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SSlloovvoo  ssttaarroossttyy  oobbccee    
 

 
Vážení spoluobčané, 
 
nastal nám čas pohodový, čas prázdninový, čas, kdy si většina z nás užívá svou 
zaslouženou dovolenou. Školy jsou prázdné, děti jsou na prázdninách a tak jsme mohli 
konečně začít s výstavbou nové komunikace od mateřské školy k ulici Komenského. 
Během prázdnin musí být hotový úsek od vjezdu na hřiště základní školy ke kulturnímu 
centru. Komunikace bude rozšířena na 5,5 m a souběžně s ní se postaví nový chodník 
kolem zahrady mateřské školy k ulici Pláně. Zároveň zde bude zhotoveno pět 
parkovacích stání pro zaměstnance školky. Pro rodiče, kteří vozí svoje děti do školky, 
bude vybudováno nové parkoviště za kulturním centrem na místě bývalého hřiště 
speciální školy. Nad parkovištěm směrem ke školce bude nainstalována závora. Tímto 
opatřením se zamezí příjezdu do prostoru u škol. Druhá závora, určená pro vjezd, bude 
umístěna v prostoru vchodu do školní jídelny. Závoru bude možné ovládat pouze 
přiložením speciální karty. Zabráníme tím všem výtečníkům, a to nejen z řad rodičů, 
kteří i přes zákaz vjezdu ke školám zajíždějí a hrubě tak porušují dopravní předpisy. 
Umístění závor je jediné řešení, které omezí bezohledným řidičům vjíždět do tohoto 
prostoru, především v době, kdy jdou děti do školy. Věřím, že většina rodičů toto řešení 
pochopí a přivítá jako jediné možné, neboť o bezpečnost našich dětí nám musí jít 
především.  
 

Další věcí, kterou musíme zvládnout přes období prázdnin je rekonstrukce dvou 
sanitárních zařízení v mateřské škole. Jak asi víte, rekonstrukce prvních dvou proběhla 
v loňském roce a tak v tom letošním celou akci dokončíme. Spolu s nově vybudovaným 
hřištěm bude tímto celá modernizace mateřské školy dokončena.  
 

Jsem rád, že se nám daří naplňovat kapacitu školky a zároveň přijmout do předškolního 
vzdělávání všechny ořechovské děti od tří let věku. Myslím si, že v letošním roce už 
došlo v populační křivce ke zlomu a v příštích letech již bude kapacita školky 
dostatečná. 
 

Koncem června byla dokončena také rekonstrukce náměstí U rybníčka a tak bych vám 
rád celou stavbu trochu přiblížil. Na letošní Cyrilometodějské hody se přišlo podívat 
velké množství občanů, kteří tak mohli posoudit práci několika firem na vlastní oči. 
Z materiálu bylo použito to nejlepší, co dnes trh nabízí a co se do daného prostoru hodí. 
Travnaté plochy a keře kolem kašny nám celé prostranství zkrášlují, dominantní staré 
lípy kolem rybníka byly zachovány a dávají nám příjemný chladivý stín v letních 
měsících. Nový vchod do hospůdky včetně rampy pro hendikepované a starší občany 
pak dokreslují celkový vzhled náměstíčka. Osobně si myslím, že nám zde vznikl krásný 
veřejný prostor, za který se obec už nemusí stydět. Celková rekonstrukce včetně 
odkanalizování, chodníků, parkovišť a opěrných zdí, zábradlí a tanečního parketu stála 
3.912.000 korun. Snad nám náměstíčko zůstane krásné i po další desítky let a nestane se 
cílem vandalů tak, jako jiná místa v Ořechově.  
 

Bohužel i přes moji neustálou snahu zlepšovat vzhled naší obce, najdou se mezi námi       
i takoví lidé, kteří tuto snahu cíleně ničí. V minulém měsíci nám neznámý, zřejmě 
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psychicky narušený občan, rozstřílel osm kusů oken v kulturním centru a tělocvičně. 
Výše škody, která jistě přesáhne pět tisíc korun, dělá z tohoto skutku trestný čin. 
Abychom zjistili pachatele, byly v parku rozmístěny účinné fotopasti, které nám tento 
prostor monitorují. Doufám, že se nám pachatele podaří vypátrat a usvědčit, abychom 
jeho jméno mohli zveřejnit. Věřím, že se dočká velkého opovržení všech občanů 
Ořechova.  
 

V pátek 22. července 2016 se uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele stavby 
s názvem „Školní družina – půdní vestavba“. Jedná se o zřízení dvou tříd včetně zázemí 
a sociálního zařízení na půdě stávající tělocvičny v parku u školy. Investice je vyvolána 
stoupající poptávkou rodičů o umístění svých dětí do družiny. Ta nemůže být 
uspokojena z důvodu malé kapacity tříd. Druhá učebna bude sloužit pro nultý ročník, 
který je určen pro žáky s odkladem povinné školní docházky. Na stavbu, která má 
rozpočet necelých 7 milionů korun, byla získána dotace z Ministerstva financí ve výši    
4 miliony korun. Výběrové řízení vyhrála firma DIRS Brno s. r. o. Stavba musí být 
dokončena do 30. října 2016 a dotační peníze vyčerpány do konce roku. Tělocvična je 
poslední v areálu, která ještě neprošla rekonstrukcí. V minulosti zde byly prováděny 
pouze dílčí opravy, například výměna oken a topení. Po dokončení nástavby a fasády se 
celý areál škol může stát chloubou Ořechova. 
 

V současné době probíhají též práce na zázemí pro tenisové kurty. Nová budova se staví 
jako přístavba fotbalových kabin a hospůdky. Předpokládaný termín dokončení je         
plánován na 30. září 2016 tak, abychom se mohli pečlivě připravit na jarní sezónu      
roku 2017.  
 

V souvislosti se stavebními pracemi byla provedena zkouška vydatnosti pramene 
nepoužívané studny u kulturního centra. Bylo zjištěno, že pramen je tak silný, že tato 
studna bez problémů zajistí vodu pro celý areál stadionu. Fotbalový klub dnes odebírá 
vodu ze studny bývalého JZD, která se nachází poblíž silnice na Mělčany. Potrubí, které 
dopravuje vodu do obce je staré desítky let a jeho životnost je omezená. Bylo proto 
položeno nové potrubí ze studny u kulturního centra na stadion, abychom předešli 
případným problémům se zaléváním hřiště. Tímto bude do budoucna problém s vodou 
vyřešen.  
 

7. července 2016 byla podepsána smlouva s THT Polička na dodávku nové cisternové 
automobilové stříkačky CAS 30 Tatra 815 6x6.2. Dodávka předmětu smlouvy se 
uskuteční nejpozději do 30. listopadu 2016. Celková cena činí 7.114.800 korun, z toho 
dotace od státu je 2.500.000 korun a od Jihomoravského kraje 1.000.000 korun. Obec 
Ořechov ze svého rozpočtu uhradí 3.614.800 korun. Není to malá částka, avšak 
současné vozidlo má již třicet roků, a to se výrazně podepisuje na jeho provozu. Snad 
naše zásahová jednotka s novým autem provede mnoho úspěšných zásahů a zabrání tak 
velkým finančním ztrátám.  
 

Závěrem přeji všem občanům Ořechova pohodovou dovolenou, načerpání nových sil       
a příjemné užívání pěkných letních dnů.  
 

Váš starosta Josef Brabenec 
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Nově vznikající komunikace u kulturního centra 
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Upravené prostranství na náměstí U rybníčka 
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Stavba zázemí pro tenisové kurty na stadionu 
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IInnffoorrmmaaccee  oobbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu  
 

Srdečné blahopřání našim jubilantům 

Blahopřejeme jubilantům, kteří se v měsících květnu až červenci letošního roku dožili 
významného životního jubilea:  

70      

Jan Cetl, Jeřábkova 24     

Vladimír Hadač, Tikovická 59                          

Josef Ondrášek, Kyselkova 8  

Věra Hájková, Výstavní 7     

Anna Utratilová, Kerendov 34  

Ivan Slavík, Kerendov 21       

Jiří Komínek, Divadelní 15      

Olga Nepožitková, Páralova 14  

 

 

 

 

 

  
VVííttáánníí  oobbččáánnkkůů  
 
Dne 21. května 2016 se v obřadní místnosti Obecního úřadu Ořechov konalo tradiční 
vítání občánků. Slavnosti se zúčastnilo šest dětí se svými rodiči a příbuznými.   
 

Tobias Janderka, Divadelní 41  
Kristián Chrastil, Sokolská 16 
Klára Steingartová, Brněnská 40 
Edvard Knobl, Svadilov 21 
Sophie Anežka Haraštová, Ježkov 8 
Ondřej Štěpán, Výhon 20 

90 

Helena Klímová, Samoty 4        

92 

Růžena Novotná, Ulička 10    

80    
Marie Čížková, Kerendov 59     

Ludmila Michálková, Sokolská 22 

 

94 

Jiří Klestil, Nová 8 
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JJaakk  ssee  ppřřiihhlláássiitt  nnaa  ssllaavvnnoossttnníí  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 koncem listopadu 2016     
v obřadní síni Obce Ořechov na ulici Zahradní 1, aby tuto skutečnost nahlásili na 
Obecním úřadě Ořechov, a to nejpozději do 10. listopadu 2016.  
 

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. Přesný den           
a hodina konání Vám bude včas oznámena.   
 
 
SSOOUUTTĚĚŽŽ  OO  NNEEJJKKRRÁÁSSNNĚĚJJŠŠÍÍ  KKVVĚĚTTIINNOOVVOOUU  VVÝÝZZDDOOBBUU  
 
Obec Ořechov vyhlásila soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu rodinných domů 
 

Soutěžilo se v těchto kategoriích:  - nejkrásnější výzdoba oken a vstupů do domu 
      - nejkrásnější výzdoba balkonů a lodžií 

                                                               - nejkrásnější výzdoba předzahrádek 
 

Výherci získali zahradnický 
dárkový balíček v hodnotě  
1000 korun od hlavního sponzora: 
 
 

Výsledky soutěže: 
 

Nejkrásnější výzdoba oken – rodinný dům - ulice Komenského 15 

 

 

 

 

 

 

 

ZZaahhrrááddkkáářřsskkéé  ppoottřřeebbyy  LLeeoošš  GGaatt  
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Nejkrásnější výzdoba balkonů a lodžií – rodinný dům - ulice Brněnská 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejkrásnější výzdoba předzahrádek – rodinný dům - ulice Zahradní 16 
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KKuullttuurraa  

Dobrý den, 
 

dovolte mi, abych se vrátila k události nedávno minulé. 19. května se uskutečnila 
promoce ořechovských studentů Virtuální univerzity 3. věku. Slavnostní akt se 
konal v aule Provozně-ekonomické fakulty Zemědělské univerzity v Praze-Suchdole. 
Promoce se zúčastnilo 224 studentů z 58 konzultačních středisek. Z Ořechova to bylo 
osm studentů (další dvě studentky se bohužel promoce zúčastnit nemohly). 
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Po absolvovaných sedmi semestrech jsme konečně dospěli k vysněnému cíli, promoci. 
Celkový slavnostní ráz byl dán nejen místem, ale také vysokými akademickými 
představiteli Zemědělské univerzity. Osvědčení o absolutoriu zástupcům jednotlivých 
konzultačních středisek předal Spectabilis Ing. Martin Pelikán Ph.D., děkan PEF.   
 

 

Po skončení promoce jsme se společně vydali na Pražský hrad, kde jsme navštívili jednu 
z výstav konanou u příležitosti oslav narození Karla IV., Žezlo a koruna, která 
pojednávala o korunovacích českých králů, a také jsme se prošli katedrálou sv. Víta         
a Pražským hradem. Slavnostní den plný zážitků jsme zakončili promoční večeří, která 
se uskutečnila v restauraci v Ivančicích.  
 

V úterý 27. září se uskuteční zájezd do Městského divadla na představení Vrabčák          
a anděl o Marlene Dietrichové a Edith Piaf. Čas a místo odjezdu budou dopředu 
oznámeny místním rozhlasem a na webových stránkách Obecní knihovny. Na přelom 
listopadu a prosince pak chystáme do Městského divadla zájezd na muzikál Titanic. 
Zájemci se mohou již teď hlásit v Obecní knihovně. V úterý 11. října se v 18:00 
uskuteční v Obecním sále Kulturního centra fotograficko-filmová produkce Kateřiny a 
Miloše Motani Keňa a gorily. Díky jejich povídání se můžeme blíže seznámit nejen se 
zajímavými zvířaty (červení sloni, žirafy i černé a zelené mamby), ale také lidmi 
(Masajové). Jejich povídání o africkém kontinentu nás zavede např. do Hadí jeskyně, 
park Samburu i africké školy. Druhé listopadové úterý 8. 11. si pro nás připraví 
Literární besedu o Eduardu Bassovi, které pro nás přichystá Divadlo u stolu. Beseda 
o významném českém spisovateli, novináři, fejetonistovi, herci, zpěvákovi, recitátorovi, 
konferenciérovi a textaři začne v 17:00 opět v Obecním sále KC.  
 

Přeji Vám všem krásné a pohodové léto plné příjemných zážitků! 
 

    Mgr. Zdeňka Špryncová, knihovnice 
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ŠŠkkoollyy  
              

     Základní škola a Mateřská škola Ořechov,                                                                                     
     okr. Brno – venkov, příspěvková organizace  
      
 

      
Ohlédnutí za školním rokem 2015/16 v ZŠ a MŠ Ořechov 
 

Přijímací zkoušky 
 

V letošním školním roce se zúčastnilo přijímacích zkoušek celkem 31 žáků, z toho        
21 žáků z devátého ročníku, 3 žáci ze 7. ročníku – přijaty byly dvě žákyně a 7 žáků      
z 5. ročníku, přijati byli tři žáci. Ti, kteří byli úspěšní u přijímacích zkoušek, byli přijati 
na zvolený obor v 1. kole přijímacích zkoušek. Více informací o úspěšnosti či 
neúspěšnosti žáků nabízí uvedená tabulka.      
                                                                                       

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2015/2016 
 

 
 

 
 

Mgr. Barbora Stránská 

  CELKEM DÍVKY CHLAPCI 

Žáků 31 16 15 

z toho:    

9. ročník 21 10 11 

7. ročník 3 2 1 

5. ročník 7 4 3 

v 1. kole přijato 26 14 12 

ve 2. kole přijato - - - 

Podle druhů škol CELKEM DÍVKY CHLAPCI 

osmiletá gymnázia 3 2 1 

šestiletá gymnázia 2 2 - 

čtyřletá gymnázia 3 2 1 

odborné školy s maturitou 14 7 7 

učební obory 4 1 3 

z toho:    

státní školy a učiliště 23 11 12 

soukromé školy a učiliště 3 3 - 
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Sportovní úspěchy ZŠ Ořechov  
 

S koncem školního roku nastává čas k vyhodnocení nejlepších sportovních výkonů za 
uplynulé období. Podobně jako v předchozích letech dosáhli reprezentanti ZŠ Ořechov    
i letos řady úspěchů. Chronologický přehled medailových umístění uvádějí následující 
řádky. 
 

15. října 2015 proběhl na Bílé Hoře v Juliánově 9. ročník tradičního Zborovského 
závodu branné zdatnosti. Náročný závod, skládající se z výběhu Bílé hory, zdolání 
lanové překážky, hodu granátem, plížení pod sítí, střelby ze vzduchovky a přeběhu 
kladiny, proběhl v chladu a za silného deště. I v krajně nepříznivých podmínkách 
dokázalo družstvo ZŠ Ořechov vybojovat 2. místo a navázat na úspěchy z minulých let. 
Celkových 8 účastí tak proměnilo na 6 výher a dvě 2. místa. Školu reprezentovali: 
Tereza Myšková, Natálie Pfefferová, Markéta Poledňová, Šimon Vaněk, Zdeněk 
Hrouzek, Pavel Horník, Michal Ryšavý, Max Franta, Šárka Praxová, Alena Ryšavá, 
Barbora Horňáková, Tomáš Smejkal, Patrik Trenz, Šimon Jedlička, Jan Kozlík, Lenka 
Božová, Kateřina Frantová, Anna Salneková, Michal Cimrman, Petr Thiel a Vojtěch 
Vidrmert. 
 

23. února 2016 se uskutečnil v Želešicích 1. ročník basketbalového turnaje. Jeho 
vítězem se stalo družstvo naší školy ve složení: Martin Oliva, Marcel Pavlík, Aleš 
Schnirch, Michal Cimrman, Ondřej Dudík, Ondřej Petrovský, Tomáš Trenz, Marek 
Dudík a Martin Houzar. 
 

Na medailových úspěších školy se významně podíleli i žáci I. stupně. Při své první 
účasti na  soutěži v minipřehazované postoupil výběr žákyň 4. a 5. tříd do okresního 
finále v Pohořelicích, kde 23. března 2016 překvapivě snadno zvítězil. Členkami 
vítězného družstva byly: Tereza Myšková, Natálie Pfefferová, Monika Pikulová, Lenka 
Pavlíková, Karolína Konečná a Anna Hřebačková. 
 

Chlapecké basketbalové turnaje tradičně vrcholí okresním finále v Tišnově, které letos 
proběhlo 31. března 2016. Tým ZŠ Ořechov, hrající celý turnaj jen se dvěma střídajícími 
hráči, podlehl až v závěrečných minutách finálového utkání ZŠ Pohořelice a vybojoval 
stříbrné medaile. Potvrdil tak pozici nejúspěšnějšího celku v historii okresních finále. 
Školu reprezentovali: Martin Oliva, Marcel Pavlík, Jiří Machala, Erik Hlaváč, David 
Šmíd, Marek Dudík a Tony Salva. 
 

Okresní finále v basketbale dívek se konalo o necelý týden později opět ve sportovní 
hale ZŠ Smíškova v Tišnově. Loňské bronzové medaile obhájily: Lucie Paulíčková, 
Petra Sedláková, Anna Schnirchová, Kristýna Pařilová, Anna Ryšavá, Marie A. 
Havránková a Alena Ryšavá. 
 

Sportovní akce I. stupně ZŠ pokračovaly účastí na tradičním turnaji ve vybíjené. 
Družstvo dívek navázalo na loňské vynikající výsledky, když 19. dubna 2016 zvítězilo   
v okresním finále v Pohořelicích a 18. května 2016 obsadilo 4. místo v krajském finále  
v Brně. Na cenném úspěchu se podílely: Natálie Pfefferová, Lenka Pavlíková, Monika 
Pikulová, Karolína Grosmanová, Tereza Myšková, Kateřina Smotrilová, Anna 
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Hřebačková, Nela Dlouhá, Lucie Lukáčová, Mariana Kissová, Zuzana Doubková, 
Kateřina Pešková, Karolína Konečná a Eliška Pařilová. 
 

Poslední sportovní soutěží školního roku tradičně bývá atletický trojboj smíšených 
družstev pro I. stupeň ZŠ. Po vítězství v okrskovém kole se tým ZŠ Ořechov 
kvalifikoval do okresního finále, jež se uskutečnilo 16. června 2016 v Tišnově. V citelně 
oslabené sestavě zde, za účasti devíti družstev, vybojoval bronzové medaile. Absolutní 
vítězkou soutěže jednotlivců, a to v souhrnném hodnocení hochů i dívek, se                     
v konkurenci 72 závodníků a závodnic, stala 11-ti letá Tereza Myšková, která zvítězila 
ve všech třech disciplínách (hod míčkem: 33,30 m, běh na 50 m: 7,5 s, skok daleký:    
442 cm) a vytvořila celkovým ziskem 764 bodů nový rekord okresního finále. 
Absolutním rekordem okresního finále je rovněž její nedostižný, a zřejmě na dlouhou 
dobu nepřekonatelný, pokus ve skoku dalekém. Hned za ní se umístila naše další 
reprezentantka Natálie Pfefferová (hod míčkem: 32,38 m, běh na 50 m: 7,6 s, skok 
daleký: 419 cm) s celkovým ziskem 692 bodů. Teprve na 3. místě skončil nejlepší 
chlapec, opět náš zástupce, Zdeněk Hrouzek se 608 body a až v těsném závěsu za ním 
nejlepší závodník z jiné školy, Adam Kristek ze ZŠ Bílovice nad Svitavou se 604 body. 
Naši školu dále reprezentovali: Bohdan Ryšavý, Bronislav Simon, Jiří Polák, Anežka 
Šmídová a Lea Balšínková. 
 

Školní rok 2015/2016 lze, jistě nejen ze sportovního hlediska, hodnotit jako velice 
úspěšný. Věřme, že podobných výsledků se podaří dosáhnout i v roce následujícím.  
 

       PhDr. Vojtěch Sojka 
předseda ŠSK 

 
Úspěch našich atletek 
 
Na základě vynikajících výkonů byly naše atletky Tereza Myšková  a Natálie 
Pfefferová nominovány na Evropské atletické hry dětí (EKAG), které se uskuteční     
ve dnech 5. - 7. září 2016. Do soutěže, která je považována za neoficiální mistrovství 
Evropy v atletice do 15-ti let, je přihlášeno téměř 1 600 závodníků a závodnic z 14 zemí. 
 
 
Židovské muzeum Brno 
 
V pátek 20. května 2016 „osmáci“ navštívili Židovské muzeum v Brně, kde zhlédli 
program s názvem „I po nejhlučnější bouřce přichází tichý déšť …“. 
 

Jednalo se o osobní vzpomínky pamětnice holocaustu Eriky Bezdíčkové, které byly 
doplněny zdramatizovanými ukázkami z její knihy Moje dlouhé mlčení. Tyto ukázky 
přednesla herečka Kateřina Rakovčíková, která vyprávění propojila loutkou holčičky 
Míny. 
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JAKÉ BYLY REAKCE „OSMÁKŮ“? 
 

Terka N.: 
 

Paní Bezdíčková nám vyprávěla o tom, jak to bylo těžké, co všechno prožila, 
kolik smutku a strachu poznala, ale nevzdala se naděje a dokázala TO! 
 

Je to skvělá dáma a má velkou odvahu, že při svém vyprávění se vrací do 
nepříjemných vzpomínek. 
 

Petra S.: 
 

Životní příběh paní Bezdíčkové je zajímavý a hlavně emočně náročný. Myslím si, že 
vykládat nám o tom, co prožila, není pro ni moc lehké. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nikol Š. : 
 

Byl to dobrý program, protože z učebnic dějepisu se toho tolik nedozvíme. Řekla 
nám spoustu informací a postřehů z té děsné doby. Tehdy jí bylo skoro stejně jako 
nám… 
 

Nikola Š.: 
 

Její příběh mě velmi zaujal. Je to skoro zázrak, že někdo jako my měl tu čest se s 
někým takovým setkat osobně a vyslechnout si její příběh, z kterého mi šel skoro mráz 
po zádech. 
 

Jsem opravdu ráda, že jsem měla takovou příležitost. 
  

Monika S.: 
 

Všechny příběhy, které vyprávěla, byly smutné. Nejhorší pro ni ale musela být smrt její 
maminky. 
 

Natka H.: 
 

Obdivuji, co musela tahle malá, drobná žena v životě zvládnout. Musí to být pro ni 
strašně těžké na to vzpomínat. A přesto všechno se dokázala usmívat.  
 

Adélka L.: 
 

Pro mě to byl nezapomenutelný zážitek! 
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Marek Z.: 
 

Věděl jsem, že to bude zajímavé. Je zázrak, že paní Bezdíčková přežila to, co podle 
mě přežít nešlo. 
 

Lucka P.: 
 

Muselo to být velmi drsné, některým z nás se chtělo i brečet. Paní Erika je fakt 
velmi silná a statečná žena. 
 

Mgr. B. Stránská a Mgr. I. Šmídová    
 
 
Pasování na čtenáře 
 
Rytíři, ve své době ctnostní a vážení lidé, by dnes zřejmě skládali velký obdiv, k u nás 
vcelku všední události - Pasování na čtenáře. Pro rytíře bylo pasování zásadním 
okamžikem a troufám si poznamenat, že v životě našich prvňáčků je osvojování si čtení 
také zásadním okamžikem. Když uvážíme, že většina dnešních prvňáčků nastupuje       
do školy v 6 letech, znají pár písmen a během roku se z nich stanou čtenáři, kteří si čtou 
s porozuměním text jim přiměřený, najednou vnímáme nevšednost této události. Není to 
hodné obdivu a uznání? Není to malý zázrak? 
 

Někoho tento zázrak stojí mnoho úsilí, někomu se jakoby víc nabízí. Ať už je to tak, 
nebo jinak, velký dík patří rodičům, babičkám, dědečkům, tetám, přátelům, zkrátka 
všem, kteří děti v tomto úsilí podporují a denně se jim věnují a čtou. Toto důležité úsilí 
bylo dovršeno 2. 6. 2016 pro třídy 1.A,1.B ZŠ a MŠ Ořechov. Děti totiž byly slavnostně 
pasované od paní ředitelky Mgr. Ivany Šmídové a pana místostarosty Tomáše Dudíka na 
čtenáře. 
 

Pasování proběhlo v odpoledních hodinách v Kulturním centru. Slavnostní setkání bylo 
zahájeno prezentací fotek dětí z již pomalu končící první třídy. Dále děti zatančily           
s Míšou tak, že kdyby nezněla reprodukovaná hudba a zpívala s nimi živá Míša, byla by 
hodně překvapená, co ořechovští prvňáčci umí! Zkrátka, dětem se zahájení moc povedlo 
a patří jim za to ještě jednou velká pochvala. Děkujeme také paní ředitelce a panu 
místostarostovi za slavnostní předání barevných šerp a knih a nemalý dík patří Vám 
maminky, tátové, babičky a dědečkové, kteří jste za dětmi přišli a kteří je podporujete. 
Vřelé díky. 
 

Mgr. Petra Zoubková, Mgr. Ivana Drábková,  Hana Červená – asistentka pedagoga 
 
 
Regionální vycházka – akce pro rodiče 
 
V sobotu 30. dubna jsme se společně s rodiči vydali na regionální vycházku. Výchozím 
bodem naší cesty bylo silůvské nádraží. Jaro už bylo plně cítit ve vzduchu, ptáci o sobě 
dávali vědět v lese i na poli.  
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Za krásného slunečného počasí jsme navštívili zajímavá místa v okolí Silůvek - 
kamenný stůl, pomníček letecké havárie, pomník zavražděné dívky, pohanské obětiště, 
staleté borovice na Karlově. Trasa dlouhá 7 km vedla po hranicích katastru obce směrem 
na Hlínu, Moravské Bránice, Dolní Kounice a Mělčany. Zpestřením byly zajímavé 
příběhy každého zastavení, které nám vyprávěl pan Rudolf Bezchleba.  
 

Mgr. Jana Schořová, žáci 7. A 
Olomouc - školní výlet 8. A 
 

Začátek června – paráda!!! - do Olomouce jede 8. A. 
Do Olomouce je to kus, ale nás veze žlutý autobus … 
Na náměstí u radnice, viděli jsme Sloup Nejsvětější Trojice. 
V Rodasu jsme si nabarvili svíčku, voňavou sůl jsme ozdobili za chviličku. 
V Savíně nepotkáte ani človíčka, spí se tu dobře, je to klidná vesnička. 
Vápenec vytvořil Mladečské jeskyně, ten kdo byl uvnitř – ví něco o zimě. 
V Lošticích jsme se dozvěděli, jak tvarůžky dříve vyráběli. 
Kouknem se k řezbáři a pak už domů, příští rok naposledy vyrazíme spolu. 
 

 
Třídní výlet 3. A a 3. B 
Konečně je tu závěr školního roku a s ním přichází dlouho očekávané výlety tříd. 
Nejinak tomu bylo ve 3. třídách, které společně 14. 6. vyrazily objevovat krásy 
Moravského krasu. 
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V dopoledních hodinách jsme přijeli na parkoviště Skalní mlýn, odkud jsme šli podél 
říčky Punkvy necelé dva kilometry ke vstupní hale do Punkevních jeskyní.  
 

V jeskyních nás čekala hodinová prohlídka, nejdříve „suchou cestou“, při níž jsme 
obdivovali krásné dómy s krápníky. Nejvíce se nám líbil Masarykův dóm zdobený 
velkým množstvím stalaktitů a stalagmitů. Vyšli jsme na dně propasti Macocha. Poté 
jsme opět vstoupili do jeskyní, ve kterých jsme absolvovali i tzv. „mokrou cestu“ – 
plavbu lodičkou po řece Punkvě. Plavba to byla dobrodružná a vtipně komentovaná.  
Po výstupu z lodiček jsme se přemístili ke kabinkové lanovce, která nás vyvezla na 138 
m hlubokou propast Macocha. Šli jsme se podívat na horní i dolní můstek, odkud jsme 
dohlédli až na samé dno propasti. Na závěr nás čekal rozchod, děti si nakoupily 
suvenýry a občerstvení a poté jsme se vydali zpět do Ořechova. 
 

A co se dětem nejvíce líbilo? „Nejlepší byla komentovaná plavba na řece Punkvě. Byla 
sranda. Nikdo nezapomene na Zatáčku smrti! Pohled do propasti byl taky super! 
Moravský kras je opravdu krásný a stojí za to ho navštívit.“  
   

Mgr. K. Vaculíková a Mgr. P. Koubová  

 
Pěší výlet do Ivančic – akce pro rodiče 
 

V sobotu 28. května se žáci 2. A spolu se svými sourozenci, rodiči a prarodiči 
shromáždili v 9 hodin na vlakovém nádraží v Silůvkách. Vybaveni svačinami a dobrou 
náladou jsme se vydali na pěší výlet do Ivančic. Naše putování vedlo přes Hlínu 
k rozhledně Vladimíra Menšíka. Ze Silůvek si děti stoupání k rozhledně zkrátily 
plněním prvního úkolu. Školáci cestou vyřešili početního hada a ti menší poskládali 
hada z dominových kostek. Cesta vedla přes lesní divadlo ochotníků z Hlíny. Zatímco 
děti prozkoumaly všechna zákoutí, „dospěláci“ se příjemně ve stínu stromů osvěžili.    
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Od divadla k rozhledně to už byl jen kousek. I když z rozhledny nebyl právě ideální 
rozhled, pozorovali jsme okolní vesnice a města. Na památku si mnohé děti zakoupily 
suvenýr. Naše cesta pokračovala po modré turistické značce přes obec Hlínu 
k Ivančicím. Tentokrát vedla z kopce mezi poli a loukami. Následovaly další úkoly pro 
děti a krásné výhledy na okolní krajinu. Téměř na konci putování, kdy už některé děti 
byly unavené, přišel na řadu poslední úkol: vytvoření obrázku z nasbíraných přírodnin. 
Nyní se aktivně zapojili i rodiče a s výrobou obrázku vydatně pomáhali. Výsledkem 
bylo mnoho zajímavých lesních skřítků, krajinek a nechyběl ani tank. Závěrečný úsek 
cesty se líbil hlavně některým chlapcům. Po předchozích vydatných deštích byly části 
cesty dost blátivé a proč chodit okolo, když to jde i blátem? A to už jsme stanuli v cíli 
cesty: u Skřípského mlýna na okraji Ivančic. Zde jsme se zchladili zmrzlinou nebo 
osvěžujícím nápojem. Na děti čekala drobná sladká odměna. Někteří z nás ještě došli 
ke splavu na řece Jihlavě. Protože bylo krásné teplé slunečné odpoledne, většina dětí 
vyzkoušela teplotu vody. Byla super. V odpoledních hodinách jsme nasedli do vlaku       
a ten nás dovezl zpět do Silůvek. I když trošku unaveni, ale plni nových dojmů, jsme se 
rozjeli do svých domovů. 
 

Mgr. Helena Škondrová, třídní učitelka 2. A 
 

Jak jsme hráli divadlo 
Dne 4. května se uskutečnil v KC Ořechov společný program pro rodiče žáků 6.A a 6.B. 
Obě třídy v rámci hodin hudební výchovy secvičily pod vedením paní učitelky Petry  

 

Koubové hudební představení dvou pohádek – Šípková Růženka a O dvanácti 
měsíčkách.  Známé a oblíbené písničky v těchto dvou pohádkách, které jsou součástí 
úspěšného pohádkového příběhu Tři bratři, pochází z pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava 
Uhlíře. Děti si se zpívanou podobou těchto pohádek poradily velmi úspěšně a svým 
přestavením tak udělaly radost všem rodičům a prarodičům, kteří se tohoto vystoupení 
v hojném počtu zúčastnili.  

Mgr. Jitka Šimková a Mgr. Jana Neužilová 
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PROJEKTOVÝ DEN 
 

V pátek 3. 6. 2016 proběhl v naší škole projektový den Ochrana člověka                         
za mimořádných událostí. Po požárním poplachu jsme se vydali na obhlídku 
jednotlivých stanovišť. Hned první zastavení přineslo mnohým nezapomenutelný 
zážitek. Zúčastnili jsme se simulované dopravní nehody s přesným popisem první 
pomoci. Dále jsme pokračovali k celní správě, dopravní policii, červenému kříži, a pak 
jsme se konečně dočkali. Na hřišti přistál velký vojenský vrtulník, který jsme si mohli 
celý prohlédnout. Na závěr, po vyčerpávajícím dopoledni, čekal na všechny řízek          
ve školní jídelně. 
 

Mgr. Magda Jachnická 
 

 

MŠ - třída Myšky  
 
1. září nastoupilo do třídy Myšek 27 dětí, které se těšily, co nového zažijí. 
Třída pracuje podle vzdělávacího programu „Začít spolu“ a obsahem vzdělávání je 
především příprava dětí k nástupu do 1. třídy. Hlavním prvkem je environmentální 
výchova, s níž koresponduje projekt „Vyprávění starého stromu“. Celým školním rokem 
prostupuje také projekt časopisu Pastelka „ Rok v přírodě“ a tělovýchovnou stránku 
výchovy zaštítil projekt Sokola „ Cvičíme se zvířátky“. 
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Děti v průběhu školního roku měly možnost zhlédnout mnoho divadelních představení   
a hudebních produkcí. Propojenost třídy s přírodou bylo podpořeno několika 
poznávacími výlety do okolí Ořechova. Příprava dětí na školní docházku probíhala jak 
v rámci dopoledních činností, tak od března do května měli rodiče možnost docházet 
s dětmi do edukativních skupin. Spolupráce třídy s rodiči byla upevňována při ranních 
úkolech, ale také v rámci několika odpolední, kdy se celé rodiny setkávaly 
v tematických dílničkách. 
 

Školní rok utekl jako voda a před dětmi je už pouze jeden důležitý úkol, vystoupení        
a slavnostní šerpování u příležitosti pasování na školáky. 
Za celý kolektiv mateřské školy bychom dětem a rodičům chtěli popřát krásné 
prázdniny a úspěšný vstup do 1. třídy.   
 

Bc. Martina Hrdličková 
 
Oběd se starostou obce – loučení s 9. třídou 
 
Pátek 24. 6. byl významný den pro naši devátou třídu. Tak jako minulá „devítka“ jsme 
byli pozváni na oběd s panem starostou. Před obědem jsme šli na obecní úřad, kde nám 
paní ředitelka dala pamětní fotografii se jmény našich spolužáků a pan starosta pamětní 
listy.  
 

Poté, co jsme dostali rady do života, se naše skupinka vydala společně s naší třídní paní 
učitelkou Smejkalovou, paní ředitelkou a panem starostou  do restaurace U Rybníčka. 
Na uvítanou jsme dostali sklenku kofoly. Hlavní chod byl kuřecí řízek s hranolkami. 
Jídlo bylo moc dobré. Bylo dobré jako celková nálada v jídelním sále. Po jídle jsme 
předvedli generálku proslovu a zazpívali závěrečnou písničku. Den jsme si užili a jsme 
rádi, že jsme se mohli pěkně a důstojně rozloučit. 

Vít Soukal, IX.A 
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Vážení občané, 

léto a školní prázdniny jsou v plném běhu. I v tomto, nejen pro žáky radostném období, 
bych Vás rád informoval a shrnul dění v Základní umělecké škole Ořechov s pobočkami 
v Modřicích a odloučeném pracovišti v Syrovicích v souvislosti s končícím se školním 
rokem 2015/ 2016 (oficiální konec je 31. 8.).  
 

Při poohlédnutí se zpět do jeho počátku se v Modřicích na Svatováclavských hodech 
prezentovala školní dechová kapela Taškaříci. Tentýž soubor symbolicky uzavřel 
posledním vystoupením také školní rok při hodovém veselí koncem června „pod májů“ 
na hřišti v Želešicích. Obě vystoupení měla velmi příznivé ohlasy. Děkuji rodičům        
za pomoc při dopravě na místa muzicírování. Za zmínku stojí účast žákyně školy          
na IV. ročníku soutěžní přehlídky ve hře na klavír „Mozart opět v Olomouci“ pořádané 
na podzim v rámci Festivalu české a evropské hudby. Soutěže se zúčastnila žákyně 
klavírní třídy Julie Hroudná, pod pedagogickým vedením učitelky MgA. Jany Šmídové. 
Skvěle reprezentovala školu a získala ocenění ve Stříbrném pásmu.  
 

Čas běžel svým stále se zrychlujícím tempem dál a hudebními příspěvky jsme přispěli 
ke sváteční náladě při rozsvěcování vánočních stromů v Ořechově, Modřicích, 
Syrovicích, Pršticích, v brněnské Vaňkovce, v obchodním centru Kika Brno, na náměstí 
Svobody vystoupilo v rámci „Brněnských vánoc 2015“ klarinetové a flétnové kvarteto    
a dechová kapela Taškaříci. Měli jsme možnost uspořádat v kostele sv. Jiří v Tikovicích 
nádherný koncert duchovní hudby žáků a učitelů. Děkuji na tomto místě ještě jednou za 
velmi vstřícný postoj váženému panu faráři ThMgr. P. Mariuszi Sierpniakovi. Vánoční 
koncert v kostele sv. Augustina v Syrovicích uzavřel kalendářní rok 2015. Vystoupilo 
klarinetové kvarteto „Clarteto“, pedagogické vedení Pavel Rosendorf dipl.spec. 
 

Druhé pololetí jsme zahájili společnými trojkoncerty se ZUŠ Židlochovice a Pohořelice, 
následovaly soutěže žáků uměleckých škol, kde nás úspěšně s postupy do krajských kol 
přes první místa v kolech okresních reprezentovali Vojtěch Jirků – hra na akordeon      
(3. místo v kole krajském), pedagogické vedení MgA. Hana Kalendová a klarinetové 
„Clarteto (1. místo v krajském kole), pedagogické vedení Pavel Rosendorf, dipl. spec.  
O krajském kole soutěže žáků ZUŠ ČR v Komorní hře s převahou smyčcových nástrojů, 
kdy ZUŠ Ořechov byla pořádající školou, jsem vás informoval v předchozím čísle 
zpravodaje. 
 

V jarním období jsme se zúčastnili „Svátku dechovky“ v sokolovně Židlochovice, který 
skvěle zorganizovala v rámci Dnů města místní ZUŠka. Vystoupily dechové orchestry 
ZUŠ Židlochovice, Rosice a naši Taškaříci, které vedl poprvé nový učitel                 
MgA. František Kříž. 

 
      Základní umělecká škola v Ořechově 
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K uměleckému projevu patří i umění taneční. Již druhý taneční trojkoncert se konal 
v Obecním sále Kulturního centra Ořechov. Vystoupili žáci Tanečního oboru ZUŠ 
Ořechov-Modřice, pedagogické vedení MgA. Jana Suchá, hosté ze ZUŠ Klobouky         
u Brna a ZUŠ Lomnice u Tišnova. Děkuji na tomto místě za pomoc a součinnost panu 
Kamilu Majdovi (Ořechovští divadelníci) za perfektní jevištní osvětlovací práci.  
 

V tomto školním roce jsme měli celkem 20 absolventů hudebního, výtvarného i literárně 
dramatického oboru), z nichž jeden se uskutečnil i v kostele Nanebevzetí Panny Marie    
v Brně, Jezuitské ulici. Hudební radost si udělali společně učitelé a žáci v MINI 
BANDU. Pod vedením MgA. Jany Šmídové zazněly známé hity od hudebních skupin 
ABBA, BEATLES, QUEEN a dalších. Koncert byl posluchači velmi spontánně přijat. 
Ve dnech červnových vystoupila a výborně reprezentovala školu i obec opět v Brně na 
náměstí Svobody dechová kapela Taškaříci v rámci akce „Brno – město uprostřed 
Evropy“ a „Mozartovy děti“ pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje. Zmíním ještě 
hudební příspěvek při závěrečném koncertu naší partnerské školy Musikschule v kostele 
v Hohenau v Dolním Rakousku. Velký aplaus za svůj pěvecký výkon sklidily žákyně 
z pěvecké třídy DiS. Kateřiny Halíčkové  Barbora Cveková a Lucie Svobodová.  
 

Při rekapitulaci nesmím opomenout poděkovat za systematickou, obětavou a nezištnou 
práci našeho SRPŠ v čele s paní Irenou Pšeničkovou. Výbor a jeho členové podporují 
činnost školy po své linii a pokládáme je za nedílnou součást školy.  
 

Co dodat na závěr tohoto letního přemítání? V příštím školním roce oslavíme v měsíci 
červnu výročí 65 let od založení školy.  Budeme velmi rádi, když přijmete naše pozvání. 
 

Dovolte mi i touto cestou poděkovat také pedagogickým i nepedagogickým 
pracovníkům školy za jejich práci a přát jim klidnou a zaslouženou dovolenou.  
 

Žákům přejeme krásné prázdniny a Vám všem příjemné a pohodové dny.  
 

Petr Křivánek, ředitel školy 
 

SSppoollkkyy  

   

TTJJ  SSOOKKOOLL  OOŘŘEECCHHOOVV  vv  OOEETTZZUU  

Mezinárodní sokolské setkání k uctění památky dr. Miroslava Tyrše, konané tradičně     
v rakouském Oetzu v době svatodušních svátků, letos připadlo na dny 13. – 17. května    
a byl to již 43. ročník. Tato setkání, která se konají od roku 1973, pořádají střídavě 
sokolské župy rakouská, švýcarská a Sokol Mnichov, který měl letos organizaci na 
starosti. Z České republiky přijela starostka ČOS sestra Hana Moučková, vzdělavatel 
ČOS bratr Zdeněk Mička a sokolové ze Zábřehu, z naší župy Jana Máchala, dále župy 
Barákovy a Podlipného, ze Sokola Pražského, Sokola Pankrác a také členové Sokolské 
unie slovenské. Jako zástupci z TJ Sokol Ořechov jsme ke svému úkolu reprezentovat 
župu přistupovali zodpovědně a s nadšením, a tak jsme se společně s ostatními členy 
župy vydali 13. května 2016 na cestu. Počasí nám nepřálo, celou cestu pršelo a tak jsme 
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bohužel nemohli absolvovat variantu programu zájezdu pro hezké počasí, která byla 
vedením zájezdu pečlivě připravena. 
 

 
První zastávka byla v Mondsee. Je to obec na severním konci stejnojmenného jezera 
Mondsee asi 20 km východně od Salzburgu. Po krátké prohlídce jsme celí prokřehlí 
zvolili posezení v útulné restauraci s vyhlídkou, kde jsme u výborné kávy mohli 
obdivovat krásy jezera a jeho okolí. Za neustálého deště jsme pokračovali do 
Salzburgu, kde jsme měli dvě hodiny volna na prohlídku tohoto krásného města. I když 
jsme prohlídku absolvovali s deštníky, díky odborným znalostem jednoho našeho 
obětavého účastníka jsme měli možnost navštívit ty nejznámější pamětihodnosti              
a vyslechnout k nim detailní zasvěcený výklad.    
 

Poté jsme už ve vyhřátém autobuse pokračovali přímo k cíli naší cesty, malebnému 
městečku Oetz, ležícímu na úpatí 3800 m vysokého vrcholu Stubaiských Alp 
Archerkogel, a současně na okraji 65 km dlouhého údolí Ötztall, vinoucího se podél 
řeky Achy. Oetz má asi 2300 obyvatel a je centrem obce, která zahrnuje mnoho vesnic, 
osad a jednotlivých dvorů. V Oetzu se nachází historické budovy, jako například farní 
kostel sv. Michaela, gotická kaple, hostinec Stern a další. 
 

V Oetzu jsme byli ubytováni v hotelu „3 Mohren“, který předčil naše očekávání; 
nádherné prostředí, příjemný a ochotný personál a zejména skvělé jídlo po celou dobu 
našeho pobytu. Po ubytování, příjemně nasyceni a osvěženi, jsme se vydali na večerní 
prohlídku cca dva kilometry vzdálené louky u Piburgského jezera, na které probíhal po 
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celou dobu setkání hlavní program, zahrnující různé sportovní aktivity, jako volejbalový 
turnaj, táboráky, běh kolem Piburgského jezera – to vše již patří k tradičnímu programu 
sokolských setkání v Oetzu, který bývá rovněž doplněn dalšími soutěžemi pro děti          
i dospělé. Naše výprava místo těchto aktivit zvolila vycházky a túry do překrásného 
okolí tyrolských Alp.  
 

V sobotu ráno po snídani  jsme se vydali do Imstu v Lechtalských Alpách, které 
disponují hrdými třítisícovkami a příkrými skalními stěnami. Charakterizují je řeky 
Lech a Inn. Rozhodli jsme se zdolat skutečný klenot, skalní soutěsku 
Rosengartenschlucht (Růžová zahrada). Je to asi dvouhodinová túra s četnými vodopády 
a skalními průrvami. U Modré jeskyně (Blau Grotte) začíná jeden z úseků canyoningu. 
Vzhledem k neutuchajícímu dešti nám cesta dala pořádně zabrat, ale stálo to za tu 
námahu.  
 

V neděli jsme vyrazili k vodopádu Stuibenfall u obce Umhausen. Vytvořil jej potok 
Horlachbach, který stéká ze Stubaiských Alp. Vodopád je vysoký 159 metrů a je tak 
nejvyšším vodopádem v Tyrolsku a čtvrtým nejvyšším v Rakousku. Když jsme si 
v sobotu mysleli, že už nemůže být hůř, tak jsme se přepočítali. Túra to byla opravdu 
náročná, přechod přes propast po houpající se kovové konstrukci zvládli jen ti odvážní 
(což v našem případě téměř všichni), ale po zdolání a krkolomném výstupu až na 
vrcholek přišla odměna. Něco tak nádherného a neskutečného se člověku jen tak 
nepodaří vidět. Výhled do celého údolí, kaskády vody padající do nedozírné hloubky, 
nádherná příroda kam jenom oko dohlédne, štíty hor se sněhem – to si člověk připadá 
jako v pohádce. A ke všemu nám ten den přálo počasí, nepršelo, svítilo sluníčko, i když 
bylo chladno. Po takovém zážitku, odpočinku a vydatném jídle jsme se těšili na setkání 
se všemi zúčastněnými na naší louce u tradičního táboráku, při němž byli vyhlášeni 
vítězové jednotlivých sportovních klání a který je vždy vítanou příležitostí k neformální 
zábavě. 
 

O kulturní část letošního setkání se postaral folklorní soubor Dykyta z Přerova nad 
Labem. Hlavním dnem setkání bylo pondělí s dopolední mší a následujícím kulturním 
programem. V něm soubor Dykyta vystoupil se čtyřicetiminutovým hudebně-tanečním 
blokem, kterým dokázali, že patří k tomu nejlepšímu, co ČOS  i naše republika v oblasti 
folklóru má. Úsměvy na tvářích a potlesk diváků, kteří zcela zaplnili sál, byly toho 
důkazem. Kvůli velkému počtu účastníků se tento pondělní slavnostní program 
odehrával v sále školy.  
 

Po skončení programu se konal slavnostní pochod s historickými prapory k pamětní 
desce na břehu divoké horské řeky Achy, ve které v roce 1884 dr. Tyrš tragicky zahynul. 
Zde pronesla krátkou závěrečnou řeč starostka ČOS sestra Hana Moučková. V ní mimo 
jiné poděkovala všem, kteří tradici tohoto sokolského setkání udržují, a za ČOS položila 
k pamětní desce věnec. Položením květin uctili památku zakladatele Sokola i ostatní 
účastníci. Symbolický štafetový kolík převzala župa švýcarská  – pořadatel 44. ročníku 
setkání v roce 2017.  
 

Po ukončení slavnostního aktu si naše výprava nenechala ujít pobyt v proslulých 
solných lázních Längenfeld, největších svého typu v celé střední Evropě. Lázně 
uprostřed majestátních hor Ötztal jsou stavěny tak, aby z nich byl nádherný výhled na 
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celé alpské pohoří se zasněženými vrcholy. Zvláště působivé jsou tři termální mísy, 
které se zdánlivě vznáší ve vzduchu. Po náročných túrách jsme si zaslouženou relaxaci   
v lázních náležitě užili. 
 

Poslední večer jsme se rozloučili s Oetzem krátkou vycházkou a ještě naposledy se 
pokochali pohledem na krásné upravené městečko a jeho okolí. V úterý jsme se opět 
probudili do deštivého a chladného dne. Po rozloučení s milým a vstřícným personálem 
hotelu jsme nasedli do autobusu a vydali jsme se k domovu. Na zpáteční cestě jsme 
navštívili Veřejný památník Mauthausen, poklonit se památce všech obětí holocaustu, 
z nichž většina pocházela z Polska, také ze Sovětského svazu, Maďarska a dalších více 
než 40 zemí. Další naše zastávka byla u vodního zámku Ort, stojícího na ostrově           
v jezeře Traunsee, který je spojen s pevninou 123 metrů dlouhým mostem. Blízké 
město Gmunden je proslulé výrobou keramiky. 
 

Zbytek cesty proběhl v pohodě a dobré náladě za zpěvu moravských i sokolských písní, 
které si většina opravdu s chutí zazpívala. I přes zimu a déšť jsme si z Oetzu odvezli 
mnoho pestrých dojmů a zážitků. Celý pobyt, vyplněný nejen aktivním odpočinkem, byl 
velmi vydařený a jeho průběh, nesoucí se navzdory povětrnostním živlům v radostném    
a přátelském duchu, byl jistě důstojným uctěním památky našeho zakladatele,               
dr. Miroslava Tyrše.  
 

TJ Sokol Ořechov přeje všem krásné léto, pohodu, odpočinek, hodně zdraví a životního 
optimismu a dětem pak hodně zážitků a zábavy po celé prázdniny. 
 

A v září se opět těšíme na společné setkávání ve cvičebních hodinách i výletech po celé 
republice. 
 
                                                                               Svatava Vašicová za TJ Sokol Ořechov 
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ČČeesskkýý  zzaahhrrááddkkáářřsskkýý  ssvvaazz  OOřřeecchhoovv  
  
Dne 30. dubna uskutečnil svaz zahrádkářů zájezd do Kroměříže, kde si účastníci 
prohlédli Arcibiskupský zámek a okolí. Při prohlídce se účastníci seznámili s bohatou 
historií a mohli zhlédnout unikátní kopii Turínského plátna, ve kterém, dle tradice, mělo 
být po ukřižování zabaleno Ježíšovo tělo. Šedesát čtyři hektarů velký zámecký park 
jsme si mohli prohlédnout z výletního vláčku. Během jízdy jsme se dozvěděli spoustu 
informací o historii Podzámecké zahrady se vzácnými dřevinami, jejich stavbách            
a výsadbě. Proč se na některých místech sázely už dospělé stromy, jakými skvosty byla 
vybavena kolonáda, anebo proč se v zahradě nachází řada domácích i exotických zvířat. 
 

Do budoucna připravujeme ve spolupráci s místními včelaři zájezd, který se uskuteční   
24. září 2016. Hodláme navštívit výstaviště v Ostravě - Černá louka za účelem zhlédnutí 
výstavy v oblasti drobného pěstitelství, což bude jistě zajímavé pro zahrádkáře a dále 
výstavu v oblasti chovu včelstev a jejich využití v zemědělství a v oblasti drobného 
hospodaření na našich zahrádkách. Výstava bude zahrnovat jak českou, tak slovenskou    
a polskou oblast. Na konec zájezdu plánujeme navštívit včelařské muzeum 
v Chlebovicích.  
 

V podzimních měsících bychom také rádi uskutečnili již tradiční výstavu ovoce, 
zeleniny a květin v prostorách Kulturního centra. O této výstavě Vás budeme včas 
informovat a budeme rádi, když tuto výstavu podpoříte svými výpěstky nebo květinovou 
výzdobou. 
 

Josef Němeček, předseda ZO ČZS 
  

  
VV  rrůůžžoovvéémm  ssaadduu,,  zz..  úú..    
  
Vážení občané obce Ořechov, 
 

dovolte co nejsrdečněji, abychom Vás pozvali na benefiční setkání HHrraa  oo  rrůůžžoovvýý  ssaadd,, 
které se uskuteční v sobotu dne 24. 9. 2016 od 14,00 do 22,00 hodin v Kulturním 
centru obce Ořechov.  
 

Cílem akce je podpořit dílnu V růžovém sadu (www.vruzovemsadu.cz), která při 
současné dotační politice Jihomoravského kraje bojuje o přežití. Hlavní program 
benefice bude probíhat v obecním sále v 1. patře.  
 

Můžete se těšit na vystoupení ZUŠ Ořechov a představení Divadla Koráb (Pohádka 
pro tři prasátka s loutkami vyrobenými V růžovém sadu). Představí se brněnská folková 
hudební skupina Listolet (www.listolet.cz) a již legendární kladenská formace ZRNÍ 
(www.zrni.cz).  Koncertní defilé zakončí Country kapela. Můžete se těšit také na aukci 
výrobků dílny V růžovém sadu, komentovanou prohlídku dílny, rozhovory s jejími 
pracovníky. Kromě bohatého kulturního programu bude na Vás čekat spousta dobrého 
jídla a pití :-). 
 



29 

 

Milí rodiče, o děti bude postaráno v dětském koutku (mateřské centrum). Postavíme pro 
ně oblíbenou auto-vláčkodráhu, dohlížet budou skauti. Tudíž si můžete nerušeně užít 
muziku a vůbec všecko ☺. 
 

Minimální vstupné na benefici bude 100 Kč. Budeme rádi za každý příspěvek navíc. 
 

Na setkání s Vámi se těší pracovníci dílny V růžovém sadu. 
 

za organizátory Růžová rota (akční skupina přátel dílny V růžovém sadu)  
Kateřina Klášterecká, e-mail: katerina.klasterecka@gmail.com 

 

 

 

PPřřííssppěěvvkkyy  oobbččaannůů  

A co počasí? 
 

Když se sejdou dva Angličani, začnou se bavit o počasí. Když se sejdou dva Češi, 
začnou se bavit o ženských. Já to dneska změním a začnu o počasí. Vlastně jsem byl 
požádán, abych něco napsal. Věnuji se tomu totiž celý život a souvislé záznamy mám již 
skoro třicet let. A podívat se do nich je velice zábavné. S některými zajímavostmi vás 
teď seznámím. Loňský rok 2015 byl srážkově normální. Napršelo 578,6 mm. Nejvíc 
v srpnu – 151,0 mm a nejmíň v dubnu – 9,2 mm. Rekordním rokem byl rok 2010, kdy 
napršelo 854,7 mm. Ještě rok 2006 byl zajímavý na srážky. Napršelo 727,3 mm a pak 
rok 2002 se 701,5 mm srážkami. 
 

Zajímavé jsou také opačné extrémy. V roce 1989 je opravdu moc nízký, se 370,8 mm, 
pak rok 2011 se 464,1 mm, rok 1999 – 466,1 mm, rok 1991 – 469,2 mm a ještě rok 2003 
– 490,0 mm.  
 

Neskutečně zajímavé jsou však srážky sněhové. Rekordem je rok 1995-1996, kdy 
napadlo 155 cm sněhu a zima 2005-2006 se 136 cm sněhu, kdy byla souvislá vrstva 
různé tloušťky 85 dnů a mrazivé dny celodenní v trvání 40 dnů. Opačný extrém je zima 
v roce 2013-2014, kdy napadlo jen 2 cm sněhu.  
 

Zajímavé jsou také teploty. Loňský rok 2015 vynikal mimořádnými teplotami. 36°C 
bylo 22. 7. a ještě 6 x od 7. 8. do 12. 8. V tomto roce bylo 25 letních dnů, 44 tropických 
dnů a 29 tropických nocí. Srážkově letošní půl rok nebyl nic moc - 232,0 mm. Bude-li 
druhá půlka taky taková, tak to bude opět velice slabé. Nejnižší teploty jsem naměřil 
několikrát v roce 2010 a 2006 - mínus 21°C a mínus 22°C.  
 

Dalo by se o počasí psát pořád a zajímavě. Chtěl jsem trošku přiblížit mého 
dlouholetého koníčka. Vlastně, co člověk v mém věku už může dělat. Moc toho není. 
Tak alespoň to počasí. Mějte se a někdy, někde nashledanou se bude těšit kmet Alois 
Franta. Stálé zdraví! 
 



30 

 

 
První světová válka, VI. část 
 
Pro zajímavost uvádím počty žáků zapsaných ve školním roce 1916-1917. 
 

I. třída  34 chlapců 25 děvčat 59 žáků, učitelka: Fr. Čermáková 
II. třída  34 chlapců 19 děvčat 53 žáků, učitelka: J. Zatloukalová 
III. třída  34 chlapců 21 děvčat 55 žáků, učitelka: F. Březovská 
IV. A. třída 28 chlapců 20 děvčat 48 žáků, učitelka. A. Čechová 
IV. B. třída 37 chlapců 26 děvčat 63 žáků, učitel. F. Kyselka 
V. A. třída 18 chlapců 26 děvčat 44 žáků 
V. B. třída 40 chlapců 45 děvčat 85 žáků  
- páté třídy bez třídního učitele, spojovány se čtvrtými třídami. 
 

Celkem  225 chlapců 182 děvčat  407 žáků 
 
Počty žáků tikovické školy nejsou zaznamenány. Počet žáků daleko převyšuje současný 
stav žactva.  
 

Do roku 1916 bylo k válečným potřebám odebráno 20 koní. Za koně bylo placeno od 
850 K do 1700 K. Pro porovnání uvádím ceny pšenice 34 K, žito 28,80 K, ječmen 28 K. 
Cena 1 kg pšeničné mouky 1,20 K, žitná 0,42 K. Dne 15. března 1916 byly vydány 
poprvé lístky na cukr 1 kg měsíčně, mouky 300 g denně.  
 

V roce 1916 padli na severním bojišti Josef Malý a Karel Pár z Ořechoviček. Josef 
Malý, nar. 30.10.1883 byl obchodním příručím a jako člen zdejšího Sokola se zvláštní 
zálibou a porozuměním věnoval se řízení ochotnického divadla. Na následky zranění 
v Haliči zemřel. Karel Pár, nar. 1893 se u svého otce vyučil zednickému řemeslu. 
Věnoval se studiu na mistrovské škole průmyslové a po studiu chtěl pracovat jako 
samostatný zednický mistr. Byl horlivým členem Sokola, je to již pátý člen jmenované 
jednoty.  
 

Třetím rokem války nastává nedostatek potravin. Proto jsou vydány spotřební lístky na 
mouku, cukr a kávu. Mouka nynější se liší také kvalitou od mouky v míru. V míru bylo 
obilí vymíláno na 60 %, nejvýše na 65 %, vymílá se nyní na 80 %. Aby bylo získáno 
větší množství, přidává se také ječmen, bramborová a fazolová mouka a jiné náhražky. 
Týdně jsou zavedeny tři bezmasé dny - v pondělí, středu a pátek. Brambory jako příkrm 
k masu, nesmějí být maštěny.  
 

Před válkou byl 1 kg sádla za 2 K, nyní je za 15 K a více. Boty, které stály před válkou 
14 K, nedostanete nyní ani za 50 K. Řemeslníci začali dělat podešve dřevěné, jsou 
zhotoveny ze dvou částí, aby se při chůzi mohly ohýbati. Hned na začátku války se 
ukázal velký nedostatek drobných peněz. Proto byly vydány papírové dvoukoruny, 
deseti a dvaceti haléře železné. Byly odevzdány všechny mosazné, měděné a niklové 
věci, jakož i olovo a také částečně kostelní zvony. U nás jsou dosud všechny kostelní 
zvony, nebyl žádný odebrán.  
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Na obstarání peněžitého nákladu byla v měsíci květnu vypsána IV. válečná půjčka. 
V Ořechově bylo upsáno z kostelního jmění 32 600 K, v Hajanech paní hraběnka 
Deymová 30 000 K, správa velkostatku 2 000 K. Pan starosta František Dvořák 
z Ořechoviček zaslal škole peněžitý dar na uctění památky své zemřelé dcerušky Marie, 
žákyně 5. třídy.  
 

Sedmé pokračování průběhu 1. světové války v příštím zpravodaji. 
 

Mgr. Jiří Poledňa 
 
Noc kostelů  
 
V pátek 10. června 2016 se otevřely dveře katedrál a kostelů. Tento projekt umožňující 
široké veřejnosti přiblížení s křesťanstvím, otevření se vnějšímu světu, přizvání             
do společenství, nabídnutí neformálního setkání, překročení pomyslného rozdělení „my“ 
a „oni“, vznikl v roce 2001 v Německu a do Česka se dostal z Rakouska v roce 2009. 
Postupně se do tohoto projektu zapojovaly kostely arcidiecéze pražské a olomoucké, 
diecéze brněnská, českobudějovická, královéhradecká, litoměřická, ostravsko-opavská    
a plzeňská. Ořechovské farnosti – Všech svatých a sv. Jiří - patří do brněnské diecéze     
a Noc kostelů se poprvé uskutečnila v roce 2013 v kostele Všech svatých. Další rok byl 
připravený program v kostele sv. Jiří, v roce 2015 v kostele sv. Šimona a Judy 
v Radosticích a letos organizátoři odvedli kus práce opět v kostele Všech svatých.  
 

Nabídka byla bohatá a na své si mohl přijít každý. Program začal v 18 hodin mší svatou, 
následovala vtipná scénka „Hodina náboženství“, kterou vystřídalo poutavé čtení z farní 
kroniky. Ve farní budově bylo připraveno občerstvení a debatující skupinky uvnitř 
vypadaly spokojeně. Ve farní zahradě se to hemžilo převážně dětmi, které se zájmem 
využily tvořivé dílničky. Milým překvapením pro mnohé bylo zpřístupnění farního 
sklepa s výborným komentářem a rekvizitami. Ožil příběh o farské kuchařce,                  
o nejvěrnějším ministrantovi, o kostelníkovi …. Nejen děti poslouchaly s otevřenou 
pusou ☺. V kostele jako doprovodný program běžela na plátně prezentace fotografií     
ze života farností. Kolem 21. hodiny začal koncert místní skupiny Fatima, jejíž autorské 
texty a rytmická hudba otevřely jistě mnohá srdce. Na závěr mohli zúčastnění setrvat 
v tichu kostela a zúčastnit se děkovné modlitby. 
 

Noc kostelů je jeden kamínek mozaiky, jak farnost Všech svatých a farnost svatého Jiří 
žije, a co nabízí. Nejbližší pozvání je na tábor pro děti od 1. do 7. třídy do Rychtářova 
od 21. do 27. srpna, tábor pro mládež od 12 let od 21. do 28. srpna do Opatova         
a autobusovou pouť  ke Svatým branám Božího milosrdenství do Znojma                    
a Kostelního Vydří  ve středu 21. září. Více se můžete dozvědět na webové stránce 
www.farnostorechov.cz 
 

Leona Steingatová 
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Fotbalový klub Ořechov dne 9. července 2016 uspořádal na stadionu turnaj ve vodním 
fotbálku s názvem Ořechovský vodník. Bylo krásné počasí a soutěž se velice vydařila. 
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Nebraňme se ekologii, vyplatí se nám to     
 
Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, společenská odpovědnost, nebo ochrana 
životního prostředí za něco moderního a líbivého, s čím přicházejí eko-nadšenci 
v posledních letech. Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé začali zabývat už 
v průběhu 19. století, sice nepoužívali termíny „ekologie“ a „společenská odpovědnost“, 
ale již tehdy si uvědomovali, že se krajina v Česku v průběhu staletí hodně změnila         
a v důsledku lidské činnosti na mnoha místech i značně poškodila.  
 

Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích zřizovat přírodní rezervace, kde bylo 
zakázáno hospodařit a obdělávat půdu. Nejstarším chráněným územím v Česku               
a zároveň i nejstarší přírodní rezervací v Evropě je Žofínský prales, který byl vyhlášen 
již roku 1838 na panství Buquoyů.  
 

V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním chráněných území, je potřeba dělat 
víc. Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak ušetřit energie, nejen z důvodu 
ekonomických, ale také proto, aby šetřily ubývající přírodní zdroje. V kancelářích svítí 
úsporné světelné zdroje, budovy dostaly zateplení, řada firemních materiálů zůstává jen 
v elektronické podobě, tiskneme jen to, co je opravdu důležité. 
 

Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze svých 
rozpočtů přispívají na zachování linkových autobusů a vlaků, nahradily veřejné 
osvětlení za úspornější světla, podporují místní firmy, motivují spoluobčany 
k důslednému třídění odpadů. Recyklace může pro obce znamenat důležitou úsporu. 
Zatímco netříděný odpad musí obec předat specializované firmě, která si nechá za jeho 
likvidaci dobře zaplatit, zpětný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy zcela 
zdarma.  
 

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná recyklace se vyplácejí hned 
dvakrát: umožňují totiž opětovně využít materiály a šetří přírodní zdroje. Druhotné 
suroviny získané z recyklace jsou levnější, než nová těžba. Navíc recyklace zamezí 
úniku škodlivých látek (například rtuti ze zářivek) do přírody. 
 

Zpětný odběr zářivek pro naši obec Ořechov zajišťuje již pět let kolektivní systém 
EKOLAMP, který v České republice vytváří hustou síť sběrných míst, přispívána 
provoz sběrného místa, zajišťuje přepravu sběrných nádob do recyklační firmy                 
i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří Ořechov finanční prostředky, které bychom jinak 
museli utratit na likvidaci nebezpečných odpadů.  
 

Ročně se prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP podaří recyklovat kolem      
5 miliónů kusů zářivek a výbojek. To představuje 25 - 30 kg toxické rtuti, která by jinak 
mohla znečistit vodu o objemu téměř dvou Lipenských přehrad. Pomozte i vy chránit 
své zdraví a přírodu našeho města a nevyhazujte úsporky do koše. 
 
Mapu sběrných míst naleznete na www.ekolamp.cz. 
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Projekt ELEKTROWINu„Jsem zpět“ se úspěšně rozběhl 
 
Stále větší obrátky nabírá projekt „ Jsem zpět“, který připravil a uvedl do provozu 
kolektivní systém pro sběr a recyklaci starých spotřebičů ELEKTROWIN. Jeho pilotní 
fáze začala na sklonku roku 2014. 
 

Jde o spotřebiče, jichž se lidé chtějí zbavit, protože je už nepotřebují. Ať už z důvodu 
jejich náhrady za nejmodernější typy, nebo se například po stěhování již nehodí, i když 
jsou stále funkční a mohly by potřebným sloužit i dále.  
 

Na tuto možnost pamatuje i zákon o odpadech, kde se hovoří o „opětovném použití“. To 
ale dlouho zůstávalo jen teorií, zejména z důvodu nákladů na technické přezkoušení 
nezávadnosti daného elektrozařízení tak, aby výrobek odpovídal při předání novému 
majiteli všem legislativním požadavkům. Do praxe ji začal zavádět právě 
ELEKTROWIN. Projekt dostal jméno „Jsem zpět“ a podrobnosti o něm můžete získat 
na jeho internetových stránkách www.jsemzpet.cz. 
 

„Nově jsme na webové stránky www.jsemzpet.cz umístili formulář, přes který si lidé 
mohou prověřit, zda jejich spotřebič vyhovuje kritériím pro zapojení do projektu. Pokud 
zjistí, že vyhovuje, mohou jej přímo nabídnout k opětovnému použití a my si pro něj 
přijedeme rovnou k nim domů“ popisuje nynější etapu vedoucí zákaznického oddělení 
ELEKTROWIN a.s. Jan Marxt. 
 

Prvním krokem bylo vytvoření sítě míst zpětného odběru, do kterých je možné speciálně 
odevzdávat i spotřebiče, o kterých si jejich majitel myslí, že je možné je ještě dále 
používat. Pomohli ji vytvořit autorizovaní servisní gestoři, kteří jsou viditelně označeni 
jako místa zpětného odběru a přípravy elektrozařízení k opětovnému použití. Ti na 
základě stanovených kritérií vybírají vhodné spotřebiče, které ještě mohou posloužit 
svému původnímu účelu, provedou na nich případné drobné opravy a garantují, že 
budou dále bezpečně fungovat. 
 

Patronátu nad projektem se ujal spisovatel Michal Viewegh, jenž návrat do života zažil 
na vlastní kůži. Svou zkušenost s návratem zpět do života Michal Viewegh 
komentuje:„I já jsem byl vlastně ‚opraven‘ a díky tomu jsem zpět, proto projekt 
smysluplného navracení spotřebičů těm, kteří je potřebují, podporuji.“ Před časem mu 
praskla aorta, což přežije jen jeden z deseti lidí. 
 

ELEKTROWIN nabízí tyto darované spotřebiče k bezplatnému užívání neziskovým 
organizacím, které se věnují obecně prospěšné činnosti. První, kdo tuto nabídku využil, 
byl Fond ohrožených dětí.  
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Hledám rodinný dům ke koupi v Ořechově nebo okolí.  

Opravy mi nevadí. Garáž a zahrada vítány. 

Tel.: 606 158 288 

 

Koupím byt, nejlépe v osobním vlastnictví,  

s balkonem či terasou 

Tel: 737 309 875  

Děkuji za nabídky. 
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**********************************************  
  
  
OOřřeecchhoovvsskkýý  zzpprraavvooddaajj  vvyyddáávváá::    

 
Obec Ořechov, Zahradní 216/1, PSČ: 664 44, Ořechov, IČ: 00282278 
Ev. č. MK ČR E 1013  
 

V roce 2016 Ořechovský zpravodaj vychází celkem 3x.                 
 

Distribuce Ořechovského zpravodaje č. 2/2016: 30. července 2016. 
Uzávěrka příspěvků druhého čísla zpravodaje roku 2016 je  1111..  lliissttooppaadduu  22001166..  
 

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. 



40 

 

 
 


