újezdě u Brna. O vstřelené 
branky se zasloužili zejména Vojta Remuta (18 branek), Vojta Kafrda (7 br.), Tonda 
Kozel (4 br.) a Darko Bojič (3 br.). 

 

Hráči mladších přípravek FK Ořechov se v průběhu zimní fotbalové přestávky 
zúčastnili řady turnajů a dlouhodobých halových soutěží v Brně (hala na Tuháčkové 
ulici) a v Žabčicích. Největší úspěch pak mužstvo zaznamenalo v dlouhodobé Zimní 
halové lize v Brně, kde se v konkurenci 24 mužstev probojovalo do skupiny o 1. až 4. 
místo, a po finálových výsledcích 1:1 s Medlánkami, 1:3 se Starým Lískovcem a 2:0     
se Zbrojovkou Brno, obsadilo skvělé 2. místo a v Zimní halové lize v Žabčicích, kde     
v konkurenci 16 mužstev získalo krásné 3. místo. 
 

Předpřípravka 
 

Pod vedení trenérky Martiny Plaché je aktivní i mužstvo nejmenších nadějí 
ořechovského sportu, které je tvořené malými fotbalisty ve věku od pěti let – tzv. 
předpřípravka.  
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V průběhu podzimu se tito neregistrovaní hráči zúčastnili série turnajů 
pořádaných OFS Brno-venkov pro tuto věkovou kategorii.  

 

V zimní halové části sezóny se naše předpřípravka zúčastnila dlouhodobé Zimní 
halové ligy v Brně, kde postoupila do skupiny o 1. - 8. místo a obsadila konečné skvělé 
6. místo, i přes to, že jsme měli nejmladší tým ze zúčastněných mužstev.  

 

Po letošním nultém ročníku plánujeme pro příští rok uspořádání zimní halové 
ligy nejmenších hráčů, která by se měla uskutečnit v ořechovské Orlovně za účasti        
12 mužstev z okolí. 

 

Pro zájemce z řad potencionálních hráčů či trenérů a rodičů, uvádíme, že mají 
možnost navštívit tréninky jednotlivých mládežnických týmů, které budou od dubna 
2018 probíhat na fotbalovém hřišti v Ořechově v následujících časech: 

 

� Žáci a starší přípravka (ročníky 2003 – 2008) – Úterý a čtvrtek od 16.30 do 18 hod.; 
informace na tel. č. 724 246 383 nebo na stránkách https://fk-orechov-
u12.webnode.cz/. 
 

� Mladší přípravky a předpřípravky – Středa a pátek od 16.00-18 hod. (ročník 2010); 
od 17.30-19 hod. (ročník 2009) a od 16.00-17.30 hod. (ročníky 2011-2013); 
informace na tel. č. 731 118 917 nebo na stránkách https://pripravka-fk-
orechov.webnode.cz/. 

 
Bc. Zdeněk Cihlář 

Trenér mládeže a člen výboru FK Ořechov 
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TJ OREL OŘECHOV 

V ORLOVNĚ SE BUDE SLAVIT 
 
Začátky Orla v Ořechově sahají až do roku 1911. ( více než 100 let.) Posláním Orla je 
sportovní a kulturní činnost v křesťanském duchu. Činnost Orla byla  dvakrát zakázána. 
Za nacismu a za komunismu.  Poslední obnovení činnosti Orla bylo v   90. létech. 
Jednotě v Ořechově byla orlovna navrácena v roce 1991 a následně byla 
zrekonstruována a zmodernizována.  
 
Orelské jednoty jsou dle starých tradic zařazeny regionálně,  do  Žup. Jednota Ořechov 
patří do Župy Sušilovy, spolu s jednotami Silůvky, Rajhrad, Ivančice, Rakšice, 
Mor.Krumlov,  Bosonohy, Domašov, Brno-Řečkovice, Brno-Bohunice, Brno-Starý 
Lískovec, Brno-Královo Pole, Brno-Komín, Brno-Žabovřesky.  
 
Patronem naší Župy je kněz, pedagog, publicista, profesor, buditel a sběratel 
moravských  národních písní František Sušil. Narodil se 14. června v Rousínově, zemřel 
31. května 1868 v Bystřici pod Hostýnem.  Župa chce tuto vzácnou  osobnost  uctít        
a oslavit a  připomenout  výročí  150 let od jeho úmrtí v sobotu 12. května t. r.  
v orlovně v Ořechově.  
 
Začátek oficiálního programu bude v 16.30 hod. Začne povídání u "kulatého stolu"          
o životě a tvorbě Fr. Sušila, doprovázené písněmi Fr. Sušila, zazpívané  Jaroslavem 
Hutkou.  Po této části bude následovat cca hodinový koncert tohoto písničkáře.   
Po koncertě bude hrát cimbálová muzika k rautu a posezení. Ke zhlédnutí budou  
výstavky dobových dokumentů, fotografií, orelských praporů a jiných zajímavostí.    
Bude vyhrazen i čas pro tzv. Den otevřených dveří.  Kdo nezná naši orlovnu, bude mít 
možnost si celý areál prohlédnout.   
 
Vážení občané, prostřednictvím tohoto Ořechovského zpravodaje, si Vás dovolujeme  
srdečně na jubilejní orelský den pozvat. Akce bude ještě vyhlášena místním rozhlasem, 
bude oznámena na vývěsce a na webu orel-orechov.cz. Doufáme, že se akce vydaří         
a těšíme se také na Vaši účast. 
 
Přejeme Vám hezké jaro. 

 
Za jednotu  Petr Krečmer   
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Šachisté Orla Ořechov opět mezi ligovými týmy 
 
Po dvou letech strávených v krajském přeboru 1. třídy se šachisté Orla Ořechov znovu  
vrací do 2. ligy. Po předloňském sestupu, výměně na pozici vedoucího týmu (novým 
předsedou a hlavním sponzorem se stal Pavel Kubát) a loňské konsolidaci jsme letos 
vstupovali do soutěže jako hlavní favorit na postup. Přes klopýtnutí v zápase 
s Hodonínem a GPOA Znojmo jsme již kolo před koncem společně s týmem Veselí nad 
Moravou jistým postupujícím.  
 

Tabulka krajského přeboru 1. třídy 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na úspěchu se podíleli následující hráči - mezinárodní velmistr Mikuláš Maník, 
mezinárodní mistr Jaroslav Bureš, mezinárodní mistr Vladimír Jacko, mistr FIDE 
Tomáš Lakatoš, mistr FIDE Petr Skácelík, ing. Jiří Sysel (23 násobný mistr ČR v dámě), 
dr. Mojmír Moulis, ing. Stanislav Páral, Pavel Kubíček, Pavel Kubát a dr. Stanislav 
Messerschmidt. 
                                                                                       

Pavel Kubíček 
 

Orel Ořechov  8 1 1 25 55 

ŠK Veselí nad Moravou 7 2 1 23 48.0 

ŠK Duras BVK Královo Pole B 5 3 2 18 42.0 

ŠK Hodonín 4 3 3 15 41.0 

Spartak Adamov 4 3 3 15 39.0 

TJ Znojmo 4 2 4 14 42.0 

MKS Vyškov 4 2 4 14 38.0 

ŠK Podlužan Prušánky B 4 1 5 13 37.5 

SK GPOA Znojmo 3 3 4 12 38.5 

ŠK Bystrc Oilers 1 5 4 8 34.5 

ŠK Garde Lipovec B 1 2 7 5 34.5 

ŠK Lokomotiva Brno B 0 3 7 3 30.0 
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SPOLEK KLÍČEK OŘECHOV 

VYNÁŠENÍ SMRTKY 
 
Tradiční vynášení smrtky, týden před Květnou nedělí, tento rok narušilo velmi chladné 
počasí. Bylo proto rozhodnuto, přesunout celou akci na úterý, kdy se pravidelně 
v Kulturním centru schází taneční soubor Sedmikrásek. V úterý sice nebylo počasí          
o moc lepší, ale alespoň tolik nefoukal vítr. Děti smrtku nazdobily, oblékly se do krojů  
a vyšly. Před kulturním centrem se rozhodlo, že tradiční průvod k rybníku Štikovec pro 
nepřízeň počasí zrušíme a projdeme parkem u škol do včelařského areálu, kde je také 
malý rybníček. Za zpěvu ,,Smrtná neděle, kam se klíče poděle……“ a dalších lidových 
písniček, se procházelo parkem. Na několika místech se průvod zastavil a děti předvedly 
lidové tance, které se během roku naučily. Po příchodu k rybníčku nastal problém, jak 
do něj smrtku vhodit, když je celý zamrzlý. Nakonec se podařilo udělat aspoň malou 
díru, kam se smrtka postavila. Tento rok se poprvé nezapálila, ale pevně jsme věřili, že 
tu zimu opravdu vyženeme. Nakonec se nazdobil májíček, se kterým se děti odebraly 
nazpět do Kulturního centra. 
 

Tomáš Dudík 
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ OŘECHOV 

Vážení spoluobčané a přátelé myslivosti, 
 

dovolte mi, abych Vám jménem Mysliveckého sdružení Ořechov popřál krásný začátek 
jara plný optimismu a dobré nálady. Počátkem jara jsme mohli pozorovat první známky 
probouzející se přírody. S každým paprskem slunečního svitu se zrychlil pohyb hmyzu 
a rozkvetly první jarní květiny. Z mysliveckého pohledu se jedná o nejdůležitější část 
roku, kdy na svět přichází nová generace fauny i flóry a je možné pozorovat nově 
vznikající život; pářící  se, nebo-li honcující se zajíce, zpěvné ptactvo bojující o své 
hnízdní teritorium zpěvem či srnce vytloukající si parůžky. O této aktivitě svědčí četné 
“hrabánky”, holá místa zbavená vegetace sloužící k vytyčení teritoria. Další pobytovou 
známkou srnčí zvěře jsou například oloupané drobné výhony akátů či keřů zbavené kůry 
vytloukáním. Jistě si těchto pobytových stop při příštích výpravách do přírody všimnete. 
 

Naši členové by rádi poprosili o pomoc při zajištění klidu v určitých lokalitách naší 
honitby, tolik potřebné pro úspěšné vyvedení nové generace bažantů, koroptví a zajíců. 
Volné pobíhání psů značně zhoršuje naději nejen na přežití, ale i na vyvedení mláďat. 
Hnízdící slepice bažantů a koroptví se cítí ohroženy a neustále připraveny k útěku nebo 
k obraně hnízda. Opuštění hnízda na delší časový úsek může zapříčinit podchlazení celé 
snůšky a zánik zárodků ve vejcích.  V letošním roce myslivecké sdružení umístí na tyto 
lokality upozorňující cedule s prosbou o dodržování klidového režimu.  
 

Rád bych Vám také připomněl jak postupovat, v případě nalezení “zdánlivě” opuštěného 
mláděte. Jak postupovat? Je to zcela jednoduché, nesahejte na ně a klidně následujte dál 
cíl Vaší procházky. V blízkém úkrytu již čeká jeho matka. Až se vzdálíte, mládě odvede 
do bezpečí. Pro mládě je nehybné přistisknutí se k zemi instinktivní reakcí na ohrožení, 
proto před Vámi nebude utíkat. 
 

Za Myslivecké sdružení Ořechov Vám přeji mnoho krásných setkání s přírodou. 
 

Martin Břínek 
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PPřřííssppěěvvkkyy  oobbččaannůů  

 

1. světová válka - IX. část 
 
V tomto roce se budou na celém světě i v naší republice konat vzpomínkové oslavy        
k ukončení 1. světové války. Trvala dlouhé čtyři roky, od 28. července 1914 do 
listopadu 1918. Války se zúčastnilo třicet států a boje zasáhly Evropu, Afriku i Asii.   
 

Nejtěžší bitva byla svedena v r. 1916 o francouzskou pevnost Verdun.  Opevnění 
s bunkry vybudovali Francouzi v blízkosti německé hranice na svoji obranu ještě před 
válkou. Šlo o zákopovou válku a krátery, které tehdy vyhloubily miny, jsou dobře 
viditelné i nyní, po více než sto letech. Při procházení verdunskými pevnostmi si 
uvědomujete zrůdnost války. Z reproduktorů můžete slyšet na chvíli ohlušující rachot, 
jak na bunkry tehdy dopadaly téměř bez přestání i několik dnů miny. Mnoho vojáků zde 
zešílelo. Podle toho, která strana zrovna vítězila, měnily bunkry své osazenstvo. Jednou 
to byli Němci, podruhé zase Francouzi. Bitva trvala deset měsíců a stála životy na 
700 000 francouzských i německých vojáků. Všem, kdo zde položili své mladé životy, 
byl po válce vybudován památník a kolem něj se na všechny strany rozprostírají bílé 
kříže se jmény padlých vojáků.   
 

V roce 1918 se v Evropě stále bojovalo na třech frontách. Na západní frontě stálo 
Německo proti Francii, Velké Británii a Spojeným státům americkým. USA vstoupily 
do války po německém útoku na britský parník Lusitanii. Zahynulo tehdy 1512 
nevinných lidí. Na východní frontě stála vojska Německa a Rakouska-Uherska proti 
Rusku. Na jižní frontě Rakousko-Uhersko, Bulharsko a Turecká říše proti Srbsku, 
Řecku, Rumunsku a Itálii.  
 

Během války bojovalo v řadách rakousko-uherské armády na východní     a jižní frontě 
657 mužů z našich obcí – Ořechova, Ořechoviček a Tikovic. Ještě v roce 1918 byli 
odvedeni na frontu muži, kteří se v tomto roce dožívali 18 let. Z Ořechoviček to byl 
například Jaroslav Komínek (budoucí kronikář obce). Nejmladší padlý voják z Ořechova 
byl Václav Šenkýř, který se narodil 13. 10. 1900 a padl 30. 10. 1918 v Itálii v bitvě         
u Bassana. 

napsal Jiří Poledňa 
Z Tikovic padli tito muži:  
 

1. Josef Červinka  
2. Stanislav Dvořák  
3. František Hrdlička  
4. Vendelín Chramosta  
5. Jan Janek  
6. Jan Janíček  
7. Rudolf Jiřikovský  
8. Josef Juračka  
9. Josef Kaňa  
10. Jan Kozlík  

11. Jan Pavlík  
12. Antonín Pehal  
13. František Pehal  
14. Matouš Pehal  
15. Jan Peška  
16. Jindřich Peška  
17. Matěj Peška  
18. Antonín Poláček  
19. Tomáš Procházka  
20. Tomáš Sklenařík  
 

21. Matouš Sklenský  
22. Jan Slavík  
23. Jan Smejkal  
24. Josef Šimrla  
25. Jan Škorpík  
26. Vladimír Šmíd  
27. František Topinek 
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Vchod do pevnosti Douaumont 
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Památník a tisíce křížů těch, kteří byli identifikováni 
 
 
VZPOMÍNÁNÍ NA KONEC DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 
 
Prožití fronty v domě číslo 206 v Ořechově u Brna, Ondřeje Janka 
 
Dne 18. dubna 1945 v 10,30 hodin se umístila v našem domě telefonní a telegrafní 
stanice německého vojska. Musel jsem celý dům otevřiti a dát k tomuto účelu 
k dispozici. To trvalo celý den a v noci přijela nová autokolona, která se rovněž umístila 
poblíž domu a všechno mužstvo nastěhovalo se dovnitř. Nějaké zásoby, které byly 
nahoře - potraviny nebo jiné - si pobrali. Brzy ráno se toto mužstvo vytratilo a zůstala 
jen telegrafní a telefonní stanice. 
 
Byl čtvrtek, asi 7,30 hodin, když jsme uslyšeli ve sklepě pod domem, jenž byl náš kryt, 
šustot podobný dešti. Nahlédli jsme okénkem ven do průjezdu a zjistili jsme, že je vše 
v plameni. Než jsme se z leknutí vzpamatovali, nemohli jsme již ven, poněvadž oheň byl 
velice rozpínavý, k čemuž napomáhal silný vítr. Ohořelé trámy a dřevěné náspy nám 
zapřely dveře, které se rovněž chytly, a vznikající dým se nám hrnul do sklepa. 
Poněvadž bylo nebezpečí zadušením, museli jsme dveře násilím vyvrátit, abychom 
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alespoň částečně dosáhli průvan vzduchu dveřmi a okénkem, které je na sypání 
brambor. Toto se nám podařilo, ale zase byl v nebezpečí dobytek. Když jsme přišli do 
stáje, nebylo ho v dýmu ani vidět. S mokrými šátky přes ústa podařilo se nám i toto         
a dobytek přišel z nebezpečí udušení do přímé fronty na zahradu. Oheň byl zatím 
rozpoután nahoře po stropech, a proto jsme se pustili do zachraňování toho, co se ještě 
dalo. Ale než jsme měli něco málo vyhozeno před domem, stropy se probořily a vše 
uvnitř shořelo. Obytné budovy a stáje shořely během dopoledne. Odpoledne pak vítr 
rozpoutal nový oheň u souseda Sadílka a u nás zachvátil kolnu s nářadím a dřívím. Tak 
během jednoho dne oheň strávil dlouholetou námahu celé rodiny. Přišel večer, když 
jsme se podívali do dědiny, byla plna ohně a dýmu. S vědomím, že nemáme nic, jen 
holé životy jsme uléhali za protivného a neustálého signalizování německých zbraní. 
V noci byl trochu klid, ale jak se rozednívalo, znova to nastalo. 
  
Největší strach jsme měli z leteckých útoků, protože jsme nad sebou neměli po vyhoření 
silnější vrstvy víc, než je cementová stropnice. Při trošku silnějším bombardování se 
nám strop otřásl a omítky se jen sypaly. 
 
Když jsme se šli v pátek podívat k sousedovi, nebyl již u nich nikdo doma. Odešli do 
sklepa v Ořechovičkách (fabrika), jakož i všichni občané z protější ulice. Tak jsme 
zůstali ve sklepě s různou drůbeží na celém konci sami čtyři. Během dne jsme byli 
obtěžování německými raněnými, ba i zdravými SS, kteří nám vyjídali naše skromné 
zásoby. Velký dobytek neměl po celý týden nic, než syrovou řepu a trochu vody. Však 
také přišel skoro všechen pryč, kromě kravky s telátkem, jež se zachránily skoro 
zázrakem. Beznadějný týden se vlekl pomalým tempem dál, zásoby docházely a naděje 
bylo pořád málo. Celý úvoz, meze, ba i náš dvůr byly plny Němců, kteří stále stříleli. 
 
Až konečně v úterý odpoledne, kdy ještě ve tři hodiny, jsme viděli plno Němců, 
zaslechli jsme za dvě hodiny jiné hlasy a křik. To bylo konečně vysvobození – přišli 
Rusi.  
 
První noc jsme spali klidnějším spánkem. Ráno však, když jsme uviděli celou tu zkázu, 
procitli jsme dokonale, protože nebylo kde bydlet, kde a co vařit. Avšak vědomí, že 
jsme svobodní a máme všichni zdravé životy, nám dodávala naději na příští život. 
 
 
Sepsal v Ořechově dne 24. dubna 1946             
pan Ondřej Janek, rolník, Ořechov č. 206 s rodinou 
 
 

Předložil pan ing. Miroslav Cacarda, Ořechov, ul. Nová 
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Zajímavosti říčky Bobravy 
 

Hranici katastru na severu Ořechova mezi katastrem Střelice, Nebovidy a Moravany 
tvoří říčka Bobrava. Tento malý tok vytvářel od nepaměti překrásný charakter údolí, 
které bylo velmi časně osídleno lidmi, především mlynáři. Říčka Bobrava umožňovala 
osadníkům zpestření jejich jídelníčku formou ryb a hojných raků. Pestrost rybí osádky     
a zmiňovaná hojnost raků zůstala beze změny až do šedesátých let 20. století. Tehdy se 
již začíná projevovat vliv rušení rybníků v horní části toku, velkoplošného zemědělství 
s intenzivním používáním chemických hnojiv a v neposlední řadě také celoplošné 
používání moderních prostředků na praní, osobní hygienu a antikoncepce. Tento stav má 
za důsledek zhoršování genofondu. Ryby i raci ztrácejí schopnost přirozeného 
rozmnožování a tedy od konce šedesátých let dochází k postupnému snižování celkové 
populace. Definitivní tečku za výskytem některých druhů ryb jako je střevle potoční, 
ouklej pruhovaná, jelec proudník, mřenka mramorovaná, sekavec písečný a také 
původního raka říčního jsou dvě po sobě jdoucí celoplošné otravy z cukrovaru Zastávka 
na konci sedmdesátých let.  
 

 Nicméně na konci minulého století se již na 
toku zprovozňují čističky odpadních vod         
a situace s kvalitou vody se výrazně zlepšila. 
Ke zlepšení stavu říčky došlo také díky 
pravidelnému nasazování ryb sportovními 
rybáři. Na říčce však došlo k vysazení 
několika jedinců raka u Šafránkova mlýna, 
který byl v roce 1992 dovezen do České 
republiky ze Švédska. To, že se jedná             
o invazivního raka signálního, jenž vytlačuje 
původní druhy, je odolný proti račímu moru    

a spořádá na co přijde, včetně ryb a jiker, si tehdy pravděpodobně nikdo neuvědomil. 
Výsledkem je tedy to, že Bobrava až po radostický katastr je v současné době totálně 
zamořená tímto nežádoucím živočichem. Jeho likvidace je více než problematická, 
protože řeka se vypustit nedá a přirozený predátor neexistuje. Závěrem lze tedy říci, že 
se jedná o jeden z dalších nežádoucích zásahů po staletí existujících ekosystémů.  

 

Miroslav Smutný 
 

Zajímavost z místního sportu 
 

V měsíci březnu získala Martina Plachá z Ořechova průkaz vydaný Fotbalovou asociací 
České republiky, který ji opravňuje k licenci C, což znamená, že je oprávněná trénovat 
v rámci soutěží pořádaných FAČR, stala se trenérkou.  
 

Tuto odbornou kvalifikaci získala Martina jako první a jediná žena z naší obce. 
 

Blahopřejeme jí a přejeme mnoho úspěchů v  další trenérské  činnosti. Věnuje se  
ochotně malým fotbalistům FK Ořechov a přispívá tak k rozvoji  místního sportu. 
 

L. K.   
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OBROVSKÝ ÚSPĚCH OŘECHOVSKÉHO MOTORSPORTU 

Přátelé, všichni víme, že naše obec má velkou motoristickou historii, díky své poloze 
v blízkosti slavného Masarykova okruhu.  
 
Pamětníci určitě vzpomenou na silniční závody motocyklů známé jako Ořechovský 
trojúhelník. Ten byl mezi jezdci velmi oblíbený. Někteří o něm s humorem říkali, že 
napřed byla postavena trať a pak okolo ní naše vesnice. Jely se zde i závody automobilů 
- takzvaný Ořechovský vrch. Díky tomu mnoho našich občanů propadlo vůni benzínu, 
ať už to byli členové místního svazarmu okolo pana Ladislava Neubauera nebo Václava 
Janka.  
 
V návaznosti na tyto borce bych chtěl vyzdvihnout obrovský úspěch ořechovského 
mladíka Vojty Friše. Tento jednadvacetiletý borec se zúčastňuje již třetím rokem 
Mezinárodního mistrovství České republiky (MMČR) v supermotu. Tento seriál, který 
se jezdí na upravených motokrosových strojích, se těší mezi fanoušky čím dál větší 
popularitě. Po dvou začátečnických sezonách, kdy obsadil dvacáté a patnácté místo, se 
Vojta rozhodl zúročit zkušenosti a zaútočit na příčky nejvyšší. Letošní seriál se skládal 
ze šesti závodů, v nichž Vojta ve všech bodoval. Se strojem Yamaha 450 si tím zajistil 
celkové třetí místo mezi 22 jezdci i v tomto prestižním seriálu mistrovství republiky.  
V průběhu sezóny se zúčastnil také tří závodů MM Rakouska, kde je daleko větší 
konkurence. Ve dvou závodech dosáhl na pódiové umístění. Oba považuje za své TOP. 
V prvním se po penalizaci na startu probojoval celým polem na třetí místo. Ve druhém 
dojel dokonce druhý a díky tomu obsadil v rakouském mistráku, který čítal sedm 
závodů, celkové jedenácté místo v konkurenci čtyřiceti borců.  
 
V dnešní době, kdy nad mladými lidmi mnoho z nás láme hůl, dosáhl Vojta vlastní pílí, 
odříkáním a tvrdým tréninkem tohoto obrovského úspěchu. Za zmínku určitě stojí            
i Vojtův souputník na cestách Honza Čech, který na stroji Honda 450 také okusil pár 
startů v českém šampionátu. Jelikož to byla jeho první učednická sezona, na větší 
úspěch nedosáhl, ale určitě mu nechybí úsilí být lepší v nadcházející sezoně, na niž se už 
oba ořechovští kluci připravují. Tak jako všechny motoristické disciplíny, je i tato           
o penězích. Vojta moc sponzorů nemá a za svůj úspěch vděčí svému týmu 2Weel sport 
Racing, své rodině a hlavně svém otci Pavlovi, který ho na všechny závody doprovází      
a finančně ho podporuje, A teď mě napadá co oslovit firmy podnikající v naší obci zda 
nezvážit sponzoring těchto kluků v rámci podpory dobré věci a využití volných chvil 
naší mládeže. Určitě by to nebyly vyhozené peníze. 

                                                                                                                  
 Marek Paulíček 
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Vojta Friš s hrdým tátou 
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Rok aktivního života omických Gajde 
 
      Co by to bylo za nový rok 2018, kdybychom se alespoň na chvíli nevrátili do 
vzpomínek a nezabilancovali nad událostmi uplynulých měsíců.          
 

    A jinak tomu nebylo ani u nás Dudáků Tryhuků.  Nastal čas, kdy jsme začali 
vzpomínat - co ty naše gajde a jejich návrat do kraje po 123 letech komu přinesl a kde 
potěšily posluchače a opět se o tu radost s vámi samozřejmě nemůžeme jinak než 
nepodělit…       
  

     Neboť právě při každé takovéto příležitosti nejen, že zazněly tyto dudy samotné, ale 
společně s nimi také názvy obcí Omice, Ořechova a také města Rosice odkud pocházíme 
a ani zdaleka to nebylo pouze v ČR ale i daleko za hranicemi okresu, kraje ba dokonce i 
naší země. 
      

     Nuže zde je jen stručný výpis těch nejzásadnějších milníků a akcí, kde zvuk našich 
gajde v roce 2017 slavnostně zarezonoval a kde také zazněla jména obcí Omice, 
Ořechov a města Rosice. 
 

1 ) Ve dnech 23. – 26. 2. se konala jejich velká pódiová premiéra při příležitosti konání 
30. výročí Gajdošských Fašiangů na Slovensku. 

2)  Představily se širší omické veřejnosti při příležitosti Velikonočního jarmarku dne 
8.4.  

3) Ve dnech 4. -7. 4. se navrátily zpět na místo svého zrození na festivalu Gajdošské 
Bojnice. Právě zde v prostředí krásného slovenského lázeňského městečka Bojnice 
se v dílně mistra Juraje Dufeka poprvé nadechly a přišly na svět. 

4) Ve dnech 4. - 7. 5. zazněly na festivalu FolkMáj pořádaném našimi řeckými přáteli 
z oblasti Jeseníku ve městě Javorník, kde z původně řecké akce vznikl mezinárodní 
dudácký festival, který se dnes těší velké mezinárodní pozornosti. 

5) 25. – 30. 5. jsme vystupovali s gajdami na severních ostrovech Kvarneru 
v Chorvatsku, na dudáckém festivalu, kam nás chorvaté pozvali, abychom jim 
představili projekt obnovy tradic po více než 125 letech. 

6) V termínu 15. 6. se konala v Brně tradiční přehlídka souborů Brněnsko tančí a zpívá, 
kde naše gajde ukázaly, že i dudáctví má v tomto kraji své nezaměnitelné                  
a zasloužené místo. 

7) Pod vlivem všech zážitků a dojmů z těchto krásných festivalů a z podnětu našich 
nových přátel, které jsme na nich poznali, jsme se rozhodli, že bychom mohli a měli, 
uspořádat nějaký podobný festival jako poctu a přivítání gajde v dudácké rodině, 
přímo u nás v Omicích a sousedním Ořechově (byly nalezeny dva identické 
nástroje). A tak vznikl nultý ročník omického festivalu GajdeFest, který proběhl      
4. až 7. 8. 

8) Dalším významným milníkem bylo naše pozvání k účinkování na 10. Národní 
přehlídce dudáků v Domažlicích při příležitosti Chodských slavností - Vavřinecké 
pouti 11. – 13.8. 

9)  Omické Gajde hrály na Národopisných slavnostech u kovárny v Těšanech, kde si nás 
povšiml i pan hejtman JM kraje, vyjádřil našemu snažení podporu a uznání.  
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10)  Další akcí byly tradiční chorvatské hody Kiritof v Jevišovce dne 3.9.  Naše pozvání 
vzešlo z podnětu od moravských chorvatů a pátrání po jejich stopách na našem 
území. Kouzelný na našem účinkování v Jevišovce byl fakt, že si nás tam všimla i 
chorvatská televize ze Zagrebu a přijela pak natáčet dne 19.10. přímo do prostředí 
Omic.  

11) 15. – 19. 9. přišel Festival Gajdovačka v Oravské Polhoře – 18. ročník 
mezinárodního festivalu věnujícího se problematice mezinárodní gajdošské kultury 
a její obnovy. 

12)  29. 9 – 1. 10. Medjunarodni gajdašski festival v Zagrebu a chorvatském Zagorie, 
opět jsme se setkali s nesmírně příznivými reakcemi a vyslovenou myšlenkou         
o možnosti družby i s přáním organizátorů být hosty na festivalu v Omicích. 

13)   Český rozhlas a povídání s Dudáky Tryhuky. 
14)  25. 11., Brno, Semilaso, v pořadu dětských souborů Na lidovů notečku jsme 

vystupovali společně se souborem Omičánek. 
15) 10. 12., Omice, Koledování s Dudáky Tryhuky, ukázka našeho pořadu 

secvičovaného pro Semilaso a vánoční písně se souborem Omičánek. 
      

     Takže vskutku za svůj kratičký rok aktivního života toho omické Gajde už opravdu 
dost světu ukázaly a dočkaly se i velkého uznání a co je podstatné, také dokázaly založit 
svůj vlastní festival, který šíří po světě dobré jméno nejen obce Omice, ale celého 
našeho kraje Ořechovem počínaje a Rosicemi konče. Plánem na rok 2018  je též 
prezentovat omické Gajde na našich významných folklorních festivalech ve Strážnici       
a Strakonicích. Doufejme, že se to podaří.  
      

     Každopádně s pořádáním našeho místního festivalu GajdeFest jsme si dali velký 
závazek. Již v této době pracujeme na přípravě prvního oficiálního ročníku festivalu, 
který bude plně věnovaný dudácké kultuře. Při této příležitosti musíme vyjádřit                
i poděkování sponzorům nultého ročníku a věřit, že nám nadále zachovají svoji přízeň      
a že se přidají i sponzoři další. 
 

     Na viděnou a slyšenou s vámi při zvuku omických Gajde se těší         Dudáci Tryhuci 
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Římskokatolická farnost ve spolupráci s obcí Radostice Vás srdečně zve na 

NOC KOSTELŮ 2018, 

která se uskuteční dne 25. 5. 2018 v kostele sv. Šimona a Judy v Radosticích.  

Začátek v 18. 00 hodin. 

Program : 

18,00 – Zahájení zvoněním 

18,05 – Přivítání starostou obce 

18,45 – Tématické vystoupení žáků ZŠ Radostice 

19,30 – Čtení z kroniky obce 

20,30 – Vystoupení učitelů a žáků ZUŠ Ořechov 

21,30 – Závěrečná pobožnost 

22,00 – Ukončení 
 

Během večera lze navštívit dílničky pro děti, prohlédnou staré fotografie a obrázky dětí 
ZŠ Radostice a ochutnat mešní vína. 
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PPllaacceennáá  iinnzzeerrccee  

 

 

              INZERCE NEMOVITOSTÍ 
 

* Hledám pěkný dům se zahradou. Ořechov a okolí. Děkuji. 
                                                                                           Telefon: 739 826 409 
* Chalupu nebo chatu – Hledáme!   Telefon: 732 219 013 
* Hledám byt v Ořechově, osobní vlastnictví nebo družstevní. Okolí   

obce nevadí.                                                                 Telefon: 604 126 970 
* Hledám pro své klienty z Brna dům v Ořechově. Děkuji za nabídku. 

OKNO NEMOVITOSTÍ, s. r. o., Telefon: 734 319 616. 
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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 2018 Ořechovský zpravodaj vychází celkem 3x.                 
 

Distribuce Ořechovského zpravodaje č. 1/2018:  20. dubna 2018. 
Uzávěrka příspěvků druhého čísla zpravodaje roku 2018:  1100..  ččeerrvveennccee  22001188..  
 

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. 

 

Obec Ořechov 

zve na Pálení čarodějnic, 

které se koná v pondělí   

30. dubna 2018 od 18,00 

za stadionem 

Těšit se můžete na společnou vatru, vystoupení 

country - rockové skupiny 4 psi a opékání špekáčků 

Občerstvení zajištěno 


